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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, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

O livro “Biotecnologia: tecnologia a serviço da 

saúde” tem 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 6 e 7 de Dezembro de 2019 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. 

O livro, Biotecnologia: tecnologia a serviço da 

saúde  apresenta interdisciplinaridade entre a Biotecnologia, 

nanotecnologia, biologia molecular, genética humana, 

genética médica, Mutagênese e carcinogênese, Genética e 

educação, fisiologia e genética e Genética de 

microorganismos, concentrado em títulos com temas que 

relatam experiência profissional nas áreas afins.  

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. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

A SEROTONINA PERIFÉRICA COMO UM 
PROMISSOR ALVO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 
FÁRMACOS E TECNOLOGIAS NA ÁREA DA 

SAÚDE 
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Ian Gurgel Porto do AMARAL 2 

1 Graduando do curso de Biotecnologia, UFPB;  
2 Orientador/Professor do Centro de Biotecnologia/UFPB.  
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RESUMO: A serotonina (5-HT, 5-hidroxitriptamina) é uma 

monoamina classicamente conhecida por sua função como 

neurotransmissor no sistema nervoso central e por seus efeitos 

em desordens psiquiátricas, na regulação do humor e do 

apetite. Entretanto, a serotonina também é produzida 

perifericamente e, graças à ação isolante da barreira 

hematoencefálica, é capaz de agir em uma grande variedade 

de órgãos e tipos celulares, sem adentrar a região encefálica. 

Nas últimas décadas, a serotonina periférica vem se 

destacando como tema de inúmeros estudos que buscam 

elucidar suas diversas funções fisiológicas, o que tem gerado 

uma série de descobertas promissoras para o campo da 

medicina e da fisiologia. Dessa forma, a 5-HT periférica tem se 

tornado um importante alvo terapêutico, farmacológico e 

biotecnológico, sendo cada vez mais explorado no combate a 

uma grande variedade de doenças e condições clínicas. Nesse 



A SEROTONINA PERIFÉRICA COMO UM PROMISSOR ALVO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS E TECNOLOGIAS NA ÁREA DA 

SAÚDE 

17 
 

contexto, o presente artigo realizou uma revisão bibliográfica na 

literatura recente (dos últimos cinco anos) com a proposta de 

selecionar, descrever e discutir novas utilizações promissoras 

da serotonina em diferentes órgãos e tipos celulares. Neste 

trabalho, foram selecionados estudos sobre a utilização da 

serotonina periférica no sistema imunológico, na regeneração 

do fígado, na osteoporose e doenças ósseas, e na obesidade. 

A partir disso, busca-se evidenciar a 5-HT periférica como um 

promissor alvo para o desenvolvimento de novas pesquisas e 

tecnologias voltadas ao campo da saúde.  

Palavras-chave: Biotecnologia. Farmacologia. Fisiologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) é uma amina 

biogênica produzida a partir do aminoácido triptofano. Os 

estudos envolvendo a serotonina vêm sendo um grande foco na 

área da fisiologia desde o começo da década de 1950, uma vez 

que a mesma está relacionada com inúmeras funções 

metabólicas que abrangem desde a regulação do humor, do 

apetite e da hemodinâmica; até funções mais recentemente 

caracterizadas, como a regulação da motilidade e secreção 

gastrointestinal (KESZTHELYI; TROOST; MASCLEE, 2009). 

Nos anos que precederam a década de 1950, a 

serotonina foi inicialmente extraída a partir das células 

enterocromafins (EC) do trato gastrointestinal, sendo 

denominada em um primeiro momento de enteramina; em 

seguida, foi isolada e caracterizada a partir de tecido 

sanguíneo, em 1948, recebendo pela primeira vez o nome de 

serotonina; e, apenas na década de 1960, tornou-se o terceiro 
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neurotransmissor descoberto, a partir de estudos especulativos 

e do mapeamento dos núcleos de serotonina no cérebro, em 

1964 (AGUIAR, 2015).  

A produção periférica de serotonina se dá principalmente 

em células enteroendócrinas do trato gastrointestinal e 

especializadas na secreção de 5-HT. Essas são as já 

anteriormente citadas células enterocromafins, e são 

responsáveis pela síntese e secreção de 90% a 95% de toda a 

serotonina produzida no organismo. O restante da produção de 

serotonina ocorre no sistema nervoso central e, em quantidades 

muito menores, nas ilhotas de Langerhans (ou ilhotas 

pancreáticas), em células do tecido adiposo e, no caso de 

mamíferos, nas glândulas mamárias (MARTIN et al., 2017). 

A 5-HT é sintetizada a partir do aminoácido essencial 

triptofano através da ação das enzimas triptofano hidroxilase 

(TPH) e 5-hidroxitroptofano descarboxilase.  Na produção de 5-

HT, a enzima TPH, assim como disponibilidade do aminoácido 

triptofano, são os limitantes da reação de síntese (NAMKUNG; 

KIM; PARK, 2015). A triptofano hidroxilase está presente em 

duas isoformas no organismo: TPH-1 e TPH-2. A TPH-1 é 

expressa primordialmente pelas células tipo-enterocromafins e 

por outras células não-neurais, enquanto que a TPH-2 está 

relacionada às células do sistema nervoso central (MARTIN et 

al, 2016; NAMKUNG; KIM; PARK, 2015). 

 Os efeitos fisiológicos desencadeados pela 5-HT 

dependerão do receptor ao qual essa se ligará. Distribuídos por 

uma grande variedade de tecidos, existem 15 receptores 

serotoninérgicos divididos em 7 famílias (da 5-HT1 à 5-HT7) 

(DAVID; GARDIER, 2016).   
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 No sistema nervoso central (SNC), a serotonina 

apresenta uma relação já bem conhecida pela literatura com 

transtornos comportamentais, tais como depressão e 

ansiedade, e a aplicação prática da regulação do sistema 

serotoninérgico pode ser observada com os medicamentos da 

classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina 

(SSRI), amplamente utilizados no combate à depressão 

(WEINBERG-WOLF et al., 2018).  

 No SNC, a serotonina ostenta um amplo leque de 

funções fisiológicas, que incluem a regulação do humor, do 

estresse, do apetite, da temperatura corporal, do 

comportamento sexual, do ciclo sono-vigília, da memória e 

aprendizagem, e da atividade cardiovascular (SANTOS, 2016). 

Além disso, novas funções relacionadas à serotonina ainda vêm 

sendo estudadas, como, por exemplo, sua relação com a 

epilepsia e crises convulsivas, sendo recentemente sugerido 

por Buchanan et al. (2014), a relação dos neurônios 

serotoninérgicos com a redução de mortes induzidas por 

convulsão. 

  Devido à presença barreira hematoencefálica (BHE), a 

serotonina produzida centralmente fica retida ao encéfalo, 

enquanto que a produzida na periferia, da mesma forma, não 

consegue atravessar a BHE (MARTIN et al., 2017). Como já 

exposto anteriormente, mais de 90% da serotonina é produzida 

na periferia, primordialmente pelas células enterocromafins, 

podendo agir localmente no TGI ou ser armazenada e 

transportada na corrente sanguínea pelas plaquetas. Além 

disso, outros tipos de células também são capazes de produzir 

serotonina, como adipócitos, osteóclastos e células β do 

pâncreas (EL-MERAHBI et al., 2015). 
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 A serotonina produzida perifericamente está relacionada 

com uma série de efeitos fisiológicos: promovem a secreção de 

insulina, promovem a gliconeogênese no fígado, regula a 

reabsorção de glicose no fígado e nos adipócitos, promove 

lipólise em adipócitos brancos, regula funções dos adipócitos 

como a regulação da termogênese e a mobilização de ácidos 

graxos, termogênese e promove a produção de citocinas pelos 

macrófagos (EL-MERAHBI et al., 2015); também é responsável 

por promover a agregação plaquetária, a motilidade intestinal, 

a regulação da densidade óssea e a regeneração de células 

hepáticas (MARTIN et al., 2017).  

  Entretanto, muitas das funções fisiológicas exercidas 

pela serotonina perifericamente produzida são descobertas 

recentes ou ainda em processo de caracterização e estudo. A 

cada nova descoberta, surge um potencial alvo farmacológico 

ou biotecnológico que pode ser explorado para combater 

síndromes, doenças ou melhorar a qualidade de vida da 

população em geral. A exemplo, pode-se citar a recente 

investigação da 5-HT periférica como alvo a ser explorado no 

combate à obesidade (NAMKUNG; KIM; PARK, 2015). 

Tendo em vista a grande amplitude de atividades 

fisiológicas da serotonina periférica, sua importância no 

desenvolvimento de novas tecnologias na área da saúde e o 

constante desenvolvimento de pesquisas que, cada vez mais, 

levam à uma melhor elucidação das vias serotoninérgicas na 

periferia, o presente trabalho buscou: selecionar os mais 

importantes locais de ação da serotonina periférica; explanar a 

ação da serotonina em cada local selecionado; buscar 

descobertas recentes que caracterizam novas funções da 

serotonina; analisar e discutir potenciais aplicações 
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biotecnológicas a serem desenvolvidas a partir de tais 

descobertas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

   

A partir de uma análise minuciosa dos artigos e estudos 

filtrados pelas palavras-chave que melhor se encaixavam no 

objetivo deste trabalho, foi realizada uma seleção dos tópicos 

mais atuais, inovadores e promissores na utilização da 

serotonina periférica para a resoluções de problemas na área 

da saúde.   

Para tanto, a literatura científica a ser utilizada como 

base trata-se de trabalhos recentes, publicados dentro dos 

últimos cinco anos (a partir de 2014). Foram consultados artigos 

científicos e dissertações de mestrado, encontrados a partir de 

bases de dados como PubMed, NCBI, Web of Science, 

CrossRef e Google Scholar. 

 Cada tópico visa descrever o papel da serotonina 

produzida perifericamente em um determinado sistema, tecido 

ou tipo celular; levantar artigos recentes, que propuseram o 

desenvolvimento de tecnologias, envolvendo a serotonina 

periférica, com o objetivo de combater patologias ou condições 

clínicas de forma inovadora; e, por fim, discutir o potencial da 

serotonina como um promissor alvo a ser explorado em uma 

grande diversidade de áreas na saúde.    

 Além disso, através do entendimento dos mecanismos 

de ação da serotonina em diversos locais do organismo, busca-

se contribuir para uma melhor descrição dos efeitos colaterais 

e adversos inerentes ao tratamento com medicamentos que 

regulam o sistema serotoninérgico, sendo o principal exemplo 
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os fármacos da classe dos SSRI (inibidores seletivos da 

receptação de serotonina).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   

 Os resultados encontrados evidenciaram a importância 

da serotonina periférica em várias funções fisiológicas 

diferentes no organismo, demonstrando ser um promissor alvo 

farmacológico e biotecnológico no tratamento de uma grande 

variedade de patologias. A grande versatilidade da serotonina 

periférica, aliada ao fato de que muitas de suas ações ainda não 

são bem elucidadas, faz com que o desenvolvimento de novas 

pesquisas ao redor desta molécula seja de grande potencial na 

área da saúde e da fisiologia; como vem sendo confirmado por 

uma série de publicações recentes que serão discutidas a nesta 

seção.  

  Entre as diversas aplicações da serotonina periférica 

exploradas no presente artigo, várias pesquisas apontaram 

resultados interessantes. No sistema imune, a ativação de 

receptores serotoninérgicos específicos foi capaz de combater 

sintomas da asma alérgica; e a utilização do SSRI citalopram 

demonstrou reduzir a entrada do vírus HIV em células imunes. 

Já no fígado, estudos evidenciaram a capacidade da 5-HT de 

acelerar a regeneração hepática e demonstraram seu papel no 

controle do crescimento e proliferação de células tumorais.  

 Ademais, o controle indireto sobre a ação da serotonina, 

seja através do bloqueio de receptores serotoninérgicos 

específicos ou de inibição de enzimas relacionadas à sua 

produção, apresentou resultados positivos no combate a 

doenças ósseas como a osteoporose.  
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 Por fim, no combate à obesidade, a inibição da produção 

de serotonina periférica via triptofano hidroxilase (TPH) mostrou 

ser um potencial alvo farmacológico para promover, entre 

outros efeitos, o aumento da termogênese adaptativa nos 

adipócitos. Em outra abordagem, foi apresentada a utilização 

de injeções intraperitonais de serotonina, visando o aumento da 

atividade metabólica e mitocondrial das fibras de músculo 

esquelético, como uma nova alternativa para o tratamento da 

obesidade. 

 

SEROTONINA PERIFÉRICA NO SISTEMA IMUNOLÓGICO 

 A 5-HT é um importante regulador do sistema 

imunológico, sendo encontrada majoritariamente em grânulos 

de plaquetas circulantes que, por sua vez, liberam a serotonina 

ao entrar em contato com tecido endotelial danificado ou em 

caso de isquemia (SHAJIB; KHAN, 2014). A serotonina pode 

ser produzida, armazenada e transportada por células do 

sistema imune, e muitas delas apresentam diversas respostas 

à serotonina (WU et al., 2018). 

 Por exemplo, células como os monócitos, macrófagos e 

células dendríticas expressam transportadores de serotonina 

(SERT) em sua superfície; mastócitos e basófilos — além das 

plaquetas — são capazes de liberar serotonina em resposta à 

danos estruturais, ativação do sistema complemento e 

liberação de substâncias inflamatórias; mastócitos, eosinófilos, 

células dendríticas e neutrófilos são recrutados, direta ou 

indiretamente, pela serotonina; a serotonina modula a produção 

de citocinas inflamatórias, como IL-6 e IL-8; e promove a 

quimiotaxia de monócitos no início da inflamação (SHAJIB; 

KHAN, 2014). Além disso, a serotonina também reduz a 
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capacidade dos monócitos de suprimir as atividades das células 

natural killer; e apresentou a capacidade de inibir a síntese de 

TNF-α e aumentar a liberação de IL-1β em células humanas 

mononuleadas recém isoladas e estimuladas por 

lipopolissacarídeos (KERR; BODE; DUERSCHMIED, 2017). 

 Dessa forma, a serotonina periférica pode ser explorada 

visando a modulação de determinado comportamento 

imunológico desejável. Em um estudo realizado por Felix et al. 

(2015), foi utilizado o fármaco (R)-2,5-dimetoxi-4-

iodoanfetamina [(R)-DOI], que apresenta caráter agonista para 

os receptores serotoninérgicos 5-HT2A, para promover efeito 

anti-inflamatório em roedores com asma alérgica. O receptor 5-

HT2A é expresso, por exemplo, em macrófagos alveolares, no 

epitélio pulmonar e eosinófilos; e sua ativação produz efeito 

anti-inflamatório a partir da inibição da produção e ativação de 

marcadores pró-inflamatórios (como a proteína quimioatraente 

de monócitos-1), de citocinas (como a IL-6), de moléculas de 

adesão celular (como a ICAM1), e de outros fatores que 

induzem a inflamação. Os resultados da pesquisa mostraram 

que a ativação dos receptores 5-HT2A pelo fármaco agonista 

(R)-DOI evitou o desenvolvimento dos principais sintomas 

relacionados à inflamação na asma alérgica, levantando, dessa 

forma, a importância da investigação da interação serotonina-

sistema imunológico na descoberta de novos alvos 

terapêuticos, em especial visando doenças inflamatórias e 

autoimunes.  

 Ademais, o estudo dos efeitos da serotonina periférica no 

sistema imune também pode contribuir para a melhor 

caracterização dos efeitos colaterais de medicamentos que 

alteram os níveis de 5-HT, como os da classe dos SSRI, por 
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exemplo, ajudando a melhor estabelecer grupos de 

contraindicações e evitando efeitos adversos inesperados. Na 

última década, os avanços nessa área permitiram relacionar o 

uso prolongado de SSRI com vários efeitos colaterais, indo 

desde o aumento do número de linfócitos B, até o 

desenvolvimento de colite microscópica (SHAJIB; KHAN, 

2014). 

 Já em um estudo de Greeson et al. (2015), os cientistas 

desenvolveram uma pesquisa buscando relacionar os efeitos 

do SSRI citalopram com a expressão de receptores celulares 

para o HIV. Os resultados dos experimentos ex-vivo apontaram 

que o tratamento por citalopram provocou redução de CD4, 

CCR5 e CXCR4 — que estão relacionados com a entrada do 

vírus nas células T — em células mononlucleadas do sangue 

periférico (linfócitos T e B, células NK e monócitos) e em 

macrófagos. Assim, os resultados suportam uma nova 

perspectiva de tratamento da infecção por HIV e da síndrome 

da imunodeficiência adquirida a partir da utilização de 

medicamentos da classe dos SSRI.  

 

SEROTONINA PERIFÉRICA NA REGENERAÇÃO HEPÁTICA 

 Conhecido por sua grande capacidade regenerativa, o 

fígado é capaz, na maioria dos pacientes, de recuperar até 70% 

do tecido hepático após danos por lesões, isquemia, infecções 

virais e intoxicações. Entretanto, em pacientes onde a 

capacidade regenerativa do fígado é deficitária, como em casos 

avançados de insuficiência hepática ou após ressecção de 

grandes porções do fígado, há poucas opções terapêuticas 

disponíveis, ocasionando em muitos casos a necessidade de 
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transplante de fígado ou mesmo na morte do paciente 

(LISMAN; PORTE, 2016).  

A serotonina é uma peça-chave no processo de 

regeneração hepática mediada pelas plaquetas e um 

importante ativador plaquetário, cuja deficiência está 

relacionada com a diminuição das respostas plaquetárias 

(MEYER et al., 2015; LISMAN; PORTE, 2016). No fígado, a 

serotonina é capaz de promover a liberação dos grânulos alfa 

das plaquetas, que contêm moléculas de efeito mitogênico 

(como o fator de crescimento do hepatócito), co-mitogênico 

(como o fator de crescimento epidermal e o fator de crescimento 

endotelial vascular) e TGF-β (fator de transformação de 

crescimento beta), que irão, por sua vez, contribuir para o 

aumento da proliferação celular no fígado. (MEYER et al., 2015) 
 Entretanto, a regeneração do fígado envolve uma 

complexa série de fatores, que incluem não só a serotonina, 

como também uma grande variedade de moléculas, proteínas, 

etc. O mecanismo de ação da serotonina na regeneração 

hepática ainda não é totalmente elucidado, mas vários artigos 

já demonstraram empiricamente sua influência. Em um estudo 

feito por Starlinger et al. (2014), pacientes com baixos níveis de 

5-HT intraplaquetária antes de ressecção do tecido hepático 

apresentaram uma significativa redução na regeneração 

hepática. De acordo com os autores, o experimento foi capaz 

de demonstrar em humanos resultados semelhantes já 

previamente obtidos em murinos, contribuindo assim para 

destacar a 5-HT intraplaquetária como um novo alvo terapêutico 

para a aceleração da regeneração do tecido hepático ou para 

ajudar a identificar grupos de risco antes da realização de 

hepatectomias.  
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  Nesse contexto, todavia, um estudo realizado em 2017 

por Padickakudy et al. buscou investigar a relação da 

proliferação celular provocada pela serotonina com o 

desenvolvimento de tumores pós-operatórios. Os resultados 

encontrados sugeriram que a serotonina exerce um efeito 

concentração-dependente sobre o crescimento tumoral, 

estando altos níveis de serotonina relacionados com o aumento 

da formação tumoral, e baixos níveis com a redução da 

progressão tumoral a partir da diminuição do suprimento de 

sangue ao tumor (lembrar que o fator de crescimento endotelial 

vascular é liberado pelos grânulos alfa das plaquetas, que são 

ativados pela serotonina). Assim, pode-se aventar o potencial 

do desenvolvimento de tratamentos que visem a modulação da 

5-HT no fígado para o controle de crescimento e proliferação 

tumoral, assim como, simultaneamente, deve-se também levar 

em conta os possíveis efeitos de aceleração na taxa de 

crescimento tumoral resultante de tratamentos que busquem 

acelerar a regeneração hepática via serotonina.  

 

SEROTONINA PERIFÉRICA NA OSTEOPOROSE E OUTRAS 

DOENÇAS ÓSSEAS  

 O tecido ósseo é altamente dinâmico e influenciado por 

vários fatores moduladores, sendo o balanço ósseo baseado na 

ação dos osteoblastos, responsáveis pela síntese de tecido 

ósseo, e dos osteoclastos, responsáveis pela reabsorção 

(LAVOIE; LIAN; MAWE, 2017). Nesse contexto, a serotonina 

vem despontando como um elemento-chave no balanço ósseo: 

enquanto que a sinalização da serotonina no sistema nervoso 

central estimula indiretamente o crescimento ósseo, na periferia 

a serotonina está relacionada com a diminuição da densidade 
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óssea, como já demonstrado na literatura em pacientes tratados 

com SSRIs, que apresentam maior risco de fratura e taxas 

deficitárias de crescimento ósseo (YUN et al., 2016; LAVOIE; 

LIAN; MAWE, 2017,). 

 Um estudo realizado por Yun et al. (2016), desenvolveu 

experimentos in vivo em camundongos que demonstraram que 

a ativação do receptor serotoninérgico 5-HT6R resulta na 

inibição da regeneração óssea e no atraso do desenvolvimento 

ósseo em neonatos. Indicando assim, de acordo com os 

próprios autores, um potencial alvo para o desenvolvimento de 

drogas que visem combater doenças ósseas e promover a 

reparação do tecido ósseo.  

Outro artigo mais recente, produzido por Park et al. 

(2018), buscou elucidar o papel do 5-HT6R na formação óssea. 

Após a realização de testes in vitro e in vivo, os pesquisadores 

demonstraram que o receptor 5-HT6R, é capaz de promover a 

diferenciação e potencialização dos osteoclastos, estando 

diretamente relacionado com a osteoclastogênese, com a 

reabsorção óssea e com o desenvolvimento de doenças 

ósseas, tais como a osteoporose. A conclusão dos autores, em 

confluência com o trabalho de Yun et al. (2016), também sugere 

o receptor 5-HT6R como um alvo ideal para o desenvolvimento 

de agentes terapêuticos no combate a doenças ósseas.  

Entretanto, ambos os estudos utilizaram camundongos 

como organismo modelo, sendo ainda necessários mais 

estudos para averiguar se tais resultados poderão ser repetidos 

em seres humanos.   

 Por fim, um outro caminho envolvendo a serotonina no 

combate a doenças ósseas se constitui na inibição da triptofano 

hidroxilase 1 (TPH-1), enzima determinante da taxa de 
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produção de serotonina, e que vem se destacando nos últimos 

anos como um novo alvo terapêutico para osteoporose 

(CAIROLI et al., 2015). Em um estudo realizado na China por 

Fu et al. (2014), os pesquisadores sintetizaram uma nova 

molécula inibidora do TPH-1 e a administraram via oral em ratas 

ovariectomizadas. Os resultados demonstraram um aumento 

do nível sérico de propeptídeo amino terminal do procolágeno 

tipo 1 (P1NP), um marcador da formação óssea, e uma melhora 

da microarquitetura óssea, além de não ter provocado efeitos 

colaterais tipicamente ligados ao tratamento com hormônios. 

Os pesquisadores acreditam que o composto desenvolvido por 

eles poderá servir como ponto de partida para a descoberta de 

novos agentes capazes de promover efeito anabólico em tecido 

ósseo. 

 

SEROTONINA PERIFÉRICA NA OBESIDADE 

A 5-HT derivada das células enterocromafins está 

relacionada com o desenvolvimento patológico de obesidade e 

disglicemia em humanos, sendo responsável pela regulação da 

produção hepática de glicose, da lipólise e da termogênese 

(YOUNG et al., 2018). Estudos recentes geraram resultados 

que evidenciam a redução nos níveis de serotonina no sangue 

de pacientes obesos, (IBRAHEEM; AL-ARDHI, 2017; RITZE et 

al., 2016) que foi relacionada por Ritzie et al. (2016) com a 

redução da lipólise e com o aumento do armazenamento de 

lipídios, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento 

patológico da obesidade.  

Entretanto, em um estudo realizado por Le Beyec et al. 

(2014), a indução de uma dieta gordurosa em camundongos 

resultou no aumento do número de células enterocromafins e, 



A SEROTONINA PERIFÉRICA COMO UM PROMISSOR ALVO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS E TECNOLOGIAS NA ÁREA DA 

SAÚDE 

30 
 

em ratos obesos, foram encontrados níveis mais elevados de 

PAX4 (fator de transcrição relacionado com a especialização 

das células EC) e da expressão de mRNA da enzima TPH1. O 

aumento da produção de TPH1 também foi detectado por Oh et 

al. (2015), que além disso aferiram que os níveis de 5-HT em 

tecido adiposo também aumentaram. Esses resultados 

sugerem que, embora os níveis séricos de serotonina sejam 

menores em pacientes obesos, a síntese local de 5-HT em 

adipócitos e em células enterocromafins se apresenta de forma 

mais elevada na obesidade.  

 Já a serotonina produzida localmente por adipócitos é 

responsável pela supressão da termogênese adaptativa em 

adipócitos brancos e marrons, o que contribui para o 

desenvolvimento da obesidade (RITZE et al., 2016; OH; PARK; 

KIM, 2016; CRANE et al., 2014). Em um estudo realizado por 

Crane et al. (2014), camundongos knockout para a enzima TPH 

apresentaram uma redução na acumulação de lipídios, nas 

taxas glicêmicas no sangue, no ganho de peso e de tecido 

adiposo quando submetidos à uma dieta gordurosa. Dessa 

forma, os autores sugerem que o desenvolvimento de 

tratamentos que visem inibir a produção ou sinalização da 

serotonina periférica pode ser eficiente no combate à 

obesidade.  

Nesse contexto, o estudo de Oh et al. (2015), publicado 

no ano seguinte ao realizado por Crane et al. (2014), realizou 

testes farmacológicos em murinos visando a inibição da 

produção de serotonina em tecido adiposo, com a expectativa 

de, assim, aumentar a termogênese adaptativa nesses tecidos. 

Para inibir a TPH, os pesquisadores utilizaram, além de 

camundongos TPH knockout, os fármacos LP-533401 (inibidor 
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da TPH periférica) e PCPA (inibidor sistêmico da TPH). Os 

resultados mostraram que a inibição da síntese de serotonina 

em tecido adiposo gerou uma redução no ganho de peso, a 

diminuição da lipogênese em adipócitos brancos, aumento da 

atividade termogênica em adipócitos marrons e o aumento da 

tolerância à glicose. Em confluência com as conclusões de 

Crane et al. (2014), os cientistas que conduziram este estudo 

reforçam a importância da serotonina periférica no controle da 

homeostase energética e seu potencial como alvo terapêutico 

no combate à obesidade.  

Em contrapartida, um artigo realizado por Watanabi et al. 

(2016) propôs a utilização de injeções intraperitoniais de 

serotonina como forma de tratamento para a obesidade. Os 

resultados encontrados pelos pesquisadores demonstraram 

que, em camundongos, a serotonina foi capaz de prevenir a 

obesidade ao induzir nas fibras musculares a alteração do tipo 

rápido/glicolítico para o tipo lento/oxidativo; aumentar a 

expressão de genes relacionados à oxidação de ácidos graxos; 

reduzir o peso e os índices de triglicerídeos no fígado; elevar a 

síntese do co-ativador-1α do receptor ativado por proliferador 

do peroxissomo; e aumentar a atividade mitocondrial e 

metabólica do músculo esquelético. A partir disso, os cientistas 

concluíram que a injeção intraperitoneal de serotonina 

representa uma nova estratégia para o combate da obesidade 

e de outras patologias, como diabetes e hiperlipidemia.   

 

CONCLUSÕES 

 

O atual trabalho buscou investigar a literatura recente da 

serotonina periférica, selecionando algumas das áreas mais 
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promissoras e cujos exatos mecanismos de atuação da 5-HT, 

bem como seus efeitos fisiológicos, ainda continuam a ser 

elucidados. A partir de cada um dos tópicos apresentados, 

propôs-se analisar o papel da serotonina em cada um dos 

sistemas, órgãos ou células destacadas, bem como discutir 

pesquisas recentes que foram capazes de explorar, de alguma 

forma, os efeitos da 5-HT periférica no desenvolvimento de 

fármacos e tratamentos inovadores.  

A serotonina periférica vem cada vez mais se 

caracterizando como um importante alvo terapêutico, 

farmacológico e biotecnológico, capaz de atuar em um grande 

leque de patologias e condições fisiológicas. Como 

demonstrado através do presente estudo, muitas tecnologias 

envolvendo a serotonina periférica demonstraram efeitos 

bastante promissores no combate às mais diversas patologias. 

Entretanto, por se tratarem de pesquisas muito recentes, várias 

delas foram testadas apenas em animais, ou ainda se 

encontram nas primeiras fases de teste clínico. Assim, como é 

comum a todos novos tipos de tratamento, faz-se necessários 

mais estudos para se observar o efeito a longo prazo em seres 

humanos.  

Assim, com esse trabalho espera-se mostrar às 

comunidades acadêmicas e de saúde a utilização da serotonina 

periférica como um alvo terapêutico de grande potencial e 

versatilidade, que pode ser explorado para o desenvolvimento 

de inúmeras tecnologias e fármacos em diversas frentes de 

combate a patologias; além de salientar a importância de novos 

estudos que busquem investigar cada vez mais funções da 

serotonina na periférica, tendo em vista que ainda trata-se de 

um campo com muito a ser investigado.  
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RESUMO: As bactérias ácido lácticas (BLs) são amplamente 
utilizadas na indústria de alimentos e, atualmente, vem 
ganhando espaço na biotecnologia. O uso da Lactococcus lactis 
progrediu bastante desde sua descoberta na fermentação de 
produtos lácteos, até suas atuais aplicações biotecnológicas em 
engenharia genética para a produção de várias moléculas 
recombinantes, bem como por sua utilização como vetor de 
entrega de DNA.  As principais características desejáveis desta 
bactéria é que são não colonizadoras, gram-positivas e 
reconhecidas como seguras (GRAS). Nesta revisão, 
compilamos os resultados de vários estudos da utilização de 
Lactococcus lactis  como vetor para entrega de DNA e para 
expressão heteróloga de proteínas. Os resultados mostraram 
que essas bactérias têm a capacidade de fornecer citocinas, 
antígenos e outras moléculas de interesse ao sistema 
imunológico, bem como entregar DNA para células 
eucarióticas. Além disso, estratégias vêm sendo criadas para 
melhorar a interação entre as BLs e as células epiteliais e 
dentríticas. Portanto, o desenvolvimento de terapias usando L. 
lactis  como vetor de entrega de DNA ou biofábrica para 
produção heteróloga é uma atraente opção para uso 
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terapêutico, tendo em vista sua segurança de uso vinculada 
com a eficácia na entrega dessas moléculas. Essas bactérias 
são consideradas candidatas promissoras para o uso 
biotecnológico. 
 
Palavras-chave: Lactococcus lactis. Expresão heteróloga. 

Entrega de DNA. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As bactérias lácticas (BLs) são microrganismos gram-
positivos, anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, 
não móveis e não produtoras de catalase, que obtêm energia a 
partir da conversão de açúcar em ácido láctico. 
Morfologicamente, as bactérias lácticas podem ter a forma de 
cocos, hastes ou bacilos. Esse grupo de bactérias é bastante 
utilizado pela indústria alimentícia e farmacêutica, 
principalmente como probiótico, sendo Lactobacillus, 
Bifidobacterium, Streptococcus e Lactococcus os gêneros que 
se destacam no tratamento de inflamações intestinais 
(CARVALHO et al., 2017). 

As BLs são amplamente utilizadas na indústria de 

alimentos como por exemplo, na fabricação de queijos, iogurtes 

e leites fermentados, atuando na formação do sabor, na 

conservação e na produção de suplementos ou aditivos, além 

de atuarem na produção de bacteriocinas. Diversas espécies 

de bactérias lácticas, por serem utilizadas em processos de 

fermentação de alimentos, já foram consideradas seguras e 

adquiriram o status de GRAS (Generally Recognized As Safe) 

pela FDA (Food and Drug Administration) (WANG et al., 2016). 

Essas bactérias podem ocupar vários nichos diferentes, 

por causa da sua grande diversidade, como superfícies de 

plantas, animais e o trato gastrointestinal (TGI) de animais; e, 
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em algum período da vida, todo ser vivo entrará em contato com 

estas bactérias, seja através da alimentação ou do meio 

ambiente. Acredita-se que as BLs se encontram em estado 

latente na superfície de plantas e podem se multiplicar no TGI 

de animais após ingeridas (BOLOTIN et al., 2001; WANG et al., 

2016).  

A bactéria Lactococcus lactis é a espécie mais bem 

caracterizada do grupo, sendo bastante empregada por ser a 

primeira com genoma completamente sequenciado. Além 

disso, esta bactéria não produz endotoxinas ou qualquer outro 

produto metabólico tóxico, e secreta um número reduzido de 

proteínas. Pelo fato de ser uma espécie de fácil manipulação é 

uma das bactérias mais utilizadas na indústria de laticínios, 

existe uma variedade de ferramentas genéticas já 

desenvolvidas para esta espécie, o que a torna um grande 

potencial para utilização na produção de biomoléculas ( SONG 

et al., 2017). 

Essas vantagens contribuem para o uso da L. lactis como 

uma biofábrica bem-sucedida, instigando seu uso como veículo 

para fornecer moléculas terapêuticas diretamente no trato 

gastrointestinal (TROMBERT, 2014). 

Recentemente, o potencial para as novas aplicações das 

BLs, tais como vacinas orais e produção de proteínas 

heterólogas, vem sendo explorado por vários grupos de 

pesquisa. Neste contexto, estas bactérias são utilizadas como 

fábricas celulares para a produção de moléculas de interesse 

biotecnológico e médico, tais como citocinas, enzimas, 

alérgenos e antígenos (SZATRAJ et al., 2017). Mais 

recentemente, o uso das BLs como vetores vivos para a 

apresentação e entrega de antígenos ou de DNA vem sendo 

amplamente investigado (SONG et al., 2017).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref183
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref183
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Neste sentido, diferentes sistemas de expressão 

empregando BLs já foram desenvolvidos para a produção e 

liberação controlada e direcionada de antígenos na mucosa 

gastrointestinal (PONTES et al., 2011). Ao contrário dos 

microrganismos patogênicos, as BL podem ser continuamente 

utilizadas em programas de imunização, já que não possuem  

LPS (lipopolissacarídeo) em sua parede celular, o que elimina 

os riscos de reações adversas decorrentes de choque séptico 

por endotoxina (MORENO DE LEBRANC et al., 2015; DEL RIO 

et al., 2018). 

O uso de bactérias recombinantes tem se mostrado uma 

abordagem efetiva para a administração tópica de proteínas 

imunomoduladoras, como citocinas anti-inflamatórias ou 

neutralizadores de pró-inflamatórias (NEURATH, 2017). Além 

disso, estudos revelam que o uso de bactérias geneticamente 

modificadas para a administração de proteínas é uma estratégia 

viável em seres humanos, evitanto efeitos colaterais sistêmicos  

e que sua utilização na vacina de DNA protege o material 

genético e permite que a entrega seja mais precisa,   

principalmente nas células epiteliais e dendríticas da mucosa 

do hospedeiro (AZIZPOUR et al., 2017). 

Desse modo, o objetivo deste trabalho foi descrever as 

mais recentes pesquisas relacionadas com a utilização de 

Lactococcus lactis como veículo de entrega de DNA e vetor de 

expressão heteróloga na terapêutica, além de apresentar as 

estratégias criadas para melhorar sua interação com as células 

eucarióticas. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azizpour%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29090064
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma revisão da literatura por meio de 

levantamento bibliográfico durante o mês de outubro de 2019, 

buscando publicações indexadas nas bases de dados do Scielo 

e PUBMED. Os critérios de inclusão adotados para a seleção 

de artigos foram: artigos nas categorias original e revisão de 

literatura; artigos em inglês disponíveis nas bases de dados 

supracitadas no período compreendido entre os anos de 2014 

a 2019; que contivessem em seu título e/ou resumo os 

descritores: Recombinant; heterologous expression; lactic acid 

bactéria; vaccine vectors; Lactococcus lactis. 

Foram excluídos da pesquisa os artigos que não 

atendiam aos critérios de inclusão anteriormente mencionados, 

aqueles não relacionados com o objetivo desta revisão 

bibliográfica, e publicados em outro formato que não artigo 

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

relato de caso, resenha, etc.). 

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 BLs possuem um grande potencial de utilização na 

produção de biomoléculas. Proteínas de interesse 

biotecnológico e médico, como antígenos, citocinas, enzimas e 

alérgenos, já foram produzidos por meio de engenharia 

genética pelas BLs (WANG, et al., 2016). 
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No grupo das BLs, a espécie Lactococcus lactis tem sido 

intensivamente utilizada na produção de proteínas heterólogas. 

Isto se deve ao fato de que poucas proteínas são conhecidas 

como secretadas por esta espécie, sendo que apenas uma, 

Usp45 (Unknown Secreted Protein of 45 kDa) é secretada em 

quantidades suficientes para ser detectada em gel de 

poliacrilamida desnaturante (Sodium dodecyl sulfate 

polyacrylamide gel electrophoresis, SDS-PAGE) corado pela 

técnica “azul de Commassie” uma característica que facilita a 

purificação e análise das proteínas de interesse, e estas são 

propensas à degradação extracelular, além disso,  as linhagens 

laboratoriais de L. lactis não produzem nenhuma protease 

extracelular (AZIZPOUR et al., 2017; SONG et al., 2017). 

As BLs consumidas por via oral podem sobreviver à 

exposição ao ácido gástrico e ao contato com a bile, permitindo 

sua absorção nos tecidos linfoides associados a mucosa, como 

as placas de Peyer (WANG et al., 2014). Além disso, sua 

administração na mucosa por vias orais, intranasais ou genitais 

pode estimular respostas imunológicas tanto a nível local 

quanto sistêmico. Sua capacidade de provocar a produção de 

IgA secretora é uma das principais vantagens como vacinas da 

mucosa (MACPHERSON et al., 2015).  

Vários sistemas de expressão e de endereçamento 

celular de proteínas heterólogas em diferentes localizações 

celulares já foram desenvolvidos não só para uso em L. lactis, 

mas também para outras BLs. Dentre os sistemas de 

expressão, pode-se destacar o sistema NICE (Nisin Controlled 

Expression System) e o sistema XIES (Xylose-Inducible 

Expression System) (MIYOSHI et al., 2004). Esses sistemas 

permitem a expressão direcionada de antígenos estranhos em 

locais específicos, como citoplasma, parede celular ou meio 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azizpour%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29090064
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extracelular, o que impede a degradação de proteínas sob 

condições adversas associadas à via de administração ou 

através da interação com o ambiente que podem afetar a 

imunogenicidade. Na maioria dos casos, os promotores 

induzíveis são preferidos aos promotores constitutivos, pois 

fornecem melhor controle ao usuário (NGUYEN et al., 2015; 

ZHOU et al., 2015). 

 

Interação da BL com células eucarióticas 

 

Com o objetivo de aumentar as interações entre as BLs 

e as células hospedeiras, foi desenvolvido uma cepa 

recombinante de L. lactis capaz de expressar a proteína A de 

ligação à fibronectina  (FnBPA), uma adesina de membrana e 

um fator de virulência da bactéria Staphyloccocus aureus, com 

o objetivo de melhorar e facilitar a entrega do DNA em células 

eucarióticas. A FnBPA é um mediador de adesão da bactéria 

ao tecido hospedeiro aumentando a entrada dessas bactérias 

em células não fagocíticas, sendo L. lactis FnBPA+ capaz de 

invadir células in vitro a níveis comparáveis a S. aureus 

(INNOCENTIN et al., 2009). Outra proteína que promove a 

ligação e internalização da BL é a internalina A (InlA) de Listeria 

monocytogenes que se liga especificamente à caderina-E 

humana expressa nas células epiteliais, sua forma modificada, 

a internalina A murina (mInlA), é utilizada em experimentos com 

camundongos para que se ligue a caderina-E murina (DE 

AZEVEDO, et al., 2012). 

A L. lactis do tipo selvagem possui uma baixa taxa de 

transferência de plasmídeos para as células eucarióticas.  Foi 

demonstrado que a expressão de FnBPA ou mInlA nas 

superfície dessas células aumentam a internalização 
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bacteriana in vitro e in vivo em camundongos (PONTES et al., 

2012) 

Em um experimento com cepas invasivas de L. lactis (LL-

mIlA), foi testado o papel das células dendríticas (CDs) no 

processo de vacinação de DNA por BL, CDs derivadas da 

medula óssea de camundongo foram incubadas com cepas 

invasivas de L. lactis portadoras de DNA plasmidial (pValac) 

codificane de BLG. Neste experimento, ambas as cepas 

invasivas recombinantes foram capazes de transferir o DNA 

diretamente para as células eucarióticas. As cepas 

recombinantes foram aproximadamente 100 vezes mais 

eficazes na invasão da monocamada de células Caco2 do que 

as cepas do tipo selvagem. Além disso, dados de um modelo 

de co-cultura indicaram que o plasmídeo poderia ser transferido 

para CDs através de uma monocamada de células epiteliais 

pela cepa LL-mInlA, sugerindo que as vacinas de DNA podem 

atravessar a barreira epitelial e expressar antígenos nas CDs 

(AZEVEDO et al., 2015). 

Resultados similares foram encontrados em 

experimentos com o  modelo de câncer de camundongo 

induzido pelo papilomavírus humano (HPV) tratados com uma 

cepa de L. lactis exibindo em sua superfície celular o antígeno 

HPV-16-E7 (LL-E7) e o FnBPA (LL-E7 + FnBPA), em que foi 

observado uma resposta imune Th1 sistêmica mais eficiente 

nos animais imunizados com a bactéria recombinante invasiva. 

Além disso, os camundongos vacinados com LL-E7 + FnBPA 

foram melhor protegidos quando desafiados com tumores 

induzidos por HPV-16 (ALMEIDA et al., 2016). 
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Expressão de proteínas heterólogas 

 

As cepas recombinantes de BLs têm a capacidade de 

expressar numerosas proteínas heterólogas, como antígenos 

quiméricos ou não quiméricos, alérgenos, citocinas e enzimas 

que podem avançar no desenvolvimento de vacinas 

multivalentes (LEI et al., 2015a; MOBERGSLIEN et al., 2015; 

SARAIVA et al., 2015; YANG et al., 2015). 

Além dos benefícios bem conhecidos e a patogenicidade 

praticamente nula, o uso das BLs como sistemas bacterianos 

para a expressão de proteínas heterólogas ou como veículos 

carreadores de antígenos após modificação genética, tem se 

tornado um assunto bastante promissor (DEL RIO et al., 2018).   
A administração oral de moléculas terapêuticas via L. 

lactis recombinante é uma alternativa adequada frente aos 

métodos de administração invasivos, como, injeção parenteral 

ou subcutânea, evitando seus possíveis efeitos colaterais. Além 

disso, evita a degradação de moléculas administradas por via 

oral no trato digestivo e garante a produção da proteína 

terapêutica na mucosa do trato gastrointestinal (WANG et al., 

2016). Ademais, a síntese in vivo da molécula terapêutica reduz 

a dose necessária quando comparada ao tratamento sistêmico 

ou subcutâneo (CANO-GARRIDO et al., 2015). 

As proteínas recombinantes podem ser projetadas para 

serem secretadas no ambiente extracelular ou para serem 

secretadas e depois ancoradas na superfície da bactéria. As 

proteínas a serem secretadas devem ter um peptídeo sinal na 

região N-terminal. Um dos mecanismos de secreção mais 

estudados em engenharia genética é a via dependente de Sec. 

Isso direciona a translocação do peptídeo sinal mais a proteína 

madura através da membrana plasmática. Durante ou após a 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref30
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translocação, uma peptidase sinal cliva o peptídeo sinal e a 

proteína madura é liberada no ambiente extracelular 

(SCHNEEWIND; MISSIAKAS, 2014). 

Vários estudos demonstraram com sucesso a entrega de 

diferentes tipos de antígenos pelas BLs. Um dos estudos mais 

detalhados sobre vacinas utilizando BL diz respeito à vacinação 

contra o papilomavírus humano-16 (HPV), agente causador do 

câncer do colo do útero. A L. lactis recombinante expressando 

antígeno E7 do HPV-16 foi capaz de gerar efeitos protetores e 

antitumorais contra tumores estabelecidos in vivo, induzindo 

respostas humorais e celulares em camundongos (MOHSENI et 

al., 2019). 

 Uma outro exemplo desta aplicação é na imunização 

contra o H5N51. Embora a proteína HA seja o alvo das vacinas 

convencionais contra influenza, a neuraminidase (NA),  outra 

glicoproteína principal da superfície do vírus influenza, está 

atraindo crescente atenção. A L. lactis (NZ3000) recombinante 

expressando NA, foi administrada por via oral para avaliar seu 

papel protetor contra o desafio com vírus H5N1 homólogo, o 

tratamento suscitou respostas imunes humorais significativas em 

um modelo de galinha (LEI et al., 2015b). 

Em outra abordagem, a imunogenicidade de uma vacina 

que expressa a nucleoproteína (NP) de L. lactis (NZ9000) foi 

aprimorada usando a subunidade da toxina da cólera B (CTB) 

como adjuvante na mucosa. A administração oral de L. lactis -

pNZ8008-NP com CTB em camundongos induziu respostas 

humorais, fornecendo boa proteção contra vírus influenza (LEI et 

al., 2015a). 

A vacinação na mucosa à base de L. lactis também é uma 

estratégia atraente para prevenção e tratamento de doenças 

alérgicas. Desse modo foram desenvolvidas três cepas de L. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref174
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lactis recombinantes que expressa o alérgeno do ácaro da poeira 

doméstica, o Derp2, em três diferentes componentes celulares 

(extracelular, intracelular e parede celular). O tratamento oral 

com a sensibilização prévia impediu significativamente o 

desenvolvimento de inflamação das vias aéreas nos 

camundongos, com diminuição nos níveis séricos de IL-4 e IgE, 

demonstrando que a L. lactis recombinante impediu o 

desenvolvimento de inflamação das vias aéras, principalmente 

pela indução de tolerância imunológica específica da mucosa 

(AI, et al.; 2014). 

A L. lactis também foi utilizada para expressão heteróloga 

de enzimas. Foi desenvolvido uma cepa de L. lactis capaz de 

expressar a subtilisina QK-2, uma enzima fibrolítica capaz de 

hidrolisar coágulos de fibrina e impedir o desenvolvimento 

trombose, a enzina foi secretada eficientemente in vitro e teve 

sua tividade biológica aumentada em pH alcalino. Estes 

resultados constatam a capacidade destas BLs para expressão 

de enzimas como uma estratégia terapêutica (MAO et al., 2016) 

Uma outra abordagem potencial para a terapêutica é a 

utilização das BLs na imunomodulação por meio da produção de 

citocinas. Alguns estudos relatam o uso de BL recombinante 

para entrega de IL-10 humana. O efeito do L. lactis MG1363 

recombinante que secreta IL-10 usando o sistema de expressão 

controlada induzível por estresse (SICE) foi testado em um 

modelo murino de inflamação crônica intestinal em resposta a 

repetidos desafios com ácido dinitrobenzeno sulfônico (DNBS) 

(MARTIN et al., 2014). Os resultados mostraram que a 

administração oral de L. lactis expressando IL-10 (LL-IL10) 

diminuiu a hiperpermeabilidade intestinal, melhorou parâmetros 

disfuncionais e ativou uma resposta imune regulatória. 
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Outras cepas de L. lactis recombinantes projetadas para 

a entrega oral de moléculas anti-inflamatórias no intestino 

também foram relatadas para prevenir ou reduzir a inflamação 

em diferentes modelos murinos de colite (CANO-GARRIDO et 

al., 2015; WANG et al., 2016). Por exemplo, as cepas de L. 

lactis foram projetadas para produzir a citocina 

imunossupressora interleucina-27 (IL-27) (HANSON et al., 

2014), fator de crescimento semelhante à insulina I (IGF-I) (LIU 

et al., 2016), proteína de choque térmico 65 (Hsp65) (GOMES-

SANTOS et al., 2017) e inibidores de serina protease 

(BERMUDEZ-HUMARAN et al., 2015).  

 

Entrega de DNA 

 

Como descrito nesta revisão, vários trabalhos confirmam 

a capacidade de L. lactis em apresentar antígenos para a 

mucosa, gerando respostas imunes específicas, bem como 

expressar moléculas de interesse para a terapia de algumas 

doenças. Contudo, o maior desafio consiste, principalmente, na 

expressão de genes eucarióticos nesta bactéria. O 

processamento pós-traducional em L. lactis, algumas vezes, 

não é correto, pois modificações tais como glicosilações e 

formação de pontes dissulfeto são limitadas devido à falta da 

enzima dissulfeto isomerase. Isto resulta em uma quantidade 

muito baixa da forma ativa da proteína de interesse (LANGELLA 

et al., 2011; PONTES et al., 2014).  

A L. lactis  tem sido amplamente utilizada no campo da 

biotecnologia não só na produção e entrega de antígenos e 

citocinas nas superfícies mucosas, mais também como veículo 

para a entrega de vacinas de DNA (PEREIRA et al., 2015, 2017; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref80
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref80
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref124
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref124
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref71
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref71
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6346216/#ref24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6102412/#B58
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6102412/#B57
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ZURITA-TURK et al., 2014; SOUZA et al., 2016; MANCHA-

AGRESTI et al., 2017). 

 Assim, alguns estudos já utilizam uma estratégia 

alternativa para contornar este problema, que se baseia no uso 

destas bactérias para a entrega de plasmídeos com cassetes 

de expressão eucariótica, onde as modificações pós-

traducionais da proteína de interesse sejam realizadas pelas 

células eucarióticas hospedeiras (GUIMARÃES et al., 2005). 

O uso de bactérias como veículo para entrega de DNA 

em células eucarióticas surgiu como uma abordagem para 

aumentar a imungenicidade, proteger o plasmídeo contra 

degradação antes da absorção e permitir uma administração 

oral na perspectiva de induzir respostas imunes locais, como na 

mucosa, quanto sistêmicas (WANG, 2016). 

Para melhorar as estratégias de entrega de DNA, foi 

construído um plasmídeo chamado pValac. Esse vetor foi 

formado pela fusão do (i) promotor do citomegalovírus (pCMV), 

que permite a expressão do antígeno em células eucarióticas, 

(ii) sítio de clonagem múltipla (MCS, Multiple Cloning Site), (iii) 

sequência sinal de poliadenilação do Hormônio Bovino de 

crescimento (BGH poli-A), para estabilizar o transcrito de RNA 

mensageiro, (iv) origens de replicação, que permitem a 

propagação do plasmídeo tanto em E. Coli quanto em L. lactis, 

e (v) um gene de resistência ao antibiótico cloranfenicol, para a 

seleção das linhagens recombinantes (GUIMARÃES et al., 

2009). 

Muitos estudos envolvendo a entrega de DNA por L. 

lactis recombinantes para o  tratamento de inflamações 

intestinais vem sendo realizados. Souza e colaboradores (2016) 

utilizaram uma cepa invasiva (L. lactis MG1363 FnBPA+) para 

entregar o plasmídeo para expressão da citocina IL-4 em 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6102412/#B81
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6102412/#B71
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6102412/#B46
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6102412/#B46
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camundongos com colite induzida por TNBS, sendo observado 

que o tratamento por gavagem com a bactéria recombinante 

estabeleceu um perfil imune regulatório, modulando os níveis 

de citocinas anti e pro-inflamatórias, aumentando os níveis de 

IL-10 e reduzindo os parâmetros de dano na mucosa intestinal. 

Em outro estudo foi avaliado os efeitos protetores de L. 

lactis invasiva e selvagem  carregando o plasmídeo para IL-10 

em um modelo de inflamação intestinal, e os resultados obtidos 

mostraram que não apenas a entrega do plasmídeo pela cepa 

invasora, mas também pela cepa selvagem, foi eficaz na 

diminuição da inflamação intestinal, apresentando diminuição 

no perfil inflamatório com redução de IL-6  e aumento de IL-10 

no modelo de colite em camundongos induzido por DSS 

(Dextran sufate sodium) (ZURITA-TURK et al., 2014). 

Uma outra possibilidade é a utilização dessas bactérias 

para entrega de plasmídeos que codifiquem moléculas que 

requerem um alto padrão de processamento, como os 

anticorpos. Com a finalidade de neutralizar a ação de TNF- α, 

uma citocina próinflamatória, em um modelo de colite induzido 

por DSS, foi administrado L. lactis invasiva (LL-FnBPA) capaz 

de entregar um plasmídeo de expressão eucariótica para 

fragmentos de anticorpos monoclonais, especificamente 

fragmentos variáveis de cadeia curta (scFv). Foi observado que 

a entrega do plasmídeo reduziu os níveis de citocinas pró-

inflamatórias e melhorou os achados histopatológicos em 

camundongos (CHIABAI et al., 2019). 

Na perspectiva de imunização, também foi testado os 

efeitos da utilização da L. lactis invasiva com plasmídeo de 

expressão eucariótica (pValac:Ag85A) com antígeno de 

Mycobacterium tuberculosis em camundongos por via intranasal, 

em que foi constatado que a cepa induziu uma resposta celular 
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e humoral significativa, demonstrando que as BLs são bons 

veículos para a vacina de DNA na mucosa (MANCHA-AGRESTI, 

et al., 2017). Outros trabalhos similares também demonstraram 

a eficácia da vacina de DNA com L. lactis para a imunização 

contra M. tuberculosis (PEREIRA, et al, 2015; PEREIRA et al., 

2017). 

Ambas estratégias de utilização da BL demonstram sua 

eficácia, a entrega de DNA ou de proteínas. Essas abordagens 

foram testadas na avaliação dos efeitos protetores da IL-10 

administrada por L. lactis MG1363 não invasivas recombinante 

usando dois sistemas de expressão, o SICE, e o sistema 

complementar de entrega de DNA (cDNA), o pValac, em um 

modelo de colite murina induzida por 2,4,6 ácido 

trinitrobenzenossulfónico (TNBS), no qual foi observado que 

ambas as abordagens tiveram um efeito anti-inflamatório, 

confirmando o   efeito protetor da IL-10 entregue como proteína 

ou como DNA em um modelo de colite (DEL CARMEN et al., 

2014).  

 

CONCLUSÕES  

 

A Lactoccocus lactis, pertencente ao grupo das bactérias 

láticas, são caracterizadas por serem bactérias gram-positivas, 

consideradas adequadas para o consumo humano e 

veterinário devido a seu potencial virulento praticamente nulo. 

Atualmente ela se destaca por sua utilização como “fábricas 

celulares” e veículos para entrega de DNA, tornando-as 

excelentes alvos para a pesquisa devido ao seu potencial em 

induzir os mecanismos regulatórios tanto na mucosa quanto 

sistemicamente.  
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A administração de L. lactis recombinante na mucosa, 

especialmente pela via oral, para a entrega de proteínas de 

interesse terapêutico, vem sendo melhor explorada, pois 

oferece muitas vantagens, do ponto de vista imunológico e 

prático, em comparação à via de administração sistêmica, como 

é observado em abordagens convencionais de imunoterapia. 

Adicionalmente, estratégias foram criadas para melhorar a 

interação dessas bactérias com as células eucarióticas, 

tornando-as invasivas, no intuito de otimizar sua função como 

vetor, sem trazer danos ao hospedeiro. 

A partir disso, a L. lactis  tem sido amplamente utilizada 

no campo da biotecnologia para a produção e entrega de 

citocinas, enzimas, alérgenos e antígenos nas mucosas e 

também utilizadas como veículo para a entrega de DNA. Além 

disso, esse grupo de bactérias é considerado uma potencial 

substituição de portadores microbianos clássicos, 

frequentemente patogênicos, atenuados. 

Existem, no entanto, preocupações quanto a  

biossegurança e contaminação ambiental no uso de bactérias 

geneticamente modificadas. Porém, as diversas abordagens 

que podem ser utilizadas com essas bactérias, atreladas com 

seus bons atributos vem fortalecendo seu uso nas pesquisas 

atuais e colocando-as como possíveis estratégias terapêuticas 

para humanos no futuro. 
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RESUMO: Adenanthera pavonina L. é uma planta da família 
Fabaceae e subfamília Mimosideae, a mesma é nativa da Ásia, 
entretanto foi introduzida e pode ser encontrada em quase 
todos os continuentes. No Brasil é conhecida popularmente 
como carolina, falso pau-brasil ou olho de dragão. É uma árvore 
muito utilizada na medicina tradicional na Ásia, como fonte 
nutricional, em sistemas agroflorestais e com fins ornamentais. 
Esta revisão tem como objetivo demonstrar o potencial dessa 
planta  para as áreas da Saúde e Biotecnologia, através do 
levantamento de artigos científicos publicados no período de 
2014 a 2019. Através da pesquisa nos bancos de dados , foram 
encontrados 72 artigos, entretanto, apenas 15 atenderam as 
premissas, as quais incluíam revisão por pares, publicação no 
período selecionado e relato de atividade biológica de um 
composto isolado ou de extratos de A. pavonina. De acordo 
com os artigos expostos, a espécie A. pavonina possui uma 
grande variedade de atividades biológicas que são oriundas das 
folhas, caule e principalmente sementes. Essas pesquisas 
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confirmaram o conhecimento popular sobre essa espécie, que 
sempre foi utilizada pela população da Ásia. Desta forma, a A. 
pavonina demonstra uma expressivo potencial para as áreas da 
Saúde e Biotecnologia, considerando-se atividades 
antibacteriana, antiproliferativa, antioxidade, antiviral, inseticida 
e a relevância nutricional. 
Palavras-chave: Adenanthera pavonina.  Compostos 
bioativos. Atividades biológicas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Desde os tempos antigos, as plantas são uma notável 

fonte de compostos com inúmeros usos benéficos para a 

humanidade em diversas áreas (POUR et al., 2017).  As plantas 

medicinais são descritas como aquelas que possuem 

compostos relevantes para serem aplicados na saúde humana, 

de forma que trate ou previna doenças (CHI et al., 2017). Em 

algumas regiões o uso de plantas medicinais é a única opção 

de tratamento à disposição da população (POUR et al., 2017). 

Todas as partes das plantas são utilizadas para obtenção de 

diferentes formas de preparações com as mais diversas 

finalidades terapêuticas. De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), mais de 80% da população mundial utiliza 

fitoterápicos para a atenção primária à saúde (CHI et al., 2017). 

Ainda, os medicamentos sintéticos possuem efeitos colaterais 

mais adversos que os fitoterápicos (POUR et al., 2017), de 

modo que a utilização de plantas medicinais pode ser uma 

alternativa terapêutica mais segura.  

Adenanthera pavonina L. é uma leguminosa pertencente 

à família Fabaceae e subfamília Mimosoideae. É uma espécie 

nativa da Ásia (OLAJIDE et al., 2004). É caracterizada por ser 

um espécime caducifólia, com altura variável de 18 a 24m, 
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tronco ereto e com 60 cm de diâmetro (Figura 1) (PANDHARE, 

et al., 2012). Mundialmente é conhecida como sândalo 

vermelho indiano, árvore de contas ou árvore coral. No Brasil é 

uma espécie comum e popularmente denominada de árvore-

de-bico-vermelho, carolina, olho de pombo e olho de dragão. É 

uma planta medicinal relevante na Ásia tropical, África e 

diversas ilhas no Pacífico e regiões caribenhas (GODOI et al., 

2014). Também é utilizada em sistemas agroflorestais para que 

atue como adubo verde, forragem animal e melhoramento do 

solo (PRACIAK, 2013).  

 
Figura 1. Aspectos morfológicos de Adenanthera pavonina. 
Esquerda: espécime adulta. Direita: Sementes e vagem 

 

 

Fonte: https://de.wikipedia.org/wiki/Adenanthera_pavonina 

 

Em decorrência de suas características botânicas e 

visuais, essa espécie é comumente usada como ornamental em 

jardins e florestas urbanas, assim como em artesanato 

(PRACIAK, 2013). Ademais, A. pavonina é popularmente 
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conhecida por suas ações farmacológicas e nutricionais 

(AFOLABI, et al., 2018, MONIRUZZAMAN; KHATUN; IMAM, 

2015) por exemplo, as folhas são usadas para inflamação e 

reumatismo (MONIRUZZAMAN; KHATUN; IMAM, 2015). 

As sementes e folhas desta planta são utilizadas na 

alimentação pelos seres humanos e animais. A semente se 

assemelha à soja pelo seu sabor e fonte de proteínas. A 

população utiliza as sementes torradas como alimento. Estudos 

descrevem que as mesmas são altamente nutritivas e ricas em 

aminoácidos essenciais e não proteicos, contendo o ácido 

gama-metileno-glutâmico e o gama-metileno-glutamina 

(OWOEYE et al., 2017). O núcleo da semente é caracterizado 

por possuir uma gordura amarela pálida, que é constituída de 

ácidos palmítico, araquídico, lignocérico, oleico, linoleico, 

eicosanoico e octacosanóico; também contém estigmasterol e 

seu glucosídeo e dulcitol (PANDHARE et al., 2012). Uma 

análise do óleo extraído das sementes evidenciou a presença 

de saponinas, alcaloides, terpenoides, um alto teor proteíco, 

fibra bruta, manganês e ferro, dados que corroboram a 

importância dietética desta espécie (OWOEYE et al., 2017).         

As sementes são vastamente estudadas com relação a 

compostos e extratos para fins biotecnológicos e 

farmacológicos. Estudos demonstraram uma ampla variedade 

de atividades biológicas para as sementes, como atividades 

anticonvulsivante e antidepressiva do sistema nervoso central, 

analgésica e anti-inflamatória (OLAJIDE et al., 2004). Podem 

ainda ser citadas atividades antiviral, antidiabética, 

antibacteriana, antifúngica, antifúngica, antiparasitária, 

anticonvulsivante e anti-inflamatória (GODOI et al., 2014).  

Com base nessa premissa, esta revisão tem como 

objetivo relatar os conhecimentos produzidos sobre o potencial 
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de A. pavonina para as áreas da Saúde e Biotecnologia no 

período de 2014 a 2019. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para atingir o objetivo do estudo foi realizada uma 

revisão integrativa através de uma pesquisa bibliográfica nas 

bases de dados online SciELO, MEDLINE/PubMed, Science, 

ScienceDirect e SpringerLink.  

Utilizou-se como palavras chaves os termos 

Adenanthera pavonina, biological activity, compounds, seeds, 

leaf, steam. Inicialmente foram analisados os títulos e resumos 

dos artigos para uma seleção vasta de possíveis trabalhos de 

interesse para a revisão. Os artigos precisavam ter sidos 

revisados por pares e terem sido publicados entre 2014 a 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na pesquisa bibliográfica foram encontrados 72 artigos 

utilizando as palavras chaves utilizadas. Dos 72 artigos, 15 

atingiram o critérios de seleção (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Artigos selecionados para a revisão bibliográfica 
com seus respectivos ano de publicação, tecido/órgão que foi 
utilizado para a pesquisa e a aplicação na saúde e 
bioctenólogica que foi estuda. 

Autores Ano Tecido/órgão 

Aplicações na 

saúde e 

biotecnologia 

Moniruzzaman 
et al. 

2015 Folhas 
Atividade 
antinociceptiva 
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Wickramaratne; 
Puchihewa; 
Wickramaratne 

2016 Folhas 
Atividade 
antioxidante e 
antidiabética 

Vasavi; Arun; 
Rekha 

2015 Folha 
Atividade anti-
QS 

Bhadran et al 2017 Caule 

Atividade 
antioxidante, 
atividade 
citotóxica para 
linhagem de 
células de 
câncer cervical 
e de cólon. 

Macedo et al. 2014 Sementes 

Caracterização 
proteíca das 
sementes com 
importância 
nutricional 

Sasaki et al. 2015 Sementes 
Atividade 
larvicida 

Afolabi et al. 2018 Sementes 

Produçao de 
pró-leite com 
altos valores 
nutricionais e 
atividades 
bioquímicas 
relevantes na 
área de 
doenças 
neurológicas 

Owoeye et al. 2017 Sementes 

Caracterização 
do óleo da 
semente e 
importância 
nutriconal 

Godoi et al. 2014 Sementes 
Atividade 
antiviral 
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Godoi et al. 2015 Sementes 
Atividade 
antiviral 

Marques et al. 2015 Sementes 
Atividade 
antioxidante e 
antiviral 

Melo et al. 2018 Sementes 

Atividade 
antioxidante, 
toxicidade, 
fotoestabilidade 
e propriedades 
térmicas 

Rodrigues et al. 2018 Sementes 
Atividade 
antimicrobiana 
e citotóxica 

Koodalingam et 
al. 

2016 Sementes 
Atividade anti-
inflamatória  

Araújo et al. 2019 Sementes 

Atividade 
antioxidante e 
antiproliferativa 
(linhagens 
tumorais de 
próstata e rim) 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Moniruzzaman e colaboradores (2015) utilizaram extrato 

etanólico das folhas de A. pavonina (EEAP) para avaliar a 

atividade antinociceptiva. O EEAP foi investigado usando vários 

modelos nociceptivos induzidos termica ou quimicamente em 

camundongos. Os resultados demonstraram que o EEAP 

produziu um aumento significativo e dose-dependente nos 

ensaios da placa quente e de retirada da cauda, assim como, 

diminuiu a quantidade de constrições abdominais e lambidas 

nas patas. O EEAP inibiu as respostas nociceptivas nas duas 

fases do teste da formalina. Além disso, os resultados de 

reversão utilizando naloxona indicaram a associação de 
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receptores opioides no desempenho da ação da EEAP 

centralmente. 

Além de atividade antinociceptiva, as folhas de A. 

pavonina  também possuem atividade inibidora da α-amilase. 

Extrato metanólico das folhas promoveu inibição de α-amilase 

com concentração inibitória de 50% (CI50 = 16,16 μg/ml) quase 

semelhante ao do Acarbose (18,63 μg/ml) que é um 

medicamento utilizado no tratamento da diabetes 

(WICKRAMARATNE; PUCHIHEWA; WICKRAMARATNE, 

2016). . Quando se fala de diabetes é relevante investigar 

compostos que possam possuir atividade antioxidante, pois as 

complicações diabéticas ocorrem como resultado de estresses 

oxidativos, com a oxidação da glicose e a subsequente 

degradação oxidativa de proteínas glicadas. Testes com 

frações de extratos etanólicos e aquosos das folhas de A. 

pavonina revelaram atividade antioxidade pelo método de 

capturas de radicais DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) 

(WICKRAMARATNE; PUCHIHEWA; WICKRAMARATNE, 

2016). .  

Esses dados descritos acima demonstram que as folhas 

dessa planta possuem potencial para serem utilizadas 

regularmente como vegetais verdes na alimentação, assim 

como compostos com atividade antidiabética, tendo em vista 

que extrato foliar reduziu a absorção de amido. 

(WICKRAMARATNE; PUCHIHEWA; WICKRAMARATNE, 

2016).  

As bactérias produzem e liberam moléculas de 

sinalização química, chamadas de auto-indutores, que fazem 

parte do processo denominado quorum sensing (QS), que 

media a comunicação interespécies ou intraespécies. A 

concentração de tais moléculas aumenta proporcionalmente à 
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densidade da população celular. O QS bacteriano permite que 

um determinado grupo de células regule uniformemente a 

expressão gênica. Este processo é relevante para a produção 

de bioluminescência, formação de biolfilme, troca de genes, 

expressão do fator de virulência (WATERS et al., 2005). Extrato 

etanólico da folha de A. pavonina apresentou atividade anti-QS 

eficaz contra a cepa PAO1 de Pseudomonas aeruginosa, 

inibindo completamente a produção de piocianina e atividades 

proteolíticas e elastolíticas (VASAVI; ARUN; REKHA, 2015). 

Extrato metanólico do caule de A. pavonina foi avaliado 

quanto às atividades antioxidante e citotóxica com células HeLa 

e HCT116, respectivamente, câncer cervical e de cólon. Através 

da análise de cromatografia gasosa por espectrometria de 

massa (CG-EM), foram detectados 17 compostos.  A atividade 

antioxidade foi detectada utilizando os métodos de captura de 

radicais livres por DPPH e ABTS [ácido 2,2'-azino-bis(3-

etilbenzotiazolina-6-sulfónico)]. O extrato apresentou atividade 

citotóxica contra HCT116 e HeLa com CI50 de 25,86 µg/ml e 

39,89 µg/ml, respectivamente, além de ter conseguido parar 

significativamente a fase G2M do ciclo celular (BHADRAN et al., 

2017). 

A semente de A. pavonina apresentou uma concentração 

proteica de 3-16 vezes superior em relação a semente de soja 

e possui um alto índice de inibidores de proteases. A sequência 

completa de aminoácidos do isoinibidor principal de tripsina foi 

homóloga a sequência de inibidores de Kunitz presente em soja 

e feijão alado (MACEDO et al., 2014). 

Os inibidores de tripsina são ferramentas importantes 

utilizadas pelas plantas contra parasitas e, uma vez isolados, 

podem ser direcionados para aplicações biotecnológicas. O 

inibidor de protease de A. pavonina (ApTI) foi testado frente a 



Adenanthera pavonina E SUAS APLICAÇÕES NA SAÚDE E BIOTECNOLOGIA: UMA 

REVISÃO 

65 
 

larvas de Aedes aegypti e os resultados mostraram que ApTI 

retardou o tempo de desenvolvimento larval, bem como, nas 

larvas, causou degeneração dos microvilos das células 

epiteliais da região posterior do intestino médio, hipertrofia das 

células gástricas e aumento do espaço ectoperitrófico. Enzimas 

digestivas larvais não foram capazes de degradar o inbidor 

(SASAKI et al., 2015). 

Afolabi e colaboradores (2018) desenvolveram um novo 

leite vegetal a partir das sementes de A. pavonina. Resultados 

demonstraram que o pró-leite de A. pavonina apresentou 

valores significativamente maiores de proteínas (36,14%), Mg 

(96 mg/L), Ca (441 mg/L), K (190 mg/L), Na (64 mg/L) e Cu (55 

mg/L) em relação ao de soja, o qual é amplamente utilizado e 

tem alto nível nutricional; entretanto teve um nível 

expressivamente menor de Mn (0,004 mg/L) e vitaminas A 

(indetectável), C (1,87 mg/100g) e E (a,12 mg/100g). Foi feita 

uma administração diária de 14 dias em camundongos para 

monitorar a toxicidade do pró-leite, sendo avaliados como 

marcadores bioquímicos a acetilcolinesterase, o citocromo 

P450 e as ATPases. Foi verificado que não existia toxicidade 

referente ao pró-leite e que o mesmo aumentou o nível total de 

proteínas em todos os órgãos (menos o cérebro), indicando o 

crescimento saudável do corpo, o que confirma que o pró-leite 

de A. pavonina é rico nutricionalmente e incentiva o crecimento. 

Durante os 14 dias de aministração existiu uma diminuição na 

atividade da acetilcolinesterase no fígado, intestino, coração e 

rim. 

A acetilcolinesterase interrompe o efeito 

neurotransmissor da acetilcolina. A acetilcolina apresenta um 

papel de importância ímpar na memória, pensamento, 

atividades comportamentais e psicológicas. Caso ocorra um 
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aumento da acetilcolinesterase existe um declínio direto desse 

neurotransmissor, o que pode levar a doenças associadas a 

disfunções neuronais (POLACHINI et al., 2014). A pesquisa de 

Afolabi et al. (2018) pode indicar efeitos promissores na área de 

doenças neurológicas. Ademais, o alto teor proteico e mineral 

do pró-leite contribui de maneira global para a área da saúde, 

porém é recomendável a fortificação de vitaminas no pró-leite 

durante sua produção (AFOLABI et al., 2018). 

O óleo da semente foi avaliado e demonstrou ser rico em 

proteínas (27,72%) e fibra bruta (5,82%). Também foi possível 

verificar o teor de umidade (13,34%), matéria orgânica 

(97,49%), carboidratos (54,36%) e pH (5,96). A caracterização 

mineral apresentou que o óleo da semente continha manganês 

e ferro. De acordo com esses dados, o óleo de semente pode  

proporcionar alto teor de proteínas na formulação de dietas  

(OWOEYE et al., 2017). 

Resultados como o de Afolabi et al. (2018) e Owoeye et 

al. (2017) testemunham a importância do conhecimento popular 

sobre as plantas e seus usos. Tendo em consideração que a 

população empiricamente utiliza sementes ou outras partes das 

plantas de maneira alimentícia (GODOI et al., 2015). Além de 

confirmar e assegurar que a A. pavonina  pode ser utilizada 

como fonte nutricional (OWOEYE et al., 2017, AFOLABI et al., 

2018), ela também contribui e possui potencial na área da 

saúde em decorrência de suas atividades bioquímicas no 

organismo (AFOLABI et al., 2018).  

O polissacarídeo sulfatado das sementes de A. pavonina 

(SPLSAp) foi utilizado contra o poliovrus tipo 1 (PV-1) em 

cultura de células HEp-2. O SPLSAp exibiu atividade antiviral 

expressiva, com uma CI50 de 1,18 µg/mL (GODOI et al., 2014). 

O SPLSAp e o polissacarídeo nativo de A. pavonina (PLSAp) 
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foram testados como potenciais compostos de terapia anti-

herpética para o vírus do herpes simplex (HSV). Ambos tiveram 

atividade antiviral, entretanto, o SPLSAp apresentou um 

resultado mais significativo. Através das técnicas de PCR e 

ensaio de imunofluorescência (IFA) foi possível verificar a 

inibição da síntese de DNA e proteínas virais ocasionada por 

SPLSAp, demonstrando que esse composto conseguiu inibir 

HSV-1 em distintas fases de replicação (GODOI et al., 2015). 

O galactomanano (GAP) é um policassacarídeo 

encontrado naturalmente em plantas. Esse composto sulfatado 

apresenta uma vasta atividade biológica, como um potencial 

bioativo contra o vírus da febre amarela, dengue, polivírus e o 

vírus simples da herpes (Marques et al., 2015). Marques et al. 

(2015) utilizou o endosperma das sementes de A. pavonina 

para extrair e isolar galactomanano e subsequente sulfatou o 

mesmo. Os pesquisadores tinham como finalidade o uso do 

GAP sulfatado para testes antiviral e antioxidante. Para verificar 

a citotoxicidade do GAP sulfatado foi realizado o ensaio MTT, o 

qual demonstrou que não ocorreu citotoxicidade em nenhuma 

das três concentrações testadas (25, 50 e 100 µg/mL) em até 

sete dias. Tendo em vista que não ocorreu citotoxicidade, foi 

utilizado 25 µg/mL no teste antiviral contra o vírus da dengue de 

sorotipo DENV-2. O GAP sulfatado de A. pavonina apresentou 

atividade inibitória de 77% na concentração testada. Através do 

método do DPPH foi verificado a atividade antioxidante do GAP 

sulfatado (MARQUES et al., 2015). É importante ressaltar que 

a infecção viral acarreta profundas mudanças no metabolismo 

do corpo que levam à geração de espécies reativas de oxigênio 

e portanto pode melhorar a patogenicidade da infecção. Sendo 

assim, a utilização do antioxidante pode auxiliar na prevenção 

ou na progressão da doença viral, o que faz do GAP sulfatado 
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de A. pavonina  um importante composto contra a o sorotipo 

DENV-2 (MARQUES et al., 2015) 

Melo e colaboradores (2018) utilizaram a semente de A. 

pavonina para extrair um heteropolissacarídeo galactomanano 

e caracterizar suas propriedades térmicas, fotoestabilidade, 

atividade antioxidante e toxicidade. Assim como outros autores 

que utilizaram outras partes desta planta (Marques et al., 2015, 

BHADRAN et al., 2017, WICKRAMARATNE; PUCHIHEWA; 

WICKRAMARATNE, 2016), esse estudo demonstrou 

resultados significativos de atividade antioxidante pelo método 

do DPPH. Em relação à toxicidade, foi realizado um bioensaio 

com uma espécie de crustáceo (Artemia salina L.), o qual 

relatou que o biopolímero não é tóxico. A análise térmica de 

GAP apresentou a primeira perda de massa (14,22%) a 71,4º, 

esse resultado está relacionado à evaporação da água, 

justifica-se a natureza hidrofílica dos polissacarídeos. A 

segunda perda de massa (68,19%) ocorreu em torno de 

290,5ºC em decorrência a decomposição térmica dos 

polissacarídeos. O pico exotérmico ficou em torno de 297ºC, 

característica da degradação do galactomanano.  Ademais, o 

GAP foi fotoestável sob irradiação UV. Todos esses resultados 

são comercialmente atraentes e sugerem uma importante 

função nas indústrias alimentícia e farmacêutica. 

A adenovina é um peptídeo antimicrobiano isolado das 

sementes de A. pavonina. A sequência proteica de ApTI 

(inibidor de tripsina de A. pavonina) foi utilizada para a previsão 

de peptídeos contendo 18 resíduos de aminoácidos. A previsão 

foi feita através do banco de dados CAMPR3 (RODRIGUES et 

al., 2018). Rodrigues e colaboradores (2019) efetuaram 

alterações nos resíduos e suas localizações com o objetivo de 

formar um peptídeo que adquirisse uma carga líquida positiva e 
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uma porção hidrofóbica para determinar sua atividade 

antimicrobiana. A síntese de adevonina foi realizada utilizando 

a metodologia de fase sólida. Esse peptídeo apresentou 

atividade antimicrobiana com concentrações inibitórias mínimas 

(CIM) variando de 1,86 a 7,35 µM contras cepas Gram-positivas 

e negativas, incluindo bactérias resistentes a antibióticos. A 

atividade antimicrobiana da adevonina foi ainda avaliada contra 

uma cepa de Klebsiella pneumoniae produtora de 

carbapenemase. A CIM da adevonina contra K. pneumoniae foi 

de 25,6 µM, em contraste, o antibiótico comercial Imipenem não 

foi capaz de controlar o crescimento bacteriano na 

concentração de 250 µM (RODRIGUES et al., 2018) . Através 

de ensaios de efluxo de ácido nucleico, captação de violeta de 

genciana e cinética de eliminado do tempo foi possível 

visualizar que o possível mecanismo de ação de adenovina é 

por promoção de danos na membrana bacteriana. Tendo em 

vista a importância de um peptídeo antimicrobiano com 

atividade a uma cepa resistente, é imprescindível estudar sua 

propriedade hemolítica e citotóxica. Os autores realizaram o 

teste hemolítico com eritrócitos humanos tipo O com a 

concentração de CIM, a adevonina não exerceu efeitos 

hemolíticaos, com o aumento da concentração foi visualizado 

hemólise a 175µM, a qual é 24 vezes maior que a CIM. A 

citotoxicidade celular foi avaliada pela exposição de fibroblastos 

à adevonina em diferentes concentrações (0,3, 0,6, 1,25, 2,5, 5 

e 10 µM) e tempo (24, 48 e 72 h). Uma redução significativa da 

viabilidade celular, em média de 25%, foi observada em cada 

intervalo de tempo na maior concentração de peptídeo 

(RODRIGUES et al., 2018). 

As sementes de A. pavonina foram utilizadas para a 

produção de extrato aquoso (EAQ) e metanólico (EME) e foi 



Adenanthera pavonina E SUAS APLICAÇÕES NA SAÚDE E BIOTECNOLOGIA: UMA 

REVISÃO 

70 
 

avaliado seus efetios citoprotetores e anti-inflamatório em 

macrófagos peritoneais de ratos estimulados por 

lipopolissacarídeos (KOODALINGAM et al., 2015). Inicialmente 

foi visto o efeito de cada extrato em células viáveis de 

macrófagos em diferentes concentrações, a concentração mais 

alta do EAQ foi de 10.000 mg/mL e ocorreu uma redução de 

10% das células viáveis, resultado semelhante ao EME testado 

na maior concentração (1.000 mg/mL). Amos extratos foram 

utilizados para pré-tratar os macrófagos, os resultados obtidos 

foram equivalentes, onde foi observada uma diminuição 

significativa na quantidade de óxido nítrico (NO) 

(KOODALINGAM et al., 2015). Foi realizado o ensaio NBT para 

investigar se os extratos de A. pavonina possuem a potência 

inibitória contra a geração de ânions superóxidos estimulados 

por LPS em macrófagos. O controle não tratado apresentou um 

alto nível de geração de ânion superóxido, o que indica que o 

LPS estimulou espécies reativas de oxigênio nos macrófagos 

peritoneais de ratos. Mais uma vez os dois extratos inibiram 

significativamente a geração de ânion superóxido. Além do 

mais, os extratos têm propriedade citoprotetora, tendo em vista 

que inibiu o H202. A redução simultânea dos intermediários 

reativos de oxigênio e nitrogênio pode ser útil no combate a 

muitas doenças inflamatórias (KOODALINGAM et al., 2015) 

Araujo e colaboradores (2019) avaliaram o efeito do 

tratamento da farinha de semente  de A. pavonina com amilase, 

celulase e protease nas atividades antioxidante e 

antiproliferativa. Os autores demonstraram que a atividade 

antioxidante foi aumentada após o tratamento com protease e 

celulase, o que ocorreu provavelmente devido ao aumento do 

teor de compostos fenólicos extraídos, principalmente ácidos 

fenólicos. A atividade antiproliferativa foi realizada com  
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linhagens tumorais de próstata (PC-3) e rim (786-0), e o uso do 

extrato tratado enzimaticamente obteve efeitos melhorados em 

comparação ao extrato não tratado. Esses resultados indicam 

que o uso de proteases e celulases melhoraram a extração de 

compostos fenólicos. 

Todos os artigos mostram o potencial de A. pavonina, 

que apresenta atividades biológicas relevantes e que merece 

ser alvo de mais estudos relacionados aos seus compostos e 

princípios ativos. Desta forma, seu uso como planta medicinal 

deve ser mais estudado e os resultados difundidos para a 

população. 

 

CONCLUSÕES  

 

A pesquisa bibliográfica demonstrou 15 artigos sobre 

compostos e extratos de A. pavonina  com atividades 

biológicas. Deles, apenas um referia-se ao uso do caule a maior 

parte investigava sobre as sementes. Esse  resultado pode ser 

atribuído ao fato das sementes serem mais abundantes e fáceis 

de coleta e manuseio. De acordo com os artigos expostos, a 

espécie A. pavonina demonstra uma expressivo potencial para 

as áreas da Saúde e Biotecnologia, considerando-se atividades 

antibacteriana, antiproliferativa, antioxidade, antiviral, inseticida 

e a relevância nutricional. 
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RESUMO: A busca por compostos antioxidantes vem se 
intensificando impulsionado pela associação de patologias ao 
estresse oxidativo. O Sargassum é uma alga muito comum nas 
praias brasileiras e vem se destacando a cada dia pela sua 
capacidade de produzir compostos bioativos antioxidantes. 
Este trabalho teve por objetivo analisar o potencial antioxidante 
do extrato etanólico de Sargassum sp coletados na praia de 
Miramar em Cabedelo-PB, calcular seu IC50, assim como 
determinar a concentração de proteínas totais solúveis 
presentes no extrato etanólico. Foi realizada uma extração 
utilizando três gramas da alga com 12mL de etanol PA, 
incubada por 24h a 25°C, submetida a um sonicador por um 
minuto e depois filtrada e concentrada por rota evaporação. As 
atividades antioxidantes foram medidas utilizando três métodos 
distintos, DPPH, ABTS e MO6+ E detectados o IC50 com os 
seguintes resultados 4,91mg e 187,74 mg para ABTS e DPPH 
respectivamente. Todos os ensaios foram realizados em 
triplicata e os resultados de capacidade antioxidante foram 
expressos em % de inibição dos respectivos radicais livres. O 
teor de proteína total solúvel foi determinado pelo método de 
Lowry com 4,578± 0,040 mg/ml. Os resultados obtidos nessa 
pesquisa permitem a conclusão do alto teor de inibição contra 
radicais livres que essa alga apresenta, assim como possui 
valores expressivos de proteínas totais solúveis. 
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INTRODUÇÃO 

 

O metabolismo do corpo humano, assim como a 

radiação e outros estresses externos são responsáveis pela 

produção e liberação dos radicais livres e outros derivados 

ativos do oxigênio, que por sua vez desempenham diferentes 

reações no metabolismo humano (COOPER, E. L. & MA, M. J., 

2017).  Segundo Silva et al (2014), o excesso desses 

subprodutos tem sido a cada dia descrito como 

potencializadores de alguns estados patológicos, incluindo 

câncer, doença cardiovascular, distúrbios neurais, doença de 

Alzheimer, transtorno cognitivo leve, doença de Parkinson. A 

proteção contra os radicais livres pode ser aumentada pela 

presença ampla de antioxidantes, presente em diferentes fontes 

naturais, indicando que alimentos contendo antioxidantes e 

possivelmente, em particular, os nutrientes antioxidantes, 

podem ser de grande importância na prevenção de doenças, 

aumento da imunidade, com tais descobertas, a busca por 

terapias antioxidantes foi intensificada. (ROCHA et al, 2007; 

ALAM et al. 2013). 

Segundo Mokrani & Madoni (2016), os antioxidantes são 

substâncias que evitam a ação deletéria dos radicais livres 

sobre as células sendo compostos capazes de inibir ou retardar 

o processo de oxidação no organismo ao ‘resgatar’ um radical 

livre, combatendo assim o envelhecimento precoce e 

prevenindo doenças. 

         Os radicais livres o tempo todo são ''combatidos'' pelos 

antioxidantes, os quais podem ser produzidos pelos organismos 

vivos ou obtidos através de alimentos consumidos. Os 

antioxidantes podem ser encontrados nos alimentos naturais, 



AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE DO SARGASSUM sp 

76 
 

nos suplementos de vitaminas e minerais. Dependendo do local 

de atuação de um antioxidante e do mecanismo de inibição 

frente aos radicais livres os mesmos podem ser classificados 

em primários, sinergistas, removedores de hidrogênio, agentes 

biológicos, quelantes e mistos. Antioxidantes multifuncionais 

são antioxidantes que podem apresentar propriedades 

antioxidantes primárias e secundárias (RAWAT et al., 2015). 

            Os antioxidantes primários, os chamados antioxidantes 

que quebram a cadeia, são capazes de reagir diretamente com 

os radicais livres, transformando-os em produtos mais estáveis 

e não-radicais. Assim, os antioxidantes primários 

desempenham um papel importante na oxidação lipídica porque 

eles podem reagir com os radicais lipídicos formados e 

convertê-los em não radicais e, assim, impedir a decomposição 

adicional dos lipídios (DEKKER, 2002). 

              Os antioxidantes secundários ou preventivos atuam 

indiretamente na limitação da oxidação lipídica. Vários 

mecanismos, incluindo a quelação de metais de transição, 

quenching singuleto-oxigênio (na foto oxidação), e eliminação 

de oxigênio podem ser exibidos por esses antioxidantes 

secundários (DEKKER, 2002). Além disso, alguns antioxidantes 

secundários podem trabalhar sinergicamente regenerando 

antioxidantes primários e, assim, restaurar a atividade 

antioxidante dos antioxidantes primários para garantir sua 

atividade antioxidante contínua. O ácido ascórbico é um 

exemplo disso. A capacidade de quelação de metais de um 

antioxidante secundário é uma propriedade importante para os 

antioxidantes nos sistemas alimentares porque a oxidação de 

lipidos induzida por metais é pronunciada em produtos 

alimentares devido à presença de, por exemplo, ferro. O EDTA 

(ácido etilenodiaminotetracético) é um exemplo de um 
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excelente antioxidante quelante de metal usado na indústria 

alimentícia (HAAHR & JACOBSEN, 2008). 

              Nogueira (2018) trouxe em seu estudo a relevância 

das algas por estas estarem se destacando também no cenário 

de produção de polissacarídeos utilizadas atualmente, 

destacando sua importância principalmente na indústria 

alimentícia para produção de sorvetes. 

      Neste contexto estudos mostram que as diferentes espécies 

de Sargassum vem se destacando quanto a capacidade de 

produzir diferentes compostos naturais com propriedades 

antioxidantes (MANSAUDA K. L. R. et al., 2018), esta espécie 

de alga muito comum no litoral da Paraíba, torna-se uma fonte 

interessante de estudos. Sargassum é um gênero de 

macroalgas da família Sargassaceae que apresenta aspecto 

flutuante, constituindo um dos mais representativos dentre os 

41 gêneros da ordem Fucales (Phaeophyceae, 

Heterokntophyta) sendo representado por 340 espécies 

(ALGAEBASE, 2019). Sendo produtoras de compostos 

bioativos, utilizadas na indústria dos alimentos e 

ecologicamente, tem um papel importante para diminuição da 

poluição produzida pelo descarte humano, atuando como 

biofiltros marinhos, acumulando metais pesados tóxicos e, 

assim, diminuindo o impacto prejudicial ao ecossistema local 

das regiões costeiras litorâneas (WANG, 2008). 

            O presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial 

antioxidante por três técnicas diferentes do extrato etanólico de 

amostras de Sargassum coletadas na praia de miramar da 

cidade de cabedelo- PB e determinar o valor IC50.    
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O preparo do extrato etanólico das amostras de 

Sargassum (coletados da praia de Miramar em Cabedelo-PB) 

foram realizados segundo metodologia adaptada 

de Shanmugam et al. (2019). Três gramas das amostras foram 

extraídos com 12 mL de etanol PA, incubada por 24h a 25 °C e 

posteriormente submetida por 1 minuto em um sonicador 

(50%). Após essa etapa as amostras foram filtradas em papel 

de filtro, rota-evaporadas 40°C e utilizadas na determinação de 

proteínas totais e atividade antioxidante.  

Atividade Antioxidante 

         A atividade antioxidante (AA) in vitro do extrato etanólico 

foi determinada por três métodos: utlizando do ácido 2,2'-azino-

bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico) (ABTS); 2,2’-difenil-1-picri-

hidrazilo (DPPH), e MO6+. Todos os ensaios foram realizados 

em triplicata.  

A atividade antioxidante pelo método ABTS foi 

determinada de acordo Sánchez-González et al. (2005). Para a 

preparação do radical ABTS+, foram adicionados, em um frasco 

âmbar, 5 mL de solução aquosa de ABTS [ácido 2,2 azino-bis 

(3-etilbenzotiazolina-ácido 6-sulfônico) 7 mM e 88 μL da 

solução de persulfato de potássio 140 mM. O frasco foi deixado 

em repouso, no escuro, por aproximadamente 16 h, para 

estabilização da solução. A solução de ABTS+ foi diluída em 

álcool etílico até atingir uma absorbância de 0,700 ± 0,020 a 

734 nm. As amostras sofreram reação com a solução do radical 

ABTS+ (proporção 1:10) durante 6 min e as absorbâncias foram 

lidas a 734 nm (Biospectro, modelo SP-220). Foi construída 

uma curva padrão de Trolox (ácido 6-hidroxi2-5-7-8-
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tetrametilcromo 2-carboxílico), com uma massa variando de 

0,30 μg a 3,32 μg, em álcool etílico.  

Para o método DPPH,em 240 μL de cada amostra foi 

acrescido 1500  μL de solução etanólica do radical livre DPPH 

0,04 mg/mL, e incubada por 30 minutos à temperatura 

ambiente, ao abrigo da luz. Como controle foi utilizada uma 

alíquota de 1500 µl de solução etanólica de DPPH adicionada 

de 240 µl de etanol. As absorbâncias foram lidas a 517 nm 

(Biospectro, modelo SP-220). Foi construída uma curva padrão 

de ácido ascórbico com concentrações variando de 5,0 μg/mL 

a 30 μg/mL, em álcool etílico.  

As atividades sequestrantes de radicais livres de DPPH 

e ABTS foram expressas em porcentagem de descoloração (% 

descoloração) pode ser expressa em porcentagem por 

comparação a um controle ou branco, segundo a seguinte 

equação:  

%ASRL = (%Descoloração) = ((Ac-At)/Ac)*100 

Onde: 

Ac: absorbância controle ou branco;  

At: absorbância teste (amostra).  

 

A porcentagem de atividade antioxidante (%AA) 

corresponde à quantidade de radicais consumida pelo 

antioxidante, sendo que a quantidade de antioxidante 

necessária para decrescer a concentração inicial do radical em 

50% é denominada concentração eficiente (CE50), também 

chamada de concentração inibitória (CI50). Quanto maior o 
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consumo de radical por uma amostra, menor será a sua CE50 

e maior a sua atividade antioxidante (SOUSA et al, 2007).  

A atividade antioxidante com formação do complexo 

fosfomolibdênio seguiu a metodologia descrita por Prieto 

(1999), na qual consistiu em adicionar 0,3 mL dos extratos (200 

µg/mL), em  3 mL do reativo (molibdato de amônio 4 mM, fosfato 

de sódio 28 mM, ácido sulfúrico 0,6 M). Posteriormente 

incubou-se em banho-maria a 95 °C por 90 min. após 

resfriamento foi realizada uma leitura em espectrofotômetro UV 

a 695 nm, utilizando como branco 0,3 mL água e 3 mL do 

reativo. A substância referência  utilizada foi  ácido gálico. A 

capacidade de redução do extrato foi expressa em mg de 

equivalentes de ácido gálico por grama de extrato. A curva 

padrão foi construída utilizando ácido gálico de 1 a 50 µg. 

Determinação de proteínas totais solúveis 

O método foi executado conforme descrito por Lowry et 

al. 1951, utilizando-se as soluções de carbonato de sódio a 2% 

em hidróxido de sódio 0,1 mol L-1; sulfato de cobre 1%; tartarato 

de sódio e potássio 2%; solução contendo 2% de carbonato de 

sódio, 0,01% de sulfato de cobre e 0,02% de tartarato de 

potássio em hidróxido de sódio 0,1 mol L-1 e o reagente de fenol 

FolinCiocalteau diluído na proporção de 1:1 (v/v) em água 

ultrapura. A curva de calibração foi preparada com  solução de 

albumina nas concentrações de 0,15 a 2 mg/mL e efetuada as 

leitura em espectrofotômetro em comprimento de onda de 660 

nm. As dosagens foram realizadas em triplicatas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sargassum é um gênero de macroalgas da família 

Sargassaceae (ALGAEBASE, 2019), muito comum em regiões 

litorâneas, presentes no litoral paraibano, produtora de 

compostos bioativos, utilizadas na indústria dos alimentos e 

ecologicamente, tem um papel importante para diminuição da 

poluição produzida pelo descarte humano, atuando como 

biofiltros marinhos, acumulando metais pesados tóxicos e, 

assim, diminuindo o impacto prejudicial ao ecossistema local 

das regiões costeiras litorâneas (WANG, 2008).  Tornando-se 

um produtor de compostos bioativos naturais interessante para 

estudo de antioxidantes com potencial a ser explorado, uma vez 

que é de fácil acesso nos litorais brasileiros. Nesta vertente o 

presente trabalho avaliou o potencial antioxidantes de extrato 

etanólico de Sargassum coletados da praia de Cabedelo- PB e 

utilizando a metodologia de quantificação do radical ABTS+, os 

teores de atividade antioxidante e a reta padrão para trolox 

estão na Figura 1. Este método é aplicável ao estudo de 

antioxidantes hidrossolúveis e lipossolúveis, compostos puros e 

extratos vegetais (CAVALARO et al, 2017). 

Os resultados apresentados na Figura 1 baseiam-se na 

geração do ABTS+, de cor azul esverdeado, por meio da reação 

do ABTS com persulfato de potássio que possui absorção 

máxima em 734nm. Com a adição do extrato etanólico em 

diferentes concentrações foi detectado a atividade antioxidante 

proporcional à perda da coloração do meio reacional e foi 

determinado o índice de descoloração conforme a aplicação da 

equação e plotado no gráfico de variação de massa de 

substrato por índice de descoloração do ABTS, como é 

observado na Figura 1a. O ensaio com diferentes massas do 

extrato bruto serviu para estimar a concentração de extrato com 
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melhor potencial antioxidante e calcular o IC50, concentração 

efetiva à qual o extrato induz metade do efeito máximo, que no 

presente experimento foi detectado no valor de 4,91mg de 

extrato etanólico. Na Figura 2b é apresentada a reta padrão do 

ABTS correspondentes aos valores de µg Trolox/mg extrato 

etanólico obtendo um R2 de 0,9929, indicando que houve uma 

correlação linear entre a equivalência em µg trolox/mg de 

extrato e a atividade antioxidante, indicando a confiabilidade do 

método utilizado na presente análise. 

O teste de DPPH é um dos métodos indiretos para se 

determinar a atividade antioxidante mais antigo sendo sugerido 

originalmente em 1950 para se descobrir os doadores de 

hidrogênio em materiais naturais. Esse método consiste em 

avaliar a capacidade antioxidante via atividade sequestradora 

do radical livre 2,2-difenil-1-picril-hidrazila – DPPH. O radical 

DPPH possui  coloração púrpura absorvendo a um 

comprimento de onda máximo de aproximadamente 516 nm. 

Por ação de um antioxidante (AH) ou uma espécie radicalar 

(R.), o DPPH. é reduzido formando difenil-picril-hidrazina, de 

coloração amarela, com conseqüente desaparecimento da 

absorção, podendo a mesma ser monitorada pelo decréscimo 

da absorbância. A partir dos resultados obtidos determina-se a 

porcentagem de atividade antioxidante ou sequestradora de 

radicais livres e/ou porcentagem de DPPH. remanescente no 

meio reacional. O DPPH apresenta-se como um método 

simples podendo também ser usado para avaliar a atividade 

antioxidante de formas sintéticas (ex: nimesulida, dapsona e 

ácido acetilsalicílico), algas, quitosanas, etc., (KIM; THOMAS, 

2006).Os resultados obtidos pelo etanólico e do ácido 

ascórbico, utilizando a metodologia de DPPH estão 

apresentados na Figura 2. 
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Figura 1. Atividade antioxidante pelo método ABTS dos 

extratos etanólico de Sargassum coletados da praia de Miramar 

na cidade de Cabedelo- PB (a) e reta padrão com trolox (b). 

 

(a) 

 

 

 

b)  

 
Fonte: (Dados da pesquisa) 
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No presente estudo, foi determinada os valores do IC 50 

da atividade antioxidante do extrato etanólico Sargassum sp e 

do ácido ascórbico frente ao radical DPPH com valores de 

187,74 mg (extrato) e 5,504µg/mL de ácido ascórbico. Revathi 

et al. (2018), trabalhando com os polissacarídeos isolados de 

Sargassum sp. detectou que estes compostos apresentavam 

atividades antioxidantes pelos dois métodos utilizados no 

presente trabalho e os resultados obtidos deram valores de IC50 

significativo indicando que o polissacarídeo isolado do 

Sargassum sp inibe os radicais livres e podem ser usados no 

tratamento de células tumorais.  

Vasconcelos et al. (2019) enquanto trabalhava com o 

potencial antioxidante das algas coletadas em Recife-PE 

submeteu-as aos testes de DPPH e ABTS e os resultados 

encontrados entram em concordância com os do presente 

estudo. 

No método de fosfomolibdênio, considerado reprodutível 

e de baixo custo e que mede a capacidade antioxidante total 

utilizando como padrão o ácido gálico, os resultados obtidos no 

presente trabalho estão apresentados na Figura 3. Os 

resultados apresentados utilizando o ácido gálico indicam uma 

boa linearidade com valor de R2 de 0,9946 a qual se mantém na 

análise do experimento utilizando o extrato etanólico de 

Sargassum sp mas com valores bastante inferiores aos 

detectados por diferentes autores em outros experimentos 

utilizando extratos vegetais, tais resultados, embora não sejam 

extremamente discrepantes tráz a reflexão do quanto o meio 

ambiente e as condições climáticas afetam essa alga, por atuar 

como biofiltro marinho é altamente mutável a depender da 

época do ano e da poluição local (NEGRI et al., 2008; 

NOGUEIRA, 2017). 
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Figura 2- Capacidade de sequestro do radical DPPH versus 

extrato etanólico de Sargassum sp (a) e capacidade de 

sequestro do radical DPPH versus concentrações do padrão de 

ácido ascórbico (b)  

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

Fonte: (Dados da pesquisa) 
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Figura 3- Atividade antioxidante total pelo método de 

fosfomolibdênio. 

 

a) 

 

b) 

 
 

 

Fonte: (Dados da pesquisa) 

 

No presente estudo buscou-se a avaliação do teor 

proteico do extrato etanólico de Sargassum coletados da praia 
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de Cabedelo- PB  utilizando a metodologia de quantificação 

proteica pelo método de Lowry que em condições alcalinas as 

substância presentes no reagente colorimétrico Folin 

Ciocalteau interagem com as proteínas da amostra gerando um 

complexo de cor azul que pode ser medido num 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 750 nm. A 

técnica é bastante sensível e permitiu a determinação de 

maneira precisa, no experimento realizado, elaborou-se uma 

curva padrão com albumina de soro bovino (BSA) como solução 

padrão, onde obteve-se um fator de calibração médio para 

calcular a concentração de proteínas nas amostras e este valor 

foi de 4,578 ± 0,040 mg/mL.  

Ao observar todos os resultados obtidos nessa pesquisa, 

assim como o cenário de busca por estilos de vida mais 

saudável, melhor aproveitamento de recursos e substituição de 

produtos sintéticos por naturais, faz-se necessário um maior 

investimento em estudos que proporcionem uma utilização 

vantajosa desses recursos naturais. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

        Tendo em vista os resultados encontrados neste estudo 

permitem a conclusão que o extrato etanólico do Sargassum 

possui uma alta atividade antioxidante, além de uma 

concentração considerável de proteínas solúveis, este fato 

evidencia o potencial dessa alga como uma rica fonte de 

compostos bioativos naturais que podem ser utilizados no 

combate aos radicais livres, trazendo melhorias para o 

metabolismo celular. Além disso, as características naturais do 

sargassum o transforma numa a opção perfeita para a indústria 

alimentícia, na utilização como conservante. 
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RESUMO: A inovação no desenvolvimento do aplicativo para 
dispositivos móveis sobre avaliação e classificação de feridas 
em pé diabéticos e úlceras varicoas pode melhorar a 
acessibilidade, rapidez e exatidão das informações no 
rastreamento de pacientes com feridas nos membros inferiores. 
Esta também aproxima os pacientes dos prestadores de 
cuidados, contribuindo no melhoramento e, auxiliando os 
profissionais de saúde a serem mais efetivos e eficientes com 
o fornecimento de informações, avaliação e localização destes 
pacientes com ferimentos. A produção do aplicativo para 
dispositivos móveis foi desenvolvido seguindo quatro etapas: 1- 
Definição dos requisitos e elaboração do mapa conceitual do 
aplicativo; 2- Geração das alternativas de implementação e 
prototipagem; 3- Testes; 4- Implementação. O aplicativo conta 
com o mapa conceitual e organização textual necessária para 
o rastreamento e classificação de pessoas com feridas Nesta 
direção com o registro e assistência adequada, em especial na 
atenção primária, poderá se alcançar uma melhora na 
qualidade de vida, levando a redução dos índices de internação, 
incapacidades e mortes, além de reduzir o impacto 
socioeconômico aos serviços de saúde. 
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Palavras-chave: Apliativos móveis. Programa de 

rastreamento. Cicatrização.   

 

INTRODUÇÃO 

 

A popularização dos celulares inteligentes, os 

smartphones, tem sido considerada por muitos a revolução 

tecnológica de maior impacto nos últimos tempos após a 

revolução causada pela Internet e pelas redes sociais (TIBES; 

2014). 

O crescimento do mercado de dispositivos móveis tem 

gerado oportunidades comerciais e sociais em diversas áreas. 

Esse tipo de dispositivo é considerado um computador de bolso 

com acesso a milhões de aplicativos.  

Apenas em 2012, mais de 40 bilhões de aplicativos foram 

baixados nos smartphones e a previsão é de que esse número 

chegue a mais 300 bilhões nos próximos anos 

(INTERNATIONAL DATA CORPORATION; 2013).  

Isso se deve principalmente à facilidade com que esses 

aplicativos podem ser acessados em suas respectivas lojas 

virtuais. Desse modo, desenvolver soluções computacionais no 

formato de aplicativos móveis representa um meio eficaz de 

disponibilizar a ferramenta e atingir o público-alvo desejado. 

A principal característica dos aplicativos móveis é a 

quebra da limitação da mobilidade, uma vez que os 

smartphones são como um computador de bolso, que pode 

acompanhar seu usuário 24 horas por dia onde ele estiver. 

Outro aspecto relevante é a pessoalidade que o equipamento 

proporciona aos seus usuários, considerando que o profissional 

pode utilizar seu aparelho pessoal, com o qual já está 

acostumado a lidar diariamente (TIBES; 2014). 
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A utilização de ferramentas computacionais na área da 

saúde está em crescente expansão, pois esse tipo de suporte 

pode proporcionar aos profissionais alcançarem mais precisão 

e agilidade em seus trabalhos. A adoção de recursos 

tecnológicos é um fato crescente desde a década 60, com a 

fundamentação científica da profissão (GUIMARÃES; 2016). 

A computação móvel pode ser aplicada em várias 

vertentes dentro da área da saúde. Entre essas aplicações 

podem se destacar o monitoramento remoto, o apoio ao 

diagnóstico e o apoio à tomada de decisão (GUIMARÃES; 

2016). 

Nesse escopo, o objetivo da pesquisa é desenvolver um 

aplicativo para dispositivos móveis com usabilidade no 

rastreamento de feridas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de um estudo metodológico, que foi 

desenvolvido em quatro etapas: 1 - Definição dos requisitos e 

elaboração do mapa conceitual do aplicativo; 2- Geração das 

alternativas de implementação e prototipagem; 3- Testes; 4- 

Implementação. Na primeira etapa foram selecionados estudos 

internacionais e nacionais sobre o cuidado com a úlcera de pé 

diabético e úlcera varicosa, publicados nos últimos cinco anos, 

incluindo os estudos do Ministério da Saúde (Caderno de 

Atenção Básica - Estratégia para o cuidado da pessoa com 

Doença Crônica) e o Manual do pé diabético: estratégia para o 

cuidado da pessoa com doença crônica, além de outros estudos 

de referência no país sobre essas duas patologias para 

produção textual das telas e elaboração do mapa conceitual do 

aplicativo. A segunda etapa tratou da criação efetiva do 

protótipo baseado no software MARVEL APP, que possibilita a 
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criação de protótipos clicáveis e interativos para testar, analisar 

e melhorar as ideias propostas. O sistema do Marvel App é 

bastante simples e permite que se execute as ações arrastando 

elementos, linkando e atribuindo algumas funções mínimas, 

porém eficientes, entre eles. O protótipo do aplicativo foi 

avaliado obedecendo a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (2016), que recomenda amostragem mínima de oito 

participantes na etapa dos testes. Contou-se com a participação 

de doze profissionais de saúde, com diferentes níveis de 

formação e tempo de experiência.  

A.1) Definição dos requisitos e elaboração do mapa 

conceitual do aplicativo: 

 No primeiro momento foram selecionadas as diretrizes 

internacionais e nacionais sobre a avaliação e classificação de 

feridas em pé diabéticos e úlceras venosas. Para produção 

textual das telas e elaboração do mapa conceitual do aplicativo 

ficou definido a avaliação e as classificações clínicas PEDIS e 

CEAP.  

B.2) Geração das alternativas de implementação e 

prototipagem: 

 Na segunda etapa, devido a especificidade de 

conhecimento tecnológico exigido na criação de um aplicativo 

para dispositivos móveis, será realizada uma parceria com o 

Laboratório de Tecnologia da Informática da Universidade 

Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL). Para 

implementação e prototipagem será utilizado um software com 

base na ABNT ISO/TR 16982:2014.  

C.3) Testes: 

Para avaliação e validação do aplicativo será através das 

heurísticas desenvolvidas por (NIELSEN; 2017) que consistem 

em dez princípios gerais para o desenvolvimento da avaliação, 
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que são: 1- visibilidade do sistema; 2- correspondência entre o 

sistema e o mundo real; 3- controle e liberdade do usuário; 4- 

consistência e padronização; 5- reconhecimento em vez de 

memorização; 6- flexibilidade e eficiência de uso; 7- projeto 

estético e minimalista; 8- prevenção de erros; 9- ajudar os 

usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de 

erros; 10- ajuda e documentação. Foram incluídas mais três 

heurísticas (GROUP QUALITY SOFTWARE, 2017) específicas 

para a avaliação em dispositivos móveis que são: 1- Pouca 

Interação homem/dispositivo; 2- Interação Física e Ergonomia; 

3- Legibilidade e Layout.  

D.4) Implementação. Inicialmente os avaliadores irão 

receber um check list para inspecionar todo o sistema utilizando 

as heurísticas (NIELSEN; 2017) como guia para detectar 

possíveis problemas. Em seguida classificou-se por grau de 

severidade do problema através da escala de 0 a 4;  

0 = sem importância (não afeta a operação da interface);  

1 = cosmético (não há necessidade imediata de solução);  

2 = problema pequeno (baixa prioridade - pode ser 

reparado);  

3 = problema grande (alta prioridade - deve ser 

reparado);  

4 = problema catastrófico (grave - deve ser reparado de 

qualquer forma).  

E.5) Usabilidade: 

Inicialmente os pesquisadores irão receber um estudo de 

caso com a finalidade de simular a prática de avaliação e 

classificação das feridas em pé diabéticos e úlceras venosas. O 

avaliador diante do caso consulta o aplicativo para responder 

um questionário que aborda aspectos de funcionalidade, 

confiabilidade, usabilidade e eficiência. Esse questionário 
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contará com um sistema de classificação PEDIS (perfusão, 

extensão – cm², Deph – profundidade, infecção e sensibilidade 

e o CEAP “C” significa clínica, “E” de etiologia, “A” anatomia E 

“P” de fisiopatologia. Atualmente, a parte mais usada da 

classificação de CEAP é o C, que tem sete categorias, de 0 a 

6. (0 indica sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa, 

1 telangiectasias e/ou veias reticulares (duas formas de 

microvarizes), 2 veias varicosas (mais dilatadas), 3 Edema, 4 

alterações de pele (hiperpigmentação, eczema, 

lipodermatofibrose), 5 úlcera curada e 6 indica úlcera ativa. 

O mapa mental da produção do aplicativo para 

dispositivs móveis orientou as etapas de desenvolvimento. 

Definição dos requisitos e elaboração do mapa conceitual do 

aplicativo, geração das alternativas de prototipagem, testes e 

implementação.  

A documentação para o registro do processo de criação 

do aplicativo UP FERIDA conta com o sistema de 

gerenciamento de banco de dados, registro e armazenamento 

dos dados dos pacientes, servidor online e plataforma de 

programação de interação do aplicativo. Toda a documentação 

do aplicativo foi registrada no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI), código fonte, linguagem de programação e o 

nome do dispositivo móvel. Como resultado final, uma patente 

de registro de software.  

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os estudos revelaram que as publicações na linha de 

pesquisa de tecnologia móvel aplicada à saúde é um campo 

novo e em crescente expansão. A publicação encontrada entre 

os anos de 2006 e 2013 apresentou maior concentração no ano 
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de 2012. Notou-se uma expansão de publicações sobre a 

temática ao longo dos anos e acredita-se que esse número 

deverá ser ainda maior nos próximos anos, em decorrência da 

popularização dos smatphones e tablets. Um indicativo de que 

esse é um campo novo de pesquisa é o fato de que  foi 

encontrada pouca  "tese", o que pode ser em virtude do longo 

tempo necessário para a conclusão de trabalhos nessa 

categoria. 

A análise dos trabalhos mostrou que a categoria 

profissional mais beneficiada no desenvolvimento de aplicativos 

móveis para a área de saúde foi a multiprofissional, as 

categorias que foram abordadas exclusivamente foram 

Medicina, Enfermagem e Odontologia. 

Nas últimas décadas uma gama de 

métodos/procedimentos de Design Instrucional foi desenvolvido 

visando a construção de novas ferramentas tecnológicas 

(nomeadamente, os aplicativos móveis), que melhoram o 

processo de ensino-aprendizagem e o desempenho dos 

usuários nos mais diversos contextos. Observa-se que os 

desenvolvedores/ pesquisadores adotam uma série de 

meios/recursos instrucionais para atingir seus objetivos, 

entretanto, independente do método escolhido e das diferentes 

etapas que compõem cada um deles, a maioria dos métodos 

inclui as etapas análise, concepção, desenvolvimento, 

implementação e avaliação. Aponta-se ainda que, no design 

instrucional e tecnológico, além da das etapas mencionadas, 

inclui-se a etapa da gestão como um todo. De uma forma geral, 

o Design Instrucional contempla planejamento, preparação, 

produção e publicação de textos, imagens, sons e movimentos, 

simulações e atividades sustentadas por ferramentas virtuais 

disponibilizadas pelas TICs que é um dos principais métodos 



DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS COM 

USABILIDADE NO RASTREAMENTO DE FERIDAS 

97 
 

para desenvolvimento de aplicativos móveis na área da saúde 

com design instrucional sistemático, design instrucional 

contextualizado, design centrado no usuário e ciclo de vida de 

desenvolvimento de sistemas.  Este método possui algumas 

características e mecanismos contextuais, entre elas: 

individualização dos ritmos de aprendizagem; adaptável às 

características institucionais, nacionais, regionais e/ou locais; 

possibilidade de constante atualização mediante 

feedback/opinião dos usuários; acesso em tempo real e/ou 

remoto às informações; possibilidade de comunicação entre os 

usuários e desenvolvedores/ pesquisadores; e monitoramento 

da construção individual e coletiva dos conhecimentos dos 

usuário.  

 As Estratégias inteligentes para desenvolvimento de 

aplicativos mobile multiplataforma utilizando o conceito 

“multiambiente” (ou multiplataforma) deve atender as principais 

plataformas: Android, Windows Phone e iOS utilizando o 

mesmo código fonte. Apresenta-se o conceito deste tipo de 

desenvolvimento utilizando o framework Cordova, suas 

principais vantagens e desvantagens. Esse framewok facilita o 

desenvolvimento de aplicativos, que pode ser utilizado por 

diversos sistemas operacionais Mobile, permitindo atingir um 

número muito maior de usuários, a partir da mesma 

implementação computacional, uma vez que o aplicativo mobile 

(como produto final de software) não se limita a uma única 

plataforma. Essa abordagem permite ainda, caso o projeto de 

software assim necessite, explorar um conjunto de 

funcionalidades de baixo nível de equipamentos mobile assim 

como é possível fazer utilizando recursos nativos de uma 

plataforma específica. Desenvolver um aplicativo que atenda as 

principais plataformas (Android, Windows Phone e iOS) pode 
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se tornar uma dor de cabeça devido ao alto custo de horas de 

programação para todas elas, considerando o tempo 

necessário para deixar o aplicativo funcionando sem nenhum 

problema. Segundo Nunes (2013), é comum a necessidade de 

muitas empresas em criar aplicativos ou mesmo páginas 

mobile, que atendam a uma boa parte do mercado e que 

funcionem corretamente nas mais diversas plataformas 

existentes como Android, IOS, Windows Phone, BlackBerry, 

entre outras. 

 Antes de se desenvolver um aplicativo Mobile, devemos 

primeiramente, analisar qual o público alvo e em quais 

plataformas ele deverá atuar. Ao pensar em desenvolver 

aplicativos mobile, é importante pensar em quais plataformas 

ele deverá ser disponibilizado. Android é uma das plataformas 

mais utilizada no mundo dos smartphones, principalmente no 

Brasil. iOS é bastante usado, tendo seu principal público, as 

classes sociais mais altas, o que inclui usuários de maior poder 

aquisitivo. Windows Phone é uma boa terceira opção, em franco 

crescimento. E ainda existem outras plataformas no mercado, 

como BlackBerry, Tizen e outros.  

 A maioria dos aplicativos Mobile visa atender a grande 

massa de usuários, desta forma, recomenda-se que o aplicativo 

funcione pelo menos nas três principais plataformas do 

mercado: Android, iOS e Windows Phone. 

 Segundo Lopes (2015), “o desenvolvimento para 

plataformas diferentes tem sido um grande problema, pois, 

cada plataforma suporta uma linguagem de programação 

diferente. Por exemplo: a plataforma Android apresenta muitos 

recursos em Java, plataforma iOS utiliza código nativo 

Objective C e a plataforma Windows Phone suporta o 

framework .Net, em geral, a linguagem C#. Cada plataforma 
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tem sua combinação de linguagem e, principalmente, APIs 

específicas”. Desenvolver um aplicativo Mobile que atenda as 

principais plataformas do mercado pode se tornar uma dor de 

cabeça devido ao alto custo de mão de obra especializada 

(programadores) com competência técnica em cada uma das 

linguagens de programação necessárias. Outro aspecto 

relevante é o tempo necessário para deixar o aplicativo Mobile 

funcionando sem nenhum problema.  

 É nesta hora que entram os aplicativos multiplataforma. A 

empresa Avanti! Tecnologia & Marketing (2015), publicou e 

defendeu a ideia que a construção de um aplicativo híbrido se 

torna mais rápido e mais barato do que o desenvolvimento de 

aplicativos nativos. A redução de tempo se deve à possibilidade 

de execução do aplicativo híbrido em diferentes plataformas. 

Devido a essa característica, não existe a necessidade de 

desenvolver o aplicativo várias vezes para adapta-lo a 

diferentes plataformas, permitindo assim, menor impacto no 

orçamento. Em situações que não exigem um alto desempenho 

do aplicativo, muitas empresas também optam pelo 

desenvolvimento de aplicativo híbrido ou quando o público-alvo 

é heterogêneo. Nesses casos, soluções mais genéricas que 

podem ser utilizadas em múltiplas plataformas, apesar do alto 

custo de desenvolvimento, apresentam vantagens 

significativas. 

 O desenvolvimento de um aplicativo multiplataforma pode 

ser feito utilizando-se determinados frameworks de mercado, 

como por exemplo, o Cordova (open-source) que permite 

empacotar uma aplicação desenvolvida a partir das tecnologias 

web HTML, CSS e Java Script para aplicativos Mobile.  

 Atualmente, o Cordova é uma das soluções mais comuns 

para desenvolvimento de aplicativos multiplataforma. Para 
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construir e executar aplicativos, ele usa uma das maiores 

vantagens da web, ter linguagens padronizadas e o navegador 

como ambiente de execução. Segundo Lopes (2016), são Apps 

instaláveis que você pode publicar nas lojas, e pode usar 

recursos nativos da plataforma, mas são escritas em HTML, 

CSS e JavaScript. 

 Desta forma a partir do mesmo código fonte é possível gerar 

um aplicativo mobile que funciona nas principais plataformas do 

mercado, podendo acessar recursos nativos de cada uma 

delas. Isso sem a necessidade de desenvolver nenhuma linha 

de código especifica da plataforma desejada. Desenvolver um 

aplicativo Mobile utilizando as tecnologias web padrão (HTML, 

CSS e JavaScript) apresenta-se de forma descomplicada a 

partir da utilização de um framework como o Cordova, afinal é 

ele o responsável por encapsular, transformar o código fonte 

para as plataformas de aplicativos Mobile. 

 Segundo Lopes (2016), deixa claro que embora os 

aplicativos sejam desenvolvidos em linguagem de programação 

para web, eles podem ser executados normalmente sem a 

necessidade de ter uma conexão com a internet. Com isso 

pode-se afirmar que um aplicativo híbrido, desenvolvido 

utilizando o framework Cordova, está muito mais próximo de um 

aplicativo nativo do que de um aplicativo web. A citação acima 

também descreve que para que o aplicativo híbrido seja 

compatível com as plataformas desejadas, embora trate-se do 

mesmo código fonte, é necessário realizar o empacotamento, 

com o auxílio do Cordova, para cada uma delas. A construção 

de um aplicativo híbrido é mais fácil do que parece. Isso se deve 

ao uso de um formato de desenvolvimento bem conhecido de 

aplicações, o desenvolvimento web, que utiliza tecnologias web 
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padrão (HTML, CSS e JavaScript). Inclusive para acessar a 

recursos nativos do dispositivo. 

 Quando se trata de um aplicativo teste, também fica em 

primeiro lugar a utilização de um aplicativo mobile híbrido, pois, 

como se trata de um teste, se torna mais viável um investimento 

menor, tanto em tempo quanto em custos, para analisar a 

reação do público e dependendo dela, investir mais no 

aplicativo. Neste contexto, Gouveia (2015) indica afirma que 

“não gaste todas suas moedas em um aplicativo para ver no 

que vai dar”. Essa afirmação defende a ideia de que não vale a 

pena desenvolver um aplicativo teste em linguagem nativa 

quando não se sabe o nível de aceitação dos usuários para um 

novo Aplicativo. A melhor opção neste caso é desenvolvê-lo 

como aplicativo híbrido, e caso receba aceitação no mercado, 

é possível inclusive construí-lo como nativo (quando o foco 

também é desempenho). 

 Depois de apresentados os conceitos de desenvolvimento 

de aplicativos multiplataformas e das suas principais vantagens 

e desvantagens, é interessante analisar e comparar uma 

aplicação híbrida com uma aplicação nativa, para que se possa 

escolher a melhor opção dependendo da sua necessidade. 

 Embora diversas opções tenham sido encontradas, quando 

se pensou na possibilidade de realizar o desenvolvimento do 

Up ferida foi realizada uma busca sobre as ferramentas 

disponíveis. A maioria requeria conexão com a internet no 

momento da entrevista, era paga ou não compreendia os 

recursos necessários para atender à complexidade de alguns 

questionários utilizados na pesquisa. No contexto atual, as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) voltadas 

para a área da saúde possuem diversas ferramentas que 

apóiam a estruturação e a organização dos dados e 
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informações, possibilitando o armazenamento, processamento, 

acesso em tempo real e/ou remoto e compartilhamento dos 

mesmos, seja pelos diversos profissionais envolvidos na 

assistência e acompanhamento, bem como, pelo próprios 

usuário da Atenção Báscica. Tais tecnologias são consideradas 

um recurso global, o qual conecta diversos computadores 

criando uma rede de informações e que permite colaborar com 

o desenvolvimento e aperfeiçoamento das profissões da saúde 

(GUIMARÃES; 2016).  

Para analisar e discutir as aplicações móveis 

desenvolvidas para a área da saúde o foco foi no profissional 

da saúde que trabalha ou já trabalhou com pacientes 

diabéticos. A etapa de análise deu-se com as adequações 

necessárias ao protótipo do aplicativo, tomando como base as 

avaliações. 

 Foi utilizada a escala Likert que permite respostas entre 

um (discordo fortemente) a cinco (concordo fortemente), a 

pontuação três indica casos de dúvida, se não concorda ou não 

discorda ou se o avaliador não se sente apto para respondê-la. 

As pontuações iguais ou superior a quatro foram consideradas 

como adequadas. 

Diante desta escala os avaliadores concordaram 

fortemente e propôseram a utilização de tecnologia móvel para 

auxílio ao protocolo de atendimento de pacientes com feridas 

de pé diabético e úlceras varicosas na Atenção básica (AB). 

Outros apresentaram uma visão computacional para monitorar, 

de forma remota, os riscos de amputações de pacientes com 

lesões em membros inferiores. outro analisou o uso das 

tecnologias móveis com o propósito didático no contexto da 

saúde; e também outros autores pesquisaram e propuseram um 
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ambiente ubíquo de cuidados em saúde a partir do uso de 

tecnologias móveis. 

Assim, a tendência atual do uso de dispositivos móveis 

para a coleta de dados tem se tornado importante nas 

pesquisas científicas e para que os profissionais da saúde, de 

modo que possam participar ativamente do planejamento e 

elaboração de ferramentas tecnológicas para a condução de 

suas pesquisas, bem como para a assistência e gerenciamento 

do cuidado. No Brasil, o ensino introdutório de informática é 

previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em saúde. O presente capítulo traz uma 

contribuição importante para os profissionais de saúde e 

demais pesquisadores ao apresentar todos os passos do 

planejamento do aplicativo, dos testes de sua acurácia e a 

versão final do Up ferida, com justificativa da escolha de cada 

recurso inserido. Ainda assim, pode orientar os pesquisadores 

das diferentes áreas de pesquisa que almejam, pela primeira 

vez, desenvolver aplicativos, além de trazer uma reflexão sobre 

a importância desse recurso digital nas pesquisas com 

pacientes de diferentes patologias. 

A utilização do aplicativo depende do cadastro de um 

usuário e senha. A integração com o Sistema é feita pelo 

profissional de saúde, isto é, se informado, o aplicativo irá 

consultar os dados do profissional. Se não for informado, o 

usuário deverá clicar em esqueci minha senha, recuperação de 

senha para e a mesma será encaminhada para o e-mail 

informado no cadastro. Desta forma, o aplicativo funciona 

apenas para profissionais das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) que tem cadastro no sistema, para os quais se deseja 

efetuar uma avaliação. Além de poder registrar toda avaliação 
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no aplicativo, é possível fazer registro fotográfico da ferida afim 

de evitar a evolução da mesma para amputação. 

Ao finalizar, o Aplicativo salva os dados e emiti um 

relatório, contendo os dados do paiente de acordo com o que 

foi previamente informado. O sistema permite ainda gerar 

relatórios das avaliações que pode ser impresso e juntado ao 

prontuário do paciente. 

Sendo assim, a proposta do aplicativo facilita no 

rastreamento de pacientes com feridas e na rapidez das 

informações. Uma vez que, os avaliadores corroboram 

fortemente que o dispositivo é uma ferramenta fácil de 

manusear e de acessar. A maioria dos avaliadores que 

trabalham na área da saúde ligadas às feridas afirmam que 

usariam o aplicativo como uma ferramenta para auxiliar a 

terapia de úlceras de pé diabético e úlceras varicosas. E, 

apenas um avaliador cita a complexidade no acesso, talvez por 

não ter compreendido que se tratava apenas de um protótipo. 

 

Figura 4. A escala Likert que permite respostas entre um 

(discordo fortemente) a cinco (concordo fortemente).  

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019  
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Os participantes da pesquisa concordaram fortemente 

em 90% quanto a coerência na sequência das telas, o que 

provavelmente reflete as considerações feitas quanto a sua 

utilidade, funcionalidade e usabilidade. Os avaliadores reforçam 

a viabilidade desta proposta. A questão de ser de caráter 

inovador e reafirma a falta de opções no mercado de softwers 

com esse tipo de ferramenta, específica no cuidado às feridas. 

E, 10% discordaram, apesar de retrataram ser fácil de 

manusear e de fácil acesso, apesar de citar a complexidade no 

acesso, talvez por não ter compreendido que se tratava apenas 

de um protótipo. 

 

CONCLUSÕES  

 

O aplicativo desenvolvido para dispositivos móveis com 

usabilidade no rastreamento de feridas foi avaliado por 12 

profissionais de saúde, o que possibilitou o aprimoramento do 

produto, evidenciando a necessidade de adequações para 

então se seguir com novas etapas de avaliação e possibilitando 

a partir dos resultados dos testes, a criação da versão de 

lançamento publicada em lojas virtuais de aplicativos.  

Através deste estudo pode-se perceber que esse método 

pode contribuir com características adaptáveis institucionais, 

nacionais, regionais e/ou locais; possibilitar uma constante 

atualização mediante feedback/opinião dos usuários; melhorar 

o acesso em tempo real e/ou remoto às informações; facilitar a 

comunicação entre os usuários e desenvolvedores/ 

pesquisadores; e o monitoramento da construção individual e 

coletiva dos conhecimentos dos usuários.  
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RESUMO: Na medicina nuclear, Tomografia por Emissão de 
Pósitrons, representa a tecnologia mais moderna voltada para 
os estudos de imagem em oncologia, baseada na detecção de 
pósitrons a partir de um arranjo de cristais distribuídos em anéis 
ao redor do paciente, gerando imagens com base na 
distribuição da atividade em cada plano. O Pet é um método de 
diagnóstico não invasivo que nos informa através de imagens a 
função dos órgãos estudado, esse estudo nos possibilita saber 
se ele está saudável ou doente, utilizando um radiofármaco. Os 
radionuclídeos são ligados a um composto farmacológico, para 
ser utilizado como traçador assim formando os radiofármacos. 
No PET se capta a emissão de pósitrons que é emitido pelo 
radiofármaco, os fótons ou raios gama, ao atingirem os 
detectores do tomógrafo PET, geram sinais elétricos que serão 
processados, permitindo reconstrução e obtenção da imagem. 
Esse artigo de revisão busca abordar os diferentes tipos de 
radiofármaco utilizados na Medicina Nuclear. 
Palavras-chave: Radiofármacos, PET/CT, Medicina Nuclear. 

 

INTRODUÇÃO 
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O termo radiação se refere aos processos físicos de 

emissão e propagação de energia (CNEN, 2019), enquanto o 

termo irradiação é utilizado para a aplicação desta energia a um 

determinado material, atingindo objetivos pré-estabelecidos. 

Uma das principais aplicações da radiação de alta energia é 

que cause ionização no meio que é absorvida, isto é, seja capaz 

de remover elétrons de suas órbitas em átomos ou moléculas. 

A grandeza de radiação ionizante absorvida é chamada de dose 

de radiação absorvida e a unidade utilizada é o Gray (Gy), 

sendo que 1 Gy é igual à energia de 1 Joule absorvido por 1 kg 

de material (REILLY et al., 2015; BOLLINENI et al., 2018). 

A Medicina Nuclear é uma especialidade médica que 

emprega as propriedades nucleares dos compostos radioativos 

nos procedimentos de imagem molecular, coadjuvando com o 

diagnótico do câncer e outras patologias. A importância desta 

modalidade ocorre devido principalmente aos radiofármacos. 

Na detecção de alterações de funções ou de metabolismos, os 

radiofármacos têm finalidade diagnóstica ou terapêutica 

(REILLY et al., 2015). 

Atualmente as duas principais técnicas avançadas de 

obtenção de imagem molecular utilizadas pela medicina 

nuclear são a tomografia computadorizada por emissão de 

fóton único (single photon emission tomography, SPECT) e a 

tomografia por emissão de pósitrons (positron emission 
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tomography, PET). SPECT e PET oferecem vantagens quanto 

à sensibilidade para detecção de emissores de radiação. 

Porém, entre elas, a tecnologia PET destaca-se por fornecer 

imagens com melhor resolução e maior capacidade 

quantitativa. Atualmente, as câmeras PET quando associadas 

à CT (Tomografias Computadorizadas), formam o sistema PET 

CT, que permite informações de imagens funcionais vindas do 

PET e imagens anatômicas fornecidas pela CT, possibilitando 

um diagnóstico preciso (ZIESSMAN et al., 2015). O princípio do 

PET é baseado na detecção da radiação resultante da 

aniquilação de um pósitron e um elétron. Pode ser usada para 

medir atividade metabólica das células, perfusão de órgãos, 

identificar os processos metabólicos e biomoleculares em 

estados normais e patológicos (ZIESSMAN et al., 2015). 

A imagem obtida apartir da PET é resultado da 

administração em paciente de um traçador ligado quimicamente 

a um radioisótopo emissor de pósitron, como por exemplo, flúor-

18 (18F) e carbono-11 (11C), capaz de desencadear uma 

reação de aniquilação pósitron-elétron, produzindo dois fótons 

com energia de 511 keV. Os fótons ao alcançarem os detectores 

do PET produzem sinais elétricos que são processados 

permitindo assim a reconstrução e obtenção da imagem  

Estudos de imagem com a técnica PET utilizam 

radiofármacos como exemplo a 18F-fluorodesoxiglicose 
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(18FDG), análogo da glicose que é o marcador mais utilizado em 

exames oncológicos devido as aceleradas taxas de absorção 

da glicose no metabolismo pelas células tumorais (BURONI et 

al., 2015). Da mesma maneira que a glicose, no meio 

intracelular, a 18FDG sofre fosforilação pela hexoquinase, 

formando 18FDG-6-fosfato. Entretanto, diferente da glicose 6-

fosfato, a FDG-6-fosfato não é metabolizada, ficando retida nas 

células. Uma das características bioquímicas das células 

malignas é justamente a alta taxa de metabolismo glicolítico 

devido ao aumento das proteínas transportadoras de glicose de 

superfície e do nível intracelular da enzima hexoquinase. A 

maioria das neoplasias malignas metaboliza a glicose em uma 

taxa alta e, assim, a PET-FDG tem condições de demonstrar o 

grau de metabolismo glicolítico in vivo das regiões estudadas 

(BURONI et al., 2015). 

As imagens correspondem à distribuição do 

radiotraçador ou radiofármaco, podendo ser utilizadas para 

avaliação do local de acúmulos não usuais do traçador como 

por exemplo o tumor, quanto para medir quantitativamente a 

captação do mesmo para diagnóstico ou estadiamento de uma 

doença (REILY et al., 2015). Diante do exposto, o objetivo deste 

trabalho é demonstrar o emprego dos principais rafiofármacos 

na Medicina Nuclear no Brasil. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada revisão da literatura de artigos publicados através 

das seguintes bases de dados: PubMed, Medline e Scielo. Os 

termos utilizados foram: Radiofármacos, Positron Emission 

Tomography, PET/CT e Medicina Nuclear, nos anos de 2015-

2019. Por meio da avaliação dos resumos foram excluídos 

artigos que não tratavam sobre o tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A medicina nuclear é uma área médica que utiliza  

propriedades nucleares de componentes radioativos para 

realização de procedimentos de imagem molecular, 

contribuindo com o diagnóstico do câncer e de outras 

patologias. O destaque dessa área médica se deve à grande 

eficiência dos radiotraçadores na detecção de alterações de  

mentabolismo ou função de um tecido ou órgão, que podem 

ocorrer antes mesmo de alterações anatômicas ou estruturais 

sejam visualizadas. A imagem molecular caracteriza, visualiza 

e mensura processos biológicos em nível molecular e celular, 

permitindo diagnosticar diversas patologias e avaliar a nível 

terapêutico. A aplicação dessa técnica radiologica em 
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investigações oncológicas permite  a detecção e a localização 

de tumores, bem como avaliar a terapia, antes que possam ser 

visualizadas alterações anatômicas relacionadas (ZIESSMAN 

et al., 2015).  

 As duas principais técnicas avançadas de obtenção de 

imagem molecular utilizadas pela medicina nuclear são a 

tomografia computadorizada por emissão de fóton único (single 

photon emission tomography, SPECT) e a tomografia por 

emissão de pósitrons (positron emission tomography, PET). A 

SPECT (Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton 

Único) pode ser considerada um tipo especial de cintilografia, 

mas que usa câmeras gama de melhor desempenho, e com a 

diferença que as câmeras não são fixas em um ponto, mas 

rotacionam ao redor do órgão alvo, permitindo gerar imagens 

tridimensionais. Portanto, os mesmos radioisótopos que servem 

para a cintilografia também servem para o SPECT. Os 

radioisótopos mais utilizados em cintilografia/SPECT 

mundialmente são 99mTc, 123I, 201Tl e 67Ga, todos 

disponíveis no Brasil ( BURONI et al., 2015; TAGHIPOUR et al., 

2016). 

 O SPECT e PET oferecem vantagens devido à 

sensibilidade para detecção de emissores de radiação. Porém, 

entre elas, destaca-se a PET por fornecer imagens com melhor 

resolução e melhor capacidade quantitativa. Atualmente, as 
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câmeras PET encontram-se associadas à CT (PET/CT) ou à 

MR (PET/MR), que complementam o diagnóstico a nível 

molecular com informações anatômicas (ZIESSMAN et al., 

2015).  

Recentemente, houve um maior avanço com os 

equipamentos híbridos da PET e Tomografia Computadorizada 

(PET/CT), o qual possibilita a fusão de imagens metabólicas da 

PET com as imagens anatômicas tomográficas, a fim de 

proporcionar um diagnóstico ainda mais preciso e precoce de 

inúmeros processos oncológicos (SILVA 2016). Na rotina 

clínica, as imagens realizadas em sistema PET/CT são 

analisadas qualitativamente, mediante a comparação visual 

entre a captação nas lesões tumorais e nos tecidos saudáveis 

e, semiquantitativamente por um parâmetro denominado SUV 

(Standardized Uptake Values em g/mL), definido como a razão 

entre a concentração de atividade no tecido e a atividade 

injetada por massa do paciente (kBq/g), sendo corrigida para o 

decaimento radioativo (FISCHER et al., 2016; TAGHIPOUR et 

al., 2016). O sistema PET utiliza de múltiplos detectores 

constituídos por um arranjo de cristais, tais como ortossilicato 

de lutécio (LSO) e ortossilicato-ítrio de lutécio (LYSO), 

distribuídos em anéis em circunferência ao redor do paciente. 

Os dados gerados são processados para reconstruir as 
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imagens com base na distribuição da atividade em cada plano 

FISCHER et al., 2016). 

A imagem obtida apartir da PET é resultado da 

administração em paciente de um traçador ligado quimicamente 

a um radioisótopo emissor de pósitron, como por exemplo, flúor-

18 (18F) e carbono-11 (11C), capaz de desencadear uma 

reação de aniquilação pósitron-elétron, produzindo dois fótons 

com energia de 511 keV (FIGURA 1). Os fótons ao alcançarem 

os detectores do PET produzem sinais elétricos que são 

processados permitindo assim a reconstrução e obtenção da 

imagem ( REILLY et al., 2015; BURONI et al., 2015; 

TAGHIPOUR et al., 2016). 

 

FIGURA 1: Esquema do formação de imagem através do 

PET 

 

FONTE: CNEN, 2019 
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A imagem é formada quando os dois fótons de 511 keV 

gerados em sentidos opostos são detectados em coincidência. 

Os dados coletados a partir de diversos ângulos ao longo do 

eixo do corpo do paciente são utilizados para reconstruir a 

imagem de distribuição da atividade naquela região de 

interesse. O sistema PET utiliza de múltiplos detectores 

constituídos por um arranjo de cristais, tais como ortossilicato 

de lutécio (LSO) e ortossilicato-ítrio de lutécio (LYSO), 

distribuídos em anéis em circunferência ao redor do paciente. 

Os dados gerados são processados para reconstruir as 

imagens com base na distribuição da atividade em cada plano 

(FISCHER et al., 2016; TAGHIPOUR et al., 2016). 

ATomografia por Emissão de Pósitrons (PET), utilizam 

radiofármacos como exemplo a 18F-fluorodesoxiglicose 

(18FDG), análogo da glicose que é o marcador mais utilizado em 

exames oncológicos devido as aceleradas taxas de absorção 

da glicose no metabolismo pelas células tumorais (BURONI et 

al., 2015). Da mesma maneira que a glicose, no meio 

intracelular, a 18FDG sofre fosforilação pela hexoquinase, 

formando 18FDG-6-fosfato. Entretanto, diferente da glicose 6-

fosfato, a FDG-6-fosfato não é metabolizada, ficando retida nas 

células. Uma das características bioquímicas das células 

malignas é justamente a alta taxa de metabolismo glicolítico 

devido ao aumento das proteínas transportadoras de glicose de 
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superfície e do nível intracelular da enzima hexoquinase. A 

maioria das neoplasias malignas metaboliza a glicose em uma 

taxa alta e, assim, a PET-FDG tem condições de demonstrar o 

grau de metabolismo glicolítico in vivo das regiões estudadas 

(BURONI et al., 2015; FISCHER et al., 2016; TAGHIPOUR et 

al., 2016). 

As imagens correspondem à distribuição do 

radiotraçador ou radiofármaco, podendo ser utilizadas para 

avaliação do local de acúmulos não usuais do traçador como 

por exemplo o tumor, quanto para medir quantitativamente a 

captação do mesmo para diagnóstico ou estadiamento de uma 

doença (REILY et al., 2015). 

Os radiofármacos são substâncias utilizadas na 

medicina nuclear para tratamentos e diagnósticos essas 

substâncias são produzidas pelo fármaco e o radionuclídeo. O 

fármaco e um medicamento que exerce funções comuns como 

qualquer outro medicamento, sem ação terapêutica. O 

radionuclídeo é o elemento que emite radiação eletromagnética 

e gama unidas em um fármaco. Como o radionuclídeo forma 

um radiofármaco, os radiofármacos se fixam aos órgãos de 

interesse e emitem radiação gama, que é utilizado como um 

meio de diagnóstico também para tratamentos dependerá do 

radiofármaco empregado no tratamento ou diagnóstico (REILY 

et al., 2015). 
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Os radiofármacos para serem utilizados nas técnicas 

acima, são classificados de acordo com a forma como os 

compostos são criados e manipulados. Dentro da medicina 

nuclear e da radiofarmacologia, existem diferentes tipos de 

radiofármacos, exemplos: 

 Tecnécio-99-metaestável: Este é um radiofármaco com um 

radionuclídeo artificial. Considera-se que sua quantidade de 

radioatividade se reduz a cada 6 horas. Ele emite um fóton 

gama com 140.511keV de energia, que é o ideal para uma 

câmara Gama. Em termos químicos, o Tecnécio-99-

metaestável é altamente reativo. Dessa forma, ele reage 

diretamente com diversos tipos de células no organismo e com 

outras moléculas orgânicas. Isso lhe dá uma grande 

versatilidade em termos químicos. Com isso, muitos estudos da 

medicina nuclear se dão com base em estudos com 

radiofármacos Tecneciados (STROBERG et al., 2017). 

 Iodo-123 ou Iodo-131: Muito usados no estudo das disfunções 

e tratamento da tiroide. Têm emissão de radiação, 

respectivamente, de gama e beta. O iodo 131 é utilizado para 

terapia de hipertiroidismo também em tratamentos de câncer e 

em exames de cintilografia da tireoide (DANTAS et al., 2018). 

 Tálio-201: Este radiofármaco tem propriedades químicas que 

se assemelham em muito, com o Potássio (Isso faz com que o 

Tálio seja muito usado para a imaginologia cardíaca, já que ele 
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se integrava com a bomba de sódio-potássio). Os fótons gama 

possuem baixos níveis de energia, mas as imagens eram 

menos nítidas e a sua interpretação, muito mais complexa. Isso 

fez com que estudos e técnicas com o Tálio-201 tenham caído 

em desuso (SILVA et al., 2017). 

 Gálio-67: Possui propriedades muito parecidas com o íon de 

Ferro. É um emissor gama grande, com média energia. Muito 

usado em estudos de infecções e em tratamentos oncológicos. 

Gálio 67 especificamente utilizado em tratamentos de longo 

prazo, em pacientes que tem doenças como linfoma, também 

para pesquisa tumoral, processos inflamatórios e infecciosos, 

em especial a investigação de febres desconhecidas(FLENDER 

et al., 2017). 

 Xénon-133 e Crípton-81m: estes são gases nobres 

radioativos. Dentro da farmacologia, são usados em cintilografia 

de ventilação pulmonar. 

 Lutécio 177 (177Lu): O Lutécio 177 é um radionuclídeo que 

decai para o háfnio estável (177Hf), com um tempo de semi-

vida de 6,647 dias, emitindo partículas β- de energia intermédia, 

o que lhe confere uma penetração tecidular máxima de 2,2 mm, 

suficiente para eliminar células tumorais especificas, tendo um 

efeito limitado nas células vizinhas saudáveis. 2,13 Por isso, a 

menor penetração tecidular do 177Lu comparativamente à do 

90Y, é uma vantagem em tumores pequenos, uma vez que se 
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mantém eficaz mais tempo e apresenta menor irradiação de 

outros tecidos. Para além disto, este radioisótopo também emite 

dois picos de radiação gama (113 e 208 KeV) permitindo a 

aquisição de imagem nas cintigrafias e a avaliação da eficácia 

do tratamento, entre os vários ciclos de terapêutica (SILVA et 

al., 2018). 

 Flúor-18: emite pósitrons e é usado basicamente, em 

procedimentos de exames para Pets. 18F-FDG é um derivado 

da glicose ligado ao flúor radioativo que, após administração 

intravenosa, é transportado pela membrana celular através de 

receptores transportadores de glicose (GLUT) (FIGURA 2). 

Existem aproximadamente 13 subtipos de GLUT, mas apenas 

alguns se destacam, como o GLUT 1, que apresenta aumento 

de sua expressão nas células tumorais. No meio intracelular, o 

18F-FDG é metabolizado por uma hexoquinase, assim como a 

glicose, a 18F-FDG-6-fosfatase, que não continua na via 

metabólica em razão da presença do flúor em sua molécula. A 

membrana celular é impermeável a 18F-FDG-6-fosfatase, 

fazendo que haja acúmulo desse metabólito nas células 

metabolicamente ativas, permitindo a realização das imagens. 

A tecnologia da imagem da PET permite quantificar a 

concentração do 18F-FDG nos tecidos. O parâmetro mais 

comumente utilizado é o SUV (Standard Uptake Value), sigla 

em inglês, que pode ser traduzida como Valor de Captação 
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Padronizado. O SUV corresponde à medida da concentração 

do 18F-FDG realizada pelo equipamento em um determinado 

tecido dividido pela dose injetada do material, ajustada para o 

peso. Essa medida tem demonstrado implicações diagnósticas 

e prognósticas (ZAMAN et al., 2017). 

 

FIGURA 2: Estrutura química do FDG-¹8F 

                       

                                                     

FONTE: ZAMAN et al., 2017 

  PSMA: O antígeno de membrana prostático específico, 

conhecido internacionalmente pela sigla PSMA (Prostate 

Specific Membrane Antigen), é uma glicoproteína tipo II, 

transmembrânica, diferentemente do PSA que é uma proteína 

livre no sangue, de 750 aminoácidos, sendo que grande parte 

deles representa seu domínio extracelular. O PSMA representa 

um ótimo alvo para novos métodos de diagnóstico por imagem 

e terapia antineoplásica em razão de ser superexpresso em 

praticamente todas as neoplasias da próstata e de seu possível 
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papel na malignidade destas, assim como na angiogênese de 

tumores sólidos. Além disso, sua expressão em tecidos extra 

prostáticos é altamente restrita. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Com a implementação de exames de diagnóstico por imagem, 

principalmente PET/CT com a utilização de radiofármacos, vêm 

demonstrando impactos positivos nos resultados de tratamento 

de pacientes oncológicos, devido a uma melhor definição da 

extensão da doença tanto primária quanto metastática. Tais 

potencialidades do método ajudam a conduzir a um melhor 

seguimento destes pacientes, principalmente na identificação 

da recidiva precoce, o que poderia representar importante 

ferramenta na avaliação prognóstica. Com o avanço da 

medicina nuclear, a utilização dos radiofármacos, se tornará 

possível com a ação conjunta de diversas áreas do 

conhecimento como física, química, engenharia, medicina e de 

forma interdisciplinar 
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RESUMO: Inseticidas químicos vêm desencadeado resistência ao Aedes 
aegypti. Compostos bioativos, como lectinas de plantas, surgem como uma 
alternativa biodegradável no controle do A. aegypti. A atividade ovicida de 
lectinas contra várias classes de insetos tem sido relatada na literatura. O 
objetivo do trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre o efeito das 
lectinas purificadas de Moringa oleifera e Myracrodruon urundeuva na taxa 
de eclosão de ovos de A. aegypti. O trabalho inclui imagens inéditas obtidas 
por microscopia eletrônica de varredura e microscopia de fluorescência de 
ovos tratados com essas lectinas. As lectinas WSMoL e WSMoLc isoladas 
de sementes de M. oleifera e aquelas isoladas da entrecasca (MuBL) e do 
cerne (MuLL) de M. urundeuva são agentes ovicidas com diferentes 
eficiências. WSMoL e WSMoLc são as mais ativas com concentração efetiva 
em reduzir 50% a eclosão dos ovos de 0,10 e 0,14 mg/mL, respectivamente. 
Análise de ovos tratados com as lectinas por microscopia eletrônica de 
varredura identificou alteração na estrutura externa dos ovos. Estudo 
utilizando as lectinas conjugadas ao marcador fluorescente isotiocianato de 
fluoresceína (FITC) nos ovos, revelou que a fluorescência nos ovos foi 
detectada na região perimetral, células exocoriônicas e no embrião. Em 
conclusão, o efeito ovicida das lectinas de M. oleifera e M. urundeuva é 
decorrente de interação com a estrutura dos ovos e com o embrião nele 
contido.  

Palavras-chave: Quitina. Microscopia Eletrônica de Varredura. 

Microscopia de Fluorescência. 
 

INTRODUÇÃO 
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O mosquito Aedes aegypti pertence à Ordem Diptera, 

Família Culicidae e é considerado um dos vetores responsáveis 

pela transmissão do vírus da dengue e dos vírus causadores da 

febre amarela, da febre Chinkungunya e da febre Zika. A 

disseminação do A. aegypti está associada ao crescimento 

desordenado das cidades e à falta de saneamento básico e 

habitação, favorecendo criadouros do mosquito (GONZAGA et 

al., 2017). 

A população do mosquito tem adquirido resistência aos 

inseticidas químicos utilizados, sendo necessárias aplicações 

crescentes para o controle efetivo, o que acarreta um aumento 

de risco de intoxicação para a população, animais e meio 

ambiente. Os ovos constituem a principal via de disseminação 

do mosquito e segundo Zara e colaboradores (2016), não existe 

disponível comercialmente produtos químicos com ação ovicida 

sobre A. aegypti para serem utilizados em campanhas de saúde 

pública. 

Os ovos de A. aegypti são elípticos e não ultrapassam 

1,0 mm de comprimento e seu revestimento que é formado por 

proteínas e quitina, permite trocas gasosas com o meio externo 

(FARNESE et al., 2015).  

Proteínas de origem vegetal têm sido investigadas 

quanto à atividade inseticida contra A. aegypti incluindo as 

lectinas, proteínas hemaglutinantes que contêm pelo menos um 

domínio de ligação a carboidratos (SILVA et al., 2019a). As 

lectinas se associam a carboidratos de forma reversível, com 

alta afinidade e especificidade sem, contudo, promoveram 

nenhuma alteração na estrutura covalente dos mesmos 

(COELHO et al., 2017).  

Lectinas com atividade larvicida contra A. aegypti já 

foram isoladas do cerne (MuHL, do inglês M. urundeuva 

heartwood lectin), entrecasca (MuBL, do inglês M. urundeuva 
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bark lectin) e folhas (MuLL, do inglês M. urundeuva leaf lectin) 

de Myracrodruon urundeuva. Alves e colaboradores (2019) 

mostraram o efeito das lectinas MuBL  e MuHL em ovos de A. 

aegypti. 

Santos e colaboradores (2012) e Silva e colaboradores 

(2019b) revelaram que a lectina WSMoL (do inglês water 

soluble Moringa oleifera lectin) isolada de sementes de Moringa 

oleifera possui atividade larvicida sobre larvas no quarto estágio 

(L4) de A. aegypti e ovicida contra ovos frescos e estocados 

desse inseto. Os autores também mostraram que WSMoL 

interage com as larvas bem como impede o desenvolvimento 

do embrião dentro do ovo.  

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi realizar uma 

revisão bibliográfica sobre o efeito ovicida das lectinas 

purificadas de Moringa oleifera e Myracrodruon urundeuva. O 

trabalho também incluiu imagens inéditas obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura e microscopia de 

fluorescência de ovos tratados com essas lectinas. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica, que visou reunir 

artigos científicos sobre lectinas com atividade ovicida contra o 

mosquito A. aegypti. Realizou-se uma busca em bases de 

dados do SCIELO, ScienceDirect e Google Acadêmico. O 

levantamento bibliográfico foi feito utilizando trabalhos 

nacionais e internacionais dos últimos 5 anos sobre as 

atividades de lectinas relacionadas ao mosquito A. aegypti, bem 

como seus mecanismos de ação. Foram utilizados os seguintes 
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indicadores: lectina, atividade ovicida, Aedes aegypti, 

microscopia, Moringa oleifera e Myracrodruon urundeuva. 
 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E DE FLUORESCÊNCIA 

 

Imagens inéditas de ovos tratados com as lectinas e com 

conjugados lectina-FITC foram obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura e microscopia de fluorescência de 

acordo com procedimentos estabelecidos por Alves e 

colaboradores (2019). Em linhas gerais, ovos tratados com as 

lectinas foram lavados em tampão cacodilato 0,1 M e fixados 

por 30 min à temperatura ambiente em glutaraldeído 

2,5%/paraformaldeído 4%/CaCl2 5 mM em CaCl2 5 mM em 

tampão cacodilato 0,1 M pH 7,2. Após a lavagem com o mesmo 

tampão, os ovos foram aderidos às lâminas revestidas com poli-

L-lisina e fixados por 1 h com tetróxido de ósmio a 

1%/ferricianeto de potássio a 0,8%/CaCl2 5 mM em tampão 

cacodilato 0,1 M pH 7,2. Em seguida, foram desidratados em 

etanol graduado, submetidos à secagem por ponto crítico de 

CO2, cobertos com uma camada de ouro de 20 nm de 

espessura e observados em microscópio eletrônico de 

varredura JEOL JSM ‐ 5600 LV (JEOL, Peabody, MA, EUA). 

Ovos não tratados com as lectinas (ensaio controle) também 

foram observados. 

Para análise por microscopia de fluorescência, os ovos 

tratados com o conjugado lectina-FITC, foram lavados com 

água destilada para remover conjugados não ligados e em 

seguida foram avaliados utilizando microscópio de 

fluorescência (Axio Observer Z.1, Apotome Zeiss, Göttingen, 

Alemanha) usando o filtro Green/Alexa no comprimento de 

onda 488 nm. Adicionalmente, para visualização do embrião, os 

ovos tratados com o conjugado lectina-FITC foram colocados 
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em solução de hipoclorito de sódio a 5% para a dissolução 

completa da camada celular externa permanecendo a camada 

coriônica intacta. Ovos expostos à água (ensaio controle) 

também foram observados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O mosquito A. aegypti é um inseto altamente 

diversificado e relevante na transmissão de diferentes 

patógenos causadores de doenças à saúde humana (SILVA et 

al., 2019b). 

O A. aegypti é uma espécie cosmopolita originária do 

norte da África e capaz de se reproduzir principalmente nas 

paredes de recipientes domésticos com água parada e a fêmea 

precisa se alimentar de sangue para realizar postura de ovos 

(CANTANE et al., 2016). É essencialmente um mosquito 

urbano, entretanto já foi localizado em zonas rurais em 

decorrência do transporte de vasos domésticos contendo ovos 

e larvas para áreas urbanas (CANTANE et al., 2016).  

A espécie é capaz de se adaptar a diferentes situações 

ambientais, tendo sido encontrados adultos em altitudes 

elevadas e larvas em águas poluídas. A presença de diferentes 

criadouros artificiais incluindo pneus e garrafas plásticas, 

também tem favorecido o aumento da densidade populacional 

do mosquito (CANTANE et al., 2016; GONZAGA et al., 2017). 

O ciclo de vida do A. aegypti compreende quatro fases: 

ovo, larva (quatro estágios: L1, L2, L3 e L4), pupa e adulto. O 

tempo transcorrido entre o estágio de ovo a adulto varia em 

média de 10 a 13 dias, em condições favoráveis de 

temperatura, umidade e disponibilidade de alimento (FARNESI 

et al., 2015). 
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De acordo com Farnesi e colaboradores (2015), os ovos 

dos insetos podem ser classifcados em três grupos: os que 

necessitam apenas de oxigênio para sobreviver, os que 

precisam de oxigênio e água e aqueles que precisam de 

oxigênio, água e nutrientes. Os ovos de A. aegypti pertencem 

ao segundo grupo e são colocados em locais próximos a água. 

Devido à absorção de água, os ovos recém ovipositados sofrem 

alterações de tamanho. 

A casca dos ovos é formada por três camadas e tem a 

função de proteger o embrião durante o desenvolvimento e 

manter o equilíbrio hídrico (FARNESI et al., 2015). As camadas 

endocoriônicas e exocoriônicas (Figura 1) são produzidas 

durante a coriogênese pelas células foliculares presentes no 

momento da postura dos ovos. A camada serosa produz quitina 

e uma classe de lipídeos importantes no processo de 

impermeabilização presente em plantas, animais e artrópodes 

(VARGAS et al., 2014). 

 A cutícula serosa é produzida pela matriz extracelular a 

partir da camada serosa durante as primeiras 16 h da 

embriogênese e a formação dessa cutícula aumenta a 

impermeablidade da casca do ovo, tornando-os viáveis por 

longos períodos. No final da embriogênese, os ovos de A. 

aegypti possuem altos níveis de resistência à dessecação 

(VARGAS et al., 2014). 

 

Figura 1. Etapas da formação das camadas dos ovos de A. 

aegypti após a postura em relação ao tempo 
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Em virtude da importância epidemiológica, torna-se 

necessário o incentivo e a utilização de estratégias de manejo 

deste inseto, visando diminuir a incidência das doenças 

transmitidas por eles, as sequelas e números de óbitos 

registrados. O controle da população do A. aegypti pode ser 

realizado pelo bloqueio do ciclo biológico ou eliminação do 

contato do mosquito com o ser humano durante o repasto 

sanguíneo necessário para a maturação e postura dos ovos. 
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O controle biológico é baseado na utilização de 

predadores ou patógenos com potencial para promover 

redução da população vetorial, como bactérias, fungos e 

parasitas que secretam toxinas e peixes e invertebrados 

aquáticos que se alimentam dos ovos, larvas e pulpas (ZARA 

et al., 2016).  

O controle mecânico consiste na eliminação dos 

criadouros, por exemplo, pela coleta e descarte de recipientes 

e na redução do contato com o homem pelo uso de repelentes 

e instalação de telas (MANRIQUE-SAIDE et al., 2015; ZARA et 

al., 2016).  

O controle químico do mosquito A. Aegypti é 

recomendado mediante uso racional e seguro para o meio 

ambiente e população e consiste na utilização de produtos 

químicos com ação neurotóxica, análoga hormonal e inibidora 

da síntese de quitina em larvas e insetos adultos. Esse tipo de 

controle deve ser feito de forma complementar as ações de 

vigilância ambiental, pois possibilita a seleção de vetores 

resistentes e danos ao meio ambiente (ZARA et al., 2016). 

O uso de larvicidas e inseticidas são feitos em 

tratamentos focais, perifocais ou tratamento aeroespacial 

(ZARA et al., 2016). 

O tratamento focal é indicado para aplicações de 

produtos com ação larvicida em depósitos que contenham a 

forma imatura do mosquito e que não possam ser eliminados 

por forma mecânica. O perifocal, medida complementar ao 

tratamento focal, consiste em uma aplicação de inseticida nas 

paredes externas dos criadouros por aspersão manual em 

pontos estratégicos (ZARA et al., 2016). 

O tratamento aeroespacial tem a função de eliminar as 

formas adultas do mosquito A. aegypti, devendo ser realizado 

apenas para controle de surtos e epidemias, pois se trata de 
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uma nebulização não seletiva, combatendo também outros 

insetos. O tratamento é feito com equipamento portátil costal 

ou, mais comumente, acoplado a veículos (ZARA et al., 2016). 

A resistência aos inseticidas promoveu substituições aos 

produtos químicos. Os organofosforados sucederam os 

organoclorados. Recentemente, os piretroides são os 

inseticidas de escolha (ZARA et al., 2016). 

O desenvolvimento de resistência aos larvicidas 

utilizados em campanhas públicas tem estimulado a busca por 

alternativas biodegradáveis. As plantas são fontes de agentes 

inseticidas porque necessitam dos mesmos para evitar o ataque 

de insetos fitopatógenos. Dentre os mecanismos de defesa das 

plantas contra a ação de insetos está a síntese de metabólitos 

secundários e proteínas com atividade hemaglutinante 

(lectinas) que interferem no desenvolvimento e sobrevivência 

dos mesmos (ZARA et al., 2016).  

O estudo de proteínas extraídas de plantas com 

propriedades de aglutinar hemácias se deu por volta do século 

XIX, com Peter Hermann, que isolou uma proteína tóxica de 

Ricinus communis (popularmente conhecida como mamona), 

denominando-a de ricina (ROCHA et al., 2019). As lectinas 

podem ser encontradas em entrecasca de árvores, folhas, 

frutos, raizes e sementes (COELHO et al., 2017). 

Lectinas são proteínas ou glicoproteínas, de origem não 

imune, que ligam monossacarídeos, dissacarídeos, 

polissacarídeos e a porção oligossacarídica de glicoconjugados 

de forma reversível (COELHO et al., 2017).  

As lectinas podem ser classificadas em merolectinas 

quando possuem um único domínio de ligação a carboidratos; 

hololectinas, quando apresentam dois ou mais sítios de ligação, 

com domínios idênticos ou homólogos; quimerolectinas, 

(proteínas de fusão), quando possuem um domínio de ligação 
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a carboidratos e outro domínio com função catalítica ou 

biológica; e superlectina, que corresponde àquelas lectinas com 

dois ou mais sítios de ligação a carboidratos, cujos domínios 

possuem especificidades diferentes (COELHO et al., 2017). 

A ligação aos carboidratos é de essencial importância, 

uma vez que, em muitos processos fisiológicos eles são os 

ligantes naturais de lectinas (COELHO et al., 2017). 

Várias atividades biológicas já foram reportadas para as 

lectinas de origem vegetal incluindo a habilidade de remoção de 

metais pesados de águas e ação anticoagulante, 

antimicrobiana, imunomoduladora e inseticida (MOURA et al., 

2015; MOURA et al., 2016;  FREITAS et al., 2016; LIMA et al., 

2016; OLIVEIRA et al., 2017; PATRIOTA et al., 2017; SILVA et 

al., 2019) 

A interação de lectinas com seus alvos pode ser 

visualizada por microscopia utilizando-se conjugados de 

lectinas com outra molécula. Lectinas conjugadas à enzima 

peroxidase são amplamente utilizadas em estudos 

histoquímicos que visam por exemplo comparar, utilizando 

microscopia óptica, o padrão de glicosilação de tecidos 

provenientes de estados fisiológicos normais ou patológicos 

(CARVALHO et al., 2019). A ligação da lectina é detectada pela 

utilização do substrato da enzima e a subsequente detecção da 

cor resultante da formação do produto da reação enzimática. 

Lectinas conjugadas a compostos fluorescentes (FITC, por 

exemplo) e quimiluminescentes (Éster de Acridina, por 

exemplo) têm sido empregadas em histoquímica para avaliar a 

mudança de glicosilação em neoplasias, na avaliação de 

granulomas hepáticos e como sondas bioquímicas na 

identificação de glicoconjugados. A revelação da interação 

lectina-carboidrato é feita pela utilização através de microscopia 
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de fluorescência ou de luminômetro (LIMA et al., 2018; ALVES 

et al., 2019; OLIVEIRA et al., 2020).  

A lectina WSMoL (do inglês, water-soluble Moringa 

oleifera lectin) isolada de sementes de Moringa oleifera por 

cromatografia em coluna de quitina (MOURA et al., 2016) tem 

ação inseticida contra A. aegypti. WSMoL é um agente ovicida 

(Tabela 01) interferindo no desenvolvimento embrionário em 

ovos recém-ovipositados e matando o embrião já formado em 

ovos estocados (SANTOS et al., 2012). WSMoL também 

apresentou efeito estimulante sobre a oviposição em condições 

de laboratório e de campo simulado (SANTOS et al., 2018). 

WSMoL é um agente larvicida contra larvas L4 e 

aumenta o tempo necessário para o desenvolvimento larval de 

L1 a L4 (Coelho et al., 2009). O mecanismo larvicida de WSMoL 

suceptíveis a organofosforados inclui alteração morfológica no 

trato digestivo e desequilíbrio metabólico decorrente da 

modulação da atividade de enzimas digestivas da larva (Coelho 

et al., 2009; Agra-Neto et al., 2014). A avaliação da 

ecotoxicidade de WSMoL mostrou que a lectina na 

concentração larvicida provocou efeitos letais e subletais em 

embriões e larvas de zebrafish (Danio rerio), não sendo 

recomendado portanto, seu uso em locais com outros 

organismos vivos (SILVA et al., 2017).  

As sementes de M. oleifera contem óleo com excelentes 

propriedades biológicas incluindo atividade antifúngica e efeito 

hipoglicemiante (MUHAMMAD et al., 2016; BRILHANTE et al., 

2017; ). A torta de sementes produzida após a extração do óleo 

foi investigada quanto a presença de lectina. Oliveira e 

colaboradores (2016) isolaram a lectina WSMoLC (do inglês, 

water-soluble Moringa oleifera lectin from cake) por 

cromatografia em coluna de quitina e demonstraram que a 

lectina exerceu efeito deletério em ovos (Tabela 01) de A. 
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aegypti e foi estimulante de oviposição na concentração de 0,1 

mg/mL.  

Tecidos da planta Myracrodruon urundeuva (aroeira-do-

sertão) contem lectinas com distintas características estruturais 

e propriedades biológicas. As lectinas isoladas do cerne (MuHL, 

do inglês M. urundeuva heartwood lectin), entrecasca (MuBL, 

do inglês M. urundeuva bark lectin) e folha (MuLL, do inglês M. 

urundeuva leaf lectin) apresentam diferentes especificidades de 

ligação a carboidratos; MuLL reconhece apenas 

polissacarídeos e glicoconjugados, enquanto a MuBL se liga à 

N-acetilglucosamina e MuHL se liga a glicose, galactose e N-

acetilglucosamina (NAPOLEÃO et al., 2011). 

 

Tabela 01 - Lectinas isoladas de M. oleifera e M. urundeuva com 

atividade ovicida contra ovos estocados de A. aegypti 

Espécie Tecido Lectina CE50* Referência 

 

Moringa 

oleifera 

Sementes WSMoL 0,10 SANTOS et 

al. (2012) 

Sementes** WSMoLc 0,14 OLIVEIRA 

et al. (2016) 

 

Myracrodruon 

urundeuva 

Entrecasca MuBL 0,26 ALVES et 

al. (2019) 

Cerne MuHL 0,80 ALVES et 

al. (2019) 

* Concentração eficiente de proteína capaz de impedir em 50% a eclosão 

dos ovos tratados. Valor expresso em mg/mL 

** Torta da semente pós-extração do óleo 
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Recentemente, Alves e colaboradores (2019), 

determinaram a atividade ovicida das lectinas MuBL e MuHL 

contra ovos estocados de A. aegypti e revelaram que MuBL é 

uma agente ovicida mais eficiente que MuHL (Tabela 01). 

 

Figura 2. Microscopia eletrônica de varredura de ovos de A. 

aegypti não tratados (controle) e tratados com as lectinas 

WSMoL e MuBL em diferentes intervalos de tempo. 

 
 

 

Alves e colaboradores (2019) também avaliaram se as 

lectinas WSMoL e MuBL danificavam a estrutura de ovos de A. 

aegypti. O estudo usou microscopia eletrônica de varredura e 

revelou que as lectinas causaram danos na estrutura externa 

dos ovos, danificando e removendo parte das células 
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exocoriônicas. A figura 2 mostra imagens inéditas de ovos 

tratados com MuBL e WSMoL e avaliados por microscopia 

eletrônica de varredura. As lectinas foram purificadas pelos 

procedimentos descritos previamente por Coelho e 

colaboradores (2009) e Napoleão e colaboradores (2011) e os 

ovos de A. aegypti foram tratados com as lectinas nas suas 

respectivas EC50 por 24, 48 e 72h e analisados de acordo com 

Alves e colaboradores (2019). 

A figura 3 mostra imagens inéditas obtidas por microscopia de 

fluorescência de ovos tratados com conjugados WSMoL-FITC e MuBL 

tratados ou não com hipoclorito de sódio (5%, v/v). 

A conjugação de lectinas com compostos fluorescentes têm sido 

utilizadas para investigação de atividades inseticidas dessas proteínas. A 

lectina de Dioclea violacea conjugada ao FITC se ligou a matriz peritrófica 

de larvas de Anagasta kuehniella e a lectina de Rhizoctonia solani penetra 

através da matriz peritrófica de Tribolium castaneum (WALSKI et al., 2014; 

OLIVEIRA et al., 2015) 

A fluorescência pode ser visualizada na região ao redor dos ovos e 

nos tubérculos centrais das células exocoriônicas. Nos ovos descorados foi 

possível visualizar ligação dos conjugados nas regiões da cabeça, calda e 

matriz peritrófica dos embriões. Alves e colaboradores (2019) já tinham 

demonstrado que WSMoL e MuBL interagiam com o embrião dentro do ovo. 

Utilizando as lectinas conjugadas a FITC e microscopia de fluorescência. Os 

autores revelaram que ambas se ligavam a regiões do embrião e, portanto, 

o mecanismo ovicida pode incluir danos embrionários.  

 

 

Figura 3. Microscopia de fluorescência de ovos de A. aegypti 

incubados em diferentes intervalos de tempo com os 

conjugados e tratados (WSMoL-FITCd e MuBL-FITCd) ou não 

(WSMoL-FITC e MuBL-FITC) com hipoclorito de sódio. 
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CONCLUSÕES 

 

As lectinas de sementes de M. oleifera (WSMoL e 

WSMoLc) e de M. urundeuva (MuBL e MuHL) são agentes 

ovicidas contra A. aegypti e tem potencial de uso para controle 

da população do mosquito. As lectinas alteram a estrutura 

externa do ovo e assim conseguem penetrar e causar danos a 

nível embrionário. O grupo de pesquisa “Bioatividades de 

lectinas e inibidores de proteases” do Laboratório de Bioquímica 



LECTINAS OVICIDAS NO CONTROLE DO MOSQUITO Aedes aegypti 

139 
 

de proteínas da Universidade Federal de Pernambuco foi o 

primeiro a evidenciar a atividade ovicida de lectinas contra A. 

aegypti. 
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RESUMO: A Schinus terebinthifolius Raddi, da família 
Anacardiaceae, no Brasil, é popularmente conhecida como 
“pimenta-rosa”, “aroeira-vermelha”, “aroeira-pimenteira”, 
“aroeira-da-praia”, “aroeira-negra” e/ou “aroeira-de-minas). Em 
alguns estudos farmacológicos realizados com os com extratos 
das folhas, foram relatadas propriedades antioxidantes, 
antialérgicas, antimicrobianas, anti-inflamatórias, antiúlcera e 
antiaderente. Portanto o estudo teve como objetivo realizar uma 
prospecção tecnológica para avaliar o panorama nacional e 
internacional com relação aos pedidos de patentes, referente 
ao uso da Schinus terebinthifolius Raddi, especificamente na 
forma de extrato. A prospecção foi realizada com base na busca 
de patentes nas bases de dados da DII e no INPI, a busca 
permitiu inferir que existem 28 documentos distribuídos de 
acordo com os termos pesquisados, sendo 19 patentes no INPI 
e 9 no DII. A pesquisa foi realizada entre os anos de 1945 a 
2018, sendo encontradas patentes de 2003 a 2017, o principal 
país detentor das patentes é o Brasil (BR) com 14 patentes, 
maior parte publicada no INPI. A partir dos dados pode-se 
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concluir que se faz necessário, um incentivo à pesquisa e 
inovação nas diversas áreas, assim como na aréa de alimentos, 
visto que os produtos naturais são alternativas promissoras.  
 
Palavras-chave: Prospecção. Extrato. Aroeira  
 

INTRODUÇÃO 

 

A Schinus terebinthifolius Raddi, da família 

Anacardiaceae, é popularmente conhecida no Brasil como 

“pimenta-rosa”, “aroeira-vermelha”, “aroeira-pimenteira”, 

“aroeira-da-praia”, “aroeira-negra” e/ou “aroeira-de-minas” e 

utilizada na medicina popular para o tratamento de vários 

distúrbios de saúde, bem como processos anti-inflamatórios 

(MORTON, 1978, GAZZANEO et al., 2005). A aroeira é uma 

espécie de grande importância comercial por se tratar de uma 

planta com propriedades medicinais e alimentícias, 

principalmente através de seu poder antioxidante (MIRANDA et 

al., 2016). 

A Aroeira possui distribuição tropical e subtropical, nativa 

do Brasil, Paraguai, Uruguai e leste da Argentina (SOUZA, 

2005, LO-RENZI, 2002). Segundo Silva-Luz e Pirani (2012), a 

espécie é encontrada nos seguintes estados brasileiros: Piauí, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas e 

Sergipe (Nordeste); Mato Grosso do Sul (Centro-Oeste); Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo (Sudeste); e 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Sul). 

Em referência a estrutura morfoanatômico o trabalho de 

Azevedo et al. (2015), afirma que a aroeira-vermelha apresenta 

aspectos característicos de plantas xerófilas, retratando 

camada múltipla da epiderme da face adaxial foliar, que 

protegem o mesofilo de excessiva dessecação. Sendo está 



PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DO EXTRATO DA AROEIRA 

(Schinus terbinthifolius Raddi 

145 
 

planta um vegetal arbóreo e dióico, ou seja, possuem plantas 

masculinas e femininas, com caule cilíndrico, casca rugosa e 

estriada. 

A espécie demostra folhas perenes, verdes escuras e 

com nervura proeminente da parte de cima do limbo, suas flores 

são pequenas e possuem uma coloração que pode ir do 

amarelo ao branco. Nas suas folhas são identificadas moléculas 

com propriedades antioxidantes, a título de exemplo os 

flavonóides. O extrato bruto da sua casca, bem como o filtrado 

das folhas expressam uma pigmentação forte, sinalizando 

assim a presença de taninos e compostos fenólicos 

(NISHIMOTO; SOUZA, 2016). 

Esse tipo de aroeira produz anualmente grande 

quantidade de pequenos frutos, de coloração vermelha uma 

abundante composição de metabólicos secundários, sendo 

denominados diversos monoterpenos em diferentes formas e 

óleos essenciais. São numerosos e pequenos, em forma de 

drupa, um fruto carnoso que contém uma única semente 

marrom escura, medindo 0,3 mm diâmetro quando maduros, 

com uma casca seca que se assemelha a um papel envolvendo 

as sementes, as quais são amplamente disseminadas pela 

avifauna, o que explica a fácil regeneração e dispersão da 

espécie. Sua madeira, que se presta à utilização para moirões, 

esteios, lenha e carvão, é moderadamente pesada, mole, 

resistente e durável (NISHIMOTO; SOUZA, 2016). 

A aroeira está entre as plantas de grande consumo 

devido à suas diversas características medicinais e alimentícias 

(MIRANDA et al., 2016). O porte pequeno da planta faz dela 

ideal para a arborização urbana e, com esse fim, foi implantada 

no sul da França, país em que as propriedades culinárias dos 

frutos/sementes foram reconhecidas e incorporadas como 
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poivre rose ou pimenta rosa na alta cozinha local (Ethur et al., 

2011).  

Essa espécie vem se evidenciando cada vez mais pelo 

consumo de seus frutos, apresentando grande demanda no 

mercado nacional e internacional, que os utiliza especialmente 

como condimento alimentar (GOMES et al., 2013).  

No Brasil, é citada em livros da alta gastronomia, em 

receitas nacionais e internacionais. Outra utilização é na 

indústria de carnes e embutidos em geral, substituindo pimenta-

do-reino. As suas sementes são constituídas de 10,8% de 

proteína e 32,2% de lipídios. Seus frutos e sementes são 

utilizados como condimentos para diversos pratos, peixes, 

carnes, doces em caldas, agregando sabor e aroma, além de 

um visual atrativo (KINUPP, LORENZI, 2014). 

  Em alguns estudos farmacológicos realizados com os 

com extratos obtidos das folhas, foram relatados propriedades 

antioxidantes, antialérgicas, antimicrobianas, anti-inflamatórias, 

antiúlcera e antiaderente, bem como propriedades cicatrizantes 

(BARBIERI et al., 2014; ULIANA et al., 2016).  

No Brasil, a aroeira é uma das plantas recomendadas 

pelo Sistema Único de Saúde e aprovada como droga feita à 

base de ervas pela Agência Nacional de Vigilância à Saúde, 

compondo alguns medicamentos de uso comercial, como géis 

para tratamento ginecológico (BULLA et al., 2015). 

Em um estudo fitoquímico e biológico realizados em S. 

terebinthifolius, descreveram a ocorrência de terpenóides e 

ácidos graxos também em sua constituição. Entre os 

terpenóides, dois triterpenos separados da Aroeira foram 

caracterizados como inibidores específicos da fosfolipase A2. 

Estudos citam ainda que o extrato etanólico possui acetato de 

galato, quercitrina, gaiato de metilo e miricetina responsáveis, 
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possivelmente, pela ação contra radicais livresNa medicina 

popular, tem sido utilizada como um tratamento para as 

infecções respiratórias e desordens digestivas, tais como 

gastrite, atonia gástrica e diarréia (ESTEVÃO et al., 2015). 

O extrato etanólico das folhas da aroeira apresenta 

potencial in vitro frente a células de melanoma humano 

(A2058), adenocarcinoma da mama (MCF7), leucemia (HL-60) 

e carcinoma cervical (HeLa). Os óleos essenciais de folhas, 

flores e frutos em diferentes órgãos são compostos 

basicamente por derivados mono e sesquiterpênicos, 

apresentam grande atividade biológica, sendo que os óleos 

voláteis dos frutos apresentam atividade alelopática, citotóxica 

e tripanocida, enquanto que o óleo das folhas apresentam 

atividade citotóxica (SANTANA et al., 2012). 

Um dos grandes desafios para o Brasil é ampliar o 

número de patentes de seus recursos naturais e processos, 

visando equiparar números obtidos por países desenvolvidos. 

No que tange a aroeira, esse recurso vegetal é obtido via 

extrativismo, comprometendo sua manutenção em populações 

naturais (GOMES, L. J. et al, 2013) 

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. 

No entando, estatísticas baseadas em patentes 

presumem o desempenho inovador de um país, empresa ou 

instituição, bem como outros aspectos que envolvem o 

processo de inovação. Os indicadores de patentes de ciência e 

tecnologia colaboram para o entendimento do sistema de 
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inovação e dos fatores que sustentam o crescimento econômico 

(INPI, 2012). 

Dessa forma, a prospecção da propriedade intelectual 

vinculada à espécie aroeira é importante, uma vez que pode 

orientar na busca de novas estratégias tanto para a 

conservação, como para a agregação de novos valores para as 

comunidades que vivem do extrativismo dessa espécie. 

Nesse contexto, é evidenciada a grande importância da 

divulgação e repasse das informações coletadas nos estudos 

para que a população e a ciência tomem conhecimento da sua 

utilização e finalidade dos extratos. Portanto, o estudo teve 

como objetivo realizar uma prospecção tecnológica para avaliar 

o panorama nacional e internacional com relação aos pedidos 

de patentes em bancos de inovação e tecnologia, referente ao 

uso da Schinus terebinthifolius Raddi, especificamente na forma 

de extrato. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A prospecção foi realizada com base na busca de 

patentes nas bases de dados da Derwent Innovations Index 

(DII), que é uma poderosa ferramenta de pesquisa de patentes 

que combina Derwent World Patents Index, Patents Citation 

IndexTM, um banco de dados da estrutura química que pode 

ser usado para localizar patentes contendo informações 

químicas, ele é atualizado semanalmente e contém mais de 16 

milhões de invenções práticas, desde 1963 até os dias de hoje. 

As informações de patente são coletadas com 41 autoridades 

emissoras de patente em todo o mundo e são classificadas em 

três categorias ou seções; Chemical, Engineering e Electrical 

and Electronic (Química, Engenharia e Elétrico e Eletrônico), e 
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no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI), uma plataforma online, que abrange todas as 

patentes depositadas e publicadas no Brasil, assim como 

informações a respeito do tipo de depositante, data de depósito 

e publicação, país de origem e outras informações relevantes.  

O levantamento foi realizado durante o mês de outubro 

de 2019, utilizando como palavras-chave os termos: extrato 

aroeira, extrato Schinus terebinthifolius Raddi, extract and 

aroeira, extract and Schinus terebinthifolius Raddi, sendo 

considerados válidos os documentos que apresentassem esses 

termos no título e/ou resumo no banco de dados do INPI e, nos 

tópicos para a base de dados da DII. 

A prospecção foi realizada pela utilização de uma 

ferramenta pela busca de anterioridade, na qual qual é possível 

se avaliar a tecnologia em estudo,se ela já foi desenvolvida e 

apropriada,além de realizar um levantamento de todas as 

tecnologias existentes, identificar quais as tecnologias 

concorrentes e as que podem ser preenchidas. Além disso, é 

possível identificar os inventores, os países de origem dos 

depósitos, as principais empresas depositantes e a 

classificação dos depositantes.  

O estudo foi realizado através da coleta das bases de 

dados, em seguida, houve o tratamento e análise das 

informações obtidas através dos documentos de patentes 

selecionados, como pode-se observar na figura 1. 

Posteriormente estes foram avaliados e todos que atendiam ao 

objetivo do presente estudo foram utilizados, para interpretar as 

informações relacionadas foram gerados gráficos na própria 

base de dados da DII.  

A partir dos dados obtidos foram geradas tabelas e 

gráficos utilizando-se o Microsoft Excel (2018), mostrando os 
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resultados da evolução anual de depósitos, a sua distribuição 

por país, os principais depositantes, e suas classificações 

internacionais. Destes documentos foram extraídas as 

informações que deram origem aos dados apresentados e 

discutidos neste trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Segundo Teixeira (2013) a abordagem de prospecção 

tecnológica, em especial, busca agregar valor às informações 

do presente, transformando-as e norteando a manipulação dos 

conhecimentos para que subsidiem os tomadores de decisão e 

os formuladores de políticas na elaboração de suas estratégias 

de inovação, bem como na identificação de rumos e 

oportunidades futuras para diversos fatores sociais. 

 As patentes podem ser classificadas de acordo com a área 

tecnológica a que pertencem. A Classificação Internacional de 

Patentes (CIP), ou IPC (sigla em inglês), foi criada em 1971, a 

partir do acordo de Estrasburgo, e suas áreas tecnológicas são 

divididas nas classes A a H e, dentro de cada classe, em 

subclasses, grupos principais e grupos, por meio de um sistema 

hierárquico (INPI, 2017). 

A busca nos dois bancos de dados de patentes permitiu 

inferir que existem 28 documentos distribuídos de acordo com 

os termos pesquisados, sendo destas 19 patentes no INPI e 9 

no DII.  Após a pesquisa foi feita uma filtragem nos documentos 

repetidos, em uma análise mais minuciosa com intuito de 

explorar melhor informações a respeito de seus anos de 

depósito, distribuição por país, depositantes, e classificação 

internacional de patente (CIP). 
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Após a análise dos dados foram encontradas 9 patentes 

repetidas, restando apenas 19 patentes para análise de dados, 

pela busca das palavras chaves Extrato da Aroeira buscada em 

título e resumo foram encontradas 13 patentes no INPI e 5 

patentes na base do DII, já com 'Extrato Schinus Terebinthifolius 

Raddi  foram encontradas 6 patentes no INPI pela busca de 

título e resumo e 4 no DII, com relação as palavras Extract and 

aroeira e Extract and Schinus terebinthifolius Raddi não foram 

encontrados registros, estes dados podem visualizados na 

Tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1. Pesquisa de patentes do extrato da Schinus 

terebinthifolius Raddi por palavras-chave nas bases de dados  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A pesquisa nas bases de dados foi realizada entre os 

anos de 1945 a 2018, mas só foram encontradas patentes dos 

anos de 2003 a 2017. Destes, nenhuma se refere ao uso de 

extrato em produtos alimentícios, a maioria para uso cosmético.  

A Figura 2 mostra a evolução anual, quando em 2003 

consta a primeira publicação de uma patente no DII, 

relacionada a extratos. Nota-se que não ouve alguns picos na 

quantidade de depósitos de patentes, nesses picos foram 

Palavras-Chave INPI DII TOTAL 

Extrato da Aroeira 13 5 18 

'Extrato Schinus Terebinthifolius 

raddi 

6 4 10 

Extract and aroeira 0 0 0 

Extract and Schinus terebinthifolius 

Raddi 

0 0 0 

Total de patentes   28 
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publicadas 2 patentes por ano, a exemplo dos anos de 2008, 

2010 a 2012, 2015 e 2016, nos demais anos foram publicados 

apenas 1 patente. 

Porém é importante ressaltar que o número de patentes 

para o ano não corresponde ao total desse ano, tendo em vista 

que a Lei de Propriedade Industrial garante ao depositante 18 

meses de sigilo do documento de patentes (BRASIL, 1996) 

 

Figura 2. Número de patentes depositadas por ano.

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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O principal país detentor das patentes referentes a 

Aroeira é o Brasil (BR) com 14 patentes, maior parte publicada 

no INPI, enquanto República da Coréia (KR), Organização 

Mundial de propriedade intectual (WO), Estados Unidos (US), 

Japão (JP) e França publicaram apenas 1 patente (Figura 03). 

No Brasil, o estado que detêm o maior número de patentes é o 

Ceará, vale ressaltar que o grande número de publicações no 

Brasil pode ser justificado por ser um dos países de origem da 

planta em estudo.  
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Figura 3. Distribuição de patentes depositadas por país 

Fonte:Dados da pesquisa (2019) 

 

Conforme apresentado na Figura 4, as entidades que 

mais realizaram depósitos de patentes relacionadas ao estudo 

foram os inventores independentes, com 55% dos pedidos 

realizados durante o período desta pesquisa, demonstrando 

que o extrato da aroeira possui benefícios de interesse, porém 

ainda pouco explorado por empresas de comercialização.  
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Figura 4. Distribuição em porcentagem (%) por tipo de 

depositante 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Em seguida, no segundo lugar temos as universidades 

(ICT – Instituições Cientifícas e Tecnológicas), as quais 

aparecem com 35% e as empresas com apenas 10%. A partir 

da análise desses dados foi pode-se perceber que apesar da 
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participação de universidades, outras instituições de pesquisa 

e pessoas físicas no âmbito de pesquisa sobre o extrato da 

aroeira, o interesse das empresas privadas para o produto 

ainda foi o menor, o que confirma o potencial de estudos 

científicos para atrair o interesse das empresas para a  

comercialização do extrato da aroeira.   

Na figura 5 podemos observar o número de patentes por 

depositante, onde se destaca a empresa Natura com 4 

registros. 
 

Figura 5. Número de patentes por depositante 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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patentes é a Classificação Internacional de Patentes (CIP), na 

qual as patentes são classificadas de acordo com a aplicação. 

São divididas em 8 seções, 21 subseções, 10 classes, 628 

subclasses e 69.000 grupos (SERAFINI et al., 2012). 

 

Figura 6 – Distribuição de patentes por CIP                                 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Na seção A (necessidades humanas) encontrou-se o maior 

número de depósitos, em relação às subclasses A61K 

(preparações para finalidades médicas, odontológicas ou 

higiênicas) com 68 registros, seguido de A61P (atividade 

terapêuticas específicas dos compostos químicos ou 

preparações medicinais com 24 e A61Q (uso específico de 
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substâncias isoladas como detergentes; sabão ou fabricação do 

sabão; sabões de resina; recuperação do glicerol) foram 

encontrados 4 registros e na A23L (alimentos, produtos 

alimentícios ou bebidas não alcoólicas), apenas 1 registro 

(Figura 6). 

Das 19 patentes encontradas na pesquisa foram 

localizados 108 CIPs, uma vez que alguns documentos 

abrangeram mais de uma subclasse.  

 

CONCLUSÕES  

 

No Brasil, os produtos mais comercializados são os 

cosméticos à base de Schinus terebinthifolius Raddi., porém os 

trabalhos acadêmicos confirmam o potencial terapêutico e 

antimicrobiano da aroeira-da-praia, e de seus óleos essenciais 

que encontramos na maior parte das formulações bactericidas 

e fungicidas.  

 Considerando os bancos de dados consultados e os dados 

obetidos, foi possível observar que a utilização da Aroeira na 

forma de extrato, está em fraca expansão, sendo que a maioria 

dos documentos encontrados da planta estão alocados na 

subclasse A61K, que trata de preparações para finalidades 

médicas, odontológicas ou higiênicas, seguido da aréa de 

atividades terapêuticas específicas dos compostos químicos ou 

preparações medicinais, cosméticos ou preparações similares 

para higiene pessoal, composição de detergentes e por último 

a área relacionada a produtos alimentícios, verifica-se que a 

aplicação de Schinus terebinthifolius Raddi é promissora, sendo 

que, a partir do ano 2006, houve um crescente aumento no 

número de patentes.  
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 Portanto, se faz necessário, o incentivo à pesquisa e 

inovação nessas áreas, assim como na aréa  de alimentos, 

ainda pouco explorada, visto que os produtos naturais são 

alternativas promissoras, além de ser  uma área de grande 

ascensão mundial e de grande importância para o mercado, 

devido ao aumento da procura por opções de alimentos 

saudáveis e naturais, no entanto o  produto do estudo possui 

uma grande capacidade comercial, por ser um alimento rico em 

antioxidantes, que adicionados aos alimentos podem agregar 

valor, sabor, nutrientes, a exemplo dos antioxidantes, um 

componenente encontrado e  que pode ser utilizado como 

conservante natural substituindo os artificiais, dessa forma  vale 

investir na elaboração de pesquisas nessa área devido à 

grande aceitação pela população e os  inúmeros benefícios e 

utilidades existentes.  
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RESUMO: A Terminalia catappa é uma planta de origem 
asiática, porém, difundida em todo mundo, sendo no Brasil 
conhecida como castanholeira. Sua principal finalidade de 
plantio normalmente estava voltada para a ornamentação, no 
entanto, ao longo dos anos foi sendo bastante utilizada na 
medicina popular para o tratamento de doenças humanas 
devido aos compostos bioativos encontrados em suas 
estruturas. O objetivo dessa pesquisa foi realizar uma 
prospecção tecnológica em busca de pedidos de patentes 
relacionadas ao extrato da castanholeira para verificar suas 
aplicabilidades. A pesquisa foi realizada através da busca de 
patentes nas bases de dados nacional, do INPI e, internacional, 
da DII. Ao todo foram recuperadas 139 patentes, que após 
avaliação foram reduzidas a 43 para estudo mais aprofundado. 
Seus anos de depósitos variaram entre 1996 e 2017, e os 
principais países depositantes foram o Japão a WIPO e a 
China. Quanto a efetuação das patentes, foi constatado que as 
empresas privadas são os maiores detentores dos depósitos. 
Em relação as aplicabilidades, através das CIP foi possível 
identificar que as patentes encontradas estavam relacionadas 
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em sua maioria as necessidades humanas com aplicabilidades 
médicas, odontológicas, higiênicas, cosméticas e alimentícia. 
Pôde-se concluir que o extrato da castanholeira tem 
aplicabilidade variada, voltada principalmente para uso 
humano, e que possui grande potencial de comercialização. 
Palavras-chave: Combretaceae. Medicina Popular. Patente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Terminalia catappa Linn, é uma árvore que possui 

diversas nomeações triviais como amêndoa tropical, amêndoa 

selvagem, amêndoa da Índia, amêndoa do mar, castanheira, 

castanhola, chapéu de sete copas, entre outras, e faz parte da 

família Combretaceae, que engloba cerca de 600 espécies, 

sendo o gênero Terminalia um dos mais comuns com 250 tipos 

de plantas (SANTOS; LORENZO; LANNES, 2016). 

É originária das regiões tropicais e subtropicais do 

Sudeste da Ásia, cultivada especialmente em países como 

Índia, Indonésia, Malásia e Filipinas, além de ter sidor difundida 

em diversos outros países pelo mundo, a  exemplo do Brasil, 

onde é popularmente conhecida como “castanholeira” e 

amplamente plantada nos ambientes com finalidade 

ornamental e de sombreamento. O sistema de dispersão ocorre 

através de suas sementes, que cresce e floresce de forma 

rápida e  se adapta fácil a solos arenosos explicando a sua 

presença ao longo de muitas praias (NG et al., 2015; OBOH; 

OGUNKANMI; AGWU, 2009). 

A Terminalia catappa é uma árvore com sistema de 

raízes fibrosas e espalhadas, longa, com tronco que pode 

apresentar formato linear ou sinuoso, e com altura que pode 

variar de 3 a 40 metros. Sua copa é disposta em camadas, com 

formato de coroa vertical, e composta por um sistema de galhos 
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em posição horizontal com grupos de folhas e de frutos em suas 

extremidades (ANAND; DIVYA; KOTTI, 2015). 

Além de ser utilizada com o propósito de promover 

beleza aos lugares onde é cultivada, há muito tempo a 

Terminalia catappa  vem sendo importantemente aplicada na 

medicina popular. A literatura científica reporta que as diversas 

partes que compõem essa planta são usadas na terapia de 

patologias humanas, como hepatopatias, doenças de pele 

como sarna e lepra, bronquite, diabetes, pirose e câncer, devido 

a ação de compostos bioativos presentes em sua contituição 

que possuem vários efeitos biológicos considerados relevantes. 

Entre as estruturas mais utilizadas da planta para o tratamento 

dessas doenças que acometem o homem estão as folhas, as 

cascas e os frutos, que são usadas para esse fim 

principalmente na forma de extratos (MEKA et al., 2012; 

TERÇAS et al., 2017; YEH et al., 2012; YEH et al., 2014). 

Os extratos vegetais são preparações líquidas ou em pó, 

obtidas por diversas metodologias, que tem como objetivo a 

separação dos princípios ativos presentes nos vegetais. Sua 

utilização é considerada vantajosa porque estes são elaborados 

a partir da utilização de fontes naturais, possuindo desta forma, 

qualidades sensoriais mais próximas às suas matrizes vegetais 

de origem (MARQUES, 2005; VEGGI, 2009). 

Essas manipulações são consideradas de grande 

interesse para a população, pois geralmente são utilizadas com 

finalidade medicinal em razão dos seus agentes ativos naturais, 

no entanto, também é reconhecido cientificamente que muitos 

desses compostos elaborados apresentam potencial 

antibacteriano, antifúngico, antioxidante, anticancerígeno e 

anti-inflamatório, o que pode destina-los a várias outras 

aplicabilidades (RAD; ALFATEMI; RAD, 2014). 
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Assim, esta pesquisa é considerada de grande 

importância tanto para o meio popular como para o acadêmico, 

visto que com as informações colhidas e evidenciadas será 

possível um melhor entendimento sobre a utilização e finalidade 

dos extratos da planta em questão e também uma melhor 

exploração da mesma. 

Nesse contexto o presente trabalho teveo objetivo de 

realizar uma prospecção tecnológica com intuito de fazer uma 

busca dos pedidos de patentes nacionais e internacionais 

acerca do extrato da castanholeira para verificar quais suas 

aplicabilidades eáreas de aplicação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A presente prospecção foi realizada com base na busca 

de patentes na base de dados da Derwent Innovations Index – 

(DII) e no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial do Brasil – (INPI) de forma online, visto que abrangem 

todas as patentes depositadas e publicadas a nível 

internacional e nacional respectivamente, além da oferta de 

informações imprescindíveis relacionadas ao tipo de 

depositante, a data de depósito e publicação das patentes, o 

seu país de origem e outras informações consideradas 

relevantes. 

O escopo metodológico foi realizado entre os meses de 

setembro e outubro de 2019 através da utilização de palavras-

chave como Terminalia catappa, Extrato de Terminalia catappa, 

Extrato da Castanhola, Extrato da Castanholeira, Extrato da 

Castanheira, Extrato da Amêndoa Tropical, Extrato da 

Amêndoa Selvagem, Extrato da Amêndoa da Índia, Tropical 

Almond, Extract AND Terminalia catappa, Extract AND Tropical 
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Almond, sendo considerados válidos para análise os 

documentos que apresentaram esses termos no título e/ou 

resumo para o banco de dados do INPI e, nos tópicos para a 

base de dados da DII. 

O estudo prospectivo foi realizado através da coleta, 

tratamento e análise das informações obtidas nos documentos 

de patentes selecionados. Foram avaliados todos os 

documentos que faziam referência a utilização do extrato da 

castanholeira, e para interpretar as informações relacionadas 

foram gerados gráficos na própria base de dados da DII e  

tabelas e gráficos utilizando-se o Microsoft Excel (2019), que 

expressam os resultados da evolução anual de depósitos, a sua 

distribuição por país, os principais depositantes, e suas 

classificações internacionais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, foi realizado um mapeamento dos pedidos 

de patentes sobre o extrato da castanholeira por meio da busca 

de palavras-chave nas bases de dados nacional do Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial do Brasil – (INPI) e 

internacional da Derwent Innovations Index – (DII). Os dados 

obtidos podem ser visualizados na Tabela 1. 

Ao utilizar a palavra-chave Terminalia catappa (nome 

científico da planta) em ambos os bancos de dados foram 

encontrados 5 pedidos de patentes no INPI e 82 na DII. 

Da mesma forma, quando utilizados os termos Extrato de 

Terminalia catappa foram recuperados apenas 1 pedido de 

patente no INPI, já ao utilizar os mesmos termos em inglês 

(Extrac AND Terminalia catappa), foram recuperados 51 

pedidos na base da DII (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Pesquisa de patentes do extrato da Terminalia 

catappa por palavras-chave nas bases de dados nacional e 

internacional do INPI e DII 

Palavras-Chave INPI DII TOTAL 

Terminalia catappa 5 82 87 

Extrato de Terminalia catappa 1 0 1 

Extract AND Terminalia catappa 0 51 51 

Extrato da castanhola 0 0 0 

Extrato da Castanholeira 0 0 0 

Extrato da Castanheira 0 0 0 

Extrato da Amêndoa Tropical 0 0 0 

Extrato da Amêndoa Selvagem 0 0 0 

Extrato da Amêndoa da Índia 0 0 0 

Tropical Almond 0 0 0 

Extract AND Tropical Almond 0 0 0 

Total de patentes   139 

Fonte: Autor próprio (2019). 

 

Ao aplicar palavras-chave com o nome popular da planta 

em português, como Extrato da castanhola, Extrato da 

castanholeira, Extrato da Castanheira, Extrato da Amêndoa 

Tropical, Extrato da Amêndoa Selvagem, Extrato da Amêndoa 

da Índia, e em inglês, como e Tropical Almond e Extract AND 

Tropical Almond, também com intuito de reaver patentes que 

envolvessem a temática do presente estudo, não foram obtidos 

nenhum resultado (Tabela 1). 

Ao finalizar a pesquisa o número de documentos obtidos 

nos dois bancos de dados foi somado e observou-se a 

existência expressiva de um total de 139 pedidos de patentes 

que estavam envolvidas com as palavras-chave utilizadas, 

sendo que a maior parte foi fornecida pelo banco de dados da 

DII, o que indica que a grande utilização da planta ou do seu 
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extrato é realizado principalmente em países internacionais, 

sendo menos explorada no Brasil, fato que pode ser visualizado 

em estudos na literatura que citam especialmente o uso  em 

países do continente asiático (HUANG et al., 2018; MININEL et 

al., 2014). 

Após o procedimento de busca, todas as patentes 

identificadas foram avaliadas através da leitura de seus 

resumos e de suas descrições, e dessa maneira, foram 

excluídas todas aquelas que se repetiram ou que não estavam 

de acordo com a temática em questão, restando assim, apenas 

um total de 43 patentes, sendo 1 no INPI e 42 no DII, com os 

anos de depósito entre 1996 e 2017, as quais foram conduzidas 

para uma análise ainda mais minuciosa com intuito de explorar 

melhor informações a respeito de seus anos de depósito, 

distribuição por país, depositantes, e classificação internacional 

de patente (CIP). 

 De acordo com a figura 1 é possível verificar o número 

de patentes depositadas por ano em cada base de dados, 

pontua-se que as primeiras patentes relacionadas ao extrato da 

castanholeira foram registradas apenas em 1996 com o 

depósito de 2 patentes referentes a sua aplicabilidade na área 

cosmética. 

Após esse período de tempo a patente seguinte,  com 

aplicabilidade voltada para área farmacêutica, foi depositada 

em 2000, momento em que se observa um importante ponto de 

partida para um relevante crescimento nos pedidos que 

atingiram um número de 5 patentes por ano em 2003 e 2004. 

Logo após essa fase de crescimento houve uma queda 

nos registros obtendo-se em 2007 apenas 1 pedido de patente 

com aplicabilidade do extrato na área de tecnologia de 

alimentos, porém, foi seguido de um novo aumento onde no ano 
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de 2013 houve o ápice máximo com o depósito de 7 patentes 

de utilidade do extrato da castanhola em áreas referentes a 

processos enzimáticos, farmacêuticos e cosméticos. 

 

Figura 1 – Número de patentes referentes ao uso do extrato da 

castanhola depositadas por ano. 

 
Fonte: Autor próprio (2019). 

 

É importante frisar que o número de patentes para um 

determinado ano não corresponde ao total para o mesmo, isso 

ocorre porque a Lei de Propriedade Industrial garante ao 

depositante 18 meses de sigilo do documento de patentes que 

são contados a partir da data de depósito ou da prioridade mais 

antiga (BRASIL, 1996). 

Souza et al. (2018) destacam que a prospecção 

tecnológica é uma ferramenta muito importante e que facilita a 

busca de informações através de patentes que indiquem as 
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formas de utilização e aplicabilidade de diversas espécies 

vegetais. 

Assim, em estudo de prospecção semelhante ao do 

presente trabalho, Martins et al. (2016) buscaram por meio da 

pesquisa em bases de dados como o INPI, USPTO (United 

States Patent and Trademark Office), FPO (Free Patents 

Online), Latipat (European Patent Register) e WIPO (World 

Intellectual Property Organization), informações sobre a 

quantidade de patentes existentes e as principais aplicações do 

gênero Prunus, sendo  verificada a existência de 88 patentes 

depositadas entre os anos de 1998 e 2015 e com aplicabilidade 

voltada principalmente para a área da agricultura. 

Contudo, Mattos et al. (2016), buscando informações 

sobre a aplicabilidade das plantas do gênero Cucumis, 

realizaram uma prospecção através de pesquisas no INPI e no 

USPTO e identificaram a existência de 36 patentes 

relacionadas a temática em questão, que foram depositadas 

entre os anos de 1987 e 2016, com foco principalmente na área 

de melhoramento genético, que visava a  otimização da 

resistência estrutural das espécies e aumento de vida de 

prateleira, uma vez que as mesmas são altamente consumidas 

mundialmente, principalmente o melão que é um dos principais 

alimentos relacionado as estirpes. 

No que tange a distribuição das patentes por países, 

após a pesquisa realizada foi possível constatar que o Japão 

com 19 patentes, a Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual (WIPO) com 7 e a China com 5, são os maiores 

detentores de patentes entre os países depositantes. O ranking 

é seguido por outros países como Filipinas, Brasil, França, 

Austrália, Taiwan e Estados Unidos que possuem números 

menos expressivos com depósitos a baixo de 3 patentes e, que 
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somam juntas apenas 28% do total das patentes avaliadas. 

Todas essas informações podem ser visualizadas na figura 2. 

O Japão, a WIPO e a China em conjunto são 

responsáveis por 72% dos depósitos das patentes do extrato da 

castanholeira, e nesses países a aplicabilidade do produto está 

voltada principalmente para as áreas de produtos 

farmacêuticos, de cosméticos e de tecnologia de alimentos, 

sendo a primeira considerada a área de maior utilização do 

extrato. 

 

Figura 2 – Número de patentes referentes ao uso do extrato da 

Terminalia catappa depositadas por país. 

Fonte: Autor próprio (2019). 
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microbiologia também são exploradas para uso do extrato 

nesses países, no entanto, ainda com menor intensidade. 

Em uma prospecção realizada por Sampaio et al. (2018), 

onde foram feitas buscas de patentes sobre a utilização da 

Morus nigra L., diferentemente dos resultados da presente 

pesquisa, mesmo a espécie sendo originária do extremo oriente 

e com frutificação elevada na Ásia Menor, o país com maior 

número de patentes é o Brasil. 

Já Coelho et al. (2017) realizando prospecção em busca 

das aplicabilidades da Punica granatum, que é mais 

popularmente conhecida como romãzeira, encontraram 

resultados semelhantes aos exibidos em nosso estudo, onde o 

Japão foi o país detentor da maior quantidade de patentes 

relacionadas a temática pesquisada. Esse fato pode ser 

explicado devido a espécie em estudo ser originária do 

continente Asiático, porém que tem cultivo realizado 

praticamente em todo o mundo (SHAYGANNIA et al., 2015). 

Oliveira et al. (2015) em prospecção científica e 

tecnológica sobre a Chenopodium ambrosioides, mais 

popularmente conhecida como mastruz, obtiveram como maior 

depositante de patentes referentes a utilização da espécie a 

China, fato interessante, visto que a planta é originária da 

América do Sul (TRINDADE et al., 2015).  

Em relação a efetuação de depósito das patentes, foi 

constatado que o maior percentual foi exercido por meio de 

empresas privadas que foram responsáveis por 56% do total 

dos depósitos (Figura 3), demonstrando que o extrato da 

castanholeira possui grande potencialidade comercial, já que o 

objetivo principal desse tipo de companhia é a comercialização 

de seus produtos. 
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Abaixo das empresas, os maiores depositantes foram às 

universidades com 20% e os inventores independentes com 

18%. Os institutos de pesquisa também figuraram entre os 

depositantes, entretanto, o percentual de depósitos realizados 

(6%) foi menor quando comparado aos percentuais dos 

depositantes citados inicialmente. 

A partir da análise desses dados foi possível observar, 

que mesmo havendo participação de universidades, outras 

instituições de pesquisa e pessoas físicas na elaboração do 

extrato da castanholeira, o interesse das empresas privadas 

para o produto ainda foi maior que todas elas juntas, o que 

confirma o potencial de comercialização do extrato da 

castanholeira citado anteriormente. 

 

Figura 3 – Distribuição em porcentagem (%) dos principais 

depositantes das patentes do extrato da castanhola. 
Fonte: Autor próprio (2019). 
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Na busca de patentes para a verificação da 

aplicabilidade da própolis vermelha, Fraga et al. (2017) 

observaram que o perfil de depositantes estava voltado 

principalmente para inventores independentes que 

apresentaram um percentual de 52%, no entanto, as empresas 

também apresentaram um valor elevado (43%) assim como 

neste trabalho, o que indica também um forte potencial para a 

comercialização deste produto. 

É válido ressaltar que na referida pesquisa as 

universidades apresentaram um valor pouco expressivo, 

obtendo apenas 5% das patentes, o que mostra que a própolis 

vermelha é um produto que pode ainda ser batante explorado 

no meio científico. 

Para acelerar as buscas de patentes nas bases de dados 

durante a realização de uma prospecção é possível utilizar o 

sistema de classificação Internacional de Patentes (CIP) onde 

as patentes são classificadas de acordo com a aplicabilidade do 

produto. Essas são divididas em 8 seções, 21 subseções, 10 

classes, 628 subclasses e 69.000 grupos (SERAFINI et al., 

2012). 

Na presente prospecção foi possível perceber que para 

as 43 patentes analisadas foram encontradas um número de 

130 CIP, esse fato foi possível porque cada uma das patentes 

possui mais de uma classificação internacional, e muitas 

dessas se repetiram entre as patentes sendo registradas várias 

vezes (Tabela 2). Através da análise das CIP foi observado que 

95% das patentes estavam inseridas na seção A, destinada a 

necessidades humanas, os outros 5% restantes estavam 

enquadradas nas seções C, destinada a química e metalúrgica, 
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D, destinada a área têxtil e papel, e G, destinada a área da 

física. 

Para a discussão da aplicabilidade do produto através 

das CIP foram consideradas aquelas que obtiveram mais de 10 

registros entre as 43 patentes examinadas, e de acordo com a 

classificação internacional as mais utilizadas foram aquelas que 

estavam presentes na classe para preparações com finalidades 

médicas, odontológicas e higiênicas, representadas pelas 

subclasses A61K-008/97 e A61K-036/18 com 18 e 14 registros 

respectivamente, na classe para uso específico de cosméticos 

ou preparações similares para higiene pessoal, representada 

pela subclasse A61Q-019/00 com 13 registros e, na classe para 

alimentos ou produtos alimentícios representada pela 

subclasse A23L-001/30. 

 

Tabela 2 –Número e registro das Classificações Internacionais 

das Patentes (CIP). 

Classificação Internacional Registros 

A61K-008/97 18 

A61K-036/18 14 

A61Q-019/00 13 

A23L-001/30 11 

A61K-035/78 8 

A61Q-019/08 8 

A61K-036/48 7 

A61P-043/00 7 

A61K-036/185 6 

A61P-017/00 5 

A61Q-019/02 5 

A61K-036/00 4 

A61K-036/47 4 

A61K-036/889 4 

A61P-017/14 4 

A61P-031/04 4 
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A61Q-007/00 4 

A61K-000/00 3 

A61K-008/34 3 

A61K-008/73 3 

A61K-008/92 3 

A61K-036/73 3 

A61K-036/75 3 

A61K-036/896 3 

A61P-003/06 3 

A61P-017/02 3 

A61P-017/16 3 

A61P-029/00 3 

A61P-035/00 3 

Outros 123 

Total: 130 285 

Fonte: Autor próprio (2019). 

 

Ao realizar prospecção tecnológica e científica sobre o 

milho roxo (Zea mays L.), Nascimento (2019), assim como na 

presente pesquisa, também encontrou através das CIP a 

inserção das patentes na seção A, que diz respeito a utilização 

da espécie em artigos de necessidades humanas, sendo que a 

maioria estava classificada nas classes A23 e A61 que estão 

relacionadas a área de alimentos e produtos alimentícios e a 

área de ciência médica e higiene respectivamente. 

Reis et al. (2019) realizaram uma prospecção sobre a 

projeção e aproveitamento do potencial biotecnológico da Pistia 

stratiotes L. (Araceae) e também identificaram através das CIP 

a aplicabilidade das patentes direcionadas para a seção A e 

com classificação nas classes A61 e A23 destinadas as áreas 

médicas, odontológicas e farmacêuticas. 

Já Carvalho, Santos e Santos (2016) no estudo de 

prospecção da Eugenia uniflora L. (Pitangueira), além de 

cosntatar a importante aplicabilidade desta espécie na seção A, 
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também detectou uma significativa utilização na seção C 

destinada a química e metalúrgica. As classes em que mais 

houveram depósitos de patentes sobre seu uso foram as A23 

(relacionadas a alimentos, seus beneficiamentos e 

processamentos), A61 (relacionada as ciências médicas, 

veterinária e higiente), e C07 e C12 (relacionadas a química 

orgânica, álcool, vinagre, bebidas alcoólicas como cervejas e 

vinhos, microbiologia e dentre outros). 

 

CONCLUSÕES  

 

Através desta prospecção foram obtidos importantes 

registros de patentes que estão relacionadas ao uso do extrato 

da castanholeira para alguma finalidade, e pôde-se concluir que 

entre as diversas áreas que fazem utilização desse produto 

como matéria-prima, a área cosmética, de alimentos e 

principalmente  farmacêutica, foram as que mais se destacaram 

em relação à aplicabilidade do extrato da castanholeira em seus 

produtos. Os principais países envolvidos nos depósitos das 

patentes em questão são pertencentes ao continente Asiático, 

o que demonstra que a pesquisa e a utilização da castanholeira 

são fortes principalmente nas regiões de origemda planta. Um 

ponto a ser destacado é que é possível deduzir que para 

pesquisa e utilização do extrato da castanhola, esses países 

tomam como princípio os conhecimentos populares sobre o uso 

medicinal da planta que é tão característico nessas regiões, 

pois como mencionado anteriormente, a principal aplicabilidade 

do extrato dessa planta está voltada para produtos 

farmacêuticos. É importante salientar, que mesmo tendo sua 

utilização ligada em maior parte as áreas citadas acima, o 

extrato da castanhola tem potencial para ser utilizado em 
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diversas outras aplicações como visto no decorrer do presente 

trabalho, necessitando-se apenas de mais pesquisas, e da 

exploração por outros países, pois a planta está presente em 

praticamente todoo mundo. Por fim, também pôde-se concluir 

que esse produto tem grande capacidade comercial, tornando-

se válido o investimento em sua elaboração devido à grande 

aceitação pela população. 
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RESUMO: As indústrias envolvidas na manipulação de frutas 
geram vários tipos de resíduos sólidos que podem ser usados 
como fonte de carbono para produção de enzimas 
extracelulares. Os microrganismos marinhos associados aos 
corais, mostram-se promissores para a produção de diversos 
compostos, como as enzimas. Este trabalho objetivou estudar 
as bactérias isoladas do tecido do zoantídeo Palythoa 
caribaeorum de Carapibus (PB) com relação à produção de 
amilases usando como fonte de carbono a farinha de laranja e 
a farinha de maracujá para pectinases, em diferentes condições 
de pH (5, 7 e 8) e temperatura (37 °C e 50 ºC). Os isolados 
incubados em 37 °C, sete dos treze testados produziram 
amilases em meio contendo amido (pH 7) e cinco em meio 
contendo farinha da laranja, mostram uma maior atividade em 
pH 7. A atividade amilolítica no meio com farinha de laranja foi 
favorável para alguns isolados, aumentando a produção destas 
enzimas, entretanto alguns apresentaram menor atividade. As 
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pectinases foram produzidas no meio com ácido péctico por 
quatro isolados em pH 5 e por seis em pH 7 e 8 em 37°C. A 
produção de enzimas pectinolíticas por alguns isolados foi 
maior no meio contendo a farinha do maracujá do que no meio 
com ácido péctico. Os resultados se mostram promissores para 
a produção de enzimas extracelulares usando os resíduos de 
frutas.  
Palavras-chave: Bactérias marinhas. Biotecnologia. Enzimas 

extracelulares.   

 

INTRODUÇÃO  

 
Resíduos ou subprodutos de processos agroindustriais possuem 

grande potencial para ser usado como substrato para crescimento ou para 

a síntese de produtos microbianos valiosos como enzimas, produtos 

farmacêuticos e biocombustíveis (UYGUT; TANYILDIZI, 2016; UENOJO; 

PASTORE, 2007).  

Pesquisas recentes apontam diferentes formas de 

reaproveitamento    para    os    resíduos    agroindustriais.    A 

diversidade e potencialidade das características desses 

resíduos torna a reutilização desse subproduto adequado em 

áreas distintas, como    na    biotecnologia    e    diversas 

engenharias (DA SILVA; CARNEIRO; LOPES, 2017; FREITAS 

et al., 2016; HONORATO et al., 2015). 

Uma alternativa em que esses resíduos podem ser 

empregados é seu uso como fonte de carbono em processos 

biotecnológicos, como por exemplo a fermentação em estado 

sólido que se caracterizado por um processo fermentativo com 

uma matriz sólida, configurada pela ausência ou baixa 

concentração de água livre. Nesse processo, o substrato usado 

deve apresentar quantidade de água livre essencial para o 

desenvolvimento microbiano. A fermentação em estado sólido 
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é constantemente usada para geração de enzimas, álcool, 

metabólitos secundários biologicamente ativos e compostos de 

aromas, dentre outros (UENOJO; PASTORE, 2007; SOCCOL; 

VANDENBERGHE, 2003; PAMDEY, 2003). 

As enzimas microbianas tiveram enormes aplicações 

industriais por décadas (SOHAIL; LATIF, 2016), se sobrepõem 

sobre as de origem animal e vegetal por apresentar uma série 

de desvantagens tais como:  baixo custo de produção e amplo 

espectro de características físico-químicas (ERNEST; 

MENDGEN; WIRSEL, 2003).  

 As amilases ocorrem amplamente em animais, plantas e 

microrganismos (SHAFIEI; ZIAEE; AMOOZEGAR, 2012) e 

desempenham papel fundamental no mercado industrial. São 

utilizadas na produção de alimentos panificados, nos processos de 

fermentação, indústrias têxtil, de papel e de detergentes, na hidrólise 

do amido para a produção de etanol, e várias outras aplicações 

(BATISTA et al., 2018). 
 As pectinases constituem aproximadamente 10% da produção total 

de enzimas no mercado mundial e 25% da venda global na indústria 

alimentícia (NADERI et al. 2012). Essas enzimas têm sido amplamente 

utilizadas na produção de suco de frutas e vinho,  nos processos de extração 

de óleo, chá e café,  no tratamento de resíduos vegetais, indústria têxtil e de 

papel (NADERI et al., 2012; ZOHDI; AMID, 2013).   

Existem poucos estudos voltados a prospecção de 

bactérias associadas aos cnidários, sendo que nos últimos anos 

se constatou um crescimento em pesquisas sobre compostos 

bioativos produzidos por organismos de origem marinha (HOU 

et al., 2015; PHAM et al., 2016).  
Este trabalho teve como objetivo analisar os isolados de 

bactérias obtidas do tecido do zoantídeo Palythoa caribaeorum 

com relação a produção de amilases e pectinases em diferentes 
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condições de cultivo (fonte de carbono, pH e temperatura) para 

avaliar seu potencial biotecnológico.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Isolados e identificação de bactérias 

 
 As bactérias foram isoladas do tecido necrosado da colônia do 

zoantídeo   Palythoa caribaeorum (Fig.1) dos recifes da praia de Carapibus 

(7° 17’ 59, 14” S x 34° 47’ 45” W) localizada no litoral Sul do município do 

Conde, Paraíba. 
 

Figura 1. Tecido necrosado, indicado com a seta, do zoantídeo 
Palythoa caribaeorum dos recifes costeiros da praia de Carapibus- 
PB.  
 

 
Fonte: K. Gorlach Lira. 

 
 O isolamento de bactérias foi realizado usando suab onde se coletou 

as células bacterianas do tecido necrosado do coral e em seguida cultivado 

em meio Agar marinho (pH 7,4) composto de 5,0 g de peptona (HiMedia), 

1,0 g de extrato de levedura (DIFCO), 15,0 g de ágar bacteriológico (KASVI), 

1000 mL de água do mar filtrada.  Os isolados bacterianos, identificados com 

as siglas N_ e NC_ foram purificados no meio Agar marinho e estocados em 
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tubos com Agar marinho semissólido em temperatura 4 °C e em tubos de 

Eppendorf com água destilada estéril em temperatura ambiente.  
A extração de DNA genômico foi realizada utilizando o método de 

Cheng e Jiang (2006). As amostras de DNA foram quantificadas utilizando 

espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 UV/Vis (USA). O gene de RNAr 16S 

foi amplificado pela Reação de Polimerase em Cadeia (PCR) utilizando os 

seguintes primers universais: forward 26F: 5′- GAG TTT GAT CMT GGC 

TCA G - 3′ e reverse 1492R: 5′ - ACG GCT ACC TTG TTA CGA CTT - 3′ 

(LANE, 1991). Para a reação da PCR foi utilizado um kit de PCR Master Mix 

(Promega), segundo as instruções do fabricante. A amplificação ocorreu em 

termociclador (Primus, EUA) com as seguintes etapas: 94 °C por 5 min, 25 

ciclos (94 °C por 1 min, 55 °C por 2 min e 72 °C por 2 min), extensão final a 

72 °C por 10 min. As amostras foram estocadas a -20 ºC. 

O DNA amplificado foi examinado por meio da eletroforese em gel 

de agarose 0,8% submerso em tampão TAE (Tris-Acetato-EDTA), contendo 

GelRed (0,1 μL/mL), utilizando o padrão de peso molecular de 100 bp 

(Axygen Biosciences) para visualizar a presença de uma única banda com 

cerca de 1500pb. 

Posteriormente, os produtos de PCR foram purificados utilizando o 

kit Wizard PCR Preps DNA Purification System (Promega) de acordo com 

as instruções do fabricante. 

O sequenciamento das amostras foi realizado no Laboratório de 

Genômica e Expressão Gênica (Centro de Ciências Biológicas, UFPE), 

utilizando o sequenciador automático ABI-PRISM 3100 Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems). As sequências geradas foram submetidas à consulta 

de similaridade com os dados depositados no GenBank acessado através 

do site do NCBI (National Center for Biotecnology Information) utilizando o 

programa BLAST - “Basic Local Alignment Search Tools” (ALTSCHUL, et al., 

1997). As sequências com mais de 97% de similaridade foram consideradas 

válidas. 
 

Obtenção da farinha  

  

 Os resíduos das frutas (cascas de laranja e maracujá) foram 

submetidos a secagem em estufa a 60 °C e o material seco passou 

pelo processamento no moinho de bolas e em seguida em moinho de 
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facas. Por fim, a farinha formada foi submetida a peneira 

granulométrica de diferentes aberturas (35 e 28 mm) com intuito de 

obter farinha homogênea. 

 

Produção de enzimas extracelulares por bactérias 

 

 Análise da produção de enzimas extracelulares pelos 

isolados bacterianos foi avaliada nos meios sólidos com 

substratos específicos para amilases e pectinases, com 

variação da temperatura e pH. Todos os testes foram realizados 

em duplicatas. 

 A atividade amilolítica foi determinada em placas de Petri 

com meio de cultura composto por: amido (2 g/L), NaNO3 (0,5 

g/L), K2HPO4 (1 g/L), MgSO4.7H2O (0,01 g/L) e ágar (15g/L) 

(TINDALL, et al., 2007; WOOD; KRIEG, 1989). O meio 

contendo farinha de laranja substituindo o amido como fonte de 

carbono também foi usado para a determinação de produção 

de amilases.  

 A produção de pectinases foi determinada em placas de 

Petri com meio cultura composto por: ácido péctico (5 g/L), 

extrato de levedura (1 g/L), KH2PO4 (3 g/L), Na2HPO4 (6 g/L), 

MgSO4.7H2O (0,1 g/L), CaCl2.2H2O (0,14 g/L), ágar (15 g/L) em 

pH 7 (HANKIN; ANAGNOSTAKIS, 1975). Outro meio foi usado 

para determinação de pectinases em que o ácido péctico foi 

substituído pela farinha de maracujá (5 g/L). Foram utilizados 

os meios de cultura com tampão fosfato (pH 8,0) para detectar 

poligalacturonase e tampão acetato (pH 5,0) para detectar 

pectina liase.  

 A produção de amilases no meio contendo amido e de 

pectinases no meio contendo ácido péctico foi analisada em 

temperatura de 37 °C e 50 °C. Atividade amilolítica e 
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pectinolítica nos meios contendo farinha de laranja ou de 

maracujá foi avaliada em temperatura de 37 °C e 50 °C. 

 O período de incubação foi de 72h, entretanto, devido ao 

crescimento rápido dos isolados NC1, NC2 e NC8 no meio para 

produção de pectinases (pH 8,0) foi de 48h.   

Para verificação da formação dos halos a partir da hidrólise 

dos substratos foi adicionado à placa a solução de Lugol. O resultado 

positivo pode ser observado a partir de um halo transparente em volta 

da colônia da bactéria, o qual foi medido em mm.  

 

Determinação do índice enzimático  

 

A atividade enzimática foi expressa como índice enzimático 

(IE), o qual apresenta a relação entre o diâmetro médio do halo de 

degradação e o diâmetro médio da colônia (HANKIN; 

ANAGNOSTAKIS, 1975).  O IE foi   determinado segundo a formula: 

IE = diâmetro do halo de hidrolise (mm)/diâmetro da colônia (mm). 

Dessa forma, os isolados que exibirem maiores valores do IE, 

apresentam maior atividade enzimática (HITHA; GIRIJA, 2014). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho foram analisados 13 isolados 

provenientes do tecido necrosado do zoantídeo Palythoa 

caribaeorum, em que se avaliou a produção de enzimas 

extracelulares (amilases e pectinases), em diferentes condições 

de cultivo (substrato, pH e temperatura). Os isolados usados 

neste trabalho pertencem aos gêneros: Bacillus, Arthrobacter, 

Micrococcus, Exiguobacterium e Pseudoalteromonas (Fig. 2).   

 

FIGURA 2. Gêneros de bactérias isoladas do tecido do 
zoantídeo P. caribaeorum, Arthrobacter dois isolados, Bacillus 
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oito isolados, Micrococcus um isolado, Exiguobacterium um 
isolado e Pseudoalteromonas um isolado. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

Produção de enzimas amilolíticas usando amido e 

farinha da laranja  

  

As tabelas 1 e 2 mostram os resultados da produção de 

amilases em meio contendo amido em temperatura 37 °C e 

50 °C, e em meio contendo farinha da laranja a 37 °C e 50 °C, 

respectivamente. 

 A produção de amilases (meio com amido e farinha de 

laranja) em pH 7 e temperatura 37 °C foi observada em seis 

isolados pertencentes ao gênero Bacillus e um isolado do 

gênero Arthrobacter (Tabela 1; Figura 3). O maior índice 

enzimático (10,4) mostrou o isolado N1  no meio com amido em 

pH 7 e em temperatura 50 °C, entretanto, no meio com farinha 

de laranja esse isolado apresentou menor atividade. 

 O meio com adição de farinha de laranja (pH 7,0) 

proporcionou maior atividade amilolítica de isolados NC2, NC5 

e NC9, entretanto alguns isolados, ativos no meio com amido,  

não produziram amilases nesse meio (Tabela  2).  

2

8

1
1

1
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 Apenas três isolados produziram amilases em pH 8 em 

37 °C, e nenhum em 50 °C. Nenhum dos isolados testados  

produziu amilases em pH 5,0 (Tabelas 1, 2). 
Os isolados pertencentes aos gêneros Micrococcus, 

Exiguobacterium e Pseudoalteromonas não apresentaram a produção de 

amilase (Tabelas 1, 2). No meio contendo FL a 50 °C não houve produção 

de enzimas pectinolíticas em nenhum dos pH submetidos. 

 Os dados mostram que a farinha de laranja promoveu 

maior  produção de amilases em alguns isolados de bactérias 

quando comparado ao meio contendo amido, mostrando a 

viablidade dessa fonte de carbono alternativa.  

  

Figura 3. Produção de amilase por isolados NC5 e NC8 
(Bacillus spp.) e NC9 (Arthrobacter sp.) em meio contendo 
farinha de laranja (pH 7, 37 °C). As  setas indicam o diâmetro 
do halo de hidrolise do amido.  

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

Tabela 1. Os valores do índice enzimático (amilases) dos isolados de 
bactérias obtidos nos meios de cultivo contendo amido em diferentes 
condições de pH e temperatura. 

GÊNERO / 
ISOLADO 

ÍNDICE ENZIMÁTICO (IE) 

pH 5 pH 7 pH 8 

37°C 50°C 37°C 50°C 37°C 50°C 
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Bacillus         

N1 0 0 4,8 10,4 0 0 
 NC1 0 0 1,6 3,1 1,6 0 
NC2 0 0 1,9 5,4 1,3 0 
NC3 0 0 0 0 0 0 
NC4 0 0 2,6 0 0 0 
NC5 0 0 1,8 0 0 0 
NC7 0 0 0 0 0 0 
NC8 0 0 2,2 1,7 0 0 

Arthrobacter       

NC9 0 0 3,0 0 3,1 0 
NC10 0 0 0 0 0 0 

Micrococcus        

N5 0 0 0 0 0 0 

Exiguobacterium        

NC6 0 0 0 0 0 0 

Pseudoalteromonas        

N2 0 0 0 0 0 0 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

Tabela 2. Os valores do índice enzimático (amilases) dos isolados de 
bactérias obtidos nos meios de cultivo contendo farinha da laranja, 
com variação do pH e temperatura. 

GÊNERO / 
ISOLADO 

ÍNDICE ENZIMÁTICO(IE) 

pH 5 pH 7 pH 8 

37°C 50°C 37°C 50°C 37°C 50°C 

Bacillus         

N1 0 0 2,3 0 0 0 
 NC1 0 0 0 0 1,3 0 
NC2 0 0 5,8 0 0 0 
NC3 0 0 0 0 0 0 
NC4 0 0 0 0 0 0 
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NC5 0 0 5,0 0 3,1 0 
NC7 0 0 0 0 0 0 
NC8 0 0 3,9 0 2,1 0 

Arthrobacter       

NC9 0 0 3,0 0 3,7 0 
NC10 0 0 0 0 0 0 

Micrococcus        

N5 0 0 0 0 0 0 

Exiguobacterium        

NC6 0 0 0 0 0 0 

Pseudoalteromonas        

N2 0 0 0 0 0 0 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

Uygut e Tanyildizi (2016), demostraram em seu trabalho que 

as cascas de laranja são uma fonte viável de amido para a produção 

de enzimas amilolíticas com ênfase no gênero Bacillus que foi 

analisado pelos autores. Os resíduos da laranja (Citrus aurantium), 

são ricas em pectina, celulose e polissacarídeos hemicelulósicos 

(MATSUURA, 2005) e são geralmente transformados em farelo 

usado como complemento alimentar de rebanhos, doces, celulose, 

propectina, carboidratos solúveis, pectina, flavonoides, aminoácidos 

e essências aromáticas (CLEMENTE, 2012). 

Mojallali et al. (2014) reportaram em seu trabalho um isolado 

do gênero Exiguobacterium como produtor de α-amilases. O gênero 

Pseudoalteromonas já foi descrito como produtor de amilases por 

Tutino et al. (2002) e Wang et al. (2018). 

Estudos como os de Gomes et al. (2007), Cordeio e Martins 

(2009), Brack et al. (2015) apontam o gênero Bacillus como um bom 

produtor para enzimas amilolíticas. 

Chauhan et al. (2018) enfatizam que as bactérias do 

gênero Arthrobacter servem como bioindicadores de habitats 
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contaminados e também atuam como agentes de 

biorremediação de contaminantes, principalmente por facilitar a 

síntese de proteínas para a sobrevivência celular. Estudos 

como os de Smith e Zahnley (2005), Munaganti et al. (2015), 

mostraram que isolados desse gênero produzem as enzimas 

amilolíticas.  

 

Produção de enzimas pectinolíticas usando ácido 

pético e farinha do maracujá. 

 

As  pectinases foram produzidas em temperatura de 37 °C por seis 

isolados em pH 7,0, cinco em pH 8,0 e cinco em pH 5,0 (Tabela 3). Os 

isolados que apresentaram a produção de pectinases pertenceram aos 

gêneros Bacillus e Arthrobacter. 

A temperatura de 50 °C afetou negativamente a produção de 

pectinases, uma vez que nenhum isoaldo foi ativo em pH 7,0, apenas dois 

isolados em pH 8,0 e um isolado em pH 5,0. A produção de enzimas 

pectinolíticas em pH 8,0 indica a produção de poligalacturonase (PG) e em 

pH 5,0 de pectina liase (PL). A maioria de isolados apresentou produção de 

ambos os tipos de enzimas pectinolíticas. 

Os melhores produtores de PL foram os isolados N1, NC5, nos meio 

contendo ácido péctico a 37 °C. Já os melhores produtores de PG foram os 

isolados N1 e NC8 a 37 °C no meio contendo ácido péctico (Tabela 3). 

O melhor  produtor de pectinases no meio contendo farinha de 

maracujá (pH 7,0)  foi o isolado N1, pertencente ao gênero Bacillus, com o 

maior indice enzimático observado para essas enzimas (7,8).   

O meio contendo a farinha do maracujá apresentou ser um meio 

favoravel para a produção enzimas pectinolíticas por alguns isolados, como 

N1, NC1 e NC9, quando comparado com o meio com ácido péctico. 

Os gêneros Micrococcus, Exiguobacterium e Pseudoalteromonas 

não apresentaram produção de pectinases nas condições submetidas. No 

meio contendo FM a 50 °C não houve produção de enzimas pectinolíticas 

em nenhum dos pH submetidos. 
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Figura 4.  Produção de pectinase por isolados N1, NC2 e NC5 
(Bacillus spp.) em meio contendo farinha do maracujá (pH 7, 37 
°C). As  setas indicam o diâmetro do halo de hidrolise da 
pectina.  

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 
Tabela 3. Os valores do índice enzimático (pectinases) dos isolados de 
bactérias obtidos nos meios de cultivo contendo ácido péctico em diferentes 
condições de pH e temperatura. 

GÊNERO / 
ISOLADO 

ÍNDICE ENZIMÁTICO (IE) 

pH 5 pH 7 pH 8 

37°C 50°C 37°C 50°C 37°C 50°C 

Bacillus         

N1 1,9 1,7 5,9 0 5,9 3,6 

 NC1 1,6 0 0,2 0 1,1 0 

NC2 0 2,0 1,9 0 1,5 0 

NC3 0 0 0 0 0 0 

NC4 0 0 0 0 0 0 

NC5 2,7 0 2,5 0 2,0 0 

NC7 0  0 0 0 0 

NC8 0 0 4,0 0 2,6 1,6 

Arthrobacter       

NC9 1,2 0 1,3 0 1,3 0 
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NC10 0 0 0 0 0 0 
Micrococcus  

      
N5 0 0 0 0 0 0 

Exiguobacterium        

NC6 0 0 0 0 0 0 

Pseudoalteromonas        

N2 0 0 0 0 0 0 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 
Tabela 4. Os valores do índice enzimático (pectinases) dos isolados 
de bactérias obtidos nos meios de cultivo contendo farinha do 
maracujá, com variação do pH e temperatura. 

GÊNERO / 
ISOLADO 

ÍNDICE ENZIMÁTICO(IE) 

pH 5 pH 7 pH 8 

37°C 50°C 37°C 50°C 37°C 50°C 

Bacillus       

N1 0 0 7,8 0 2,4 0 
 NC1 1,8 0 1,3 0 1,2 0 
NC2 0 0 1,0 0 2,5 0 
NC3 0 0 0 0 0 0 
NC4 0 0 3,0 0 2,9 0 
NC5 0 0 1,9 0 3,0 0 
NC7 0 0 0 0 0 0 
NC8 0 0 1,7 0 1,6 0 

Arthrobacter       

NC9 0 0 1,3 0 3,0 0 
NC10 0 0 0 0 0 0 

Micrococcus        

N5 0 0 0 0 0 0 

Exiguobacterium        

NC6 0 0 0 0 0 0 

Pseudoalteromonas  
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N2 0 0 0 0 0 0 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 
 

As enzimas pécticas podem ser classificadas em 

pectinesterase e despolimerase, onde a atividade 

despolimerase se subdividida em hidrolases e liases 

apresentando atividade em pH 8 e 5, respectivamente. As 

poligalacturonases são hidrolases que atuam mais em pectato 

que em pectina e resultam em mono ou dissacarídeos. 

(KASHYAP et al., 2001; SAKAI et al., 1993). 

Andrade et al., (2018) expõe o gênero Bacillus como um 

bom produtor de enzimas pectinolíticas e celulolíticas apartir da 

fermentação sólida do resíduo do cajá, mostrando uma melhor 

atividade enzimática  das pectinases a 30°C. 

Kobayashi et al. (2001) encontraram para uma 

exopoligalacturonase produzida por Bacillus sp. apresentando 

seu valor ótimo de pH igual a 8, em contrapartida Kapoor et al. 

(2000) encontraram um pH ótimo igual a 10 para a 

poligalacturonase produzida por uma espécie de bactéria que 

pertence ao gênero Bacillus. Cordeio e Martins (2009) 

determinaram a temperatura e o pH ótimos para a atividade da 

poligalacturonase que foram 70 °C e 7,0, respectivamente, 

secretada por Bacillus sp. SMIA-2. 

A síntese destas enzimas sofre influência dos componentes do meio 

de cultura, particularmente da fonte de carbono, presença de indutores 

(UENOJO; PASTORE, 2007; BLANDINO et al., 2001), e das condições de 

cultivo, como pH, temperatura, aeração, agitação e tempo de incubação 

(SOUZA et al., 2003). 

 

CONCLUSÃO 
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 Dentre os 13 isolados de bactérias analisados neste 

trabalho, sete pertencentes aos gêneros Bacillus e 

Arthrobacter, foram capazes de produzir amilases e/ou 

pectinases. 

 O maior indice enzimático para as amilases mostrou o 

isolado N1  (Bacillus sp.) no meio com amido (pH 7,0) em 

temperatura 50°C, sendo que o meio com farinha de laranja não 

foi tão favorável para sua atividade amilolitica.O meio com 

farinha de laranja (pH 7,0) proporcionou maior atividade 

amilolitica de alguns  isolados testados (NC2, NC5 e NC9). 

A produção de enzimas pectinolíticas por alguns isolados foi maior 

no meio contendo a farinha do maracujá do que no meio com ácido péctico. 

O maior indice enzimático para as pectinases foi observado no meio 

contendo farinha de maracujá (pH 7,0) para o isolado N1. 

 As farinhas de frutas (laranja e maracujá) se mostraram 

boas fontes de carbonos para a produção de enzimas 

extracelulares por alguns dos isolados testados, principalmente 

para a produção de pectinases. Os resultados expostos neste 

trabalho se mostraram promissores para futuras pesquisas 

sobre a caracterização das enzimas produzidas utilizando as 

fontes de carbono alternativas. 
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RESUMO: O filo Mollusca é altamente diverso e possui 
espécies de enorme valor ecológico e económico para a 
aquicultura mundial. Contudo, tais espécies estão sujeitas a 
expressivos surtos de mortalidade em massa ocasionados por 
agentes infecciosos, estando os vírus entre os principais 
patógenos, os quais afetam em larga escala a produção 
aquícola mundial. O entendimento das relações patógeno-
hospedeiro-ambiente são de fundamental importância para o 
estabelecimento de medidas de controle para tais doenças. 
Ferramentas ômicas vêm sendo extensivamente utilizadas para 
o estudo de tais relações. O presente trabalho tem como 
objetivo esclarecer o progresso e os impactos da utilização de 
ferramentas ômicas no estudo de vírus de moluscos. Foi 
realizada a prospecção de artigos científicos nas bases de 
dados Pubmed, Google Acadêmico e Web of Science, 
utilizando os descritores: genômics, genome, transcriptome, 
transcriptomic, RNA-seq, proteome, proteomic, metabolome, 
metabolomic, microbiome, microbiomic, molluska, bivalves, 
gastrophoda, OsHV-1, AbHV-1, HaHV-1 e virus, em diferentes 
combinações. Foram identificados um total 23 trabalhos, onde 
a genômica e transcriptômica se mostraram como as ômicas 
mais amplamente utilizadas, seguidos pela proteômica, 
metabolômica e microbiômica, os quais apresentaram uma 
pequena quantidade de estudos. Dessa forma, o estudo 
evidencia os grandes avanços que a utilização de tecnologias 



TECNOLOGIAS ÔMICAS NO ESTUDO DE VÍRUS DE MOLUSCOS: UMA REVISÃO 

202 
 

ômicas trouxeram ao campo de estudo, e demonstra a 
necessidade de maiores esforços nos campos da proteômica, 
metabolômica e microbiômica. 
Palavras-chave: Genômica. Transcriptômica. Aquicultura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O filo Mollusca é abrange cerca de 300.000 espécies de 

invertebrados conhecidos, sendo um grupo extremamente 

diverso, apresentando grande diversidade fenotípica, diferentes 

ciclos de vida e grande importância econômica e ecológica. O 

grupo possui grande diversidade de classes, sendo os 

gastrópodes, bivalves e cefalópodes os mais importantes 

(KLEIN et al., 2019; WANNINGER; WOLLESEN, 2019). 

Nesse sentido, a exploração comercial de espécies do 

filo Mollusca é de grande relevância económica, sendo estas 

importantes fontes de alimento, jóias e moléculas bioativas 

(WANNINGER; WOLLESEN, 2019). Estima-se que 21,7% das 

80,1 milhões de toneladas da produção mundial aquícola, 

compreenda espécies de moluscos cultivados, totalizando 17,4 

milhões de toneladas produzidas, sendo as espécies Ruditapes 

philippinarum, Sinonovacula constricta, Crassostrea gigas e 

Anadara granosa amplamente produzidas (FAO, 2019), além 

de gastrópodes abalones, que apesar de não apresentarem 

altas produções, são frutos do mar que possuem alto valor 

agregado (COOK, 2014). 

Contudo, o cultivo de moluscos é amplamente afetado 

por agentes infecciosos, os quais são responsáveis por 

diversos surtos de mortalidades em massa, devastando tanto 

populações selvagens como cultivadas (GUO; FORD, 2016). 

Nesse sentido, os agentes virais estão dentre os patógenos 

mais danosos para a indústria aquícola, tendo como principais 
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representantes os vírus da família Malacoherpesviridae, Ostreid 

Herpesvirus-1 (OsHV-1) e o Haliotid Herpesvirus-1 (HaHV-1), 

responsáveis por altas taxas de mortalidade em moluscos de 

interesse econômico  (ARZUL et al., 2017). 

Nesse interim, o OsHV-1 e suas variantes estão 

amplamente associadas a eventos de mortalidade em massa 

em diversos bivalves de interesse económico e ecológico, 

incluido as espécies C. gigas Ostrea edulis, Pecten maximus, 

Ruditapes philippinarum, Scapharca broughtonii e Chlamys 

farreri, ao passo que o HaHV-1 está relacionado a eventos de 

mortalidade em massa em importantes abalones cultivados, 

incluindo Haliotis laevigata, H. rubra e H. diversicolor (ARZUL 

et al., 2017). 

Desta forma, visto as graves perdas econômicas na 

aquicultura mundial ocasionadas por infecções virais, 

ferramentas ômicas vêm sendo extensivamente utilizadas para 

o estudo das relações patógeno-hospedeiro-ambiente, visando 

o desenvolvimento de medidas de controle de tais doenças, 

tendo estas sido responsáveis por consideráveis avanços no 

entendimento holístico da biologia e respostas imune de seus 

hospedeiros, do processo de patogenicidade viral, e nas suas 

interações com o ambiente, a nível genômico, transcriptômico, 

proteômico, metabolômico e microbiômico (BAI et al., 2019b; 

NAM et al., 2017; NGUYEN; ALFARO; MERIEN, 2018). 

Logo, o presente trabalho tem como objetivo esclarecer 

o progresso e os impactos da utilização de ferramentas ômicas 

na pesquisa da biologia viral e de seus hospedeiros, bem como 

nas relações patógeno-hospedeiro-ambiente, evidenciando o 

estado da arte no estudo de infecções virais em moluscos de 

importância econômica. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 



TECNOLOGIAS ÔMICAS NO ESTUDO DE VÍRUS DE MOLUSCOS: UMA REVISÃO 

204 
 

 

Para a realização da revisão bibliográfica do presente 

trabalho conduziu-se a prospecção de artigos científicos nas 

bases de dados Pubmed, Google Acadêmico e Web of Science, 

publicados entre o período de 2014 e 2019.  

Nesse sentido, as palavras chave utilizadas para refinar 

a busca foram: genômics, genome, transcriptome, 

transcriptomic, RNA-seq, proteome, proteomic, metabolome, 

metabolomic, microbiome, microbiomic, molluska, bivalves, 

gastrophoda, OsHV-1, AbHV-1, HaHV-1 e virus, em diferentes 

combinações.  

Adicionalmente, os artigos investigando alvos 

específicos ou que não fizeram uso de tecnologias ômicas para 

obtenção de seus resultados foram excluídos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No total, a partir dos critérios previamente citados, foram 

identificados 23 trabalhos que fizeram uso de tecnologias 

ômicas no estudo da biologia viral, de seus hospedeiros, e nas 

relações patógeno-hospedeiro-ambiente. Dentre as ômicas, a 

genómica e transcriotômica foram as mais utilizadas, 

apresentando 9 e 8 estudos respectivamente, ao passo que a 

proteômica, metabolômica e microbiômica apresentaram 

apenas 2 estudos (figura 1), resultado que evidencia a 

necessidade de maiores esforços relacionados a esses três 

campos de estudo. 

 

 

 

 

Figura 1: Quantidade de estudos por ômica. 
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Fonte: autoria própria. 

 

Genômica 

 

A genômica é a mais desenvolvida das ferramentas ômicas, 

caracterizando-se como um campo ascendente que visa 

estudar genomas completos de organismos vivos, através de 

seu sequenciamento, análise comparativa de seus 

componentes funcionais, sua estrutura e evolução, visando 

compreender a função de seus genes no contexto biológico 

(KLEIN et al., 2019; NGUYEN; ALFARO; MERIEN, 2018).  

Ademais, o rápido desenvolvimento de plataformas de 

sequenciamento de DNA de alto desempenho (Next Generation 

Sequencing, NGS), possibilitou a geração de grandes 

quantidades de dados de sequências, com diminuições 

consideráveis no custo de sequenciamento (ARI; ARIKAN, 
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2016), o que permitiu o sequenciamento de diversos 

organismos não modelos, e consequentemente, possibilitou o 

estudo genômico destes.  

Nesse sentido, a genômica tem sido de crucial importância 

no estudo da biologia de moluscos e seus patógenos. 

Atualmente, 32 genomas de moluscos estão disponíveis em 

bases de dados públicas, dos quais 50% são de bivalves, 

42,8% de gastrópodes e 7,2% de cefalópodes (KLEIN et al., 

2019).  

Os genomas que se destacam são, primeiramente, o 

genoma de uma das espécies de bivalves de maior importância 

comercial no mundo, a ostra Crassostrea gigas (FAO, 2019), 

com um tamanho de 492 megabases (Mb) e aproximadamente 

26 mil genes codificantes (ZHANG et al., 2012). Esta ostra vem 

sofrendo com recorrentes surtos de mortalidade causadas pelo 

Ostreid Herpesvirus-1 (OsHV-1) (BARBOSA SOLOMIEU; 

RENAULT; TRAVERS, 2015). Segundo, entre as espécies de 

vieiras, destaca-se o genoma da espécie Chlamys farreri, que 

contém em torno de 1 gigabase (Gb) e 28.602 genes 

codificantes (LI et al., 2017). Este bivalve também é afetado por 

variantes do OsHV-1, denominado de Vírus de Necrose Viral 

Aguda (AVNV) (CHEN et al., 2014). O terceiro genoma que 

destaca-se é o do bivalve Scapharca broughtonii, outra espécie 

de grande importância econômica e ecológica, tem 884,5 Mb de 

tamanho e contém 24.045 genes codificantes (BAI et al., 

2019a). Este bivalve sofre com infecções por variantes do 

OsHV-1, o OsHV-1-SB (XIA et al., 2015). Finalmente, destaca-

se o genoma do gastrópode marinho de grande importancia 

comercial na Ásia, o abalone do pacífico Haliotis discus hannai. 

O seu genoma possui aproximadamente 1,86 Gb e 29.449 

genes codificantes (NAM et al., 2017). Este abalone é resistente 

ao Haliotid Herpesvirus-1 (HaHV-1), que afeta abalones (BAI et 
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al., 2019c), no entanto, entre as vantagens de se ter este 

genoma acessível, reside no fato de poder-se utilizá-lo como 

guia no sequenciamento do genoma de outras espécies de 

abalone susceptíveis, ou ainda, como guia para o 

melhoramento genético. 

Outrossim, os genomas dos patógenos virais citados acima 

também foram sequenciados, tais como o OsHV-1 e suas 

variantes (BURIOLI; PREARO; HOUSSIN, 2017) e o HaHV-1, 

que afeta gastrópodes do gênero Abalone (BAI et al., 2019d), 

ambos vírus pertencem à família Malacoherpesviridae (ICTV, 

2015). Nesse sentido, foi observado que o OsHV-1 apresenta 

um genoma de aproximadamente 205 kbp e 124 ORFs, 

codificando inibidores de apoptose, proteínas RING-finger, 

helicases, DNA polimerases, dentre outras proteínas (BURIOLI; 

PREARO; HOUSSIN, 2017; XIA et al., 2015). Já o genoma do 

HaHV-1 apresentou 199 kbp e 112 ORFs, revelando possíveis 

proteínas virais secretadas, possível capsídeo e uma possível 

protease viral do capsídeo, além de proteínas similares às 

identificadas no OsHV-1 (BAI et al., 2019d). 

Ademais, fruto dos sequenciamentos do genoma da ostra 

do pacífico, C. gigas, foi possível o recente desenvolvimento de 

plataformas de chips de DNA para mapeamento de SNPs (SNP 

array) (GUTIERREZ et al., 2017), e com isso, ensaios de 

genotipagem têm se tornado cada vez mais comum, permitindo 

a realização estudos de associação genômica ampla (GWAS). 

Nesse contexto, foi investigado através de ensaios de GWAS, 

a existência SNPs ligados à resistência hereditária das ostras 

ao vírus OsHV-1. Tal estudo observou a existência de 

quantitative trait loci (QTL) ligados à resistência do hospedeiro 

à infecção (GUTIERREZ et al., 2018), o que futuramente poderá 

guiar o melhoramento genético desta espécie para a obtenção 

de animais mais resistentes a infecções virais. 
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Os estudos citados acima não só permitiram um melhor 

entendimento dos componentes funcionais dos genomas dos 

moluscos e seus patógenos virais, mas também permitiram 

entender, em parte, as relações parasita-hospedeiro. 

 

Transcriptômica 

 

O transcriptoma consiste no conjunto completo de 

transcritos (sequências de RNAs mensageiros e RNAs não 

codificantes, incluindo tRNA, lncRNAs, rRNAs e microRNAs) de 

uma célula, tecido ou organismo, em um determinado momento 

(QIAN et al., 2014), ao passo que, as tecnologias 

transcriptômicas são as técnicas utilizadas no estudo de 

transcriptomas, sendo estas de grande importância no estudo 

da resposta biológica de organismos em diferentes condições, 

uma vez que os mRNAs exercem importante função transitória 

na rede de informação de determinado conjunto de células, 

enquanto os RNAs não codificantes desempenham funções 

adicionais (LOWE et al., 2017). 

Não obstante, diferentemente do genoma, que é 

relativamente estável, o transcriptoma varia de acordo com o 

estágio de desenvolvimento, condição fisiológica e ambiente 

externo, e alterações nas condições biológicas ou ambientais 

resultam em alterações na expressão dos genes de resposta a 

tal condição (LOWE et al., 2017; QIAN et al., 2014). Dessa 

forma, mensurar a expressão gênica de um tecido ou 

organismo em diferentes condições possibilita entender como 

os genes são regulados frente a ela, além de revelar detalhes 

da biologia de um determinado organismo e auxiliar a inferir o 

papel biológico de genes com função previamente 

desconhecida (LOWE et al., 2017). 
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Com o decorrer do tempo, diversas tecnologias vêm sendo 

desenvolvidas para o estudo holístico dos transcritos em 

amostras biológicas. Dessa forma, as duas principais técnicas 

utilizadas no estudo de transcriptomas são: os chips de DNA 

(microarrays), que baseiam-se na hibridização de moléculas de 

cDNA de uma amostra, marcadas com fluorescência, à sondas 

fixadas em uma superfície sólida; e, o sequenciamento de 

RNAs (RNA-seq), que refere-se à captura e quantificação de 

transcritos presentes em um extrato de RNAs utilizando 

métodos de sequenciamento (BUNYAVANICH; SCHADT, 

2015; QIAN et al., 2014).  

Atualmente, com o advento do sequenciamentos de nova 

geração (Next-Generation Sequencing, NGS), o RNA-Seq 

permite determinar com alta precisão os níveis de expressão de 

transcritos de uma população celular, identificar quais são estes 

transcritos e comparar estados fisiológicos ou condições 

experimentais distintas, permitindo um enfoque abrangente a 

respeito de determinada condição, que não poderia ser 

alcançado utilizando abordagens mais direcionadas (LOWE et 

al., 2017). 

Estudos das respostas imunológicas por transcriptômica são 

de fundamental importância, uma vez que a comparação de 

genes diferencialmente expressos entre um grupo controle e 

um desafiado com determinado patógeno, permite identificar os 

genes envolvidos em determinada resposta imune, padrões de 

expressão gênica durante a resposta imune, além de identificar 

genes do patógeno importantes para o processo infeccioso 

(DHEILLY et al., 2014). 

Nesse sentido, buscando compreender as relações 

patógeno-hospedeiro e as respostas imunes de moluscos de 

importância econômica, uma série de estudos transcriptômicos 
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vem sendo realizados, sendo essa a ferramenta ômica mais 

utilizada em estudos das infecções virais em moluscos.  

He e colaboradores (2015) observaram uma forte e 

complexa resposta antiviral da ostra C. gigas desafiada com o 

OsHV-1, as quais apresentaram ativação das principais vias da 

imunidade inata. Dentre os genes induzidos durante a resposta, 

destacaram-se os receptores do tipo Toll (TLR) e seus 

adaptadores MyD88, bem como receptores tipo RIG-1 (RLR) 

que atuam como sensores virais citoplasmáticos, fatores 

reguladores de interferon (IRFs), fatores de necrose tumoral 

(TNF) e interleucina-17 (IL-17), indicando que tais proteínas, 

possivelmente, possuem papel fundamental na resposta 

antiviral desse organismo. Não obstante, também foram 

induzidos genes inibidores de apoptose, relacionados a 

oxidação, degradação de proteínas e degradação de RNAs, ao 

passo que genes com funções antioxidantes foram inibidos. 

Acredita-se que tais mudanças possivelmente tendem a 

influenciar na eliminação da infecção viral, uma vez que a 

indução de tais proteínas possa ter importante função na 

destruição das biomoléculas virais, apesar de também poder 

contribuir para a mortalidade do hospedeiro. 

Semelhantemente, Bai et al. (2018) em um estudo 

transcriptômico no bivalve S. broughtonii infectado pelo OsHV-

1, observou uma indução dos genes inibidores de apoptose do 

hospedeiro, o que facilitaria sua replicação, bem como 

observou uma depleção dos genes relacionados ao controle de 

espécies reativas de oxigênio. Tais achados demonstram a 

existência de interações patógeno-hospedeiro semelhantes, 

em diferentes espécies de bivalves afetadas pelo vírus. 

 Rosani et al. (2015), de maneira semelhante ao estudo 

supracitado, observou indução em diversos genes da via de 

sinalização dos receptores TLR, além de ter identificado 
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proteínas contendo domínio C1q, componentes do sistema 

complemento primitivo existente em moluscos, sendo altamente 

induzidas, o que indica uma possível importância desse 

mecanismo de defesa na resposta antiviral. 

 De Lorgeril et al. (2018) em estudos transcriptômicos 

comparando ostras resistentes com ostras susceptíveis ao 

OsHV-1, demonstrou que ostras suscetíveis ao OsHV-1 

apresentavam a expressão de peptídeos antimicrobianos 

(AMPs) afetada frente à exposição ao vírus, ao passo que que 

em ostras resistentes, parte dos AMPs não tiveram sua 

expressão afetada negativamente, demonstrando uma 

influência negativa do vírus nas defesas antibacterianas de 

hospedeiros susceptíveis. Não obstante, os autores 

observaram que ostras susceptíveis expressavam transcritos 

relacionados às suas respostas antivirais de maneira tardia, o 

que possivelmente as tornam incapazes de controlar a 

replicação viral, bem como apresentaram proteínas inibidoras 

de apoptose altamente induzidas, tanto de origem viral como do 

próprio hospedeiro, ao passo que ostras resistentes 

prontamente expressaram transcritos relacionados às suas 

respostas antivirais, além de inibirem inibidores de apoptose do 

hospedeiro e virais. Tais achados evidenciam a importância do 

processo apoptótico no sucesso da resposta antiviral. 

 Além da investigação de RNAs codificantes, estudos 

com ncRNAs também foram realizados. Sun e Feng (2018) 

observaram um total de 101 RNAs longos não codificantes 

(lncRNAs) diferencialmente expressos em ostras infectadas 

pelo OsHV-1, podendo estes estar intimamente relacionados à 

resposta antiviral do hospedeiro. 

 Objetivando elucidar a resposta imune do gastrópode 

Haliotis diversicolor frente a infecção pelo HaHV-1, Bai et al. 

(2019a) caracterizaram os perfis transcriptômicos do 
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hospedeiro desafiado com o vírus. Foi observado que, 

similarmente aos achados de De Lorgeril et al. (2018), os 

gastrópodes também apresentaram respostas imunes tardias 

ao vírus; durante as primeiras 24 horas após a infecção (hpi) 

não foram observadas mudanças significativas no perfil 

transcriptômico do hospedeiro, mesmo havendo uma alta carga 

viral. Ademais, 60 hpi um rico conjunto de genes relacionados 

ao sistema imunológico foi induzido, sendo estes relacionados 

à vias do TNF, NF-kappaB, RLR e vias apoptóticas, similar ao 

observado em bivalves infectados pelo OsHV-1. 

 Buscando investigar possíveis genes relacionados à 

resistência de gastrópodes frente a infecções pelo HaHV-1  

Neave et al. (2019) realizou estudos transcriptômicos do 

abalone Haliotis iris, naturalmente resistente ao vírus. Os 

autores observaram uma alta quantidade de genes contendo 

domínios de ligação a quitina ou relacionados o metabolismo 

desse polímero, induzidos após 24 e 96 h da infecção, 

indicando que tais genes possam ter uma importante função na 

defesa antiviral do abalone frente ao HaHV-1. 

 Outro achado interessante foi o de Rosani et al. (2019), 

que, utilizando técnicas de RNA-seq, identificou a enzima 

adenosina desaminase específica de dsRNA 1 (ADAR1) 

codificado pela ostra C. gigas como importante proteína em sua 

defesa antiviral, sendo esta capaz de editar os RNAs virais. 

Visto que tal proteína possui homólogos em diversas espécies 

de moluscos, incluindo abalones, o estudo sugere que tal 

proteína possa ser de fundamental importância na defesa 

contra outros vírus da família Malacoherpesviridae, tais como o 

HaHV-1. 

 

Proteômica 
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 A proteômica consiste na identificação, estudo e 

quantificação do conjunto de proteínas presentes em um grupo 

de células, tecidos, fluidos biológicos ou organismos, em um 

determinado momento, juntamente à análise de suas funções e 

processos biológicos, ao passo que o conjunto de proteínas  

presentes em uma amostra é denominado proteoma (NGUYEN; 

ALFARO; MERIEN, 2018). 

 As tecnologias proteômicas possuem uma ampla gama 

de aplicações, tais como a descoberta de marcadores 

moleculares para diagnóstico, compreensão de mecanismos de 

patogenicidade e investigação de alterações no padrão de 

expressão frente a diferentes condições e estímulos (ASLAM et 

al., 2017). Nesse sentido, as principais abordagens utilizadas 

para o estudo proteômico são as baseadas em espectrometria 

de massas (MS), eletroforese bidimensional em gel (2D-GE), e 

microarranjo de proteínas (ASLAM et al., 2017; NGUYEN; 

ALFARO; MERIEN, 2018). 

Uma vez que as proteínas são as moléculas efetoras de 

essencialmente todos processos celulares e seus níveis não 

dependem apenas dos níveis correspondentes de mRNA, mas 

também da regulação da tradução no hospedeiro, caracterizar 

o proteoma de uma amostra de interesse fornece dados 

valiosos para o entendimento holístico de um sistema biológico 

(ASLAM et al., 2017). Entretanto, ao contrário do observado 

para tecnologias transcriptômicas, poucos estudos foram 

realizados aplicando tecnologias proteômicas na investigação 

das relações vírus-hospedeiro em moluscos. 

 Corporeau et al. (2014), realizaram um estudo 

proteômico utilizando  eletroforese bidimensional em gel 

seguido por cromatografia líquida e espectrometria de massas, 

o qual identificou 25 proteínas diferencialmente expressas entre 

grupos de ostras com baixa e alta carga viral, sendo estas 



TECNOLOGIAS ÔMICAS NO ESTUDO DE VÍRUS DE MOLUSCOS: UMA REVISÃO 

214 
 

relacionadas a organização do citoesqueleto, indução de sinais 

de estresse, vias de sinalização e metabolismo energético, 

além de descrever uma abundante expressão de proteínas da 

via glicolítica e canais de aniônicos dependentes de voltagem 

(VDACs), sinais claros do efeito Warburg, comum em células 

cancerígenas ou infectadas por outros vírus (GUO et al., 2014). 

Masood e colaboradores (2016) utilizaram a proteômica 

para investigar a resposta antiviral das ostras C. gigas e 

Saccostrea glomerata quando desafiadas com moléculas de 

dsRNA sintéticas (poly I:C e poly A:U). Foram observadas 

mudanças significativas entre os proteomas das duas espécies, 

onde das 1745 proteínas identificadas em ambas espécies após 

o desafio, apenas 387 demonstraram tendências similares, 

sendo comuns a ambos proteomas. Visto que a S. glomerata é 

uma espécie menos susceptível a mortalidades causadas por 

infecções virais, tal estudo indicou possíveis proteínas que são 

expressas pela S. glomerata e não pela C. gigas relacionadas 

à resistência à infecções virais, o que poderá futuramente ser 

de grande importância em processos de melhoramento 

genético de ostras do pacífico. 

 

Metabolômica 

 

A metabolômica é o estudo do conjunto completo de 

pequenas moléculas e metabólitos presentes em sistemas 

biológicos, sendo estes sistematicamente avaliados, 

identificados e quantificados através de métodos de 

reconhecimento de padrões (NGUYEN; ALFARO; MERIEN, 

2018), caracterizando-se como uma das ferramentas ômicas 

que mais se aproxima do fenótipo biológico, em comparação 

com outras, visto que fornece uma abordagem da fisiologia 

ativa em um determinado momento, uma vez que representam 
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os produtos finais dos processos celulares (ALFARO; YOUNG, 

2018; YAN; XU, 2018). Os metabólitos compreendem todas as 

moléculas presentes em uma matriz biológica, usualmente 

menores que 1 kDa, incluindo peptídeos, oligonucleotídeos, 

carboídratos, ácidos orgânicos, cetonas, aldeídos, 

aminoácidos, lipídios, esteroides, alcaloides e xenobióticos 

(ALFARO; YOUNG, 2018). Os perfis metabolômicos podem ser 

avaliados pelo uso de diversas tecnologias, sendo a 

ressonância magnética nuclear (RMN) e a  espectrometria de 

massas  as metodologias mais comumente aplicadas 

(ALFARO; YOUNG, 2018).  

O metaboloma é altamente sensível às influências 

exógenas e seus padrões podem ser considerados como a 

resposta definitiva dos sistemas biológicos às mudanças 

genéticas ou ambientais, o que torna a metabolômica 

importante ferramenta para a descoberta de biomarcadores 

(ALFARO; YOUNG, 2018; YAN; XU, 2018). Nesse sentido, os 

perfis metabólicos podem ser de grande importância no 

entendimento dos processos bioquímicos que refletem 

atividades biológicas específicas, como resposta ao estresse 

ambiental (ALFARO; YOUNG, 2018). Logo, as tecnologias 

metabolômicas podem ser usadas para identificar as diferenças 

fisiológicas entre células, tecidos, órgãos ou organismos que 

foram expostos a diferentes condições ambientais. 

 Nesse interim, por prover uma visão holística instantânea 

de um sistema biológico, as tecnologias metabolômicas podem 

ser importântes ferramentes no entendimento de relações 

patógeno-hospedeiro, bem como do processo patogênico de 

infecções virais (NGUYEN; ALFARO; MERIEN, 2018). 

Contudo, assim como a proteômica, aplicações da 

metabolômica no estudo de modelos vírus-moluscos são 

escaças.  
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 Em um estudo metabolômico comparando perfis de 

metabólitos de larvas de ostras C. gigas expostas ao OsHV-1 

com larvas saudáveis, foram identificadas uma série de 

respostas imunológicas e metabólicas nos animais expostos ao 

vírus (YOUNG et al., 2017). Com vistas a isso, foi possível 

diferenciar larvas saudáveis de larvas infectadas a partir de 

seus perfís metabolômicos. Além disso, foi revelado uma 

capacidade do vírus em reprogramar o metabolismo de seu 

hospedeiro, levando a alterações na via glicolítica, no ciclo do 

ácido cítrico e no metabolismo lipídico, juntamente ao acúmulo 

de ácido lático e diminuição nos níveis de NADPH, alterações 

estas características do efeito Warburg, o qual teve sua 

existência prevista em bivalves infectados pelo vírus em 

estudos transcriptômicos (CORPOREAU et al., 2014). 

 Fuhrmann et al. (2018) observou que C. gigas expostas 

a altas salinidades apresentavam alterações metabólicas que 

refletiam em uma maior susceptibilidade à infecção pelo OsHV-

1. Foram oberservados quedas nas reservas energéticas, 

conteúdo de carboídratos, níveis de triglicerídeos e conteúdo 

protêico, à medida que a salinidade foi aumentada, o que 

refletiu em uma maior susceptibilidade dos animais à infecção 

viral. Dessa forma, o estudo evidenciou que a resposta a 

estresses abióticos também podem interferir negativamente na 

sobrevivência de animais infectados. 

 

Microbioma 

  

Associações simbióticas entre microrganismos e 

organismos macroscópicos são onipresentes na natureza, 

sendo estas responsáveis por desempenhar funções de 

fundamental importância para seus hospedeiros, influenciando 

sua homeostase, desenvolvimento, sobrevivência, nutrição, 
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resistência à patógenos e desenvolvimento da função imune 

(DUBÉ; KY; PLANES, 2019), o que tornou tais interações alvo 

de extensivas pesquisas.  

Desta forma, um microbioma caracteriza-se pelo 

conjunto de microrganismos comensais, simbióticos e 

patogênicos presentes em um organismo vivo 

(BUNYAVANICH; SCHADT, 2015), ao passo que as 

tecnologias utilizadas para caracterização de um microbioma 

são denominadas microbiômica.  

O perfil de um microbioma pode ser avaliado utilizando o 

sequenciamento do gene do RNA ribossômico 16S, e pelo 

sequenciamento metagenômico por shotgun. Nessa 

perspectiva, o gene do RNA ribossômico 16S é um locus 

altamente conservado em genomas bacterianos, apresentando 

regiões hipervariáveis intercaladas com suas regiões 

conservadas. Tal característica permite a identificação de 

espécies bacterianas pela comparação das sequências 

hipervariáveis do gene 16S rRNA sequenciadas em uma 

amostra biológica com as sequências existentes em bancos de 

dados. Já o sequenciamento metagenômico por shotgun utiliza 

tecnologias de sequenciamento de alto rendimento, juntamente 

a um conjunto de ferramentas computacionais, para executar o 

sequenciamento do DNA total de uma determinada amostra, 

realizando um inventário de toda microbiota ali presente 

(BUNYAVANICH; SCHADT, 2015).  

Estudos das influências e alterações microbiômicas em 

moluscos frente a infecções virais ainda é escasso e os 

resultados pouco compreendidos, sendo realizado em apenas  

algumas espécies (DE LORGERIL et al., 2018; KING et al., 

2019). Até o momento, pesquisas demostraram que o 

microbioma de moluscos pode mudar de acordo com diferentes 

ambientes e exposições, tais como estresse, translocação, 
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fome, temperatura, infecções bacterianas e estresse por 

antibióticos (KING et al., 2019a). 

 Nesse contexto, De Lorgeril et al. (2018), ao analisar os 

perfis das comunidades bacterianas existentes em ostras 

resistentes e susceptíveis ao OsHV-1, observou a existência de 

altas variações na microbiota e aumento na carga bacteriana 

total em ostras susceptíveis durante o curso da infecção, 

incluindo bactérias patogênicas, o que não ocorreu em animais 

resistentes. Tais resultados demonstraram que a infecção pelo 

OsHV-1 compromete as defesas antibacterianas do 

hospedeiro, tornando-o susceptível a uma série de infecções 

por bactérias oportunistas, o que compactua com as altas taxas 

de mortalidade observadas em bivalves infectados pelo vírus. 

Em um segundo estudo, King et al. (2019), a partir do 

sequenciamento do gene 16S rRNA, obteve padrões de 

microbiota de C. gigas capazes de diferenciar indivíduos 

resistentes a infecções pelo OsHV-1 de indivíduos susceptíveis 

a esse patógeno. Nesse contexto, o grupo observou uma alta 

frequência de bactérias dos gêneros Vibrio, Photobacterium, 

Aliivibrio, Streptococcus, e Roseovarius em indivíduos 

susceptíveis, ao passo que indivíduos resistentes 

apresentaram uma alta frequência de bactérias dos gêneros e 

famílias Mycoplasmataceae, Arcobacter, Synechococcus e 

Spirochaetaceae. Dessa forma, tais resultados podem ser de 

grande importância no setor da aquicultura, uma vez que 

permite o desenvolvimento de práticas para mitigar 

mortalidades causadas pelo vírus pela descoberta de possíveis 

probióticos para bivalves. 
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CONCLUSÕES  

  

 O filo Mollusca possui diversas espécies de interesse 

econômico e ecológico. Contudo, tais espécies eventualmente 

são afetadas por surtos de mortalidades em massa sazonais 

ocasionados por infecções virais, sendo o Ostreid Herpesvirus-

1 e o Haliotid Herpesvirus-1 os principais representantes 

desses patógenos. Nesse sentido, o advento das tecnologias 

ômicas tem impulsionado o estudo do sistema imune de 

moluscos e das relações vírus-hospedeiro-ambiente a um 

patamar de entendimento sem precedentes. Não obstante, 

enormes quantidades de dados biológicos têm sido gerados 

pela utilização da genômica e transcriptômica, conduzindo a 

avançados níveis de compreensão a respeito da biologia de 

diversos moluscos de interesse comercial e ecológico e seus 

respectivos patógenos virais. Entretanto, é evidente a 

necessidade de maiores esforços nos campos da proteômica, 

metabolômica e microbiômica visando compreender 

efetivamente as complexas relações vírus-hospedeiro-

ambiente em um nível holístico. 
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RESUMO: A nanotecnologia é uma área da ciência que 
engloba todas as tecnologias e procedimentos que manuseiam 
ou investigam materiais em nanoescala permitindo importantes 
avanços e descorbetas na área da saúde. Nos últimos anos 
esses materiais tem demonstrado cada vez mais importância e 
se tornado cada dia mais promissora para a medicina. Um novo 
pensamento, a nanomedicina concilia a nanotecnologia e a 
medicina de forma a aumentar a visão de novas terapias tanto 
quanto melhorar as já existentes. Este estudo avalia de que 
forma a nanotecnologia pode atuar na terapia de doenças 
pulmonares, qual a melhor via de introdução dos fármacos, 
viabilizando não só o tratamento, mas todos os efeitos 
causados pelo medicamento. O presente estudo é uma revisão 
bibliográfica exploratória, aborda sobre o uso da nanotecnologia 
para o tratamento de doenças pulmonares, Os resultados 
mostram grande melhora nos tratamentos em que os 
medicamentos são melhores distribuídos no organismo e 
direcionados ao local de ação desejado, trazendo desta forma 
um resultado positivo na terapia, e diminuindo 
considereravelmente os efeitos tóxicos que algumas drogas 
podem causar. Ainda são necessários mais estudos para ter um 
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melhor proveito da nanotecnologia para o tratamento de 
doenças pulmonares. 
Palavras chave: Doenças pulmonares. Nanopartículas. 
Nanomedicina.  
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A nanotecnologia é o uso de tecnologias muito pequenas 

na escala de nanômetros. O termo Nano refere-se a estruturas 

de 1 a 100nm. A nanomedicina está relacionada ao estudo e 

desenvolvimento de fármacos em escalas manométricas ou 

micrométricas, observando características como tempo de ação 

do medicamento, entrega do fármaco ao local desejado, efeitos 

tóxicos e a forma transporte (GARCIA, 2014). A nanotecnologia 

tem aplicações em algumas aéreas da saúde como: detecção 

de biomarcadores, imagens, entrega de agentes terapêuticos, 

terapia de câncer, também é utilizada em aplicações 

cardiovasculares, ortopédicas, neurológicas e engenharia de 

tecidos (IYER; HSIA; NGUYEN, 2016).  

Ao longo dos anos a utilização da maioria dos fármacos 

foi moderada por vários fatores farmacocinéticos. Entre eles, a 

impossibilidade do aumento da sua concentração nos vasos 

sanguíneos, o tempo de duração do agente terapêutico na 

circulação, a baixa solubilidade e, singularmente, os efeitos 

colaterais indesejáveis e inerentes ás terapias com doses 

elevadas, essas causas dificultam a utilização da concentração 

necessária do fármaco para o êxito farmacoterapeutico 

(GARCIA, 2014). 

É fundamental um profundo conhecimento da fisiologia 

para procurar uma produção de novas drogas transportadoras, 

movendo-nos a pesquisar por melhoras técnicas comtemplando 
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a distribuição dessas nanopartículas nos órgãos. Nos pulmões 

o sucesso da nanoterapia subordina-se a abundantes motivos 

como via de administração, características das nanopartículas 

toxicidade e aspectos fisiológicos dos pulmões no aparecimento 

de doenças respiratórias (SILVA et al., 2011). 

A principal função dos pulmões é promover a troca 

gasosa continua entre o ar inspirado e o sangue da circulação 

pulmonar, fornecendo oxigênio (O2) e removendo o dióxido de 

carbono (CO2). A vida depende da realização continua e 

eficiente desse processo, mesmo em condições alteradas por 

doenças ou por ambiente desfavorável. Devido os pulmões 

serem um portal de entrada de partículas suspensas no ar, 

torna-se uma rota para a entrega de reativos terapêuticos para 

tratar as doenças pulmonares (IYER; HSIA; NGUYEN, 2016). 

Uma grande área da superfície pulmonar e a fina camada 

epitelial que recobre as vias aéreas de 0,2 a 1μm de espessura, 

adicionados a extensa vascularização, permitem uma rápida 

absorção do fármaco aplicados pela via pulmonar. Além disso 

a baixa atividade enzimática no local ajuda a manter a 

biodisponibilidade dos medicamentos nessa área, aumentando 

a aceitação do organismo ao tratamento (GARCIA, 2014). 

A investigação na área farmacêutica exibe um vasto 

conjunto de possibilidades, dentre estas possibilidades tem se 

focado a prática de melhorar as particularidades dos fármacos, 

especialmente através da busca de técnicas ou formas 

farmacêuticas inovadoras, tendo como objetivo a ação mais 

especifica e permanente, ajudando para a diminuição da 

toxicidade. Muitas tecnologias são usadas para coordenar a 

liberação, prorrogar o efeito do fármaco, e dessa forma, para 

ajudar condição de vida das pessoas que tem que fazer o uso 

constante de fármacos. Introduzida no conjunto de informações 
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e haveres, a nanotecnologia é uma considerável ferramenta 

para este progresso (FONTANIVE et al., 2014).   

Dentro das áreas da nanotecnologia existe uma com 

maior capacidade de serventia que são os sistemas de 

carregamento e liberação de drogas. Drogas 

antecedentemente desprezadas podem ser empregadas em 

escala manométrica por terem suas características modificadas 

nesta dimensão. Com a aplicação desta nova tecnologia, 

aparece a alternativa do patenteamento de novos produtos e 

métodos. A relevância da nanotecnologia em relação a saúde 

pública foi validada por Rossi-Bergman que disse ter proveitos 

dos sistemas de liberação controlada de fármacos, sobre as 

técnicas convencionais, pois poderiam dar em maiores 

privilégios a sociedade (SANT’ANNA, 2013). 

O presente tema se justifica pelo fato de que o uso de 

nanopartículas tem contribuído significativamente para melhor 

qualidade no tratamento. Logo este estudo busca responder a 

pergunta, o uso de nanopartículas é realmente eficaz no 

tratamento de doenças pulmonares? Pode-se dizer que o uso 

de nanopartículas tem sido algo muito promissor para o 

tratamento de doenças pulmonares, uma vez que o fármaco é 

administrado no tecido alvo reduz os possíveis efeitos 

toxicológicos do medicamento e aumenta a eficácia do fármaco. 

Neste contexto os objetivos deste estudo foram: Analisar de que 

forma o uso da nanotecnologia pode atuar na terapia de 

doenças pulmonares; Avaliar os efeitos das formas de 

tratamento, e assim apontar qual o mais eficaz; Apresentar a 

melhor forma de introdução dos fármacos em escala 

manométrica. É evidente que já existem várias formas de 

tratamento para doenças pulmonares, mas a nanomedicina tem 

viabilizado não só o tratamento, mas também todos os efeitos 
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causados pelo medicamento, por isso indica ser um tratamento 

de melhor qualidade.  

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

  Foi realizada uma revisão bibliográfica, do gênero 

exploratória, que sua realização consistiu por meio de uma 

revisão literária, de periódicos nacionais e internacionais 

levantados em base de dados, Biblioteca Virtual de Saúde BVS, 

SCIELO, MEDLINE e PUBMED. Foram usados artigos no 

formato original publicados no intervalo de 2011 a 2018. Para 

busca deste material, foram aplicadas os subsequentes 

descritores em diversas combinações: nanotecnologia, 

nanomedicina, nanomateriais, doenças pulmonares, terapia, 

nanopartículas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Abaixo segue os resultados sobre o uso da nanotecnologia na 

terapia de doenças pulmonares. 

TABELA 1 Principais Resultados Obtidos. 

TÍTULO OBJETIVO METODOLOGI

A 

RESULTAD

O 

Co-delivery of 
polymeric 
metformin by 
self-
assembled 
Coremembra
ne 
nanoparticles 
to tread non-

Relatar a 
atividade 
anti-câncer 
sinérgica de 
NPs 
contendo 
polimetil e 
PGA-CDDP. 

Foram 
realizados 
experimentos 
em 
xenoenxertos 
de câncer de 
pulmão 
humano. 

Ambos os 
experimento
s in vitro e in 
vivo 
confirmaram 
a sinergia 
entre 
polymet e 
CDDP. 
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smal cell lung 
câncer. 
(XIONG,2016
). 

Development
e, In vitro 
Characterizati
on, Antitumor 
and Aerosol 
Performance 
Evaluation of 
Respirable 
Prepared by 
Self-nano 
emulsification 
Method. 
(NASERI,201
7). 

Desenvolver 
um SLN 
otimizado, 
formulação 
em termos 
de 
tamanhos 
de partícula, 
eficiência da 
carga e 
outras 
caracterizaç
ões físico-
quimicas. 

Foi feita a 
preparação de 
SLNs. As 
formulações de 
SLN 
carregadas 
pelo 
autonanoemuls
ificante método. 

Os 
resultados 
revelam que 
a proposta 
de pó seco 
inaliável 
carregada 
com 
erlotinib 
SNL tem 
potencial na 
terapia do 
câncer de 
pulmão por 
via 
pulmonar. 

Targelability 
of hyaluronic 
acid nanogel 
to câncer 
cells: In vitro 
and in vivo 
studies. 
(PEDROSA, 
GAMA, 
2017). 

Avaliar a 
segmentaçã
o de 
nanogel de 
ácido 
hialuronico 
para células 
superexpres
soras de 
CD44, in 
vivo e in 
vitro. 

Foi realizado 
um estudo 
comparativo de 
biodistribuição, 
usando duas 
imagens NIR 
sondas. 

Resultados 
obtidos por 
citrometria 
de fluxo e 
fluorescênci
a confocal 
microscopia
, mostra que 
o nanogel é 
muito 
internalizad
o por câncer 
de pulmão 
de células 
não 
pequenas 
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que 
superexpres
sam os 
receptores 
CD44. 

Aptamer-
targeted 
delivery of 
Bcl-xL shRNA 
using 
PAMAM 
dendrimers 
into lung 
câncer cells. 
(AYATOLLA
HI et al, 
2017). 

Propor no 
sistema não 
viral 
direcionado 
para o 
silenciament
o gênico 
mediado por 
shRNA em 
células 
cancerienas
. 

As 
nanoparticulas 
foram 
sintetizadas 
pela 
modificação 
PAMAM com 
ácido 10-
bromodicanoic
o (10) e 10C-
PEG. 

Polimeros 
modificados 
mostraram 
melhor 
eficiência de 
transfecção 
em 
comparação 
com 
PAMAM não 
modificado.  

α-bisabolol-
loaled lopid-
core 
nanocpsules 
reduce 
lipopolysacch
aride-induced 
pulmonary in 
mice. 
(D’ALMEIDA 
et al, 2017). 

Desenvolver 
um sistema 
de liberação 
de fármacos 
usando 
lipid-core, 
nanocapsul
as (LNCs) 
para 
melhorar os 
efeitos anti-
inflamatório
s de α-bis 
administrad
os por via 
oral. 
 

LNCs α bis-
carregadas (α 
bis-LNCs) 
foram 
preparadas por 
deposição 
interfacial de 
poli (ε-
caprolactona) 
adminnistrada 
por via oral em 
um modelo de 
rato com 
SDRA, 
desencadeado 
por uma 
administração 
intranasal de 

Nossos 
resultados 
mostram 
claramente 
que usanso 
LNCs, α bis 
foi capaz de 
diminuir a 
inflamação 
induzida por 
LPS. 
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lipopolissacarid
eo (LPS). 

Detection of 
ALK fusion 
transcripts in 
FFPE lung 
câncer 
samples 
NasnoString 
technology. 
(EVANGELIS
TA et al, 
2017) 

Validar um 
painel Nano 
de 
fusãoNano 
e Nano-
String em 
biopsias de 
rotina de 
pacientes 
com câncer 
de pulmão. 

Foram 
analisadas 43 
amostras, 13 
ALK-positivas e 
30 ALK-
negativas, 
como 
previamente 
detectado por 
FISH e/ou 
imno-
histoquimica. 

O painel 
Nanostring 
detectou a 
presença 
das 
variantes de 
fusão 
EML4-ALK, 
KIF-5B-ALK 
e TFG-ALK. 

pH and 
thermosensiti
ve MTX-
loades 
magnetic 
nanocomposi
tes Synthesis, 
Characterizati
on and in vitro 
studies on 
A549 lung 
câncer cell 
and imaging. 
(FARSHBAF 
et al., 2017). 

Desenvolver 
um 
complexo 
eficiente, 
aplicável em 
ambos, 
terapêutica 
e campo de 
diagnóstico. 

No presente 
estudo, foi 
proposto um 
método simples 
para a 
fabricação de 
PH 
multifuncional e 
termossensivel 
nano câmeras 
magnéticas 
(MNCs) como 
agente 
teranóstico 
empregando na 
iberação 
direcionada de 
ressonância 
magnética 
(MRI).  

Os 
resultados 
do ensaio 
de 
citoxicidade 
in vitro, as 
M-MNCs 
revelam 
atividade 
significativa
mente maior 
em relação 
ao MTX 
livre. 

Gum 
Arabicencaps

Detectar a 
eficiência do 

Foi investigada 
a toxicidade de 

Na 
presença de 
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ulated gold 
nanoparticles 
for a non-
invasive 
phototermal 
ablation of 
lung tumor in 
mice. (AMIRA 
et al., 2017). 

uso de GA-
Au NPs em 
fototermal, 
aplicação 
como 
técnica não 
invasiva 
contra 
tumores 
pulmonares. 

GAA e NPs em 
células A549, e 
então 
estudaram sua 
peroxidação 
lipídica 
apoptotica, 
antiflamatoria e 
antineovascular
. 

irradiação 
com laser, 
os GA-AU 
NPs 
apresentara
m 
consideráve
l 
cotoxicidade 
contra 
células 
A549. 

Pulmonarydr
u delivery 
system: 
newer 
patentes. 
(KAUR, 
2017). 

Capturar o 
desenvolvim
ento e 
progresso 
recentes 
neste 
campo e 
analisar as 
patentes 
mais 
recentes e 
relevantes. 

Foi estudada a 
rota inalatória 
para a entrega 
do 
medicamento e 
os efeitos 
desejados. 

Seu 
resultado é 
majoritoriam
nete 
determinado 
pela 
formulação 
de drogas, 
estrutura do 
dispositivo e 
habilidade 
de 
coordenaçã
o do 
paciente. 

Inhable 
Gadofulleren
ol/[70] 
Fullerenol as 
High-
Efficiency 
ROS 
Scavengers 
for Pulmonary 

Atenuar os 
efeitos 
pulmonares 
induzidos 
pela 
blomicina 
(LBM). 

Neste estudo 
foram 
preparadas 
uma reação 
one-pot foram 
projetadas 
como 
medicamentos 

Os 
resultados 
sugerem a 
inalação, os 
fenerois são 
altamente 
potenciais 
para a 
terapia 
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Fibrosis 
Therapy. 
(ZHOU et al, 
2018). 

para tratar esta 
doença fatal. 

clínica da 
fibrose 
pulmonar.  

Potential of 
dry poder 
inhalers for 
tuberculosis 
therapy: 
facts, fidelity 
and future. 
(MEHTA et al, 
2018). 

Focalizar o 
papel do 
romance 
dos 
sistemas de 
DPI para o 
tratamento 
da TB. 

Neste estudo 
foram 
resumidas as 
modernas 
abordagens 
para o 
fornecimento 
de inalação de 
vários 
terapêuticos 
anti-TB. E 
foram 
ilustradas as 
vantagens e 
limitações da 
inalação na 
entrega de 
medicamentos. 

Ensaios 
mostraram 
resultados 
otimistas, 
mas há uma 
questão 
aliada a 
segurança 
em seres 
humanos. 

In vivo 
toxicological 
evauation of 
graphene 
oxide 
nanoplatelete
s for clinical 
application. 
(SHARIFABA
DI et al, 
2018).  

Avaliar o 
potencial de 
toxicidade 
dos GONs. 

Este estudo 
avaliou o 
potencial de 
toxicidade de 
nanoparticulas 
de ácido de 
grafeno 
(GONs) em um 
modelo animal 
in vivo, 
utilizando 
exames 
hematológicos, 
bioquímicos, e 

Os 
resultados 
mostraram 
que os 
GONs 
impediram o 
ganho de 
peso em 
animais 
após 21 
dias. 
Mostrou 
também que 
os GONs 
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histopatológico
s. 

sem 
funcionaliza
ção são 
tóxicos. 

Nanoscale 
plataforms for 
Messenger 
RNA delivery. 
(LI; ZHANG; 
DONG, 
2018). 

Proteger o 
mRNA da 
degradação 
extracelular 
e facilitar o 
escape 
endossomal 
após a 
captação 
celular.  

A terapêutica 
baseada em 
mRNA 
concentra-se 
principalmente 
na transfecção 
ex vivo e 
administração 
em resultados 
clínicos. 

A 
terapêutica 
baseada em 
mRNA 
beneficou-
se muito do 
rápido 
progresso 
dos 
métodos de 
entrega.  

  

 O uso da nanotecnologia tem ampliado 

consideravelmente em várias áreas da saúde. Entre elas está o 

progresso de sistemas de liberação de medicamentos. Na 

atualidade os nanocarreadores farmacêuticos maismodernos, 

como lipossomas, as mocelas, as nanoemulssões e as 

nanoparticulas poliméricas, representam características 

extremamente uteis do ponto de vista farmacoterapico. Estudos 

feitos até hoje sugerem que o delineamento de sistemas de 

liberação de medicamentos para o tratamento de doenças que 

afetam o sistema respiratório pode ser promissor no 

desenvolvimento de novas terapias de doenças pulmonares.   

 Segundo Zhou et al, (2018) o uso de nanoparticulas 

(NPs) desenvolvidas por uma reação one-pot projetadas como 

nanomedicamentos, mostrou alto potencial para a terapia 

clínica da fibrose pulmonar, eles indicam a forma de inalação. 

Enquanto isso Mehta et al, (2018) disse que o uso do pó seco 

é a opção de inalação mais querida devido à sua maior 



USO DA NANOTECNOLOGIA NA TERAPIA DE DOENÇAS PULMONARES 

234 
 

estabilidade físico-quimica em formulações à base de liquido ou 

suspensão, junto com o uso da nanotecnologia, engenharia de 

partículas, ciência dos materiais e biologia molecular traz uma 

expansão adicional da capacidade de tratamento e eficácia. 

 De acordo com Shafaribadi et al (2018) o fundamental 

desafio é o potencial de toxicidade de nanopatelets de oxido de 

grafeno (GONs), form testados em ratos que se recuperaram 

após duas semanas da última dosagem porém foram 

detectadas algumas alterações como aumento da bilirrubina 

total, diminuição do triglicerídeos entre outras. Já Ayatollahi et 

al (2017) viu a terapia genica baseada em RNAi como uma 

abordagem promissora contra o câncer, porem a entrega é uma 

das preocupações, tendo em vista a proposta de reduzir os 

efeitos colaterais nas células normais, seus resultados mostram 

que o uso de nano-portadores eficientes é necessário para 

fazer essa entrega. 

 Segundo D’Almeida et al (2017) a terapia da síndrome 

do desconforto respiratório agudo (SDRA) continua limitada e 

está associada a uma alta mortalidade, as plantas podem 

fornecer uma vasta fonte de medicamentos, pensando nisso foi 

desenvolvido um sistema de entrega usando nanocapsulas de 

núcleo lipídico administrados por via oral. Evangelista et al 

(2017) usou a técnica de NanoString nCounter eles relataram a 

grande necessidade da técnica de Nanostring na aavaliação de 

fusões ALK em biopsias pulmonares. 

De acordo com Farshbaf et al (2017) o progresso de 

nanoparticulas (NPs) como medicamento controlado despertam 

grandes interesses e tornam-se um dos candidatos mais 

promissores para aplicações biomédicas e de bioengenharia, 

eles usaram Metotroxato como droga modelo, que foi carregado 

com sucesso em MNCs (M-MNCs) via supercie, adsorção em 

MSNs interação eletrostática entre droga e transportadora. 
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Gamal-Eldeen (2017) fala que na presença de radiação com 

laser, as GA-AMNPS apresentam notável citoxicidade contra 

células A549. 

           Segundo Kaur (2017) fala que a rota inalatória para a 

entrega de medicamentos tem evoluído bastante, e favorecido 

pessoas asmáticas e com problemas respiratórios, contudo seu 

resultado é definido principalmente pela formulação da droga, 

estrutura do dispositivo e habilidade de coordenação do 

paciente. Li, Zang, Dong (2018), viu que o RNA mensageiro 

(mRNA) tornou-se uma classe promissora de drogas para 

diversas terapias, porém existem algumas insuficiências no 

fornecimento, para isso foram construídos no últimos 10 anos 

vários biomateriais em nanoescala, para entrega em mRNA 

afim de protege-lo da degradação. 

 De acordo com Naseri et al (2017), a baixa solubilidade 

em agua e a baixa biodisponibilidade oral suprimem a aplicação 

clínica de Erlotinib como um anticancerígeno, Afim de resolver 

este problema eles encapsularam Erlotinib nas nanoparticulas 

lipídicas solidas (SLN) e projetaram uma formulação inalavel 

em pó seco (DPI). Os resultados mostraram que a proposta da 

formulação de pó seco inalavel carregada com erlotinib SNL 

tem potencial na terapia do câncer de pulmão por via pulmonar. 

Pedrosa et al (2017), utilizou nanogel de hilurionico para células 

superexpressoras de CD44 in vitro e in vivo. Os resultados 

obtidos por citrometria de fluxo e fluorescência confocal, mostra 

que o nanogel é muito internalizado por câncer de pulmão não 

pequeno.  

De acordo com Xiong et al (2018), a terapia estabelecida 

de cisplatina e metformina é um recurso eficaz no tratamento 

para câncer de pulmão de celulaas não pequenas (NSCLC), o 

êxito é atribuído a sinergia entre as duas drogas, com esta 

afirmação uma melhor forma desse tratamento é a co-
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encapsulação da CDDP. CDDP entregue com nanoparticulas 

(NPs) aumentou consideravelmente o acumo de tumores sobre 

a CDDP livre e suprimiu o desenvolvimento do tumor através da 

apoptose em camundongos com NSCLC H460 sem 

nefrotoxicidade. Nei et al (2018), aborda um estudo com o 

objetivo de desenvolver uma espécie de novos nanolipossomas 

para o sistema de administração de baicalina, os resultados 

mostraram que os nanolipossomas carregados com baicalina 

apresentam melhor eficácia terapêutica na terapia de câncer de 

pulmão. 

 

CONCLUSÕES  

 

As doenças pulmonares são muito comuns na 

população, seja um problema respiratório ou até mesmo um 

câncer, tendo em vista os tratamentos já existentes, ainda há 

uma necessidade de que haja uma melhoria nesses 

tratamentos. É importante também que esteja sempre inovando 

as formas de tratamento e buscando melhorias. A 

nanotecnologia através das nanopartículas traz uma eficácia 

melhor para estes tratamentos, trazendo novas perspectivas de 

resultados positivos, as nanopartículas nas suas diversas 

formas de manipulação de medicamentos como nanocapsulas, 

nanoemulssões e nanocarreadores mostraram bons resultados 

no tratamento de doenças pulmonares. Nos resultados obtidos 

o uso da nanotecnologia na terapia de doenças pulmonares 

mostrou bons resultados na eficácia terapêutica, além de outros 

aspectos observados como os efeitos toxicológicos que podem 

ser causados por algumas drogas. Com base nisto, mesmo 

tendo bons resultados ainda é necessário mais estudos para 

avaliar aproveitar ao máximo os benefícios que a 

nanotecnologia pode oferecer.   
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RESUMO: Os óleos essenciais estão amplamente distribuídos 
na sociedade. Tais compostos, são líquidos voláteis obtidos 
através da extração de diferentes estruturas de plantas como 
folhas, sementes e flores, possuem diversas propriedades e 
aplicações relevantes, podendo ser utilizados nas indústrias de 
alimentos, medicamentos e cosméticos. Devido ao seu caráter 
volátil e instável, o uso de nanotecnologia se torna cada vez 
mais frequente no intuito de maximizar a eficiência e 
durabilidade destes compostos. O presente trabalho realiza 
uma revisão bibliográfica de cunho qualitativo, na base de 
artigos científicos e livros extraídos dos portais Scientific 
Electronic Library Online (Scielo), National Center for 
Biotechnology Information (NCBI), Elsevier e Google 
Acadêmico, todos os trabalhos utilizados foram publicados de 
2011 a 2019 em língua inglesa ou portuguesa. Tomando como 
base a análise dos resultados obtidos em tais artigos, foi 
possível traçar um paralelo entre os estudos, utilizando-se das 
técnicas de nanoemulsão e nanoencapsulamento dos óleos 
essenciais: tea tree (Melaleuca alternifolia), cravo (Syzygium 
aromaticum) e capim-limão (Cymbopogon flexuosus) para uma 
maior efetividade da ação antimicrobiana. É nítido o 
melhoramento da ação antimicrobiana dos óleos essenciais 
quando aplicadas nas técnicas de nanotecnologia em 
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comparação ao uso do óleo essencial livre, além de ser 
necessário aumentar o fomento para o aprofundamento nos 
estudos referentes a nanotecnologia de nanoemulsão e 
nanoencapsulação que amplificam os efeitos terapêuticos dos 
óleos essenciais. 
Palavras-chave: Compostos Bioativos. Nanoemulsão. 

Nanoencapsulação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O aproveitamento das plantas como medicamento 

remete milhares de anos atrás, antes mesmo do maior ápice de 

desenvolvimento cognitivo e linguístico da nossa espécie os 

humanos utilizavam plantas para curar certos tipos de doenças 

e ferimentos. As plantas, seus extratos e os óleos essenciais 

vêm sendo utilizados para diversas finalidades nas indústrias 

de alimentos, bebidas, medicamentos e cosméticos (PRAKASH 

et al., 2015; CALO et al., 2015). 

Uma porcentagem das plantas no mundo, por volta de 

10% (cerca de 17.000 espécies de espécies em todo o planeta), 

possui a capacidade de produzir óleos essenciais, sendo essas 

classificadas como plantas aromáticas (GYAWALI; IBRAHIM, 

2014). Óleos essenciais são líquidos voláteis obtidos através da 

extração em diferentes estruturas de plantas como folhas, 

sementes, flores, galhos, madeira, frutos, rizomas e raízes 

(CARROLL et al., 2017). 

Os óleos essenciais são sintetizados em plantas 

aromáticas como metabólito secundário e comumente 

constituem menos de 5% da matéria seca vegetal. São 

compostos principalmente por terpenos, mas possuem uma 
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diversidade de outras moléculas, no geral, apresentam uma 

composição química complexa, apresentando misturas de mais 

100 compostos isoprenóides diferentes que podem constituir 

um composto principal ou compostos diferentes em proporções 

semelhantes, as quais possuem um amplo espectro de 

atividade biológica e antimicrobiana (SCHRADER; 

BOHLMANN, 2015). 

Na constituição química dos óleos essenciais os 

terpenóides mais abundantes são os monoterpenos, 

hidrocarbonetos que possuem fórmula química C10H16 sendo 

formados por dois isoprenos e representam cerca de 80% de 

toda a composição do óleo essencial, e sesquiterpenos, 

hidrocarbonetos que possuem fórmula química C15H24, 

podendo apresentar estruturas acíclicas de hidrocarbonetos, 

como também estruturas mono-, bi- ou tricíclicas (BASER; 

BUCHBAUER, 2015). 

Os óleos essenciais podem ser extraídos por diversos 

métodos e por possuírem natureza hidrofóbica e densidade 

menor que a da água são imiscíveis, sendo em sua maioria 

lipofílicos, podendo ser solúveis em solventes orgânicos. 

Independente da fonte do óleo essencial, ou seja, da espécie 

ou órgão vegetal, o rendimento da sua extração é baixo, 

tornando essas substâncias demasiadamente valiosas (DAUDT 

et al., 2013). 

Os óleos essenciais tendem a possuir um odor 

agradável, e em alguns casos um sabor peculiar, sendo usados 

de forma significante nas indústrias de aromas e perfumes 

(REHMAN et al., 2016). 
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Nos últimos anos o interesse comercial pelos óleos 

essenciais cresceu repentinamente, devido a suas 

propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, bactericidas, 

fungicidas e virucidas (WORWOOD, 2016). Outras 

aplicabilidades importantes de se destacar dos óleos essenciais 

são suas propriedades cicatrizantes, uso na produção de 

inseticidas eficientes, preservação e proteção antimicrobiana 

de alimentos, substituindo os conservantes alimentícios. 

Ademais, os óleos essenciais podem ser de grande utilidade no 

tratamento de doenças e sendo uma alternativa a compostos 

sintéticos que em altas concentrações se tornam prejudiciais à 

saúde (STRATAKOS; KOIDIS, 2016). 

Herman e Herman (2014) destacaram em seu estudo a 

eficiência dos óleos essenciais e seus constituintes (terpenos, 

terpenóides) no tratamento do câncer, já que esses compostos 

podem atuar como transportadores do medicamento através da 

pele por uma diversidade de mecanismos de ação: quebra da 

estrutura lipídica intercelular que liga os arranjos dos 

corneócitos no estrato córneo intercelular da pele, deixando 

esta camada mais permeável a ação de medicamentos; age 

intensificando as conexões desmossomais dos corneócitos ou 

modificando a atividade metabólica da epiderme; promoção de 

particionamento: altas concentrações de solventes modificam 

as propriedades do estrato córneo intercelular e estimulam 

particionamento do medicamento e interação com os domínios 

proteicos, alterando a conformação das proteínas e tornando 

estrato córneo intercelular mais permeável. 

 No ramo farmacêutico podemos encontrar os óleos 

essenciais em diversas formas de dosagem e aplicação, 
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(cápsulas, sprays, cremes, pomadas, xaropes, etc.) e seus 

efeitos indicam grande espectro de atividade contra variados 

tipos de microrganismos, incluindo bactérias multirresistentes 

(BASER; BUCHBAUER, 2015). Segundo Asbahani et al. 

(2015), os óleos essenciais possuem uma diversidade de 

componentes com propriedades biocidas e antivirais que 

podem substituir drogas sintéticas, sendo uma opção 

interessante devido a sua atividade antimicrobiana bem 

documentada na bibliografia.  

Os óleos essenciais possuem uma ampla aplicabilidade, 

alguns contendo compostos que possuem aditivos 

antibacterianos, e outros com aproveitamento direto na 

fabricação de tecidos médicos e técnicos, vitaminas, corantes, 

repelentes, antibióticos, hormônios e uma diversidade de 

medicamentos (CHOUHAN et al., 2017). 

Ativos naturais como os óleos essenciais tendem a ser 

compostos extremamente instáveis e voláteis, podendo perder 

sua eficiência ou serem degradados por uma diversidade de 

fatores químicos como oxidação e volatilização, ou fatores 

ambientais tal como luz e temperatura, como alternativa para 

evitar esses processos é necessário a aplicação de novas 

tecnologias que podem aprimorar a  sua eficiência. Uma das 

inovações tecnológicas mais recentes é a nanotecnologia, a 

qual permitiu obtenção de sistemas nanoestruturados 

compostos por nanocápsulas, nanoesferas, nanopartículas, 

nanoemulsões, microemulsões, lipossomas, etc. Por intermédio 

desses elementos, é verossímil obter uma maior estabilidade 

dos compostos, além de um maior controle na liberação de 

substâncias ativas (RAI et al., 2017). 
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É demonstrado que através de nanotecnologia, como na 

técnica de nanoencapsulação de óleos essenciais, pode-se 

obter uma melhora na atividade antioxidante como também 

prolongar a duração e eficácia destes compostos. Além disso, 

é possível obter uma melhora da ação antibacteriana de vários 

antibióticos quando aplicados em conjunto com os óleos 

essenciais utilizando a nanotecnologia (PRAKASH et al., 2018). 

O presente trabalho busca demonstrar os benefícios da 

utilização de nanotecnologia na eficácia da ação e melhor 

estabilidade dos óleos essenciais, dando ênfase às técnicas de 

nanoemulsão e nanoencapsulação de óleos essenciais de 

Melaleuca alternifolia (tea tree), Syzygium aromaticum (cravo) 

e Cymbopogon flexuosus (capim-limão). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este é um trabalho de revisão descritiva, desenvolvido 

através de uma pesquisa bibliográfica, com abordagem 

qualitativa relacionada a temática sobre o benefício do uso de 

nanotecnologia para aplicação de óleos essenciais. 

O levantamento de dados acerca da temática trabalhada, 

foi realizado através da busca de informações em artigos 

científicos e livros. Os principais sites de busca utilizados foram 

o Scientific Electronic Library Online (Scielo), National Center 

for Biotechnology Information (NCBI), Elsevier e Google 

Acadêmico, sendo que todos os trabalhos utilizados foram 

publicados entre os períodos de 2011 a 2019 em língua inglesa 

ou portuguesa. 
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Para a busca foram utilizadas as seguintes palavras 

chave: nanoemulsão, nanoencapsulação, óleos essenciais, 

Melaleuca alternifolia, Syzygium aromaticum, Cymbopogon 

flexuosus, tea tree, cravo e capim-limão. Após uma seleção 

inicial dos trabalhos científicos e posterior análise, foram 

definidos os mais relevantes para o tema abordado, sendo os 

resultados expostos de forma narrativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nanoemulsão e nanoencapsulação 

 

As nanoemulsões são dispersões muito finas e estáveis, 

compostas por um sistema que se divide em duas fases: uma 

aquosa formada por água ou água adicionada a algum eletrólito 

ou poliol, e outra fase oleosa constituída por triglicerídeos e 

hidrocarbonetos, além da presença de um ou diversos agentes 

surfactantes, apresentando dispersão óleo em água ou água 

em óleo, demonstrando gotas com diâmetro mediano menores 

que 100 nm sendo este fator responsável pela estabilidade 

cinética devido ao tamanho nanométrico da gota (KÜLKAMP et 

al., 2011). 

Para formação de nanoemulsões é necessária uma certa 

quantidade de energia, produzida através de dispositivos 

mecânicos ou potencial químico das substâncias. Durante a 

fase aquosa é possível a utilização de compostos bioativos e 

conservantes hidrofílicos, cosméticos e farmacêuticos, já na 

fase oleosa são utilizados compostos como óleos vegetais, 

ésteres ou ácidos graxos, ativos lipofílicos e óleos minerais. As 
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vantagens em utilizar nanoemulsões estão relacionadas a  

maior probabilidade do composto atingir áreas desejadas; 

aumento de permeabilidade de compostos bioativos pouco 

solúveis; maior estabilidade cinética; redução do gosto amargo 

presente em compostos lipossolúveis; solubilização de 

moléculas bioativas hidrofóbicas aumentando assim sua 

disponibilidade; caráter não tóxico ou irritante (DAUDT et al., 

2013; JEMAA et al., 2019). 

Nanoencapsulação é um processo de absorção, 

dispersão ou incorporação da fusão de compostos bioativos 

sólidos, líquidos ou gasosos em nanocápsulas que são 

sistemas compostos por nanovesículas de proporções 

nanométricas, entre 100 a 500 nm. As nanocápsulas possuem 

uma estrutura formada por um invólucro ao redor de um núcleo, 

sendo que os compostos bioativos podem estar armazenados 

no interior do núcleo ou incorporados ao invólucro. Elas são 

utilizadas devido a sua alta capacidade de proteger os bioativos 

contra degradação, melhorar a sua estabilidade e solubilidade, 

bem como, impedir que haja a incompatibilidade entre os 

constituintes da formulação e reduzir fortes odores que alguns 

compostos apresentam (KÜLKAMP et al., 2011). 

Os lipídios, em especial os que possuem uma alta 

concentração de ácidos graxos insaturados, têm sido as 

moléculas de maior interesse no emprego de nanocápsulas, 

devido ao efeito redutor de auto oxidação; liberação controlada 

por nanocápsulas com núcleos compostos por substâncias 

lipossolúveis, através da concentração dos lipídios sólidos ou 

líquidos da formulação; maior estabilidade do composto; reduzir 

o gosto acre de compostos lipossolúveis e impedir que ocorre 
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hidrólise enzimática dos compostos bioativos (DAUDT et al., 

2013).  

 

Características e atividade dos óleos essenciais de M. 

alternifolia, S.  aromaticum e C.  flexuosus 

 

A atividade antimicrobiana dos óleos essenciais está 

relacionada a sua concentração e a estrutura química dos 

compostos fenólicos que os mesmos possuem (SALVIA-

TRUJILLO et al., 2015). Os mecanismos de atividade 

antimicrobiana dos óleos essenciais estão centrados na 

interação dos compostos fenólicos com a membrana 

citoplasmática dos microrganismos agindo diretamente sob as 

porinas, precipitando assim essas proteínas e acarretando uma 

saída de íons e conteúdo celular causando assim uma lise 

celular. Logo a ação antimicrobiana é determinada a partir da 

concentração e composição de cada óleo essencial, sendo 

essas variáveis alteradas de acordo com o tipo e condição de 

cultivo da planta e métodos de extração do óleo essencial. 

O óleo essencial de M. alternifolia, também conhecido 

melaleuca ou tea tree, é um óleo essencial composto de 

hidrocarbonetos monoterpênicos, sesquiterpênicos, álcoois e 

óxidos, lipofílico, produzido através da destilação a vapor das 

folhas da espécie nativa australiana M. alternifolia (Myrtaceae). 

Possui mais de 100 componentes orgânicos sendo 48 desses 

raramente encontrados em outras espécies. Pode-se observar 

três quimiotipos principais, as quais possuem diferentes 

concentrações dos princípios ativos (terpinen-4-ol; 1,8-cineol, 

terpinoleno), sendo o terpinen-4-ol mais abundante com cerca 
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de 40% de toda a constituição do óleo, e o mais ativo contra 

microrganismos (ANDRADE et al., 2018). Segundo Hammer 

(2015), o óleo essencial de tea tree demonstra eficiência no 

combate de diversas doenças devido a sua ação antimicrobiana 

de amplo espectro, agindo diretamente na membrana celular do 

alvo bacteriano. 

O óleo essencial do cravo, é composto por β-cariofileno, 

α-humuleno, acetato de eugenila, óxido de cariofileno, sendo o 

eugenol (4-alil-2-metoxifenol) a molécula mais abundante, 

compondo mais de 83% de toda a constituição do óleo. A forma 

mais comum de se obter o óleo essencial do cravo é através da 

extração por hidrodestilação dos botões florais, caule e folhas 

da espécie nativa da Índia S. aromaticum (Myrtaceae). O óleo 

essencial do cravo é um bioativo com uma imensa diversidade 

de aplicações, tais como produção de fármacos antiúlcera; 

antidiabéticos; antitumorais; anestésicos; anti-inflamatórios; 

inseticidas e repelentes. Os constituintes do óleo do cravo 

(eugenol e acetato de eugenila) possuem forte interação com a 

proteína (agam OBP1), a mesma é responsável por determinar 

o início do processo alimentício das fêmeas do gênero 

Anopheles, este que possui espécies vetores da malária. 

Repelentes produzidos com óleo do cravo possuem alta 

eficiência contra estes dípteros, diminuindo o contágio por essa 

doença infecciosa. O eugenol também é muito utilizado no 

mercado farmacêutico devido a sua notável atividade 

antimicrobiana de amplo espectro (AFFONSO et al., 2014).  

O óleo essencial do capim-limão é composto pelos 

álcoois farnesol, geraniol e nerol, por terpenos como limoneno 

e mirceno, além dos aldeídos citronelal e citral. O óleo essencial 
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do capim-limão pode ser obtido através da extração por 

destilação a vapor das folhas secas ou recém coletadas da 

espécie nativa de regiões tropicais asiáticas, com maior 

expressão na Índia, C. flexuosus (Poaceae). Os compostos 

adquiridos através da destilação a vapor como o óleo essencial 

e aerossóis, são bioativos com uma ampla atividade anti-

inflamatória, antimicrobiana, analgésica, repelente e inseticida, 

antisséptica, antitussígena, antirreumática, sendo usados até 

mesmo no tratamento de diabetes. O citral é a molécula mais 

abundante que compõe o óleo essencial do capim-limão e é o 

composto com maior ação anti-inflamatória e antimicrobiana de 

amplo espectro (BOUKHATEM et al., 2014; SILVA et al., 2014). 

 

Uso de nanotecnologia na aplicação dos óleos essenciais 

de M. alternifolia, S.  aromaticum e C.  flexuosus 

 

Devido ao uso dos óleos essenciais de M. alternifolia, S. 

aromaticum e C. flexuosus em diversos produtos farmacêuticos 

e cosméticos, a aplicação de técnicas de nanotecnologia para 

melhorar a eficácia destes óleos é de suma importância para o 

mercado.  

De acordo com os temas abordados, temos expressos 

tópicos que corroboram com a ideia da importância da 

aplicabilidade nanotecnológica dos óleos essenciais. 

Segundo Salvia-Trujillo et al. (2015) as nanoemulsões 

com óleo essencial de capim-limão e cravo foram algumas das 

que possuíam maior ação antimicrobiana, apresentando uma 

resposta rápida, cerca de 30 minutos após aplicação do óleo 

contra a bactéria Escherichia coli cultivada no meio sólido.  No 
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mesmo trabalho, as emulsões contendo o óleo essencial de tea 

tree apresentaram ação antimicrobiana mais fraca comparando 

com outros óleos testados, sugerindo que a microfluidização de 

emulsões deste óleo afetou de modo expressivo a sua ação 

antimicrobiana. 

Entretanto, no trabalho desenvolvido por Li (2016) 

nanoemulsões inaladas contendo óleo essencial de tea trea 

demonstraram uma alta ação antimicrobiana in vitro frente às 

cepas de bactéria Gram-positiva Staphylococcus aureus, 

bactérias Gram-negativas Acinetobacter baumannii, E. coli, 

Klebsiella pneumoniae e o fungo Candida albicans. Neste 

estudo, as nanoemulsões com óleo essencial de tea tree foram 

inaladas por camundongos com pneumonia bacteriana e 

fúngica, as nanoemulsões alcançaram os tecidos pulmonares 

infectados pelos agentes patogênicos. Testes com 

concentrações menores de nanoemulsão com óleo essencial 

de tea tree não formulado (0,1 ml/rato) demonstrou maior 

eficiência contra pneumonia antifúngica in vivo em comparação 

ao fármaco fluconazol na concentração de (2 mg/rato). Testes 

em uma maior concentração de nanoemulsões com óleo 

essencial de tea tree (7 mg/rato) demonstram uma atividade 

antibacteriana in vivo semelhante a penicilina, mesmo essa 

concentração sendo muito superior ao das nanoemulsões (48 

mg/rato). 

No trabalho de Majeed et al. (2016), foi testada a 

efetividade de nanoemulsões contendo óleo essencial do cravo, 

de modo que, estas foram diluídas no ágar onde as cepas de 

duas bactérias Gram-positivas Listeria monocytogenes, S. 

aureus e uma Gram-negativa E. coli foram inoculadas. Após a 
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diluição foi observado que nanoemulsões de óleo do cravo a 

base de Tween 80 (óleo em água) demonstrou maiores valores 

de concentração inibitória mínima (0,12% e 0,16 % v/v) em 

comparação com as nanoemulsões de PGU contra as bactérias 

L. monocytogenes e S. aureus, esses resultados corroboram 

que nanoemulsões com óleo essencial do cravo a base de 

Tween 80 possuem uma melhor ação antimicrobiana. Já 

nanoemulsões de óleo do cravo a base de PGU e Tween 80 

apresentaram uma baixa concentração inibitória mínima (0,1% 

e 0,08% v/v) contra E.coli, sendo a resposta antimicrobiana 

ineficiente. Foi constatado que após o processo de 

emulsificação a concentração do eugenol, o principal composto 

do óleo essencial de cravo, diminuiu em cerca de 5% reduzindo 

a eficácia da atividade antimicrobiana. Em outro estudo, 

Nirmala et al. (2019), verificou que a nanoemulsão de óleo 

essencial de cravo adicionada ao meio de cultivo inibiu 

totalmente o crescimento do S. aureus.  

Em estudo realizado por Gago et al. (2019) foram feitas 

nanoemulsões do óleo essencial de capim-limão para averiguar 

a eficiência da sua ação antimicrobiana contra a bactéria E. coli 

e o fungo Botrytis cinerea. Foi observada a redução da taxa de 

crescimento apenas de E. coli, apresentando uma 

concentração inibitória mínima de 0.25%. No trabalho de 

GÜNDEL et. al (2018) foi analisada a atividade antimicrobiana 

de nanoemulsões de óleo essencial de capim-limão frente a 

bactéria Gram-negativa Pseudomonas aeruginosa, Gram-

positiva S. aureus e os fungos Candida albicans e Cryptococcus 

grubii. A nanoemulsão apresentou inibição apenas da bactéria 

S. aureus e do fungo C. grubii. Entretanto, nanoemulsões de 
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óleo essencial de capim-limão em concentrações mais 

elevadas, acima de 1,22 mg/mL, apresentam ação 

antimicrobiana contra P. aeruginosa demonstrando assim a 

eficácia antimicrobiana do óleo essencial de C. flexuosus 

quando o mesmo é nanoestruturado. 

Outra forma eficiente de atenuar as respostas 

antimicrobianas dos compostos bioativos são as nanocápsulas. 

Maryam et al. (2015) relatam que a produção de nanocápsulas 

contendo o óleo essencial de tea tree aprimora a ação 

antimicrobiana contra o fungo patogênico Trichophyton rubrum. 

Para o experimento foram utilizadas unhas contaminadas com 

o fungo e após a aplicação das nanocápsulas se percebeu um 

aumento considerável da ação antimicrobiana em comparação 

ao óleo essencial livre. É proposto que o aumento da ação 

antimicrobiana das nanocápsulas se dê pela maior área 

superficial do nanomaterial, o que pode acarretar na facilitação 

da interação entre os compostos bioativos e a membrana 

celular dos microrganismos. Também é mostrado que 

nanocápsulas poliméricas podem agir de formas mais 

eficientes, inibindo o crescimento do fungo patógeno, 

possivelmente devido a uma maior interação entre a porção 

hidrofílica do polímero e a camada lipídica da membrana celular 

do patógeno alvo.  

Em outro estudo proposto por Baldissera et al. (2014), foi 

avaliada a eficiência de nanocápsulas contendo o óleo de tea 

tree in vitro e in vivo na viabilidade de suscetibilidade do 

Trypanosoma evansi. Para o teste in vitro após 1 hora de 

aplicação das nanocápsulas a amostra com a concentração 

máxima (2% de óleo de tea tree) não se observou nenhuma 
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forma tripomastigota da espécie T. evansi vivo, após 12 horas 

de aplicação das nanocápsulas com a concentração mínima 

(0,125% de óleo de tea tree) todas as formas tripomastigotas 

da espécie T. evansi estavam mortas. Os testes in vivo foram 

separados em dois experimentos independentes, no 

experimento I, os ratos infectados foram tratados com as 

nanocápsulas com óleo de tea tree (1 mL/kg) que não curam 

totalmente, mas prolongavam a vida do animal. Após a mistura 

de compostos entre o óleo de tea tree com a quimioterapia 

(aceturato de diminazeno) a eficácia de cura da doença foi de 

100%, comprovada através de PCR negativo e amostragens 

com esfregaços de sangue, sendo este resultado melhor do que 

é observado no tratamento apenas com quimioterapia (33,3%). 

No experimento II, os ratos infectados foram tratados com 

nanocápsulas com óleo de tea tree (0,3; 0,6 e 0,9 mL/kg) os 

animais que receberam as nanocápsulas com maior 

concentração do óleo de tea tree tiveram maior longevidade, 

esse efeito é abreviado à medida que a concentração do óleo é 

reduzida. Logo, a utilização de bioativos naturais como o óleo 

da M. alternifolia em conjunto com drogas tripanocidas 

corrobora com a eficiência do tratamento da tripanossomose. 

Chaudhari et al. (2019) propôs a utilização de 

nanocápsulas contendo eugenol,  o principal composto do óleo 

essencial do cravo, para inibir a produção da micotoxina 

aflatoxina B1 por fungos Aspergillus flavus, A. niger, A. 

candidus, A. fumigatus, A. sydowi, A. terreus, Fusarium 

verticillioides, Penicillium italicum, Alternaria alternata, 

Curvularia lunata, Cladosporium cladosporioides. Se faz 

necessário uma maior atenção em casos de contaminação 
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alimentícia por aflatoxina B1 já que a mesma possui 

propriedades mutagênicas carcinogênicas, teratogênicas, 

hepatotóxicas e imunossupressoras. Após aplicação das 

nanocápsulas com eugenol se obteve uma forte atividade 

antifúngica contra todas as espécies utilizadas no estudo, 

promovendo a inibição da aflatoxina B1. Acredita-se que 

ocorreu forte interação do eugenol com os genes responsáveis 

pela produção da micotoxina, alterando sua estrutura 

conformacional e funcional, podendo acarretar na inibição da 

síntese de aflatoxina B1. 

Na bibliografia atual (últimos 5 anos) não se faz vigente 

a publicação de trabalhos envolvendo nanoencapsulação do 

óleo essencial do capim-limão nem do seu principal composto 

bioativo (citrol) como agente principal para testes 

antimicrobianos. O único artigo encontrado envolvendo esta 

temática foi desenvolvido por Silva-Angulo (2015), no qual as 

bactérias Gram negativas Listeria monocytogenes e L. innocua 

foram expostas a uma mistura dos compostos carvacrol sendo 

constituinte do óleo essencial de orégano (Origanum vulgare) e 

citral presente no óleo essencial do capim-limão. Verificou-se o 

seu efeito inibitório sobre o crescimento dessas bactérias. A 

problemática em relação na utilização desses compostos é 

referente a ocorrência do seu sabor desagradável, quando 

aplicado em grandes concentrações. Sendo a 

nanoencapsulação uma das possíveis alternativas para 

minimizar os efeitos organolépticos dos óleos essenciais 

adicionados a matriz alimentícia. Esse método melhora a 

estabilidade dos componentes voláteis e reduz a interação com 

a matriz alimentar, além de potencializar a ação antimicrobiana. 
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CONCLUSÕES  

 

Com base na análise realizada nos trabalhos científicos, 

foi possível aferir que os óleos essenciais têm uma importância 

bastante relevante para a sociedade atual. Além disso, é 

imperioso que seja evidenciada a vasta gama de aplicações 

destes compostos que permeiam a indústria farmacêutica, 

cosmética e alimentícia. 

A aplicação de nanotecnologia através de nanoemulsão 

aumenta a chance do composto atingir áreas desejadas, 

aumento de permeabilidade para que bioativos possam 

ultrapassar barreiras físicas naturais facilmente e alcançar os 

alvos desejados, além de aumentar a solubilidade destas 

moléculas bioativas hidrofóbicas. O nanoencapsulamento 

possui a capacidade de proteger os bioativos incorporados 

contra degradação, melhorando a sua estabilidade e 

solubilidade, e impedindo que ocorra a incompatibilidade entre 

os compostos da formulação. É nítido o melhoramento da ação 

antimicrobiana dos óleos essenciais quando aplicadas pelas 

técnicas de nanotecnologia em comparação ao uso do óleo 

essencial livre. Em virtude disso, é possível afirmar que é 

necessário um acréscimo no fomento para o aprofundamento 

nos estudos referentes a nanotecnologia de nanoemulsão e 

nanoencapsulação que amplificam os efeitos terapêuticos dos 

óleos essenciais, estes que possuem sua importância como 

substituto de compostos sintéticos que trazem malefícios a 

saúde humana e a qualidade dos produtos que são aplicados. 
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RESUMO: 
No campo da dermatologia vem sendo debatido com maior 
vigor nos últimos 10 anos o uso da nanotecnologia na 
cosmética, tendo em vista que as vantagens não se resumem 
em maior fixação do produto ou mais conforto ao uso, mas vão 
além, uma vez que os princípios ativos podem se infiltrar com 
maior facilidade por entre as camadas da pele. A característica 
das formulações nano que mais revolucionou a forma de 
produção e de liberação de princípios ativos em pele é, sem 
dúvida, seu tamanho. Partículas de tamanho regular além de 
não permitirem a disposição do produto pelos estratos mais 
profundos, também não garante que aquela substância vai ter 
qualquer efeito prolongado, uma vez que seja removida, 
enquanto as nanocápsulas trazem a proposta da liberação lenta 
dos fármacos, o que constitui uma estabilidade bastante 
proveitosa. Desta forma, este trabalho aborda a fundo o por quê 
desses compostos obterem tanto sucesso na providência do 
medicamento, de que forma eles interagem com as 
necessidades dermatológicas do século XXI, além de expor 
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uma visão abrangente sobre a realidade do mercado para a 
nanocosmética hoje no Brasil. 
Palavras-chave: Nanotecnologia; Indústria cosmética; 
Cosméticos. 
  

INTRODUÇÃO 

  A pele representa um símbolo de beleza e o uso de 

cosméticos para melhorar a aparência pessoal tem sido 

descrito desde civilizações antigas. Atualmente, a estética facial 

é o principal motivo de consulta dermatológica (Freitag & 

Cestari, 2007). Os cosméticos modernos assumiram um novo 

papel na dermatologia: o de garantir o cuidado e a saúde da 

pele, e de melhorar sua aparência (DRENO, et al. 2014). Dentre 

essas melhorias destacam-se propriedades pro-aging, contra 

agravos dermatológicos, antioxidantes e fotoprotetoras, que 

serão abordadas no presente artigo. 

A nanotecnologia é a técnica em que a matéria é 

trabalhada em escala atômica e molecular, visando a criação 

de novos materiais e processos com características funcionais 

diferentes dos modelos convencionais. Esses nanomateriais 

podem se adequar quanto à sua composição química, tamanho, 

forma e superfície, tornando possível a mudança do arranjo 

entre os átomos de forma que auxiliem no controle de suas 

respectivas propriedades (MORAIS, et al. 2018). 

Refere-se, portanto, ao estudo e às aplicações de 

materiais e dispositivos com dimensões físicas de até 100 

nanômetros, possuindo propriedades químicas e mecânicas 

singulares e de grande aplicabilidade para os setores químico, 

têxtil e automotivo, por exemplo. Alguns produtos finais que 

ultilizam da nanotecnologia incluem tecidos que não molham, 

polímeros resistentes tanto a aço e alumínio, películas para 
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vidros e cosméticos cujas partículas penetram nos poros da 

pele.  

As Nanopartículas (NPs) são um meio com grande 

potencial para que produtos possam se beneficiar em sua 

formulação, administração de ingredientes ativos, penetração 

na pele e efeitos duradouros. Todos esses benefícios podem 

ser alcançados por nanoemulsões, lipossomas, nanopartículas 

poliméricas e nanopartículas lipídicas sólidas (SLNs) (SANTOS 

et al., 2019).  

Segundo de Brum et al. (2015), a flexibilidade mecânica 

das nanopartículas é primordial para a penetração na pele, uma 

vez que entram profundamente nos folículos pilosos do velo, 

promovendo uma desestabilização quando estão em contato 

com o estrato córneo, camada mais superficial da pele, sendo 

ancorados na derme e emergidos na epiderme.  

Por conseguinte, o maior destaque da aplicação da 

nanotecnologia é o de potencializar propriedades físicas e 

químicas em concentrações extremamente reduzidas e conferir 

características anteriormente não apresentadas por um dado 

produto, uma vez que reformular a morfologia de um composto 

viabiliza a manipulação deste, de maneira que atenda as 

necessidades da população.  

A concorrência com outras áreas tecnológicas cria novas 

formulações de produtos nos processos industriais, originando 

novas fábricas, mercados, além de gerar maior oferta de 

empregos. Dentre inúmeras aplicações, como na eletrônica, 

óptica e fotônica, em que destacam-se os filmes finos, lasers, 

LEDs orgânicos e inorgânicos, sensores fotônicos, entre outros.  

Para o desenvolvimento do setor cosmético ao redor do 

globo, as NPs de óxido de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO), 

por exemplo, foram incorporadas com sucesso em vários 

produtos cosméticos como filtros UV, onde a primeira reflete os 
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raios UVB e a segunda os raios UVA, constituindo, portanto um 

caráter protetor contra o envelhecimento precoce da pele por 

efeito prolongado da exposição ao sol, em produtos com ótima 

espalhabilidade, textura e sem as irritações provenientes dos 

óxidos usados posteriormente para o mesmo fim (MORAIS, et 

al. 2018).  

Paralelamente à potência de proteção solar, há também 

a vantagem da infusão dos produtos na pele pelo pequeno 

tamanho das partículas. Os atuais avanços na tecnologia 

farmacêutica fornecem suporte para gerar nanoestruturas com 

diferentes morfologias internas capazes de carregar compostos 

bioativos com natureza química diversa.  

A imunização transcutânea é um conceito que se refere 

à aplicação de vacinas sem agulha na pele, que possui uma 

abundância de células apresentadoras de antígenos, como 

células dendríticas e células de Langerhans. Portanto, o uso de 

nanopartículas poliméricas poderia fornecer novas estratégias 

para a entrega transfolicular de antígenos, atuando dessa forma 

contra agravos dermatológicos (Bahamonde-Norambuena, et 

al. 2015). 

Além das oportunidades trazidas pela nanotecnologia 

que são voltadas para o tratamento microscópico da pele, como 

a menor quantidade necessária de compostos ativos, articula-

ção em métodos minimamente invasivos e por garantia de uma 

entrega melhor e mais eficiente de seus conteúdos pela 

penetração profunda nas camadas do tegumento como um 

todo, as NPs representam um marco na história da 

cosmetologia voltada para a estética.  

Este trabalho aborda o mecanismo de ação dessa 

tecnologia, divulgando seus benefícios para o avanço da 

medicina dermatológica no tocante de sua aplicabilidade à 

cosmética, no combate a patologias e exposição solar, 
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apontando também a realidade do mercado brasileiro nesse 

setor.  

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

         O presente estudo constitui uma revisão da literatura do 

tipo integrativa, método que sintetiza os resultados de 

pesquisas a respeito de um tema específico. Os passos 

percorridos para a elaboração do artigo foram: Identificação do 

tema, Identificação dos estudos pré-selecionados, Seleção 

baseado em critérios de inclusão e a Análise e Interpretação 

dos resultados. 

         A busca da literatura que embasa o estudo ocorreu de 

Agosto a Setembro de 2019, em que houve a identificação de 

artigos sobre o tema “Nanotecnologia Aplicada aos 

Cosméticos”. No período entre os anos de 2005 a 2019, 

pesquisados nas plataformas de dados Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS) e National Center for Biotechnology Information 

(NCBI). 

         A pesquisa foi feita utilizando o termo “Nanocosméticos” 

e os descritores que foram utilizados são: “Nanotecnologia”, 

“Indústria Cosmética” e “Cosméticos”. Ainda, os textos foram 

selecionados em inglês e português, sendo a maioria desse 

primeiro. Não houve outros critérios de inclusão, tendo em vista 

a escassa literatura sobre o tema em artigos no período 

selecionado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

No tocante à aplicabilidade na cosmética, diversas 

companhias, como a Avon®, estão aderindo e lançando 

produtos com propostas que se adptam à demanda dos 

consumidores e consumidoras. É o caso da formulação em gel 
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contendo nanopartículas (NPs) de TiO2 e pigmentos coloridos 

que, quando aplicado na pele, formam um filme capaz de 

preencher espaços e criar impressões ópticas pela mudança de 

refração e difusão da luz, tornando-se uma ferramenta para 

ocultar rugas e manchas enquanto apresenta uma aparência 

natural. Também ultilizando NPs, mas dessa vez com entrega 

de núcleos de Fe2O3, o Instituto de Tecnologia Química Verde 

Comum de Guangzhou Jujike patenteou um rímel para olhos 

com propriedades lopofílicas hidrofóbicas, o que constituiu 

resistência a água e suor (MORAIS, et al. 2018). 

 Para que um composto seja bem absorvido pelo 

organismo precisa atravessar as camadas cutâneas da pele, 

lipofílicas pela constituição das membranas celulares. Assim, é 

necessário que os produtos farmacêuticos possuam uma alta 

lipossolubilidade. É por isso que ao longo do tempo, foi 

percebido que o uso de plantas medicinais em óleos, como o 

óleo de girassol e óleo de rícino, por exemplo, eram boas fontes 

para cremes e outros produtos a base natural (RANCAN et al., 

2012). 

O grande número de vantagens atribuídas às NPs as 

torna uma escolha evidente no tocante a formulação de 

produtos cosméticos eficazes. O principal objetivo é 

desenvolver NPs que aumentem a entrega de ingredientes 

cosméticos ativos (ACIs) de interesse na pele, com maior 

estabilidade e com menor risco de intoxicação. Depois da 

obtenção de NPs, características importantes são 

consolidadas, como forma, tamanho, dispersibilidade, eficiência 

de aprisionamento, comportamento de permeação e tempo de 

retenção na pele, propriedades físico-químicas dos ACIs e 

conteúdo, propriedades reológicas e pH do veículo. 

Posteriormente, os nanomateriais usados nos cosméticos serão 

divididos em quatro grandes grupos: à base de lipídios, 
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nanossistemas poliméricos, NPs baseados em metais e 

nanossistemas adicionais (MORAIS, 2018). 

O uso de nanopartículas na dermatologia cosmética 

contra agravos oferece uma gama de novas oportunidades para 

a manutenção da saúde e propriedades fisiológicas da pele. 

Além disso, as NPs permitem melhorar as propriedades físico-

químicas das emulsões de cremes clássicas e aumentar a 

penetração dos compostos bioativos até camadas profundas da 

pele, como incorporando NPs de metal de cobre ou ouro.  As 

nanopartículas poliméricas à base de dermocosméticos 

oferecem diversos mecanismos para prevenir o envelhecimento 

e os cuidados com a pele, como também outros problemas 

dermatológicos, como psoríase, acne e inflamações 

(PAPAKOSTAS et al., 2011). 

 

Figura 1. Camadas da pele e suas profundidades. 

 
Fonte: Baril et al., 2012 

Os cosméticos aplicados sobre a pele estendem-se 

sobre a camada da córnea sem a atravessar, não ocorrendo a 

sua absorção sistémica. Esta penetração com NPs lipídicas 

pode ocorrer até um terço da espessura da camada da córnea. 

A penetração na pele ocorre pela via transepidérmica 

(atravessa a camada da córnea) e anexial (transporte através 

das glândulas sudoríparas e dos folículos pilosos associados às 
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glândulas sebáceas). Na via transepidérmica a passagem pelo 

estrato córneo pode ser através das suas células (via 

intracelular) ou através dos lípidos da matriz intercelular/ via 

intercelular (SILVA, 2012). 

Diversas vitaminas podem estar envolvidas em 

processos que favoreçam a absorção de componentes 

farmacêuticos, tais qual a Vitamina K1 e E são exemplos. A 

primeira é um antioxidante ativo usado na dermatologia com 

reconhecidos efeitos anti-idade, assim como a Vitamina E. 

Estudos realizados com nanocápsulas, como mostrado na 

Figura 2, poliméricas com vitamina K1 mostraram permeação 

significativa da pele na derme, com efeitos no tratamento de 

olheiras e hematomas da pele, que atrelados à nanotecnologia 

poderiam ser aplicados na cicatrização de feridas (DA SILVA et 

al., 2013). 

Não obstante, a Vitamina E demonstrou-se um fator 

importante como coadjuvante na absorção de partículas 

associado às NPs. Ela também é um potente antioxidante, 

sendo ambas bastante lipofílicas, o que facilita na 

permeabilidade a camada córnea da pele. Dessa forma, 

estudos demonstraram que as NPs baseados em lipídios 

apresentaram uma liberação controlada de 70% após 24 h 

(Santos et al., 2019). Levando em conta isso, elas possuem 

ampla aplicabilidade na nanocosmética e dermatologia, pois 

não são tóxicas e têm biocompatibilidade natural com o 

organismo (KAUL et al., 2018). 

Outrossim, o uso do folículo piloso vem sendo utilizado 

como ferramenta de direcionamento seletivo para 

dermatoterapia. Percebendo-se, portanto, uma oportunidade 

notável para o desenvolvimento de novas estratégias para 

dermocosméticos e imunoterapia. A difusão de NPs poliméricas 

no folículo piloso tem sido bem descrita por ser uma via não 
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invasiva de administração para manutenção da pele, assim 

como seu armazenamento no folículo, mesmo por dez dias e 

também estimulação sistêmica para o desenvolvimento de 

novas vacinas (LADEMANN et al., 2007; ITEHPEC, 2016).  

Segundo Abdel-Mottaleb et al. (2012), a inflamação da 

pele é uma manifestação clínica comum e pode estar ligada a 

diversos fatores, como a exposição da pele ao sol, calor ou 

substâncias químicas irritantes que afetam a saúde e a estética 

da pele. Produtos à base natural do óleo de jojoba possuem 

muitos benefícios quando aplicados topicamente, e são 

amplamente utilizado na dermatologia como transportador de 

compostos ativos devido a sua equivalência com o sebo natural 

da pele. Nessa aplicação, ele é capaz de reduzir a inflamação, 

minimizar as rugas e hidrata a pele. Possui ainda uso no 

tratamento de doenças autoimunes da pele, como psoríase e 

dermatite seborreica (BELOSTOZKY, 2018). 

  

Figura 2. Exemplo de formulações em Nanoesferas e 

Nanocápsulas. 

 

 

 
Fonte: Bahamonde-Norambuena et al., 2015 

         

 Referente a Figura 2, é válido falar a respeito da 

diferença entres essas principais formulações. As 

nanocápsulas são sistemas que apresentam uma estrutura com 

tamanho de partícula na faixa de aproximadamente 100 a 500 
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nm. São normalmente utilizadas em cosméticos para proteger 

ativos sensíveis, reduzir odores indesejáveis e evitar 

incompatibilidades entre os ingredientes da formulação. Sua 

utilização é para quando as partículas atuam liberando a 

substância ativa lentamente, como em creme antirrugas com 

vitamina A encapsulada e filtros solares, por exemplo (DAUDT 

et al., 2013). 

Já as nanoesferas diferem das nanocápsulas por serem 

formadas por uma matriz polimérica, em que a substância 

utilizada pode ficar retida ou adsorvida, sem que haja óleo em 

sua composição. Dessa forma, elas podem ser utilizadas para 

encapsular ativos como fragrâncias e vitaminas A, C e E, isso 

faz com que esses ativos permaneçam sobre a pele após longo 

período de aplicação, o que favorece a comercialização em 

produtos anti aging (DAUDT et al., 2013). 

À temperatura ambiente, os lipídios utilizados 

encontram-se no estado sólido, auxiliando a atividade 

encapsulamento e liberação de ingredientes nas camadas da 

pele. Os transportadores lipídicos nanoencapsulados são 

constituídos por uma combinação de sólidos e lipídios líquidos, 

nos quais os ingredientes ativos estão armazenados. Sua 

matriz de lipídios é menor do que nas SLNs, e essa estrutura 

os confere as propriedades estáveis e com menor possibilidade 

de vazamento de ingredientes ativos (BARIL et al., 2012). 

Deste modo, as nanopartículas lipídicas são usadas em 

cosméticos devido às suas potencialidades para promover a 

hidratação da pele. Por outro lado, os lípidos presentes na sua 

composição também contribuem para promover a hidratação da 

pele. Também com o objetivo de exercer um efeito anti 

envelhecimento, estes sistemas são usados para incorporar, 

por exemplo, o retinol, a coenzima Q10 e a vitamina C (SILVA, 

2012). 
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Considerando os benefícios fundamentais da utilização 

de nanopartículas poliméricas na liberação de fármacos e 

dermocosméticos envolvem a criação de plataformas fortes que 

permitem reduzir a citotoxicidade, superar várias barreiras 

biológicas e proporcionar uma liberação sustentada e 

direcionada de moléculas bioativas (BARIL et al., 2012). 

         Nesse sentido, a energia da radiação solar aumenta com 

a redução do comprimento de onda, assim a radiação UV é a 

de menor comprimento de onda e, consequentemente, a mais 

energética, ou seja, a mais propensa a induzir reações 

fotoquímicas. Outra consideração importante diz respeito à 

capacidade desta radiação permear a estrutura da pele. A 

radiação UV de energia menor penetra mais profundamente na 

pele e, ao atingir a derme, é responsável pelo 

fotoenvelhecimento (FLOR, 2005).  

         Quando há exposição em demasia tem efeito cumulativo 

e os raios solares penetram profundamente na pele, podendo 

provocar diversas alterações, como o surgimento de pintas, 

sardas, manchas, rugas e outros problemas. A exposição solar 

em excesso também pode causar tumores benignos (não 

cancerosos) ou malignos, como o carcinoma basocelular, o 

carcinoma espinocelular e o melanoma, esses conhecidos por 

câncer de pele, sendo que este último constitui-se uma 

patologia de alta incidência a nível mundial (OMS, 2019). 

As formulações cosméticas podem ser usadas em 

produtos de higiene pessoal, para efeitos protetores ou para ter 

uma ação específica na pele. Relativamente à utilização de 

nanopartículas lipídicas em cosméticos, estas apresentam 

algumas vantagens, sobretudo no que respeita ao seu núcleo 

sólido, que permite obter uma libertação controlada do 

ingrediente ativo encapsulado (SILVA, 2012). 
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         Dentre os cosméticos nanotecnológicos, destaca-se o 

protetor solar como um produto essencial do autocuidado em 

virtude dos efeitos adversos da radiação ultravioleta (RUV) 

sobre a pele. O uso de dióxido de titânio e nanopartículas de 

óxido de zinco na corrente do filtro solar são altamente aceito, 

todavia, os riscos de geração de radicais livres e os efeitos 

colaterais subsequentes promovem o estudo de novos 

biomateriais para proteção solar (FLOR, 2005). 

Com relação ao filtro solar físico, composto por dióxido 

de titânio, quando administrado numa elaboração fotoprotetora 

origina um produto de difícil difusão e com características 

sensoriais desagradáveis. Por outro lado, existe ainda a 

ameaça de ocorrer penetração do composto até às camadas 

mais profundas da pele com consequente absorção sistémica, 

o que provoca efeitos adversas. Quando este é encapsulado 

em nanopartículas lipídicas, verifica-se que estas refletem a luz 

visível, bloqueiam a luz UV, proporcionam um fácil 

espalhamento e evitam que ocorra a sua penetração na pele.  

Comparando os sistemas tradicionais de emulsões O/A 

com um sistema de nanopartículas lipídicas, verifica-se a 

ocorrência de uma menor penetração cutânea, menos efeitos 

adversos e o mesmo grau de proteção. 

         Pesquisas recentes desenvolveram um conjunto de 

cremes protetores solares baseados em nanopartículas de 

PLGApoli (ácido lático-co-ácido glicólico) carregadas, que 

combinadas com nanopartículas de titânio e dióxido de zinco 

exibiam alto depósito e difusão na pele com excelentes valores 

de FPS (fator de proteção solar) e efeito antioxidante eficaz. 

Esta investigação baseada em nanopartículas de PLGA 

carregadas com morin, um polifenol natural com propriedades 

de fotoproteção e antioxidantes, promete um alto impacto das 
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nanopartículas poliméricas no desenvolvimento de cremes 

solares (SHETTY, et al 2015).  

         Dessa maneira, a radiação ultravioleta tem sido um 

grande vetor de doenças cutâneas, dentre elas, o câncer de 

pele, o qual corresponde por 33% de todos os diagnósticos 

desta doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA) registra, a cada ano, cerca de 180 mil novos 

casos. Devido ao fato, há uma série de incentivos a pesquisa e 

desenvolvimento de fotoprotetores inovadores a fim de fornecer 

proteção a tal problema à saúde. A presente prospecção 

tecnológica analisou, por meio do depósito de patentes, o 

avanço do uso da nanotecnologia para o desenvolvimento de 

formulações fotoprotetoras (LEITE et al. 2015). 

Um dos principais usos da nanotecnologia em cosmética 

é aplicado no desenvolvimento de protetores solares. Neste 

campo, uma universidade brasileira associada e uma empresa 

do setor, juntas, desenvolveram um protetor solar com elevado 

fator de proteção solar. Neste produto, a forma 

nanoencapsulada favoreceu a obtenção de um amplo espectro 

de proteção solar melhorando até́ mesmo a estabilidade dos 

filtros, a interação com o estrato córneo e a permanência do 

protetor na superfície da pele (ITEHPEC, 2016).  

Diante de tal estudo, A 6-metil-3-fenetil-3,4-di-hidro-1H-

quinazolina-2-tiona (JSH18) é um inibidor da tirosinase com 

propriedades despigmentadas reconhecidas. Dessa forma, 

essa molécula foi incorporada nas Nanopartículas lipídicas 

sólidas (SLNs) para avaliar a inibição da síntese de melanina. 

Foi avaliada a exposição à radiação UV, em que se mostrou 

uma recuperação total de pigmentos induzidos pelo sol (KAUL 

et al., 2018).  

A energia da radiação solar aumenta com a redução do 

comprimento de onda, assim a radiação UV é a de menor 
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comprimento de onda e, conseqüentemente, a mais energética, 

ou seja, a mais propensa a induzir reações fotoquímicas. Outra 

consideração importante diz respeito à capacidade desta 

radiação permear a estrutura da pele. A radiação UV de energia 

menor penetra mais profundamente na pele e, ao atingir a 

derme, é responsável pelo fotoenvelhecimento (FLOR, 2005). 

Em relação à radiação UVA, o espectro é de 320 a 400 

nm. Geralmente, a radiação UVA não causa eritema. 

Dependendo da pele e da intensidade da radiação recebida, o 

eritema causado é mínimo. Já a radiação UVB UVB, sugere-se 

entre  280 a 320 nm. A radiação UVB atinge toda a superfície 

terrestre após atravessar a atmosfera. Possui alta energia e, 

com grande frequência, ocasiona queimaduras solares. 

Também induz o bronzeamento da pele, sendo responsável 

pela transformação do ergosterol epidérmico em vitamina D, e 

causa o envelhecimento precoce das células (FLOR, 2005). 

 Quanto ao feixe de UVC, altamente potente e portadora 

de elevadas energias, caracterizando-a extremamente lesiva 

aos seres vivos. Proteger a pele frente às manifestações 

produzidas pela radiação UV significa converter a energia desta 

em outra forma de energia e ter garantias de que esta outra 

forma não seja prejudicial à pele. Os filtros UV empregados em 

formulações de protetores solares necessitam ser química e 

fotoquimicamente inerte (FLOR, 2005). 

Nesse sentido, a utilização de protetores solares, 

fotoprotetores, é a principal abordagem cosmética contra os 

efeitos nocivos da radiação UV. Estudos diversos evidenciam 

que o uso adequado e regular de fotoprotetores reduz o número 

de casos de queratose actínica, carcinoma de células 

escamosas e atenua o desenvolvimento de novas  manchas em 

crianças. Além disso, o uso regular de fotoprotetores evita o 

envelhecimento precoce da pele (BALOGH, 2011). 
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Os óleos apresentam proteção superior às loções 

hidroalcoólicas, mas não atingem valor de FPS alto. Os géis 

oleosos apresentam composição oleaginosa gelificada com 

proteção superior aos óleos fluidos; e as emulsões são as 

formas de apresentação com maior proteção. Os bastões são 

utilizados em formulações labiais e os aerossóis, em 

formulações capilares, por exemplo (BALOGH, 2011). 

Dessa maneira, os protetores solares contêm filtros que 

são moléculas ou complexos moleculares que podem absorver, 

refletir ou dispersar a radiação UV. Os primeiros foram 

comercializados a partir de 1928. Muito diferente das 

formulações atuais, o primeiro fotoprotetor era composto de 

uma combinação de salicilato de benzila e cinamato de benzila. 

Na Segunda Guerra Mundial, soldados alocados em climas 

tropicais, com a finalidade de evitar queimaduras solares, 

utilizavam petrolato veterinário vermelho, PABA (ácido 4-

aminobenzoico) e ácidos paradimetilaminobenzoicos 

(BALOGH, 2011). 

Por conseguinte, outras estudos foram feitos em relação 

aos efeitos de nanopartículas (NPs) com extrato de 

Panaxginseng, planta relacionada a propriedades antioxidantes 

e antienvelhecimento, incorporado NPs de Ouro (AuNPs) 

sintetizado sem produtos cosméticos. Mediante tal pesquisa, 

deparou-se com a atividade da tirosinase e a síntese de 

melanina das células de melanoma da pele significativamente 

(KAUL et al., 2018). 

Estudos apontaram que a composição lipídica de NPs a 

partir de ácido linoléico permitiu uma boa permeação da pele 

através dos canais dos corneócitos. Esses NPs mostraram-se 

capazes de fornecê-lo com aplicação em a melhora dos 

distúrbios cutâneos da hiperpigmentação. Por outro ângulo, 

sabe-se que o objetivo da análise capitalista é fornecer 
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subsídios para que a empresa possa atuar de forma eficaz 

perante ameaças ambientais e capitalizar oportunidades 

proporcionadas pelo ambiente (PISCOPO et al., 2014; KAUL et 

al., 2018). 

Dessa forma, a perspectiva ambiental envolve os meios 

pelos quais os gestores que atuam nos setores privado e 

público buscam entendimento sobre as incertezas do ambiente 

de negócios no qual suas organizações se inserem, o que 

apresenta certa dificuldade porque existe grande diversidade de 

influências sobre o ambiente, miscigenação de tons de pele, 

análise do custo-benefício e, em muitos casos, estas estão 

interconectadas. Portanto, a compreensão dessas conexões é 

essencial para a construção de um quadro estratégico do 

ambiente empresarial (JOHNSON; SCHOLES; 

WHITTINGTON, 2007). 

A comercialização mundial dos produtos atrelados a NTs 

vem tornando-se um mercado forte, principalmente em países 

como Estados Unidos, Japão e China. No mercado global, foi 

estimado para 2015 um percentual de cerca de 80% do total 

faturado, em que aproximou em US$ 1,5 trilhão. Esse valor 

correspondeu a participação de nanotecnologia aplicada a 

diversos produtos da área, desde formulações cosméticas, 

como também formas farmacêuticas para a saúde humana 

(PISCOPO et al., 2014). 

O mercado dos nanocosméticos no Brasil vem 

crescendo com os anos, pois a partir das formulações descritas 

acima, a eficácia destes novos produtos fez com que fossem de 

grande uso dos brasileiros. Segundo a Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumarias e Cosméticos 

(ABIHPEC) (2017), o mercado nacional dos produtos 

cosméticos e afins gerou R$ 45 bilhões em vendas e gerou 

oportunidade de renda para inúmeros brasileiros. A ABIHPEC 
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(2018), apontou que o país ocupou o terceiro (3º) lugar no 

mercado global de beleza no ano da publicação, em que o 

brasileiro destinou aproximadamente 2% do seu orçamento 

para produtos de beleza.   

Já segundo ABIHPEC (2019), no seu anuário, o Brasil 

tornou-se o quarto (4º) colocado no ranking mundial, ficando 

atrás novamente do Estados Unidos, Japão e China. Contudo, 

continuou rendendo um grande montante, chegando a  U$D 30 

bilhões em vendas ao consumidor no ano de 2018. Já no 

cenário da América Latina, ainda segundo o anuário,  obteve-

se cerca de 49% do mercado na região sobre os produtos 

referidos como venda. Ainda, esse subcontinente, que é a 

América Latina, representou cerca de 13%  do mercado global 

desses. 

O conceito da epigenética, aplicado a produtos solares 

como forma de proteção, prevenção e restauração é também 

uma tendência que se fortalece a cada lançamento de produtos 

globais.  Como é evidente, a exposição crônica à luz solar 

representa uma grave ameaça à saúde pública. Contudo, ainda 

que saibam sobre os potenciais de riscos, os brasileiros têm se 

apresentado resistente na adequação de hábitos relativos ao 

excesso de exposição solar, uma tarefa muito difícil em ser 

realizada, visto que o país é tropical e a exposição torna-se um 

hábito imperceptível. Portanto, constitui-se função dos 

profissionais envolvidos em dermocosmética na tarefa de 

desenvolvimento de novos produtos fotoprotetores mais 

eficazes e de fácil aceitação por parte da população (SURMAN 

et al., 2009).  

Considerando ainda que um dos pilares da Política 

Nacional de Atenção Oncológica é promover o incentivo a 

pesquisas nesta área, o desenvolvimento de produtos 

fotoprotetores mais eficazes e seguros deve ser entendido 
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como prioridade para o setor cosmético. Mais ainda, um 

fotoprotetor que contenha como filtros solares extratos de 

origem vegetal brasileira é, obviamente, uma oportunidade para 

desenvolver as competências internas da economia e divulgar 

as potencialidades da flora local, além de beneficiar a 

importação local. (POLONINI et al., 2011).  

Em suma, o ponto inevitável para o surgimento dos 

benefícios econômicos da nanotecnologia será o 

estabelecimento de um sistema capaz de educar e treinar um 

número adequado de pesquisadores, de professores e de 

trabalhadores técnicos, gerando uma nova geração de 

profissionais capacitados, com perfis interdisciplinares, os quais 

serão necessários para o rápido e eficiente progresso dessa 

ciência (RAMOS e PASA, 2008). 

  

CONCLUSÕES 

   

Pôde-se concluir por meio deste estudo que as 

formulações nanoencapsuladas traduzem uma enorme 

evolução para o presente e futuro da cosmetologia. Diversos 

desafios enfrentados por dermatologistas ao redor do globo, 

como o de encontrar formulações seguras e não muito 

invasivas, de efeito prolongado, que adentre os poros e se 

difunda entre as camadas da pele, foram ultrapassados com as 

formulações nanoencapsuladas.  

A nanotecnologia tornou-se a principal ferramenta no 

crescimento dos diferentes campos da ciência nos últimos 

anos. As nanopartículas fabricadas são sugeridas em ampla 

escala por serem excelentes carreadoras e as diversas 

classificações para as NPs demonstram o peso que essa 

ciência tem no mercado cosmético.  
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Observou-se também que, a partir da nanocosmética foi 

possível aumentar a biodisponibilidade de ingredientes ativos 

nas camadas da pele, a partir da liberação mais profunda por 

meio das nanocápsulas de formulação lipídica, tendo em vista 

que, devido à constituição da própria pele, rica em fosfolipídios 

de membrana, a compatibilidade entre ambos é constante. Por 

causa desta biocompatibilidade, estabilidade e poder 

antioxidante é que se configura a importância de seu uso em 

diversas instâncias, seja para fins terapêuticos, cosméticos ou 

protetores. 

Desta maneira, a nanotecnologia é um recurso 

imprescindível para o progresso e revolução da área cosmética. 

Em suma, por todos os dados descritos, depara-se com um 

mercado em crescimento no país e no mundo com alta 

lucratividade, onde companhias visam o investimento nessa 

matriz, principalmente pela popularização do cuidado com a 

pele devido ao conforto e segurança assegurados pela 

expansão da nanotecnologia.  Sendo assim, este é um setor 

bastante promissor, que deve ser abrangido no Brasil. 

Visto que as nanoestruturas podem ser incorporadas a 

produtos de embelezamento, cremes pró-aging, produtos para 

clareamento da pele, maquiagem, emulsificações antioxidantes 

e filtros solares, melhorando a aparência e o cuidado com a 

pele, é que pode-se dizer que estas inovações estão auxiliando 

nas demandas dermatológicas do século XXI tanto para a 

conveniência dos consumidores e consumidoras, como para a 

própria comunidade médica, que torna-se mais próxima de 

tratamentos com verdadeira eficácia e relevância.  

A partir desta tecnologia pode-se observar também que 

imensos avanços no que tange à proteção da pele contra os 

raios solares UVA e UVB foram alcançados. Empecilhos como 

a toxicidade de substâncias que se transformem em 
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verdadeiras películas sobre a pele e o próprio êxito destas 

foram, por muitos anos, obstáculos enfrentados pela indústria 

farmacêutica que, com o advento dos materiais 

nanoencapsulados, tornou-se  uma excelência abrangida pelos 

produtos, e não mais uma limitação.  
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RESUMO: O câncer de mama é o tipo de câncer que mais 

acomete as mulheres em várias populações. Diversos fatores 

endógenos e exógenos estão associados a progressão da 

doença. A etiologia do vírus para o carcionoma de mamário tem 

sido considerada e, neste sentido, a identificação de um 

possível agente viral relacionado a esta doença tem sido uma 

grande motivação para os pesquisadores há décadas. Assim, 

este estudo tem por objetivo identificar em periódicos 

publicados a prevalência da infecção pelo HPV em mulheres 

com carcinoma mamário. Este capítulo consiste em uma 

revisão bibliográfica desenvolvida, através do método de 

Revisão Integrativa. O estudo foi composto por artigos 

indexados e a busca foi desenvolvida no mês de setembro e 

outubro de 2019, através das bases de dados PUBMED, 

utilizando as terminações em inglês: ‘Human Papillomavirus’’, 

‘’Breast Cancer’’, “High Risk Human Papillomavirus”, pautada 

no DESC- Descritores em Ciência da Saúde. Após, a analise 
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dos resultados apontados, constata-se uma possível 

associação do vírus do DNA do HPV com a carcinogênese 

mamária. Porém, devido a baixa carga viral ou insuficiência do 

DNA viral nos tecidos mamários alguns estudos não relatam a 

associação do vírus com a doença. Contudo, do presente 

levantamento do estado da arte, outros estudos sejam 

realizados quanto a relação da presença do DNA viral no tecido 

mamário em mulheres com carcinoma mamário. 

Palavras-chave: Human Papillomavirus. Breast Cancer. High 

Risk Human Papillomavirus (HR HPV). 

 

INTRODUÇÃO 

 

          O câncer de mama é um grave problema de saúde 

mundial devido à alta taxa de incidência em vários países 

(WEISS, 2016). É uma doença heterogênea correspondente a 

29% de todos os tipos de carcinomas e é o segundo maior 

responsável pelas taxas de mortalidade globais, devendo 

ultrapassar até o ano de 2025, o número de 20 milhões de 

casos (BRASIL, 2018). 

Dados apresentados pelo GLOBOCAN estima-se que o 

câncer de mama por região em 2018, mediante as taxas por 

idade, apresentam um número relevante nos índices de 

incidência e mortalidade da neoplasia, especialmente em 

regiões menos desenvolvida (WHO, 2018; DELMONICO; 

ALVES; AMARAL, 2015).  

 No Brasil, sem considerar os tumores de pele não 

melanoma, esse tipo de câncer também é o mais frequente e,  

o segundo tumor mais incidente, ultrapassado pelo câncer de 

colo do útero (BRASIL, 2018).  
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Além da susceptibilidade genética, vários fatores de risco 

estão relacionados ao carcinoma mamário, como idade, 

histórico familiar, peso, atividade física, uso de contraceptivos 

orais, consumo de álcool dentre outros. Dentre os fatores 

ambientais, os vírus podem ter um papel na doença, incluindo 

vírus de tumor mamário de camundongo (MMTV), vírus de 

leucemia bovina (BLV), vírus de papiloma humano (HPVs) e 

vírus de Epstein-Barr (EBV). Todos compartilham de uma 

característica comum, pois podem induzir o início e a 

progressão do câncer (LIMA et al., 2016). 

Embora o papel do HPV como um forte fator para o 

carcinoma cervical já esteja bem estabelecido na literatura, a 

presença do HPV como agente etiológico do carcinoma 

mamário ainda é controverso. A associação do HPV com o 

câncer de mama foi relatada pela primeira vez em 1992 

(LONARDO et al., 1992). Desde então, inúmeros estudos 

identificaram a presença do DNA viral nos tecidos do carcinoma 

mamário (SALMAN  et al., 2017). Uma das possíveis hipóteses 

para a detecção do DNA viral nos tecidos do carcinoma 

mamário pode ser explicada pelo transporte do DNA viral da 

cérvice para o tecido mamário, tanto pela corrente sanguínea 

quanto pelo atrito durante a relação sexual (CHOIO et al., 

2016).  

O HPV tem sido proposto como um agente causador do 

carcinoma mamário, com base em vários relatos de tipos de alto 

risco oncogênico do HPV nesses tecidos. Apesar da presença 

isoladamente do vírus de alto risco não seja o suficiente para a 

progressão tumoral, estima-se que seja um episódio precoce e 

de alterações acumulativas, ao longo dos anos, sejam o passo 

inicial, de modo semelhante à carcinogênese cervical 

(LAWSON; SALMONS; GLENN, 2018). Desta maneira, há uma 
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incessante necessidade da obtenção de estudos adicionais 

para avaliar a possibilidade de prevenção do carcinoma 

mamário por meio de vacinas contra o HPV.  

Portanto, o objetivo desse estudo é identificar em 

periódicos publicados a prevalência da infecção causada pelo 

HPV em mulheres com carcinoma mamário. 

 

MATERIAL 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 (RIBEIRO, 

2014). 

Assim, utilizamos como diretriz para as análises: 

“estudos que relacionam a prevalência da infecção causada 

pelo HPV em mulheres com carcinoma mamário’’. 

A pesquisa foi constituída por artigos indexados e a 

busca foi relizada no mês de setembro e outubro de 2019, na 

base de dados PUBMED utilizando as terminologias escrita 

pela linguagem inglesa: “Human Papillomavirus”, “Breast 

Cancer” e “High Risk Human Papillomavirus”, catalogadas no 

DESCD escritores em Ciência da Saúde. 
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A pesquisa com os descritores cederam a localização de 

518 artigos. Sendo então, aplicados os critérios de inclusão: “full 

text”, “10 years”, “Humans”, “Clinical Trial” and “Review”, que 

permitiram o refinamento da busca em um total de 67 artigos. 

Após a leitura dos trabalhos, foram excluídos 34 

trabalhos que não estavam relacionados ao objetivo do estudo 

e que não mostraram associação do HPV com o câncer de 

mama, permanecendo 33 estudos. A metodologia está 

sumarizada no fluxograma presente na figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos para 
categorização e análise. 

                             Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

          Para critérios de viabilidade, a análise dos artigos que 

integraram a revisão, foi utilizado um formulário de coleta de 

dados com adaptação, possuindo informações sobre o ano da 

publicação, título do artigo e a relação da associação do HPV 

com o câncer de mama mediante resultados apontados no 

manuscrito.  

          A análise dos dados abrangeram a tradução do 

vernáculo, a leitura e releitura dos artigos e organização dos 
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dados nos formulários da coleta, em seguida a análise dos 

conteúdos e dos pontos de convergência de cada artigo para 

definir a temática que permitiram a discussão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

           Para estrutura do presente estudo foram analisadas 33 

artigos que condiziam com os critérios pré-estabelecidos. Na 

tabela 1, podemos visualizar os estudos que mostram a 

associação do HPV com o câncer de mama. 

 

Tabela 1. Principais estudos que correlacionam o HPV com o 
carcinoma mamário. 

Código Título Ano % de associação 

 
 
A1 
 
    
 
 
A2     
 
 
 
 
 
A3 
 
 
 
 
 
A4    
 
 
 
 
 

 
Is Human Papilloma 
Virus Associated with 
Breast Cancer? A 
Review of the  
 
Molecular Evidence 
Viral infections and 
breast cancer - A 
current perspective. 
 
Are viruses 
associated with 
human breast 
cancer? Scrutinizing 
the molecular 
evidence 
 
Prevalence of human 
papillomavirus in 
breast cancer: a 
systematic review. 
 
HPV DNA Associates 
With Breast Cancer 

 
 
      2018 
       
 
 
 
      2018 
 
 
 
 
      2012 
 
 
 
 
 
     
      2012 
 
 
 
 
 

 
 
Variando de 1,2 a 86% 
Crianças 
 
 
 
Dados não apresentados  
 
 
 
        
       10% 
 
 
 
 
 
        
       23% 
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A5    
 
 
 
 
 
 
 
A6   
 
 
 
 
 
A7    
 
 
 
 
A8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A9  
 
 
 
 
 
 
A10  
 
 
 
 
 
 
 
 

Malignancy and It Is 
Transferred to Breast 
Cancer Stromal Cells 
by Extracellular 
Vesicles. 
 
 
Is the HPV virus 
responsible for the 
development of   
breast cancer? 
 
 
Association of breast 
cancer with human 
papillomavirus (HPV) 
infection in Northeast 
Brazil: molecular 
evidence. 
 
HPV Status and Its 
Correlation with 
BCL2, p21, p53, Rb, 
and Survivin 
Expression in Breast 
Cancer in a Chinese 
Population. 
 
Oncogenic Viruses 
and Breast Cancer: 
Mouse Mammary 
Tumor Virus (MMTV), 
Bovine Leukemia 
Virus (BLV), Human 
Papilloma Virus 
(HPV), and Epstein-
Barr Virus (EBV). 
 
Prevalence of EBV, 
HPV and MMTV in 
Pakistani breast 
cancer patients: A 
possible etiological 
role of viruses in 
breast cancer.  
 

      2019   
 
 
 
 
 
 
 
      2019    
 
 
 
 
 
     2017   
 
 
 
 
 
 
     2017   
 
 
 
 
 
 
 
 
    2018     
 
 
 
 
 
 
    
    2017   
 
 
 
 
 
 
 
 

      44% 
 
 
 
 
 
 
 
Dados não apresentados 
 
 
 
 
     
    49,50% 
 
 
 
 
 
 
     17,30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados não apresentados  
 
 
 
 
 
     
    
      18,10% 
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A11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A12 
 
 
 
 
A13 
 
 
 
 
 
 
 
 
A14 
 
 
 
 
 
 
 
A15  
 

The most important   
questions in cancer 
research and clinical 
oncology: Question 1. 
Could the vertical 
transmission of 
human papilloma 
virus (HPV) infection 
account for the cause, 
characteristics, and 
epidemiology of HPV-
positive 
oropharyngeal 
carcinoma, non-
smoking East Asian 
female lung 
adenocarcinoma, 
and/or East Asian 
triple-negative breast 
carcinoma? 
 
Early Human 
Papilloma Virus 
(HPV) Oncogenic 
Influences 
in Breast Cancer 
 
Detection and 
Analysis of Human 
Papillomavirus (HPV) 
DNA in Breast Cancer 
Patients by an 
Effective Method of 
HPV Capture. 
 
High-risk human 
papillomavirus 
infections in breast 
cancer in Syrian 
women and their 
association with Id-1 
expression: a tissue 
microarray study. 
 
Human 
papillomavirus 
detected in female 

 
  
    2017     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2015     
 
 
 
 
 
  2014    
 
 
 
 
 
 
 
 
 2008 
 
 
 
 
 
 
 
2008      
 

 
 
Dados não apresentados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
         72% 
 
 
 
 
 
Dados não apresentados 
 
 
 
 
 
 
 
     
        61,60% 
 
 
 
 
 
 
 
         21% 
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A16  
 
 
 
 
A17  
 
 
 
 
 
 
A18   
 
 
 
A19  
 
 
 
 
 
A20  
 
 
 
 
 
 
A21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A22 
 
 

breast carcinomas in 
Japan. 
 
 
Human 
papillomavirus (HPV) 
in breast tumors: 
prevalence in a group 
of Mexican patients. 
 
Low frequency of 
human 
papillomavirus DNA 
in breast cancer 
tissue. 
 
Human papilloma 
virus is associated 
with breast câncer 
 
Early Human 
Papilloma Virus 
(HPV) Oncogenic 
Influences in Breast 
Cancer. 
 
Human 
Papillomavirus 16/18 
Infections in Lung 
Cancer Patients in 
Mexico 
 
 
High-risk human 
papilloma virus 
infection, tumor 
pathophenotypes, 
and BRCA1/2 and 
TP53 status in 
juvenile breast 
cancer. 
 
 
Human 
papillomavirus and 
Epstein-Barr virus 

 
 
 
 
 
2009       
 
 
 
 
2009   
 
 
 
 
 
 
2009   
 
 
 
2015   
 
 
 
 
 
2011    
 
 
 
 
 
 
2010   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011    
 
 

 
 
 
 
 
        66,60% 
 
 
 
 
        4,40% 
 
 
 
 
 
 
         5% 
 
 
 
        62,50% 
 
 
 
 
 
         81% 
 
 
 
 
 
 
Dados não apresentados 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         8,70% 
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A23  
 
 
 
 
 
 
A24 
 
 
 
 
 
 
 
 
A25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A27 
 
 
 
 

infections in breast 
cancer from chile. 
 
 
High prevalence of 
human 
papillomaviruses in 
fresh frozen breast 
cancer samples. 
 
 
Limited evidence of 
human 
papillomavirus in 
[corrected] breast 
tissue using 
molecular in situ 
methods. 
 
 
Human 
Papillomavirus Is 
Associated with 
Breast Cancer in the 
North Part of Iran, 
Human 
Papillomavirus Is 
Associated with 
Breast Cancer in the 
North Part of Iran. 
 
Prevalence and 
correlation of human 
papilloma virus and 
Its types with 
prognostic markers in 
patients with invasive 
ductal carcinoma of 
the breast in kuwait. 
 
 
Prevalence of Human 
Papillomavirus 
Infection in Breast 
Cancer Cells from 
Thai Women. 
 

 
 
 
2011 
 
 
 
 
 
 
2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 

 
 
 
         50% 
 
 
 
 
 
 
         5,70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
        25,90 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
         
         13,70% 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
          3,57% 
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 Fonte: PubMed, 2019. 
 

O câncer de mama é a neoplasia com o maior número 

de diagnósticos no mundo todo e de prevalência concentrada 

nas mulheres em várias populações. Embora existam 

tendências de incidência para mulheres mais velhas, a 

incidência da doença em mulheres mais jovens estão em 

crescimento. Além disso, existem diferenças populacionais 

significativas na incidência do carcinoma mamário que não são 

A28 
 
 
 
 
 
 
A29 
 
 
 
 
 
A30 
 
 
 
 
 
 
A31 
 
 
 
 
 
 
A32 
 
 
 
 
 
A33                                                        

Prevalence of Human 
Papillomavirus Type 
58 in Women With or 
Without Cervical 
Lesions in Northeast 
Brazil. 
 
Association of human 
papillomavirus type 
58 with breast cancer 
in Shaanxi province of 
China. 
 
Detection and 
genotyping of human 
papillomavirus in 
breast cancer tissues 
from Iraqi patients. 
 
Detection of human 
papillomavirus DNA 
in tumors from 
Rwandese breast 
cancer patients. 
 
Human 
papillomavirus 
detected in female 
breast carcinoma in 
Japan. 
 
Prevalence of human 
papilloma virus 
among women with  
breast    

2013 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
2008 
 
 
 
 
 
2014 

          65,20% 
 
 
 
 
         
 
 
          14,79% 
 
 
 
 
          43,50% 
 
 
 
 
 
 
          77,27% 
 
 
 
 
 
            19% 
 
 
 
 
 
           18,20% 
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explicadas apenas pela etnia. Isso significa que a maioria dos 

cânceres de mama acontece eventualmente, sem evidências 

de uma causa genética, transcriptômica ou epigenética 

hereditária. Esses fatores concomitantemente a agente 

infecciosos, como o vírus HPV, pode ser um fator etiológico da 

doença (GANNON et al., 2015). 

Histologicamente, o carcinoma mamário é classificado 

como in situ e invasivo. Os carcinomas mamários invasivos são 

os mais frequentes, com 75% deles subclassificados em 

carcinoma ductal invasivo e sem outras especificações (CDI e 

SOE), 15% como lobular e 10% denominados subtipos 

especiais (ROCHA, 2019).  

Molecularmente, é classificado com base na expressão 

dos receptores hormonais, descrito pelo receptor de estrógeno 

(RE) e de progesterona (RP), e fatores de crescimento, 

abordados pelo receptores  do fator de crescimento epidérmico 

humano 2 (HER2), Ki-67, citoqueratina 5 (CK5), EGFR e triplo 

negativo. Mediante a superexpressão desses marcadores 

moleculares podem ser subdividos em Luminal A: apresentam 

o crescimento lento e melhor prognostico, além do RE positivo 

e podem ou não apresentar o RP positivo, KI-67 baixo (< 14%) 

e HER-2 negativo. O Luminal B indica o crescimento do tumor 

mais acelerado e um pior prognostico em comparação ao 

Luminal A, apresenta o RE positivo, podendo ou não apresentar 

o RP positivo, Ki-67 alto (>14%) e o HER-2 pode ser detectado 

(LIMA et al., 2016; BARROS et al., 2015; CARMO, 2015). 

A expressão dos receptores hormonais ER e RP e os 

fatores de crescimento HER-2 são identificadas como 

importantes marcadores para o carcinoma mamário, utilizados 

para designar o melhor prognóstico da doença. Estudos 

apontam que as superexpressão de ER, RP e HER-2 estão 
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relacionados ao fenótipo mais agressivo da doença (LIMA et al., 

2016). 

          O papilomavírus humano (HPV) pertence à família 

Papillomaviridae, que é classificada em cinco gêneros: α-

papilomavírus, β-papilomavírus, γ-papilomavírus, µ-

papilomavírus e ν-papilomavírus. O vírus apresenta genoma de 

DNA pequeno, circular e dupla fita contendo três oncogenes, 

E5, E6 e E7; duas proteínas reguladoras, E1 e E2; e duas 

proteínas estruturais, L1 e L2. As oncoproteínas E6 e E7 são 

conhecidas por bloquear os genes supressores de tumores pRb 

e p53, responsavéis para o desenvolvimento do tumor. A região 

conservada para a proteína do capsídeo L1 ORF é utilizada 

para classificar os tipos de HPV em diferentes gêneros ou 

espécies de vírus em um gênero. Os ensaios à base de reação 

em cadeia da polimerase (PCR) usando resíduos de 

aminoácidos altamente conservados no segmento L1 ORF 

(iniciadores MY09 e MY11) podem ser usados para identificar 

um grande número de tipos de HPV (BERNARD et al., 2015). 

Dos aproximadamente 30 HPVs que infectam o trato 

anogenital, 15 tipos, classificados como tipos de alto risco (16, 

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82) estão 

associados a lesões de alto grau. Destes, HPV16 e HPV18 são 

os tipos mais importante. Já os tipos (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 

61, 70, 81 e CP6108) são considerados como lesões de baixo 

grau, consequentemente baixa probabilidade para a 

progressão tumoral (HUSAIN; NEYAZ, 2017). 

A maioria da população feminina que são infectadas pelo 

vírus eliminam espontaneamente através do sistema imune. 

Porém, algunas mulheres após a infecção persistente não 

conseguem eliminar o vírus e desenvolvem o câncer cervical 

(LIMA, 2016). 
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Para determinar uma infecção persistente causada pelo 

vírus, é necessário que as células da camada basal do epitélio 

sejam infectadas.  Assim, os queratinócitos dos tecidos 

proliferam e iniciam a replicação viral. O vírus pode atingir essas 

células através de lesões causadas pelo ato sexual ou em 

locais que anatomicamente permitem um acesso facilitado da 

camada basal. No núcleo, o genoma do HPV permanece no 

estado epissomal e posteriormente será replicado junto ao 

material genético celular. Os queratinócitos migram para as 

outras regiões do epitélio concluindo sua diferenciação e 

progredindo o ciclo viral (PRATI et al., 2018).  

Nos carcinomas de alto grau, o DNA viral é 

frequentemente integrado ao genoma da célula hospedeira. 

Esse processo ocorre pela interrupção da região onde as 

oncoproteinas E1 e E2 estão localizados, levando a inativação 

de sua função. Isso é um fator crucial para a carcinogênese, 

visto que estas oncoproteinas regulam a expressão das 

oncogenes E6 e E7 permitindo um ambiente propicio para a 

replicação viral e transformação das células do tecido (PRATI 

et al., 2018). 

Os genes E6 e E7 desempenham um papel crucial na 

carcinogênese induzida pelo HPV, interferindo nos genes 

supressores tumorais (pRb e p53), responsáveis por regular o 

ciclo celular. A modulação dos genes virais frente aos genes 

supressores tumorais, consequentemente sua superexpressão, 

leva a proliferação celular descontrolada, acúmulo de mutações 

oncogênicas e por fim, a carcinogênese (GUPTA et al., 2019). 

A associação do vírus com a carcinoma mamário foi 

relacionada inicialmente em Roma, Itália, após ter sido 

encontrada a presença do HPV do tipo 16 em 29,4% dos 

carcinomas mamários analisados. Mediante esse estudo, foi 
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sugerido que o vírus pode estar relacionado na gênese ductal 

mamário (LONARDO et al., 1992).  

A partir disto, diversos estudos foram realizados 

enfatizando a presença do DNA viral no carcinoma mamário em 

inúmeros países como: Noruega, China, Áustria, Brasil, 

Austrália, Turquia, Grécia, Síria, Japão, Iran, Índia e Reino 

Unido (CAVALCANTE et al., 2018). 

No México, das 65 pacientes selecionadas 51 

apresentaram o DNA viral (LEON et al., 2009). Na África, 

detectaram o DNA do vírus em 46,81% dos casos, sendo o tipo 

de 16 de alto risco oncogenêtico mais prevalente (77%) 

(HABYARIMANA T et al., 2018). Já no Nordeste do Brasil, 

detectaram o vírus em cerca de 49,5% dos casos de 

carcinomas mamários (CAVALCANTE et al., 2018). 

No Iraque, detectaram e genotiparam o HPV em 129 

amostras de carcinoma mamário, sendo 24 carcinomas 

benignos e 20 controles saudavéis. Foram identificados a 

presença viral em 60 amostras (46,5%) (ALI et al., 2014). Na 

Austrália, obtiveram a presença viral em 62,5% das 20 

amostras com carcinoma mamário (NGAN et al., 2015). 

Estudos realizados no Irã, das 55 amostras apresentando o 

carcinoma mamário 18,2%, cerca de 10 amostras foram 

detectaram o vírus (MANZOURI et al., 2014). 

Por outro lado, alguns estudos mostram a baixa ou 

ausência do DNA viral no tecido mamário. Isso pode ser 

justificado, pelo fato da mama não ser o sítio de infecção do 

vírus. Além do mais, a técnica obtida na metodologia do estudo 

para identificação pode não ter identificado o vírus (LIMA et al., 

2016). 

A possível hipótese do mecanismo de transmissão do 

HPV ainda é controverso, porém estima-se que ocorra pelo 



A PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO CAUSADA PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO 

(HPV) EM MULHERES COM CARCINOMA MAMÁRIO0 

298 
 

contato sexual ou pela disseminação sanguínea, no qual o DNA 

viral ultrapassa a corrente sanguínea e migra para o tecido 

mamário (DE LIMA et al., 2016). 

A presença do DNA viral no tecido mamário ainda é 

muito intrigante, outros estudos precisam ser realizados para 

determinar se a infecção causada pelo vírus HPV é ou não uma 

condição necessária para o desenvolvimento tumoral. 

É indicativo a existência da distribuição de genótipos do 

HPV no carcinoma mamário, dependendo da localização 

geográfica. Isso é o importante indicador de que o genótipo do 

vírus pode variar em áreas geográficas distintas e ao mesmo 

tempo com oncogenicidade diferente. Considerando o Brasil 

como um país com diversas dimensões continentais, é possível 

explicar a distribuição geográfica do vírus no país (SALMAN et 

al., 2017). 

Vários estudos investigaram o HPV no câncer de mama, 

no qual a detecção da infecção pelo HPV foi baseada em testes 

para a presença de DNA viral usando uma variedade de 

métodos moleculares. (SALMAN et al., 2017). 

No entanto, a presença do DNA viral não é suficiente 

para determinar uma relação direta com a carcinogênese 

mamária, sendo controverso o papel do HPV como um fator 

etiológico para o desenvolvimento do carcinoma mamário. 

Todavia, alguns estudos avaliaram o estado físico do HPV, a 

carga viral, a atividade das oncoproteínas de E6 e E7 e a 

presença do transcritos de E6 e E7 na malignização mamária 

com o objetivo de esclarecer a possível relação do vírus com a 

carcinogênese mamária (LIMA et al., 2016). 

Recentemente, estudos avaliaram o transcriptoma viral, 

incluindo os transcritos virais em pacientes com carcinoma 

mamário e mostraram a presença de sequências virais 
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integradas, mesmo apresentando poucas amostras positivas. 

Dessa maneira, é provável que o vírus infecte o tecido alvo, e 

as sequências virais ao se integrar no DNA do hospedeiro 

execute ações mutagênicas que transformam a célula mamária. 

Além do mais, a provável não detecção da infecção viral pode 

ser referida a um mecanismo de hit-and-run, em que o vírus 

pode agir como um iniciador da carcinogênese mamária e então 

desaparecer, resultando em falhas nas técnicas de detecção 

viral (FIMERELI et al., 2015). 

          Apesar do carcinoma mamário ser um grave problema de 

saúde pública, sua etiologia não é bem esclarecida. O HPV tem 

sido proposto como um dos fatores para a progressão tumoral. 

Dessa maneira, com o avanço das pesquisas haverá a 

possibilidade de uma melhor compreensão do papel do HPV no 

desenvolvimento dessa doença e permitirá a estratificação dos 

casos, implantação de medidas que reduzam o impacto da 

doença possibilitando assim o desenvolvimento de novas 

estratégias de tratamento e consequentemente a prevenção do 

carcinoma mamário. 

 

CONCLUSÕES  

 

A infecção persistente pelo vírus HPV de alto risco é a 

principal causa do carcinoma do colo de útero e também foi 

relatada a associação a outros carcinomas, como: carcinoma 

na vulga, cavidade oral, orofaringe, mamário e entre outros.  

Diversos estudos citados na presente revisão reforçam o 

aumento da incidência de mortalidade causada pelo carcinoma 

mamário  em várias populações. Estudos sobre a etilogia do 

câncer de mama é de extrema importância, visto sua 

agressividade. O vírus do DNA do HPV mostrou em diversos 
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estudos estar associado a progressão tumoral. Porém, alguns 

estudos relatam a baixa carga viral ou insuficiência na detecção 

viral no tecido mamário.  

Espera-se que esse estudo possa servir como alicerce 

para o desenvolvimento de novos estudos que co-relacionem a 

presença do DNA viral nos tecidos mamários e sua relação com 

a progressão tumoral. 
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RESUMO: A resistência bacteriana aos antibióticos caracteriza-
se como um problema mundial, verificando-se em inúmeros 
locais a existência de cepas multirresistentes às drogas 
aplicadas na terapêutica. As bactérias multirresistentes 
constituem a causa de morte em ínumeros pacientes 
hospitalizados. Considerando o desenvolvimento de novos 
antibióticos como um processo demorado, observa-se a 
necessidade de empregar novas tecnologias que auxiliem na 
produção rápida de antibacterianos eficazes. Deste modo, o 
objetivo do presente trabalho foi apresentar a ferramenta 
CRISPR/Cas9 como um método antibacteriano eficiente e 
específico. A pesquisa corresponde a uma revisão bibliográfica 
integrativa, na qual as bases de dados do Scielo, Science Direct 
e Pubmed foram consultadas para o levantamento de artigos 
científicos, compreendidos no período de 2014 a 2019. O 
sistema CRISPR/Cas corresponde a uma maquinaria de defesa 
adaptativa, verificada em procariotos, contra elementos 
genéticos móveis (MGEs). A técnica CRISPR/Cas9 consiste em 
um procedimento de engenharia genética que visa a edição 
genômica, utilizando como princípio básico o funcionamento do 
sistema CRISPR/Cas em procariotos. A técnica CRISPR/Cas9 
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permite a seleção e lise de células bacterianas específicas, 
baseando-se em uma molécula de RNA guia complementar a 
genes de resistência. Deste modo, mediante o reconhecimento 
sequência-específico, o material genético da bactéria alvo é 
degradado pela endonuclease Cas9, conduzindo à lise celular, 
e propiciando a sobrevivência de bactérias sensíveis da 
microbiota.  
Palavras-chave: Resistência bacteriana. RNA guia. 
Endonuclease Cas9. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A resistência bacteriana aos antibióticos é atualmente 

um dos problemas de saúde pública mais relevantes, uma vez 

que muitas bactérias anteriormente suscetíveis aos antibióticos 

usualmente utilizados deixaram de responder a esses mesmos 

agentes. O desenvolvimento de resistência bacteriana aos 

antibióticos é um fenômeno natural resultante da pressão 

seletiva exercida pelo uso de antibióticos, mas que tem sofrido 

uma expansão muito acelerada devido à utilização inadequada 

destes fármacos, existindo uma correlação muito clara entre um 

maior consumo de antibióticos e níveis mais elevados de 

resistência microbiana (LOUREIRO et al., 2016). 

A resistência aos antibióticos é responsável por 

consequências clínicas e econômicas graves, relacionadas com 

o aumento da morbilidade e mortalidade, devido aos atrasos na 

administração de tratamentos eficazes contra as infecções 

causadas por bactérias resistentes (KUMAR; VARELA, 2014).  

Por sua vez, a hospitalização prolongada e o uso de 

antibióticos diferentes dos de primeira linha aumentam também, 

de forma acentuada, os custos dos cuidados de saúde, o que 

constitui um problema particularmente relevante, considerando 
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os recursos finitos que sustentam os sistemas de saúde e tendo 

em conta a atual conjuntura de crise econômica e financeira 

(LOUREIRO et al., 2016). 

Os fatores de risco para a propagação de bactérias 

resistentes em hospitais e na comunidade podem ser 

resumidos como superlotação, lapsos de higiene ou práticas 

inadequadas de controle de infecções. O Staphylococcus 

aureus resistente à meticilina (MRSA), os enterococos 

resistentes à vancomicina (VRE) e as bactérias Gram-negativas 

multirresistentes são disseminados principalmente pelo contato 

direto ou indireto de pessoa a pessoa (KUMAR; VARELA, 

2014). 

O aumento da resistência a antibióticos em bactérias tem 

sido exacerbado pelo ritmo lento no desenvolvimento de novos 

antibióticos.  Os microrganismos multirresistentes estão 

frequentemente associados às infecções relacionadas à 

assistência a saúde (IRAS) e sua incidência vêm aumentando 

de modo acentuado em todo o mundo. O número crescente de 

microrganismos, resistentes a antibióticos de amplo espectro de 

ação, tem desencadeado IRAS de difícil tratamento e, 

consequentemente, resultado no aumento na mortalidade, na 

morbidade, no tempo de internação e nos custos com o 

tratamento dos pacientes (COSTA; SILVA JÚNIOR, 2017). 

Deste modo, o desenvolvimento de novas drogas é essencial 

para reverter este quadro, minimizando custos e evitando a era 

pós-antibiótico. 

A tecnologia CRISPR/Cas9 consiste em uma ferramenta 

de edição genômica específica e controlada. Esta técnica é 

baseada na enzima Cas9, uma endonuclease que cliva a dupla 

fita de DNA de maneira precisa e sequência-específica, dirigida 

por um RNA guia. Tem sido aplicada às correções de defeitos 
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genéticos, manipulação gênica voltada à biotecnologia e 

também na formulação de novos fármacos (BERGEL, 2017). 

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi apresentar 

a ferramenta CRISPR/Cas9 como um método antibacteriano 

eficiente e específico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa 

bibliográfica, qualitativa e exploratória dos dados obtidos em 

bases de dados eletrônicas nacionais e internacionais como 

Scielo, Science Direct e Pubmed, publicados entre 2014 e 2019. 

Para tal estudo, foram utilizados os seguintes descritores em 

saúde: antibiotics (antibióticos), antibiotic resistance 

(resistência a antibióticos), system CRISPR/Cas (sistema 

CRISPR/Cas), technology Cas9 (tecnologia Cas9). Entre 31 

artigos encontrados, 26 foram selecionados a constituir tal 

revisão. Os critérios de seleção dos artigos foram aqueles que 

atenderam aos objetivos da pesquisa no período, acima 

mencionado. Foram excluídos artigos sem disponibilidade 

integral. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As bactérias desenvolveram um impressionante 

arsenal de mecanismos de defesa contra ataque de 

bacteriófagos (vírus que infectam bactérias). Estes 

mecanismos, em geral, atuam sobre o bloqueio da infecção e 

propagação dos fagos de forma inata e inespecífica. Tais 

métodos incluem a inibição da adsorção e injeção de DNA, 
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modificação e restrição de moléculas de DNA exógenas e 

sistemas de infecção abortiva (BURMISTRZ; PYRC, 2015). 

A evidenciação, relativamente recente, de outro 

sistema imune bacteriano capaz de reconhecer, direcionar e 

degradar sequências de ácidos nucleicos exógenos de forma 

específica representou um avanço importante na área da 

Microbiologia e Engenharia Genética.  Este sistema, 

denominado CRISPR/Cas funciona como memória imunológica 

hereditária de exposições passadas a fagos e plasmídeos 

(KOONIN; MAKAROVA; ZHANG, 2017).  

O crescimento exponencial de estudos relacionados a 

este sistema demonstra o ativo interesse em elucidar inúmeras 

questões a ele intrínsecas: estrutura, mecanismo de ação, vias 

regulatórias, funções, entre outras. No entanto, o conhecimento 

acerca das interfaces tangentes a este complexo mecanismo 

está apenas começando a ser desvendado (RODIC et al., 

2017).  

O sistema CRISPR/Cas corresponde a uma maquinaria 

de defesa adaptativa, verificada em procariotos, contra 

elementos genéticos móveis (MGEs). Está presente em cerca 

de 90% dos genomas de arqueas e aproximadamente 48% dos 

genomas bacterianos até então sequenciados. Este sistema de 

defesa é composto pelo locus CRISPR e os genes cas 

(HATOUM-ASLAN; MARRAFFINI, 2014).  

Este sistema e seus elementos são, em geral, 

altamente variáveis entre os diferentes genomas em termos de 

ocorrência, composição gênica, sequências, número e 

tamanho. Embora o funcionamento do sistema CRISPR/Cas 

ainda não seja compreendido em sua totalidade, pesquisas têm 

revelado a importância deste sistema para inúmeras 

aplicações, como tipagem molecular baseada na 
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hipervariabilidade dos espaçadores, experimentos de 

modulação de resistência ao fago, controle da disseminação de 

elementos genéticos móveis, e principalmente no uso deste 

sistema como ferramenta de engenharia genética na edição de 

genoma e controle transcricional (MAIKOVA et al., 2018).  

O locus CRISPR (Clustered Regularly Interspaced 

Short Palindromic Repeats) consiste em um elemento genético 

organizado em repetições, em sua maioria idênticas, separadas 

por sequências variáveis, de tamanho similar, denominadas 

espaçadores. Apresenta uma sequência líder flanqueando as 

repetições em uma extremidade, e nenhuma ORF (Open 

Reading Frame − quadro de leitura aberto) funcional inclusa. 

Foi primeiramente descrito por Ishino e colaboradores em 1987, 

como uma sequência parcialmente repetitiva a jusante do gene 

iap no cromossomo de Escherichia coli cepa K12, 

compreendendo cinco repetições diretas idênticas com 29 

pares de bases (pb) interespaçadas por regiões variáveis de 32 

pb (ISHINO et al., 1987). A função biológica destes motivos 

repetitivos, todavia, permanecia indefinida (MAIKOVA et al., 

2018). 

Posteriormente, um estudo realizado por Groenen et al. 

(1993) revelou sequências repetitivas com 36 pb separadas por 

regiões distintas de 35 a 41 pb em Mycobacterium tuberculosis 

(GROENEN et al., 1993). Mojica et al. (1995), avaliaram o 

mesmo tipo de repetições em Haloferax volcanii e Haloferax 

mediterranei. Em 2000, investigando várias bactérias e 

arqueas, Mojica et al. relataram tais sequências como famílias 

de DNA repetitivo equivalentes (MOJICA et al., 1995; MOJICA 

et al., 2000). Considerando estes estudos, Jansen et al., em 

2002, introduziram o acrônimo CRISPR, descrevendo inclusive 

os primeiros genes cas (JANSEN et al., 2002), fornecendo o 
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suporte para o reconhecimento atual deste locus. Desde então, 

estudos revelaram a presença de loci únicos na maioria dos 

genomas analisados. Existem vários exemplos de espécies 

bacterianas ou arqueas que abrigam múltiplos loci CRISPR no 

cromossomo (HATOUM-ASLAN; MARRAFFINI, 2014). 

O locus CRISPR é flanqueado pelos genes cas, que codificam 

as proteínas efetoras desta maquinaria (Figura 1) (MAIKOVA et 

al., 2018).  

 

Figura 1. Representação dos elementos constituintes do locus 

CRISPR. 

 

Fonte: RODIC et al. (2017). 

 

As regiões conservadas dentro do locus são 

denominadas Repetições Diretas (DR), cujo comprimento é em 

torno de 21 a 48 pb. Em virtude de sua natureza parcialmente 

palíndroma (sequência GTTTg/c e GAAAC nas porções 5’ e 3’, 

respectivamente), foi criada a hipótese de que os transcritos 

dessas regiões possam formar estruturas de RNA secundária 
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estáveis, as quais favoreceriam interações específicas com as 

proteínas Cas. A DR no final do locus é comumente truncada 

ou difere da sequência de consenso, sendo então nomeada 

Repetição Degenerada (DG), pois apresenta mutações (RODIC 

et al., 2017).  

O número de DRs presentes em um locus não é 

constante, alterando-se em função do processo adaptativo 

intrínseco do sistema, podendo variar em diferentes organismos 

ou mesmo em linhagens da mesma espécie. A sequência da 

DR define cada locus CRISPR, de modo que, loci distintos, 

embora em um mesmo genoma, possam apresentar DRs 

diferentes (BURMISTRZ; PYRC, 2015).  

As sequências não-repetitivas do locus, os 

espaçadores, caracterizam-se como constituintes altamente 

variáveis, possuindo entre 26 e 42 pb. Consistem em 

fragmentos únicos adquiridos de sequências de ácido nucleico 

exógenas, mediante exposições a MGEs. São cruciais à 

imunidade adaptativa, pois funcionam como “memória” genética 

de um organismo a infecções anteriores sem sucesso 

(STERNBERG et al., 2016).  

Em geral, cada espaçador do locus é diferente, salvo à 

exceção de duplicações. Estudos também abordaram uma 

grande fração de espaçadores com origem desconhecida, 

isentos de similaridade com outros organismos. Tal fato pode 

decorrer do número limitado de microrganismos sequenciados 

e depositados em bancos de dados do genoma inviabilizando a 

análise de homologias e, consequentemente, condicionando à 

perda de informações sobre o espaçador (MAIKOVA et al., 

2018). 

À montante do locus CRISPR verifica-se uma 

sequência rica em adenina e timina, denominada Sequência 
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Líder. Pode estender-se de 47 pb em algumas bactérias para 

centenas de pb em arqueas termófilas, apresentando-se 

similares dentro da mesma espécie. Esta região contém 

elementos promotores responsáveis pela transcrição do locus 

CRISPR e sítios de ligação para proteínas reguladoras. Estas 

sequências também apresentam motivos conservados, cuja 

função não está definida, contudo, estudos sugerem seu 

possível envolvimento na integração do complexo transcricional 

ao promotor e/ou na montagem das proteínas Cas. A sequência 

líder possui influência no processo adaptativo do sistema 

CRISPR/Cas, de modo que, sua exclusão diminui a aquisição 

de novos espaçadores (BURMISTRZ; PYRC, 2015).  

Finalmente, adjacentes ao locus estão os genes cas 

(CRISPR-associated), responsáveis pela codificação das 

proteínas efetoras no mecanismo, em números que variam de 

4 a 20 (genes cas diferentes). Geralmente, genomas que 

apresentam múltiplos loci CRISPR possuem apenas um 

conjunto de genes cas; todavia, se cada locus compreender 

DRs distintas verifica-se a presença de genes cas intrínsecos a 

cada locus, visto que, as DRs e os genes cas são locus-

específicos (RODIC et al., 2017).  

CRISPRs isolados, sem genes cas adjacentes, foram 

reportados em algumas espécies, como por exemplo, Listeria 

monocytogenes, Aggregatibacter actinomycetemcomitans e 

Enterococcus faecalis, onde observou-se que, apesar da 

expressão do locus a atividade do sistema quanto a adaptação 

e interferência era ausente. Este achado conduziu à hipótese 

de que estes loci correspondiam a remanescentes de sistemas 

CRISPR/Cas funcionais, e, sobretudo, enfatizou a importância 

dos genes cas neste mecanismo adaptativo (ZHANG; YE, 

2017).  
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O funcionamento deste sistema compreende três etapas 

essenciais: adaptação, transcrição e interferência (Figura 2).  

 

Figura 2. Mecanismo básico de ação do sistema CRISPR/Cas. 

 

Fonte: HATOUM-ASLAN e MARRAFFINI (2014).  

 

A adaptação consiste no primeiro contato com o 

elemento genético móvel invasor, no qual endonucleases 

clivam o DNA exógeno e incorporam um fragmento deste no 

locus CRISPR; posteriormente, ocorre a transcrição deste locus 

em uma longa molécula de RNA, a qual é clivada gerando 

pequenos RNAs; durante a interferência, estes pequenos RNAs 

se associam com as proteínas Cas, formando um complexo 

efetor capaz de reconhecer o DNA invasor mediante segunda 

exposição, através da complementariedade de bases do RNA 

e o DNA exógeno, e degradar este DNA pela ação das 
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proteínas Cas endonucleases (HATOUM-ASLAN; 

MARRAFFINI, 2014).  

A tecnologia CRISPR/Cas9 fundamenta-se neste 

mecanismo de ação do sistema CRISPR/Cas, utilizando-se 

como molécula de RNA guia (gRNA) o fragmento complementar 

a sequência genômica de interesse, e a proteína endonuclease 

Cas9. Deste modo, o fragmento de RNA utilizado direcionará, 

por complementariedade de bases com a região alvo, 

especificamente a Cas9 para clivagem desta região genômica, 

possibilitando a deleção e inserção de genes, entre outros 

meios de edição do genoma. Esta técnica possibilita direcionar, 

editar, modificar, regular e marcar de maneira precisa e 

eficiente os loci genômicos de uma ampla variedade de células 

e organismos (RAN et al., 2014). 

Cas9 é uma proteína grande e bilobulada, com um lóbulo 

de reconhecimento (REC) e um lóbulo de atividade de nuclease 

(NUC). Consiste em uma endonuclease presente em bactérias 

que possuem o sistema CRISPR tipo II, que usa um guia de 

RNA pequeno de 20 nucleotídeos para especificar o local de 

clivagem. Apresenta dois domínios catalíticos (RuvC-like e 

HNH). O domínio HNH tem como função clivar a fita 

complementar a sequência do RNA guia (sequência alvo), e o 

domínio RuvC-like é necessário para a clivagem da fita não 

complementar, ou seja, a sequência não-alvo. Esses dois 

domínios resultam na clivagem na cadeia dupla do DNA alvo 

(TAYLOR et al., 2014).  

Uma vez que o complexo Cas9-gRNA encontra o alvo de DNA 

através do pareamento de bases Watson Crick, Cas9 introduz 

uma quebra de DNA de cadeia dupla no local alvo, que por sua 

vez catalisa a edição de genoma direcionada via junção de 

extremidades não homólogas ou reparo dirigido por homologia 
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(Figura 3). A clivagem direcionada de um determinado DNA 

definido pela construção do RNA guia, levou o sistema a ser 

adotado como uma plataforma versátil para a engenharia 

genômica (MALI et al., 2014). 

 

Figura 3. Representação da atividade do complexo Cas9-

gRNA. 

 

Fonte: TAYLOR et al. (2014). 

 

A capacidade de usar a hibridação de ácidos nucleicos 

para reprogramar a especificidade de Cas9 simplifica 

significativamente as aplicações de edição de genomas, 

particularmente dado que os gRNAs são facilmente sintetizados 

e introduzidos nas células, permitindo as modificações do 

genoma alvo (MALI et al., 2014). 

Para que o método CRISPR/Cas9 seja funcional e específico 

para um determinado gene alvo, o gRNA deve ser desenhado 
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de modo complementar à sequência deste gene. O gRNA pode 

ser projetado como uma sequência de vinte pares de bases (pb) 

adjacente à uma sequência NGG, a qual é denominada como 

sequência PAM (Protospacer Adjacent Motif). Estas sequências 

podem ser desenhadas utilizando como base a sequência 

codificadora do gene de interesse. Porém, deve-se ter atenção 

a informação genética mal anotada que pode alterar a 

especificidade (ARAKAWA, 2016). 

O complexo Cas9-gRNA realiza uma varredura na 

molécula de DNA até o reconhecimento da sequência PAM 

(projetada especificamente). A partir da ligação desse complexo 

ao PAM e a sequência alvo correspondente é desencadeada a 

atividade de nuclease de Cas9 pela ativação dos domínios HNH 

e RuvC-like dentro do complexo ternário Cas9-sgRNA-DNA, 

clivando a dupla fita de DNA (NISHIMASU et al., 2014). 

A reprogramação da Cas9 contra sequências genômicas 

bacterianas é letal, provavelmente devido à introdução de 

lesões cromossômicas irreparáveis. Esse fato possibilita utilizar 

esta enzima como um antibacteriano sequência-específico, 

condicionando à morte seletiva de uma ou mais espécies 

bacterianas dentro de uma população heterogênea (BRINER; 

BARRANGOU, 2016).  

A molécula de RNA guia pode ser desenvolvida visando os 

diversos genes de resistência a antibióticos que várias cepas 

bacterianas possuem. A molécula de RNA desenhada 

corretamente contra genes de resistência específicos, permite 

a clivagem e degradação do genoma bacteriano, matando 

seletivamente as células bacterianas. Isso propicia a 

sobrevivência de bactérias não resistentes, constituintes da 

microbiota. Deste modo, ocorre uma remoção seletiva de cepas 
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bacterianas (BIKARD et al., 2014; BRINER; BARRANGOU, 

2016).  

O passo inicial para o emprego do antibacteriano CRISPR é 

determinar uma sequência genômica específica da bactéria 

alvo. Nesse caso, visam-se sequências correspondentes a 

genes de resistência, permitindo a identificação de diferentes 

espécies resistentes a determinados antibióticos. Após a 

seleção da sequência alvo, a molécula de RNA complementar 

a esta sequência específica é gerada in vitro (GOMAA et al., 

2014). O RNA guia produzido é acoplado à endonuclease Cas9, 

formando o complexo efetor. Este complexo efetor é introduzido 

na cepa bacteriana a partir de fagos. Uma vez que a célula 

bacteriana incorpora este complexo efetor, o RNA desenhado 

reconhecerá por pareamento de bases a sequência do genoma 

bacteriano correspondente, e a enzima Cas9 cliva este 

fragmento, desestabilizando o genoma e conduzindo à morte 

celular (BRINER; BARRANGOU, 2016). 

No primeiro estudo com o antibacteriano CRISPR, o sistema 

fagomídeo M13 foi usado para injetar uma construção genética 

contendo Cas9 e RNAs visando vários genes de resistência a 

antibióticos, nomeadamente bla NDM-1, blaSHV-18 e 

gyrAD87G. Como esperado, quando o gene alvo estava 

presente no cromossomo, o desfecho da clivagem de Cas9 foi 

eficiente, verificando-se a morte celular da cepa bacteriana 

específica, no caso Escherichia coli (CITORIK; MIMEE; LU, 

2014). 

 No segundo estudo, realizado por Bikard e colaboradores 

(2014), foi utilizado um fagomídeo com base no fago phiNM1, 

para atingir Staphylococcus aureus resistentes. A molécula de 

gRNA foi projetada visando vários genes de resistência a 

antibióticos presentes em S. aureus, bem como fatores de 
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virulência quer em plasmídeos ou no cromossomo bacteriano. 

A partir deste estudo, foi verificado que tais cepas foram 

capazes de incorporar o complexo efetor carreado pelo 

fagomídeo, e que a atividade deste complexo promoveu a lise 

celular. Tal resultado evidencia a capacidade desta tecnologia 

para manipular populações bacterianas complexas de uma 

maneira sequência-específica (BIKARD et al., 2014). 

Ambos os estudos demonstraram a efetividade do 

antibacteriano CRISPR para eliminar especificamente um 

genótipo bacteriano alvo numa população mista.  

Após o tratamento com antibióticos convencionais que 

erradicam a maioria dos membros de uma comunidade 

bacteriana, a incidência e a disseminação da resistência são 

alimentadas pela falta de bactérias competidoras no nicho 

tratado. O antimicrobiano CRISPR tem o benefício de matar 

apenas uma fração de toda a população, o que poderia 

potencialmente deixar outros membros da comunidade para 

colonizar o nicho após o tratamento e, assim, limitar o 

crescimento de organismos resistentes (BIKARD et al., 2014; 

BRINER; BARRANGOU, 2016).  

 

CONCLUSÕES  

 

 A tecnologia CRISPR/Cas9 pode ser programável como 

um antimicrobiano de sequência específica para manipular 

populações bacterianas heterogêneas. Tal antibacteriano pode 

ser usado para descolonizar pacientes de bactérias resistentes 

a antibióticos, como estafilococos resistentes a beta-lactâmicos 

ou vancomicina, enterococos, enterobactérias e clostrídios 

toxigênicos. Esta estratégia tem várias vantagens sobre os 

antibióticos de pequenas moléculas e a terapia de fagos.  
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Da mesma forma, que os antibióticos tradicionais, a 

terapia de fagos mata indiscriminadamente bactérias perigosas 

e inócuas ao atacar uma espécie comensal, potencialmente 

perturbando a microbiota e selecionando organismos 

resistentes.  Em contraste, o antimicrobiano CRISPR permite a 

seleção específica de cepas patogênicas. Contudo, o principal 

obstáculo para a tradução desta tecnologia em uma terapêutica 

viável é a entrega eficiente da Cas9 e seu RNA guia em células 

bacterianas.  
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RESUMO: O câncer colorretal (CCR) é uma das neoplasias 
mais comumente diagnosticadas, com alta incidência e taxa de 
mortalidade. Um desafio essencial no tratamento do câncer 
colorretal é identificar novos fatores prognósticos que poderiam 
melhor estimar a evolução e as respostas ao tratamento dessa 
doença. MicroRNAs (miRNAs ou miRs) são uma classe de 
pequenas moléculas de RNA não codificantes que atuam como 
reguladores da expressão gênica pós transcricional por serem 
complementares aos RNAs mensageiros (mRNA) alvo 
transcritos. Considerando seu papel no desenvolvimento, 
progressão e metástase do câncer, os miRNAs tornaram-se um 
classe importante de moléculas adequadas para a descoberta 
de biomarcadores de câncer e como promissores alvos 
terapêuticos. Na presente revisão, apresentamos uma visão 
geral atualizada dos miRNAs relacionados com o CCR. Os 
miRNAs mais encontrados como sendo relacionados ao CCR 
foram os das vias de sinalização Wnt/β-catenina, Receptor do 
Fator de Crescimento Epidérmico (EGFR), Fator de 
Transformação do Crescimento (TGF) e Prteína Tumoral 53 
(TP53). Os estudos indicam que os miRNAs são excelentes 
candidatos para o desenvolvimento de biomarcadores 
direcionados para o diagnóstico precoce, determinando o 
prognóstico e predizendo a resposta aos tratamentos 
quimioterapêuticos em pacientes que possuem o CCR. Os 
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esforços agora se concentram em realizar a administração de 
maneira segura e eficaz dos miRNA exógenos em tecidos 
tumorais. 
Palavras-chave: miRNA. Câncer Colorretal. Terapêutica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer colorretal (CCR) é o terceiro câncer mais 

comum no mundo e a principal causa de mortalidade por câncer 

(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 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 e ainda existe um grande número de pacientes que 

apresentam falha terapêutica e mestástases (FAKIH, 2015).  É 

portanto uma tarefa importante no manejo do CCR a 

identificação de novos fatores prognósticos que ajudem a 

selecionar os pacientes que podem se beneficiar de terapias 

adjuvantes (BALACESCU et al., 2018).  

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 
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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, dentre os genes cuja expressão é 

alterada durante o processo carcinogênico, aqueles que 

codificam miRNAs estão adquirindo um papel relevante nos 

últimos anos. Desde a descoberta do primeiro miRNA, é grande 

o interesse da comunidade científica em definir marcadores de 

prognóstico e terapias mais eficazes considerando a 

heterogeneidade do CCR (BALACESCU et al., 2018).  

MicroRNAs (miRNAs ou miRs) são uma classe de 

pequenas moléculas de RNA não codificantes compostas por 

aproximadamente 22 nucleotídeos encontrados nas células 

eucarióticas. Atuam como reguladores da expressão gênica pós 

transcricional. Estas moléculas têm uma função de regulação 

da expressão genética, através de mecanismos pós-transcrição 

por serem complementares aos RNAs mensageiros (mRNA) 

alvo transcritos (ACUNZO et al., 2015) o que leva à ligação a 

moléculas de RNA mensageiro (mRNAs) alvo presentes na 

célula resultando em inibição da tradução do mRNA ou 

degradação do mRNA (RUPAIMOOLE; SLACK, 2017).  

Desta forma, os miRNA atuam como reguladores chave 

de todos os processos celulares a exemplo do desenvolvimento 

e diferenciação de órgãos, da proliferação celular e do 

metabolismo bioenergético, controle do ciclo celular, apoptose, 

desenvolvimento e diferenciação celular dentre outras 

(ACUNZO et al., 2015).  

A correta expressão destes miRNAs no organismo torna-

se crucial para um desenvolvimento e funções celulares 

adequadas (CONNERTY et al., 2016). Portanto, a via de 
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biogênese ou síntese destes miRNA nas células é altamente 

regulada. Como todo produto celular, os miRNAs são 

transcritos a partir de seus genes como uma longa molécula 

precursora, o  miRNA precursor, e após um processamento 

feito por várias etapas ainda no núcleo e posteriormente no 

citoplasma da célula o miRNA torna-se a molécula madura, 

funcional (DI LEVA et al., 2014).  

Estima-se que os miRNA regulem a expressão de cerca 

de 60% dos genes humanos. Devido à sua propriedade 

específica de silenciamento de genes, os miRNAs têm sido 

implicados em vários processos celulares e de 

desenvolvimento. Estudos mostram que a expressão aberrante 

causada pela desregulação dos miRNA mostrou ser associada 

com uma variedade de doenças humanas tais como diabetes, 

infecções virais, doenças cardiovasculares, 

neurodegenerativas e câncer (WANG et al., 2016a). 

 Em virtude de alterações genômicas como mutações, 

deleções, alterações transcricionais ou defeitos na síntese por 

regulação negativa de enzimas que regulam a biogênese do 

miRNA, o perfil de expressão celular de muitos miRNAs 

encontra-se freqüentemente alterados em patologias como o 

câncer (RUPAIMOOLE et al., 2016).  

 Nos seres humanos, a síntese dos miRNAs envolve vias 

bioquímicas compostas por 4 enzimas chave estritamente 

reguladas. Mutações nos genes que codificam estas enzimas 

relacionadas à via da biogênese, ocorrem em numerosos tipos 

de câncer (RAKHEJA et al., 2014).  

 Estas moléculas assumem destaque como potentes 

candidatos a biomarcadores de diagnóstico e de prognóstico no 

CCR, assim como potenciais alvos terapêuticos em virtude da  

sua especificidade tecidual uma vez que foi observada 

expressão diferencial quando analisados diferentes tecidos, 
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assim como sua elevada estabilidade e facilidade de sua 

detecção (WENG et al ., 2015). 

A capacidade de modular a expressão e a atividade do 

miRNA in vivo através da introdução na célula de moléculas que 

mimetizem os efeitos do miRNA ou inibidores de miRNA 

(antimiRs) tornam essas moléculas candidatos interessantes 

como terapêutica e fornece uma oportunidade para o 

desenvolvimento de inovadoras abordagens terapêuticas para 

o câncer (RUPAIMOOLE; SLACK, 2017).  

A terapêutica baseada em miRNA no câncer 

basicamente envolve uso de dois mecanismos: os imitadores 

de miRNA que são pequenas moléculas sintéticas de RNA de 

fita dupla que funcionalmente visam repor a expressão de 

miRNA perdida em doenças e os inibidores de microRNA 

(antimiRs) que são moléculas de cadeias simples de RNA 

sintéticas com uma sequência complementar ao miRNA a ser 

inibido bloqueando desta forma a função do miRNA 

correspondente, ligando-se fortemente a ele (RUPAIMOOLE  et 

al., 2016; RUPAIMOOLE; SLACK, 2017). 

Numa época em que começam a surgir novas terapêuticas 

direcionadas, com moléculas capazes de se ligarem a um alvo 

terapêutico específico, os miRNAs podem ter um papel 

promissor. Portanto, considerando o potencial uso dos miRNAs 

na intervenção terapêutica do câncer colorretal, este trabalho 

apresenta uma visão geral atualizada dos miRNAs relacionados 

ao CCR e seu potencial como alvo terapêutico. 

 

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 
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pergunta condutora: quais miRNA estão relacionados ao câncer 

colorretal e seu potencial alvo farmacológico. Após a 

formulação da pergunta condutora, procedeu-se a localização 

e avaliação 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), microRNAs, 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 
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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 

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 47 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 miRNAs mais encontrados como sendo relacionados 

ao CCR foram os das vias de sinalização Wnt/β-catenina, 

Receptor do Fator de Crescimento Epidérmico (EGFR), Fator 

de Transformação do Crescimento (TGF) e Prteína Tumoral 53 

(TP53). Tem sido mostrado que alterações nestas vias de 

sinalização resultam em sobrevivência, proliferação, invasão e 

metástase no CCR (MOHAMMADI, et al., 2016; RAHMANI et 

al., 2018). Nota-se que muitos estudos tem focado nestas vias 

para estabelecer as vias de interações entre miRNAs:mRNA 

para completar o quebra-cabeças do desenvolvimento, 

progressão e metástase no CCR (BALACESCU et al., 2018). 

Para facilitar o entendimento, faremos uma breve revisão 

acerca da função e da síntese dos miRNAs e logo após 

comentaremos sobre os miRNA relacionados ao CCR. De fato 

após sua descoberta em 1993, os miRNAs mostraram ter 

importantes implicações no câncer. Evidencias crescentes 

mostram que a desregulação da expressão destas moléculas 

tem um papel funcional na progressão e metástase no CCR, 

atuando tanto como supressores tumorais quanto oncogenes 
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ao regularem a expressão de seus mRNA alvo específicos 

(BALACESCU et al., 2018). 

Esta funcionalidade de oncogenes e genes supressores 

de tumor em câncer são fortemente controlados por duas 

classes de miRNAs, chamadas miRNA supressores de tumor 

(miRNAs ST ou miRs ST) e miRNA oncogênicos (oncomiRNA).  

Alterações genéticas e epigenéticas subjacentes ao 

desenvolvimento do câncer levam à perda de função ou 

inativação dos miRNA ST e ao ganho de função ou 

superativação dos oncomiRNA. Como resultado, os mRNA de 

oncogenes, que são alvo dos miRNA ST, ficam superexpressos 

enquanto que os mRNA de genes supressores de tumor são 

inibidos pela superexpressão dos oncomiRNA (SVORONOS et 

al., 2016). 

Os miRNA representam a classe mais estudada de 

RNAs não codificadores, sendo responsável pela modulação 

negativa de até 60% da expressão dos genes codificadores de 

proteínas. Uma das características mais importantes dos 

miRNAs consistem em seu potencial de múltiplos alvos, como 

um único miRNA pode atuar sobre até 200 mRNAs, enquanto 

diferentes miRNAs podem modular o mesmo alvo de mRNA 

(TREIBER et al., 2018). 

É importante entender a síntese ou biogênese dos 

miRNAs, uma vez que alterações nestas vias levam a 

desregulação de sua expressão, o que é encontrado no câncer.  

A síntese de miRNA começa no núcleo da célula, a partir da 

transcrição do gene codificador do miRNA em um longo 

transcrito em gancho (hairpin), o pri-miRNA composto por  

centenas ou milhares de nucleotídeos. Por meio de um 

processo enzimático coordenado pela RNA polimerase III 

Drosha e DGCR8 (região crítica da síndrome de DiGeorge 8) 

pri-miRNA é clivado para uma transcrito menor com cerca de 
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70 nucleotídeos, chamado pré-miRNA (BALACESCU et al., 

2018).  

Depois de exportado para o citoplasma pelo receptor 

nuclear exportina 5 (Exp5), o pré-miRNA é processado 

enzimaticamente sendo clivado pela RNase III Dicer numa 

dupla cadeia miRNA:miRNA de cerca de 22 nucleotídeos de 

comprimento e depois a um miRNA maduro de fita simples. 

Quando o miRNA maduro é acoplado a um complexo 

multiproteico chamado de complexo de silenciamento induzido 

por RNA ou RNA-induced silencing complex (RISC) um 

complexo multiproteico. O miRNA, uma vez ligado ao RISC, 

direciona-o para o mRNA-alvo, através da complementaridade 

de bases, geralmente nas 30 regiões não traduzidas (UTR),  irá 

impedir a ligação ribossômica aos mRNAs e, 

consequentemente, a síntese proteica ou irá induzir a 

degradação do mRNA (BALACESCU et al., 2018) (figura 1). 

 

Figura 1. Síntese no miRNA. 
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Fonte: BALACESCU et al., 2018 

Além das duas funções listadas acima, nos últimos anos 

descobriu-se que os miRNAs possuem sequências 

nucleotídicas específicas de localização a nível sub-celular 

direcionando-os para o núcleo e funcionam como promotores 

da transcrição de genes. Além disso, o mesmo tipo de miRNA 

tem capacidade de regular a expressão genética, não só 

através do emparelhamento com sequências específicas de 

mRNA, mas também por interação direta com proteínas 

reguladoras da tradução. Podem também ser secretados para 

o expaço extracelular sob a forma de exossomas podendo 

exercer diversas funções, mediante a ativação de receptores 

em diferentes células ou tecidos (BALACESCU et al., 2018). 

No que diz respeito aos miRNA encontrados como sendo 

relacionados ao CCR, encontramos tanto oncomiRNA quanto 

miRNA ST. Os miRNAs envolvidos na ativação da via Wnt/β-

catenina encontram-se listados na tabela 1. 

 

Tabela 1. miRNA e seus mRNA alvo associados com o 

desenvolvimento, progressão e metástase no CCR na via de 

sinalização Wnt//β-catenina. 

 

Via chave 
de 

sinalização 

miRNA mRNA 
alvo 

Efeito Ref. 

 OncomiRNA(Expressão 
alta) Ganho de função 

  

 
 
 
 
 
 

miR-21 CTNNB1, 
TGFBR2, 
PIK3CA, 
BRAF, 
ZFHX3, 
SFRP1 

Desenvolvimento 
proliferação, 
Progressão do 
tumor 

Falzone 
et 
al.,2018 
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Ativação da 
via Wnt/β-
catenina 

miR-494 APC Proliferação, 
tumorigênese  

Zhang 
et al., 
2018 

miR-155  Invasão, 
metástase 

Liu et 
al., 
2018 

miR-146a  Progressão Hwang; 
Yang, 
2016 

miR-522  Progressão, 
proliferação 

Cao et 
al., 
2017 

miR-19a  Proliferação, 
tumorigênese, 
invasão, 
progressão, 
angiogênese 

Li et al., 
2016 
Liu et 
al., 
2017 

miR-224  Proliferação, 
metástase 

Li et al., 
2016 

miR-103a miR-
1827 

 Progressão do 
ciclo celular, 
redução da 
apoptose 

Fasihi 
et al., 
2018 

MiRNA ST (Expressão 
baixa ou reduzida)- perda 
de função 

  

miR-137  CTNNB1,  
WNT3a 

Progressão ciclo 
celular 

Fasihi 
et 
al.,2018 

miR-23b FzD-7 Proliferação, 
progressão, 
invasão, 
Metástase 

Phese 
et al., 
2016 

miR-93 SMAD-7, 
CTNNB1 

Proliferation, 
progression 

Tang et 
al., 
2015 

miR-185 MYC, 
CCND1 

Proliferation, 
progression 

Dong-
Xu et 
al., 
2015 

Fonte: FIGUEIREDO et al., 2019. 
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A polipose adenomatosa (APC) é um importante gene 

supressor de tumor com uma função inibitória na sinalização 

Wnt/ß-catenina. Quando mutados, o que ocorre em 90% dos 

casos de CCR, o APC perde sua função inibitória, levando à 

tumorigênese, invasão e metástase. Um número crescente de 

estudos identificaram miRNAs específicos que levam à 

alteração da sinalização de APC/Wnt/ß-catenina, por supressão 

direta de APC (por exemplo, miR135a/b, miR-494, miR-19a) e 

ativação aberrante da via Wnt (por exemplo, miR-21, miR-155, 

miR-103a, miR-1827, miR-145, miR-34a) ou indiretamente 

tendo como alvo outros membros dessas vias (miR-150, miR-

224, miR-146a, miR-574-5p) (tabela 1). 

Os miRNAs envolvidos na ativação da via EGFR 

encontram-se listados na tabela 2. 

 

Tabela 2. miRNA e seus mRNA alvo associados com o 

desenvolvimento, progressão e metástase no CCR na via de 

sinalização EGFR. 

 

Via chave 
de 

sinalizaçã
o 

miRNA mRNA 
alvo 

Efeito Ref. 

 OncomiRNA(Expressã
o alta) Ganho de função 

  

 
 
 
 
 
Ativação da 
via EGFR 

miR-
20, 
miR-
21, 
miR-
130b 

PTEN Progressão, 
invasão, metástase 

Zhu et 
al., 
2014 

miR-
26b 

PTEN, WNT5A Proliferação, 
metástase  

Fan et 
al.,201
8 
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miR-
182, 
miR-
135b 

ST6GALNAC2
, PI3K/AKT 

Proliferação,Invasã
o 

Jia et 
al., 
2017 

MiRNA ST (Expressão 
baixa ou reduzida)- 
perda de função 

  

Let-7 KRAS Tumorigênese Pan et 
al., 
2014 

miR-
19a 

KRAS, VEGFA Proliferação, 
angiogênese 

Chen et 
al., 
2018 

miR-
181d 

PEAK1 Proliferação, 
invasão, migração, 
Metástase 

Huang 
et al., 
2018 

miR-
30a 

KRAS, ME1 Desenvolvimento Shen et 
al., 
2017 

 miR-
217 

MAPK1, 
KRAS, Raf-1 

Crescimento 
tumoral, apoptose 

Zhang 
et al., 
2016 

 miR-
487b 

LRP6, KRAS Metástase  Hata et 
al., 
2017 

 miR-16 KRAS Proliferação, 
invasão, apoptose 

You et 
al., 
2016 

 miR-
384 

KRAS, CDC42 Invasão, migração, 
metástase 

Wang 
et a., 
2016b 

 mirR-
125a-
3p 

FUT5-FUT6 Proliferação, 
migração, invasão, 
Angiogênese 

Liang et 
al., 
2017 

Fonte: FIGUEIREDO et al., 2019. 

 

 

A via de sinalização do EGFR tem um papel crítico na 

embriogênese normal, mediando proliferação e a  diferenciação 

celular assim como a migração e apoptose. O ganho de função 

do EGFR por alterações genéticas levam ao desenvolvimento 
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do câncer. Cerca de 50% dos CCR apresentam amplificação do 

gene EGFR e ativação mutacional dos mediadores downstream 

do KRAS e BRAF (WEE; WANG, 2017).  

Estudos recentes relataram que a ativação aberrante da 

via oncogênica do EGFR pode ser devida à perda de função 

dos miRNA supressores tumorais miRNAs ST. Dois dos mais 

importantes miRNAs ST envolvidos na via EGFR são o miR-143 

e o miR-145, cuja ação combinada diminui a proliferação e a 

migração celular, por terem como alvo vários membros da via 

do  EGFR, incluindo KRAS e BRAF (BALACESCU et al., 2018). 

A perda de função do miR-let-7a foi associada a altos 

níveis de KRAS e c-MYC e tumorigênese do cólon, enquanto o 

polimorfismo let-7 KRAS rs712 foi correlacionado com o 

aumento do risco de câncer colorretal (PAN et al., 2014). 

Evidências recentes confirmaram que o miR-19a pode inibir a 

angiogênese no CCR tendo como alvo o KRAS e o VEGFA 

(CHEN et al., 2018) e que o miR-181d reduz a proliferação, 

migração e invasão celular ao acionar o PEAK1, um regulador 

downstream na via do EGFR/KRAS (HUANG et al., 2018). Por 

outro lado, a ativação da via KRAS pode desencadear e regular 

positivamente alguns oncomiRs, como miR-210 e miR-181a, 

com um papel no desenvolvimento e progressão do CCR ou 

miR200c que tem um papel central na agressividade e 

metástase do CCR. 

Os miRNAs envolvidos na inativação da via TGF-β e 

supressão da função da proteína TP53 encontram-se listados 

na tabela 3. 
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Tabela 3. miRNA e seus mRNA alvo associados com o 

desenvolvimento, progressão e metástase no CCR nas vias de 

sinalização TGF-β e TP53. 

Vias chave 
de 

sinalização 

miRNA mRNA 
alvo 

Efeito Ref. 

 OncomiRNA(Expressão alta) 
Ganho de função 

  

Inativação 
da via TGF-
β 

miR-135b TGFBR2  Li et al., 
2015 

MiR-301a TGFBR2  Zhang et 
al., 2014 

miR-20-5p SMAD4  Cheng et 
al., 2016 

miR-224 SMAD4  Ling et al., 
2016 

 
 
Supressão 
da função 
de TP53 

OncomiRNA(Expressão alta) 
Ganho de função 

  

miR-24 TP53  Mori et 
al.,2016 

miR-518c, miR-
638 

TP53/PTEN  Tay et 
al.,2014 

MiRNA ST (Expressão baixa ou 
reduzida)- perda de função 

  

 mi-R 638 SOX2, 
TSPAN1 

 Ma et al., 
2014;Zhang 
et al., 2014 

Fonte: FIGUEIREDO et al., 2019. 

 

A sinalização de TGF-ß tem uma função dupla na 

carcinogênese colorretal. É um supressor de tumor nos 

estágios iniciais do desenvolvimento do CCR, mas atua como 

promotor de tumor em estágios avançados da doença. A 

atividade tumorigênica da sinalização TGF-ß é devida a vários 

defeitos downstrem e upstream que potencializam múltiplas 

vias oncogênicas que levam ao aumento da angiogênese, 

evasão do sistema imunológico, evasão da apoptose e 

metástase (PRINCIPE et al., 2014). 
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Alterações mutacionais do TGFBR2, o principal 

componente que inicia a sinalização na via TGF-β, foram 

identificados em cerca de 30% dos CCRs. No entanto, 

evidências recentes indicam que muitos miRNAs estão 

envolvidos na regulação do TGFBR2 (Tabela 3). Vários deles, 

incluindo miR-301a e miR-135b, induzem proliferação, 

migração e invasão em células do CCR através de regulação 

negativa da expressão de TGFBR2 (ZHANG et al., 2014; LI et 

al., 2015). Também por regulação negativa do SMAD4, um 

mediador da via TGF-β, miR-20-5p e mir-224, invasão e 

metástase de células CCR (CHENG et al., 2016; LING et al., 

2016). 

TP53, "o guardião do genoma", é um gene supressor de 

tumor com múltiplos papéis na manutenção da fisiologia celular 

sob muitas condições de estresse, incluindo o câncer. Quase 

50% dos CCRs apresentam inativação do TP53 por deleções 

ou mutações pontuais (LEROY et al., 2014). Embora o TP53 

possa afetar a transcrição e maturação de muitos miRNAs, 

tanto pela transativação de miRNAs supressores de tumores 

quanto repressão de miRNAs oncogênicos, há evidências 

crescentes de que a expressão de TP53 também está sob o 

controle rígido de miRNAs (GOEMAN et al., 2017). 

A repressão traducional do TP53 no CCR é controlada 

por vários miRNAs incluindo miR-125b, miR-504, miR-25, miR-

30d e miR-638. Dados anteriores demonstraram que o miR-

125b é um fator prognóstico independente na CRC, estando 

sua alta expressão associada a mau prognóstico (KATOH, 

2014), enquanto o miR-504 demonstrou ter um papel na 

regulação negativa do TP53 em vários tipos de câncer, 

incluindo CRC. Além disso, verificou-se que o miR-25b e o miR-

30 reduzem a apoptose por regulação negativa da expressão 

gênica e do nível de proteína de  TP53. Curiosamente, miR-
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518c e miR-638 podem direcionar e inativar os genes TP53 e 

PTEN (TAY et al., 2014). 

No entanto, vários estudos relataram que o miR-638 

também pode funcionar como miRNAs supressores de tumores 

e sua perda de função levaria à proliferação, migração e 

invasão celular no CCR através da regulação positiva das 

proteínas SOX2 e TSPAN1 (MA et al., 2014; ZHANG et al., 

2014). 

A desregulação dos miRNAs está sendo considerada 

uma etapa crítica para a patogênese da CCR. Existem dados 

convincentes na literatura de que a expressão alterada de 

miRNAs facilita a iniciação, proliferação e angiogênese do 

tumor, confere resistência à quimioterapia e potencializa a 

metástase nas células cancerígenas do cólon por meio da 

interação com redes de sinalização intracelular (WENG et al., 

2015).  

Do ponto de vista clínico, não há dúvida de que os 

miRNAs são importantes biomarcadores diagnósticos e 

prognósticos para a CCR. Dado o número cada vez maior de 

miRNAs, é um desafio determinar com precisão qual desses 

miRNAs podem ser usado para o diagnóstico precoce, 

avaliação de risco, previsão de prognóstico e determinação de 

resposta a tratamentos quimioterapêuticos em pacientes com a 

doença. Além disso, há um nível crescente de interesse pelos 

miRNAs como possíveis alvos terapêuticos. É inegável a 

quantidade de dados já coletados indicando que os miRNAs 

oferecem uma saída promissora para o desenvolvimento de 

biomarcadores direcionados para o diagnóstico precoce, 

determinando o prognóstico e predizendo a resposta aos 

tratamentos quimioterapêuticos em pacientes que sofrem de 

CCR (WENG et al., 2015). Os esforços agora se concentram 
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em realizar a administração de maneira segura e eficaz dos 

miRNA exógenos em tecidos tumorais. 

 

CONCLUSÕES  

 

A desregulação dos miRNAs é uma etapa crítica para a 

patogênese da CCR. Existem dados convincentes na literatura 

de que a expressão alterada destas moléculas facilita a 

iniciação, proliferação e angiogênese do tumor, confere 

resistência à quimioterapia e potencializa a metástase nas 

células cancerígenas do cólon.  

Do ponto de vista clínico,  os miRNAs são importantes 

biomarcadores diagnósticos e prognósticos para o CCR. 

Considerando que existem perfis de expressão de microRNA 

associados com o CCR e dado o número cada vez maior de 

miRNAs sendo descobertos, é um desafio determinar com 

precisão qual desses miRNAs podem ser usado para o 

diagnóstico precoce, avaliação de risco, previsão de 

prognóstico e determinação de resposta a tratamentos 

quimioterapêuticos em pacientes com a doença.  

Além disso, é grande o interesse pelos miRNAs como 

possíveis alvos terapêuticos. Os estudos indicam que os 

miRNAs são excelentes candidatos para o desenvolvimento de 

biomarcadores direcionados para o diagnóstico precoce, 

determinando o prognóstico e predizendo a resposta aos 

tratamentos quimioterapêuticos em pacientes que possuem o 

CCR. As pesquisas atuais se concentram em realizar a 

administração de maneira segura e eficaz dos miRNA exógenos 

em tecidos tumorais. 
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RESUMO: O Sistema Renina-Angiotensina (SRA) exerce um 
papel importante na modulação de funções cardiovasculares. a 
ativação exagerada desse sistema é relacionada com o 
aumento da pressão arterial, principal fator de risco para 
diversas doenças cardiovasculares. O principal peptídeo desse 
sistema é a angiotensina II, capaz de gerar hipertensão por 
diversos mecanismos centrais e periféricos via acomplamento 
ao seu receptor AT1. Por outro lado, recentemente foram 
descobertos novos componentes do SRA, cujos efeitos se 
opõem aos induzidos pela Ang II. Destacamos o papel da 
enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2), responsável por 
produzir a angiotensina 1-7 (ANG 1-7), que ao atuar no receptor 
Mas promove efeitos que resultam na redução da pressão 
arterial. Assim, o eixo ECA2/ANG1-7 faz parte de um sistema 
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compensatório dentro do SRA. Adicionalmente, estudos vem 
relatando a função da ADAM17 em promover a clivagem da 
ECA2, dessa forma, impedindo os efeitos de contrabalanço à 
ANG II. Nesse contexto, o objetivo desta revisão de literatura foi 
estabelecer a conexão do papel fisiológico desse novos 
componentes do SRA e proteínas relacionadas à hipertensão 
arterial. Para isso foi realizada uma pesquisa nas bases des 
dados científico PUBMED e SCIENCE DIRECT no período de 
outubro a novembro. Essa pesquisa baseou-se na busca de 
artigos com delineamento descritivo e/ou experimental que 
tratassem do SRA e seus novos integrantes. Finalmente, com 
este trabalho podemos entender melhor a importância dos 
novos integrantes do SRA e seu papel em determinadas 
complicações cardiovasculares. Compreender esses aspectos 
são fundamentais para o desenvolvimento da ciência aplicada 
a saúde na perspectiva de criação de novas intervenções 
terapêuticas. 
Palavras-chave: Sistema Renina-Angiotensina. ECA2. 

ADAM17. Angiotensina 1-7.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Cardiovasculares (DCVs) compreendem um 

grupo de desordens que afetam os vasos sanguíneos e o 

coração. Dentre elas estão a insuficiência cardíaca, infarto 

agudo do miocárdio, arritmias cardíacas, doença arterial 

coronariana, arterosclerose e hipertensão arterial. Estando nas 

primeiras posições entre as doenças que mais causam mortes, 

dados da Organização Mundial da Saúde (2016) apontam que 

DCVs já foram responsáveis por 17,9 milhões de óbitos e a 

hipertensão tem sido relacionada a 50% desses casos. 

Apesar de todo o conhecimento já conquistado sobre o 

desenvolvimento de DCVs, em especial da hipertensão, em um 
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indivíduo, alguns fatores e mecanismos celulares ainda são 

desconhecidos. Sabe-se que a hipertensão arterial precede a 

maioria das DCVs e que os mecanismos de controle da pressão 

arterial (PA) são fundamentais para a sua homeostase, bem 

como a integridade de órgãos alvos, como coração, rins, 

endotélio vascular e outros (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2017; MILLS et al., 2016). 

A hipertensão é conceituada como uma condição clínica 

caracterizada pela elevação sustentada da pressão sistólica e 

diastólica.  Ela pode ser classificada em primária quando sua 

etiologia é desconhecida, podendo estar frequentemente 

associada e agravada por outros fatores; e secundária quando 

é possível determinar a causa, muitas vezes, relacionada a 

danos em órgãos alvos, a exemplo de complicações renais. 

Segundo a Associação Americana do Coração (2017) um 

individuo é considerado hipertenso quando apresenta valores 

para pressão arterial sistólica e diastólica maiores ou iguais à 

130 e 80 mmHg, respectivamente. Silenciosa e assintomática, 

essa desordem cardiovascular pode se desenvolver na 

deficiência dos mecanismos de controle da pressão arterial 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2017). 

O rim desempenha um papel importante no controle do 

volume do líquido extracelular, síntese e secreção de 

hormônios reguladores e manutenção da PA em longo prazo, 

além de outras funções. A presença do Sistema Renina-

Angiotensina (SRA) sistêmico ajuda na promoção dessas 

funções e apesar da existência de outros mecanismos que 

controlam a PA, a relevância e contribuição do SRA em longo 

prazo é maior (RIET et al., 2015). 

Como descrito na revisão do Gumprecht et al., (2019) o 

SRA é um complexo de peptídeos, receptores e enzimas que 
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são recrutados em situações de diminuição na PA. A ANG II é 

o principal peptídeo efetor deste sistema pois está envolvido 

com diversos efeitos sistêmicos, como aumento do tônus 

simpático, vasoconstrição  via receptor AT1 (AT1R), 

manutenção do volume do liquído extracelular, além de outros 

efeitos que juntos culminam no aumento da PA. Já é bem 

descrito na literatura que a superativação desse sistema está 

relacionada com a instalação da hipertensão e outras 

desordens cardiovasculares (GONZALES et al., 2019). 

Além do tradicional SRA sistêmico, foi descoberto a 

presença desse mesmo sistema em diferentes tecidos, em 

especial no sistema nervoso central (KLOET et al., 2015). A 

superativação desse sistema a nível central, em regiões 

relacionadas à modulação autonômica da PA como o Orgão 

Subfornical (SFO), Núcleo Paraventricular (PVN) e Região 

Rostral Ventrolateral do Bulbo (RVLM), está envolvido com o 

aumento da atividade simpática (XU et al., 2019; LOVINO et al., 

2019; ANGUIANO et al., 2016; RAMCHAND et al., 2018). Na 

hipertensão neurogênica é comum observar uma elevada 

atividade simpática e altos níveis de ANG II (LIU et al., 2019). 

Recentemente, foram descobertos novos componentes 

do SRA e moléculas relacionadas com potencial para se 

tornarem alvos farmacológicos de novas terapias para as 

DCVs. A isoforma 2 da Enzima Conversora de Angiotensina  

(ECA2) e a Desintegrina e metaloproteinase 17 (ADAM17) 

fazem parte desses achados (KUCZERISZKA et al., 2018). 

Estudos recentes mostram que a ECA2 é responsável por 

catalisar a conversão de ANG II em angiotensina 1-7 (ANG 1-7), 

a qual possui efeitos contrários aos exibidos pela ANG II, como 

vasodilatação, ação antiproliferativa, natriurese, diurese e 

outros efeitos (ABUOHASHISH et al., 2017). De forma geral, a 
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ECA2 participa de um mecanismo compensatório aos efeitos da 

ANG II (SOARES et al., 2017).  

Apesar desse papel da ECA2, estudos demonstraram 

que na hipertensão arterial a expressão e atividade dessa 

enzima não são mantidas (XIA et al., 2013). Estudos relataram 

um fenômeno conhecido como “shedding” da ECA2, processo 

pelo qual essa proteína sofre uma clivagem e seu ectodomínio 

é liberado da membrana plasmática para o meio extracelular, 

reduzindo sua atividade na membrana e aumentando os níveis 

de ECA2 solúvel no plasma  (CHEN et al., 2019). 

Outros achados tem relatado que o principal promotor da 

clivagem da ECA2 é a ADAM17. Esta desintegrina e 

metaloproteinase está localizada no citosol das células que, em 

resposta a diferentes mecanismos, pode translocar-se para a 

membrana plasmática tornando-se ativa e assim promovendo a 

clivagem de vários alvos, dentre eles a ECA2 (SAHA et al., 

2019). XIA et al. (2008) demonstraram que a ANG II pode 

estimular a ADAM17, reduzindo os efeitos compensatórios da 

ECA2.  

Logo,  a via de sinalização ativada pelo acoplamento da 

ANG II e AT1R que, por sua vez, estimula a ADAM17 está  

envolvida na origem e manutenção da hipertensão e outras 

DCVs (QUEIROZ et al., 2015), por isso são importantes alvos 

de investigação científica na busca de um maior entendimento 

sobre sua influência na hipertensão, bem como na procura de 

novas alternativas terapêuticas para essas desordens 

cardiovasculares. 

Diante do que foi exposto, este trabalho de revisão 

objetivou organizar os dados existentes na literatura científica 

sobre os novos componentes do SRA e proteínas relacionadas, 

com foco na ADAM17 e ECA2, buscando entender seus efeitos 



NOVOS COMPONENTES DO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA: IMPLICAÇÕES, 

EFEITOS E PERSPECTIVAS 

349 
 

fisiológicos e relevância dentro do contexto das DCVs, com 

destaque para a hipertensão arterial. Com esse conhecimento 

visamos mostrar que a ECA2 e ADAM17 podem ser alvos em 

potencial para o tratamento dessas desordens 

cardiovasculares. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A revisão da literatura foi realizada utilizando artigos 

científicos das bases de dados eletrônica PUBMED e SCIENCE 

DIRECT, sendo esta escolha justificada pelo fato de que nessas 

bases encontram-se um grande número de revistas indexadas 

da área de fisiologia e farmacologia cardiovascular e biologia 

molecular . A busca bibliográfica foi realizada no período de 

outubro a novembro de 2019. A combinação de palavras-

chaves utilizadas no levantamento bibliográfico foram “New 

componentes of the “Renin-Angiotensin System”, “ADAM17”, 

“ACE2” e “Angiotensin 1-7”. Além disso, como método de 

exclusão optou-se por selecionar artigos no idioma inglês, com 

delineamento descritivo e/ou experimental, com ano de 

publicação compreendendo o período de 2015 a 2019, a fim de 

garantir uma revisão atualizada de no mínimo 90%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Papel do sistema renina-angiotensina (SRA) nas doenças 

cardiovasculares 

 

A PA é um importante parâmetro fisiológico determinado 

pelo produto das variações do débito cardíaco (DC) e da 

resistência vascular periférica total (RVPT). O DC é 
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caracterizado pelo volume de sangue bombeado pelo coração 

a cada minuto, sendo expresso como produto do volume 

sistólico (VS, em mililitro - mL) pela frequência cardíaca (FC, em 

batimentos por minuto - bpm); e a RVPT representa o tônus dos 

vasos sanguíneos. Alterações constantes em qualquer um 

desses componentes podem levar aos quadros hipertensivos e 

até outras complicações cardiovasculares. 

Para minimizar essas alterações o organismo detém de 

mecanismos de controle da PA. A regulação da PA é uma 

complexa função fisiológica controlada constantemente por 

ações integradas, em curto e longo prazo, dos sistemas neural, 

cardiovascular, renal e endócrino. Dentre os principais 

mecanismos envolvidos na regulação da PA, destacam-se o 

controle neural em curto prazo, majoritariamente 

desempenhado pelo barorreflexo; e o controle renal em longo 

prazo, incluindo mecanismos renais de controle, como o SRA. 

O barorreflexo monitora alterações na pressão 

sanguínea a cada batimento cardíaco e promove mudanças na 

PA e FC de forma a compensar essas variações. Ocorre por 

meio de mecanorreceptores, conhecidos como 

barorreceptores, sensíveis ao estiramento e localizados no seio 

carotídeo e no arco aórtico, que ao serem estimulados enviam 

sinais aferentes ao Sistema Nervoso Central (SNC) por meio do 

nervo depressor aórtico e pelo nervo do seio carotídeo, os quais 

se juntam ao nervo vago e ao nervo glossofaríngeo, 

respectivamente. Ambos formam sinapses com neurônios do 

Núcleo do Trato Solitário (NTS), um centro integrador localizado 

no bulbo. Duas projeções partem do NTS formando duas vias 

distintas, são elas: parassimpato-excitatória e simpato-

inibitória, propiciando a capacidade do barorreflexo agir sobre 
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situações de aumento ou diminuição de PA (LOHMEIER; 

ILIESCU, 2015). 

Na via parassimpato-excitatória, neurônios do NTS 

enviam projeções para o Núcleo Ambíguo (NA) que possui 

neurônios pré-ganglionares parassimpáticos. Na via simpato-

inibitória, neurônios do NTS projetam-se para a região caudal 

ventrolateral do bulbo (CVLM), estimulando neurônios 

GABAérgicos que enviam projeções inibitórias para a região 

rostral ventrolateral do bulbo (RVLM), nesta encontram-se 

neurônios pré-autonômicos simpáticos com atividade 

marcapasso, que uma vez inibidos pelo CVLM, reduz a 

atividade simpática de forma geral (LOHMEIER; ILIESCU, 

2015). 

Em longo prazo, os rins exercem um papel importante na 

modulação da PA, principalmente pela ativação do SRA (RIET 

et al., 2015). Nesse sistema as células justaglomerulares 

localizadas no aparelho justaglomerular sintetizam e liberam 

renina após redução da perfusão renal devido à diminuição da 

PA sistêmica, entre outros estímulos. A renina é uma enzima 

responsável pela clivagem de angiotensinogênio, um zimogênio 

produzido pelo fígado e liberado na corrente sanguínea, em 

angiotensina I (ANG I), este decapeptídio sofre ação da enzima 

conversora de angiotensina (ECA) transformando-se em ANG 

II, um octapeptídeo, que na circulação promove efeitos que 

culminam no aumento da PA. 

A ANG II interage, preferencialmente, com o receptor AT1 

(AT1R) localizado nos vasos sanguíneos, coração, intestino e 

regiões do sistema nervoso central promovendo, dentre outras,  

efeitos como a elevação do tônus simpático, aumento da 

reabsorção de sódio e consequentemente de água, 

vasoconstrição e elevação do estresse oxidativo.  O AT1R é um 
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receptor acoplado a proteína Gq/11 (GPCR) que no acoplamento 

com a ANG II sinaliza para promover a união dos dímeros da 

enzima fosfolipase C (PLC) colocando-a em sua forma ativa. A 

PLC é responsável pela hidrólise do bisfosfato de inositol (PIP2), 

um lipídeo de membrana, em trifosfato de inositol (IP3) e 

diacilglicerol (DAG), esses funcionam como segundo 

mensageiros elevando os níveis de cálcio intracelular, pela 

abertura dos canais para cálcio dependentes da proteína cinase 

C (PKC) (RIET et al., 2015; LI et al., 2017; KAWAI et al., 2017). 

Essa via está relacionada com a maioria dos efeitos observados 

nesse sistema. 

A superativação do SRA e alta presença de ANG II está 

envolvida em diversas desordens cardiovasculares, sendo uma 

das características de diversos modelos experimentais para 

hipertensão. Por exemplo, na hipertensão arterial, que é 

caracterizada pela elevação da PA de forma crônica, um dos 

fatores que contribui para o seu desenvolvimento é a alta 

concentração de ANG II sistêmica (XU et al., 2016). Já é bem 

descrito que animais hipertensos possuem uma maior 

estimulação do SRA quando comparados a animais 

normotensos. A gênesis da hipertensão é multifatorial e 

extremamente complexa, porém dados trazem o acoplamento 

da ANG II/AT1R como importante mediador desse processo (XU 

et al., 2019).  

O mercado hoje disponibiliza diversos medicamentos 

antihipertensivos que atuam no SRA, como a losartana, um 

antagonista do receptor AT1; o captopril, um inibidor da ECA; ou  

inibidores diretos da renina (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2017; YANG et al., 2015). Na clínica, 

geralmente se faz uso de dois ou mais medicamentos para o 

tratamento da hipertensão, mesmo assim ainda há indivíduos 
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que não conseguem manter os níveis pressóricos sob controle, 

apresentando algum tipo de resistência aos tratamentos 

disponíveis. Uma grande limitação para a terapia efetiva da 

hipertensão é a complexidade dos mecanismos patofisiológicos 

relacionados ao seu desenvolvimento. Logo faz-se necessário 

estudos que ajudem a compreender melhor os complexos e 

fatores que podem influenciar no desenvolvimento dessa 

desordem cardiovascular, visando a busca por novas maneiras 

de tratamento. 

 

Novos componentes do sistema renina-angiotensina 

 

Em 2000, foi descoberta a presença da ECA2 em dois 

grupos de células clonadas do ventrículo esquerdo do coração 

e do linfoma humano (DONOGHUE et al., 2000). A ECA2 é uma 

monocarboxipeptidade endogéna responsável por catalisar a 

conversão, mais precisamente, da ANG I em angiotensina 1-9 

(ANG 1-9) ou ANG II em ANG 1-7 (RAMCHAND et al., 2018; 

DONOGHUE et al., 2000). Mais tarde a ANG 1-9 serve também 

de substrato para a ECA, que a converte em ANG 1-7, desta 

forma com a atuação da ECA2 favorecerá a formação deste 

último peptídeo, sendo ele o responsável pelos efeitos 

chamados de compensatórios deste novo cenário. Todo esse 

mecanismo pode ser obervado de forma simplicada na Figura 

1. 

A ANG 1-7 é um heptapeptídeo que possui funções 

opostas àquelas frequentemente atribuídas ao principal efetor 

do SRA  (KUCZERISZKA et al., 2018). Este peptídeo tem 

afinidade pelo MasR e promove atividade vasodilatadora e 

antiproliferativa, atua nos túbulos promovendo a natriurese, 

além de outros ensaios mostrarem que ele amplifica a 
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vasodilatação induzida pela bradicinina. O MasR possui sete 

domínios transmembranares hidrofóbicos acoplados à proteína 

G3 (CHEN et al., 2019; ABUOHASHISH et al., 2017). 

 

Figura 1: Esquema simplificado do SRA e atuação da ECA2. 

 
Fonte: Com base nas informações descritas por RAMCHAND et al., 2018; 

DONOGHUE et al., 2000. 

 
O novo caminho recentemente descorberto da 

ECA2/ANG 1-7/MasR representa a compensação fisiológica 

dos efeitos tradicionalmente observados no eixo ECA/ANG II/ 

AT1R. Entretando, a atividade e a expressão da ECA II não é 

mantida em diversas condições patológicas, dentre elas na 

hipertensão. Isso se deve à atuação da ADAM17, uma 

desintegrina e metaloproteinase, também conhecida por TNFα 

convertase (TACE), localizada no citosol das células na forma 

inativa, mas que em resposta a diferentes mecanismos, pode 
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translocar-se para a membrana plasmática tornando-se ativa e 

assim promovendo a clivagem ou “shedding” de vários alvos, 

dentre eles a ECA2 (SASHA et al., 2019; SOARES et al., 2017; 

QUEIROZ et al., 2015). Estudos apontam que o sinal 

desencadeado pelo acomplamento ANG II/AT1R é capaz de 

regular positivamente esta enzima (XIA et al., 2008). 

O estudo de XU et al. em 2019 demonstrou que essa 

diminuição da atividade da ECA2 e, consequentemente 

dosniveis de NA 1-7, acontece em razão da ativação da 

ADAM17 via ANG II/AT1R em neurônios glutamatérgicos do 

PVN de ratos com hipertensão DOCA-sal. Além disso, 

mostraram que esse fenômeno está relacionado com o 

aumento da função autonômica simpática, disfunção do 

barorreflexo e elevação da pressão arterial.  

Portanto, fica claro que tanto a ECA2 quanto a ADAM17 

estão relacionadas a hipertensão e possivelmente com outras 

DCVs, influenciando no seu surgimento e manutenção. O papel 

da ECA2 é de fato um mecanismo compensatório à ativação 

trandicional já descrita no SRA e promove uma diminuiçãodos 

níveis de ANG II em condições normais. Por outro lado, a 

ADAM17 exerce uma regulação negativa da ECA2 em 

situações características de desordens cardiovasculares onde 

há um aumento da atividade do AT1R e estimulação das vias 

acopladas a este receptor. Esta relação pode ser observada na 

Figura 2. 
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Figura 2: Esquema da ação regulatória da ADAM17 sobre a 
ECA 2 em uma célula neuronal. (A) referese à situação normal. 
(B) representa a atuação da ANG II/AT1R/ADAM17 diante a 
hipertensão. ANG II – Angiotensina II, AT1R – Receptor para 
ANG II tipo 1, ADAM17 – Desintegrina e metaloproteinase 17, 
ANG 1-7 – Angiotensina 1-7, MasR – Receptor  Mas para ANG 
1-7, ECA 2 – Enzima conversora de angiotensina 2. 

 
Fonte: Adaptado de XU et al., 2019. 

 
A figura 2A representa a atuação da ECA2 em 

condições normais de um indivíduo normotenso, onde a ANG II 
participa tanto da via mediada pelo AT1R quanto sendo 
convertida à ANG 1-7 e atuando no MasR. No entanto, na 
hipertensão (Figura 2B), o aumento de ANG II promove um 
desequilíbrio dessa situação favorecendo o acomplamento ao 
AT1R e ativando a ADAM17, que por sua vez, cliva a ECA2 e 
diminuindo a conversão de ANG 1-7. Isso aumenta o acúmulo 
de ANG II no meio extracelular e beneficia ainda mais o 
impendimento dos efeitos compensatórios via clivagem da 
ECA2, esse fenômeno pode ser entendido como feedback 
positivo. 
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Perspectivas 

 

A descoberta desses novos integrantes do SRA abrem 

uma porta para a pesquisa e desenvolvimento de novas 

terapias que não selimitam apenas à hipertensão. Os dados até 

então analisados sugerem a ECA2 como um biomarcador 

efetivo de algumas DCVs, como hipertensão (ANGUIANO et al., 

2016; RAMCHAND et al., 2019). Como foi apresentado no 

decorrer do trabalho, a ECA2 possui uma atividade natural 

compensatória e em uma situação onde há a estimulação do 

SRA, com consequente aumento da ANG II, sua atividade é 

reduzida pela ativação da ADAM17. Corroborando com esse 

achados, os dados de XU et al., 2018 relataram um aumento da 

atividade da ADAM17 na hipertensão DOCA-Sal, portanto, 

sendo essa enzima também considerada um importante 

indicador da hipertensão. 

Visto o papel fundamental da ECA2 e da ADAM17 na 

modulação da PA, também é proposta a produção de fármacos 

sintéticos capazes de estimular a ECA2 ou inibir a atividade da 

ADAM17 (XU et al., 2016; 2019). Nesse contexto, os agonistas 

tendenciosos vem ganhando destaque.  Conceitualmente, 

esses compostos são capazes de ativar um determinado 

receptor estimulando apenas um subconjunto de  vias 

alternativas e bloqueando a via tradicional.  

Recentimente, foram desenvolvidos agonistas 

tendenciosos para o AT1R, conhecidos como TRV, dentre eles 

estão o TRV120023, TRV120026, TRV120034, TRV120044, 

TRV120045, TRV130, TRV100 e o TRV120027. Com estruturas 

similares à da ANG II, esses compostos tem afinidade pelo 

mesmo receptor competindo pelo mesmo sítio ativo 

(STRACHAN et al., 2014).  
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Dentro desse novo grupo de compostos, destaca-se o 

TRV027, que ao contrário da ANG II, não ativa a proteína Gq/11, 

mas sim a via das β-arrestinas  (VIOLIN et al., 2010). A ativação 

dessas protéinas leva a desensibilização do receptores AT1R, 

diminuindo os efeitos da ANG II, que resulta também na não 

ativação da ADAM17 e bloqueio do “shedding” da ECA2 

(GALANDRIN et al., 2016).  

Ao administrar o TRV027 no cérebro de ratos 

espontaneamente hipertensos, CARVALHO-GALVÃO et al. 

(2018) observaram a diminuição da pressão arterial associada 

a melhora na sensibilidade do barorreflexo e redução na 

hiperatividade simpática característica desse modelo 

experimental. Além disso, ao contrário da ANG II, o TRV027 

falhou em ativar a ADAM17, preservando a atividade da ECA2. 

Esses achados sugerem que o agonismo tendencioso do AT1R, 

em direção a vias independentes da proteína Gq/11 pode impedir 

as ações da ANG II e sua influência no processo hipertensivo.  

Ensaios experimentais anteriores tem demonstrado 

ainda que o agonista tendencioso TRV027 apresenta 

vantagens em relação aos antagonistas não tendenciosos do 

AT1R, como o valsartan por exemplo. Isso porque efeitos 

colaterais decorrentes do uso desses antagonistas a longo 

prazo, como a redução na performance cardíaca, não ocorrem 

após ativação tendenciosa da β-arrestina pelo TRV027 (VIOLIN 

et al, 2010).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este trabalho podemos concluir que os novos 

componentes do SRA, como a ECA2 e a ANG 1-7 via receptor 

Mas, exercem papel fundamental no sistema cardiovascular, 
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regulando de maneira oposta os efeitos induzidos pelo eixo 

ECA/ANG II. Além da relevância fisiológica dos efeitos 

compensatórios da ECA2, enfatizamos a modulação negativa 

desta carboxipeptidase promovida pela ADAM17.  

Devido aos poucos estudos sobre o tópico em questão, 

mais pesquisas são necessárias afim de ampliar a 

compreensão sobre o SRA e sua interação com a ADAM17, 

bem como a influência desta metaloproteinase na homeostase 

cardiovascular. As evidências até então obtidas nos encorajam 

a continuar investigando essas moléculas, alvos em potencial 

no desenvolvimento de estratégias terapêuticas relevantes para 

a hipertensão e outras desordens cardiovasculares. 
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RESUMO: O flúor devido a sua eletronegatividade tem o poder 

de se ligar a outros elementos da Terra, gerando assim o 
fluoreto, o qual poderá ser encontrado em água potáveis, sendo 
usado no  consumo humano trazendo grandes problemas 
adversos à saúde humana como a destruição dos processos de 
formação óssea e resultar em fluorose. O objetivo do presente 
artigo é sintetizar dados de vários artigos que investigaram 
polimorfismos genéticos assosciados com fluorose. Realizou-
se uma revisão da literatura obtida em banco de dados 
eletrônicos, Medline, PubMed e Periodicos CAPES dos últimos 
6 anos. Dentre  os artigos selecionados, identificaram-se  4 
genes em enfâse associados com fluorose: GSTP1, VDR, 
MMP-2 e PRL. Vários estudos apontaram evidências de 
associação entre polimorfismos genéticos em genes candidatos 
e diferenças no padrão de suscetibilidade de diferentes tipos de 
fluorose entre indivíduos que vivem na mesma comunidade e 
com a mesma exposição ambiental, com isso, é evidente que 
existe um fundo genético importante que influencia o risco a 
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fluorose.  Deste modo, a revisão acima desse assunto 
proporciona entendimento da genética da doença, sendo útil 
para a descoberta futura de identificação da doença e de novas 
terapias. Espera-se que com a identificação de genes e 
polimorfismos envolvidos no metabolismo da doença, 
possamos identificar indivíduos mais vulneráveis a ela.  
Palavras-chave: Fluorose. Flúor. Polimorfismo. SNP. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O flúor é o elemento mais eletronegativo dos halogênios 

no qual possui grande capacidade de reagir com outros 

elementos químicos, como o manganês, ferro, alumínio e 

cálcio, característica que favorece sua fixação nos organismos 

vivos. Deste modo, o flúor possui alta capacidade de formar 

compostos orgânicos e inorgânicos, e como consequência, ele 

nunca é encontrado de forma pura na natureza, mas sim em 

compostos em forma de fluoreto. A toxicidade do fluoreto é um 

problema de saúde mundial de proporções gigantescas, 

manisfestando-se  como dental e esquelético (HEWAVITHANA 

et al., 2018). 

 A presença da alta concentração de fluoreto em 

abastecimento público de água para consumo humano é uma 

política pública de saúde controversa, cujos benefícios e 

prejuízos tem sido debatido desde a sua introdução nos EUA 

na década de 1950 (HEWAVITHANA et al., 2018). 

O flúor é considerado um elemento essencial para o 

desenvolvimento normal dos seres humanos. Tem como um 

dos seus benefícios a prevenção de cáries dentárias de três 

formas; intervindo no processo de desmineralização e 

remineralização, atuando na mineralização pós-ruptiva e 

inibindo o metabolismo bacteriano (DAIWILE et al., 2019; 
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KEBEDE et al., 2016; KANDUTI et al., 2016;  GANDHI et al., 

2017). Além de aumentar a massa óssea e ser usado como 

agente terapêutico em adultos para tratamento da osteoporose 

pós-menopausa e também usado juntamente como moléculas 

orgânicas fluoradas, o qual desempenham funções biológicas 

excelentes tornando-se um tópico na descoberta e 

desenvolvimento de novas terapias para câncer. (WANG et al., 

2017). 

Em contrapartida a exposição tópica frequente ainda que 

em baixas concentrações na alimentação e água de beber 

confere problemas diversos no corpo humano, danifica os 

sistemas músculo-esquelético, endócrino, gastrointestinal, 

renal, reprodutivo e neurológico e interfere nos vários 

processos celulares ( NELSON et al., 2019). 

O excesso de flúor pode resultar em agravos à saúde 

irreversíveis. Embora a única consequência do uso exagerado 

do flúor seja doenças metabólicas crônica, a fluorose dentária 

(FD) e esquelética (FE), as pesquisas sobre a primeira 

condição são notadamente mais frequentes do que sobre a 

segunda condição (YANG et al., 2017). A explicação para a 

existência de poucas pesquisas com a fluorose esquelética, 

está no fato dessa condição somente ocorrer em situações 

onde o teor de flúor na agua de consumo atinge acima de 3,5 

ppm (SAMPAIO, 2011).  

Essa morbidade é endêmica em pelo menos 25 países em 

todo mundo, sendo prevalente na Índia e na China, onde 

aproximadamente 25 milhões de pessoas estão atualmente 

afetados pela fluorose e 66 milhões estão em risco de 

desenvolvimento de fluorose, sendo considerado assim um dos 

grandes problemas de saúde pública (VERMA et al., 2017). 
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Embora a fluorose seja endêmica em alguns países, o 

Brasil tem sido considerado um país com baixos níveis de 

fluoreto na água potável, existindo pouco relato de regiões 

endêmicas (SOUZA, 2012). 

O baixo número de casos confirmados de fluorose 

clínica e subclínica refletem a deficiência de biomonitoramento, 

estudo genético e conhecimento do impacto da doença na 

saúde pública, além da similaridade com outras patologias 

ósseas comuns (WAUGH et al., 2016). Dessa forma, muitos 

indivíduos encontram-se em risco de desenvolver a doença, ou 

mesmo a doença não for diagnosticada corretamente. 

O estado da Paraíba destaca-se na epidemiologia da 

fluorose, porque apresenta três áreas de fluorose endêmica 

devido aos elevados níveis de fluoretos nas águas de consumo 

(poços artesianos) para população rural. Atualmente, estima-se 

que cerca de 30 mil indivíduos estão sendo expostos a níveis 

elevados de flúor no interior da Paraíba, sendo 20% destes, 

com risco de fluorose esquelética (SAMPAIO et al., 2011; 

SOUZA, 2012).  Vale ressaltar que esta área se constitui na 

principal região de fluorose do país. 

Além da exposição ao flúor no consumo da água, uma 

série de estudos epidemiológicos genéticos realizados por 

pesquisadores mostraram a evidência de associação entre 

polimorfismos genéticos em genes candidatos e diferenças no 

padrão de susceptibilidade de diferentes tipos de fluorose entre 

indivíduos que vivem na mesma comunidade e com a mesma 

exposição ambiental (PRAMANIK; SAHA, 2017).  

Diante disto, a identificação de polimorfismos genéticos 

pode fornecer provas para a causa da fluorose e também 

identificar os genes que são fortes candidatos para um estudo 

mais aprofundado. 
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A detecção de polimorfismos permite a identificação de 

fatores de risco ou fatores de proteção que afetam o 

desenvolvimento da fluorose.  

Assim, esta pesquisa busca identificar os artigos que 

investigaram a presença de polimorfismos genéticos e genes 

que estão associados com a doença. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Artigos originais publicados no banco de dados PubMed, 

Medline e Portal Períodico da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), foram 

selecionados por meio das seguintes associações: “flúor” 

(“fluorine”), “fluorose óssea e SNP” (“fluorosis and SNP”) e 

“fluorose óssea e polimorfismo” (“fluorosis and polymorphism”). 

A pesquisa da ontologia gênica no PubMed foi utilizada para 

determinar a função de cada gene identificado. As referências 

dos artigos da ontologia gênica selecionados não foram 

utilizados como fonte nessa revisão. 

O critério de inclusão foram os seguintes: 

 publicado entre 2011 e 2019: 

 incluindo códigos que identificam a localização de 

polimorfismos (por exemplo, rs 1695 - Gene 

GSTP1); 

 descritos genes associados com fluorose; 

Foram obtidos 32 artigos, sendo selecionados 16 de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Os artigos que 

foram excluídos os genes e polimorfismos estudados no 

trabalho não obtinham associação com a  fluorose. 
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3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram selecionados artigos originais que identificaram 

genes e polimorfismos associados com a fluorose esquelética 

e publicados entre 2011 e 2019. 

Para dinamizar a leitura e compreensão dessa revisão, 

optou-se por dividí-la em três tópicos principais: 1- Flúor; 2- 

Fluoroses e 3- Genes e polimorfismos que demonstram 

associação com fluorose. 

 

1. Flúor  

 

O flúor é o 13º elemento mais abundante na natureza, 

comum na crosta terrestre, onde são naturalmente encontrados 

no solo, rochas e água em todo o mundo, com maior 

concentração em áreas onde houve atividades vulcânicas e 

com elevação geológica. Este elemento é o mais eletronegativo 

dos halogênios no qual possui grande capacidade de reagir 

com outros elementos químicos e formar compostos orgânicos 

e inorgânicos, sendo frequentemente encontrado na forma de 

fluoreto (PRAMANIK; SAHA, 2017). 

Considerado um elemento essencial para o 

desenvolvimento normal dos seres humanos. O flúor tem como 

um dos seus benefícios a prevenção de cáries dentárias, além 

de aumentar a massa óssea e ser usado como agente 

terapêutico em adultos para tratamento da osteoporose pós-

menopausa contudo a exposição crônica do fluoreto acima dos 

limites recomendados (acima de 1,5 mg /L) leva a deformidades 

esqueléticas e dentárias chamadas fluorose (DAIWILE et al., 

2019; KEBEDE et al., 2016; KANDUTI et al., 2016;  GANDHI et 

al., 2017).  
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2. Fluoroses 

 

Existem diferentes formas de fluorose, fluorose dentária 

(FD), fluorose esquelética ou óssea (FE ou FO), é definida 

como sendo uma doença óssea metabólica crônica causada 

pela inalação ou ingestão prolongada de quantidades elevadas 

de fluoreto, em que as células ósseas (osteoblastos e 

osteoclastos) sensíveis aos níveis elevados de flúor, podem 

desencadear o desenvolvimento de lesões ósseas incluindo 

osteosclerose, osteoporose e alterações articulares 

degenerativas (YANG et al., 2017; PRAMANIK; SAHA, 2017).  

A fluorose é endêmica em pelo menos 25 países em 

todo o mundo, e entre eles a Índia e a China são os mais 

afetados. Além desses países, o leste e o norte da África, 

México e América Latina também possuem regiões endêmicas 

de fluorose ((ADRIANO et al., 2017; PRAMANIK; SAHA, 2017).  

No Brasil há relatos de fluorose endêmica nos estados 

de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraíba e Rio 

Grande do Sul. Na Paraíba, as cidades com casos de fluorose 

é Catolé do Rocha e São João do Rio do Peixe (ADRIANO et 

al., 2017). O primeiro levantamento preliminar desse distúrbio 

na Paraíba indicou uma prevalência de fluorose em 25% de 

pacientes adultos residentes em uma comunidade rural com 

consumo de água fluoretada em 5,3 ppm (SOUZA, 2011; 

ADRIANO et al., 2017).  

Considerando a alta temperatura e escassez de 

recursos hidrológicos no semi-árido do nordeste brasileiro, a 

população recorre a águas subterrâneas para satisfazer suas 

necessidades básicas. O contexto hidro geológico deste 

território apresenta flúor na sua composição que pode aparecer 
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em vários ambientes geológicos diferentes (ADRIANO et al., 

2017). 

A FD é caracterizada pela pigmentação amarela, 

amarrozada, com manchas brancas e hipomineralização 

superficial, em dentes homólogos, até o ponto em que o 

esmalte se torna muito poroso e altamente manchado (YANG 

et al., 2017). 

A FE resulta em desconforto, dor, rigidez do pescoço, 

costas, joelho, ombro, ossos e articulações (SUSHEELLA; 

BRATNAGAR, 2017) e isto leva a deformidades ósseas, onde 

aumenta o risco de fraturas e outros problemas aliados, 

afetando jovens e idosos. É considerada um problema de 

saúde mais grave do que a fluorose dentária porque tem 

potencial para causar incapacidade permanente (PRAMANIK; 

SAHA, 2017).  

Existem diferentes graus de severidade da fluorose: 

Grau I (leve): RX indica sinais de fluorose esquelética, mas sem 

sintomatologia clínica (limitação de movimentos e deformação 

de juntas como “knock-knee”. Grau II (moderada): RX com 

alterações (osteomalacia definida) e os casos exibem 

sintomatologia (dor nas articulações, malformações ósseas, 

mas as limitações dos movimentos não impedem o trabalho e 

Grau III (severa): RX com rarefações severas e osteomalacia e 

osteopenia) e sinais de curva de lateralidade na postura, 

curvatura de cintura, “knock knee”, dor renal crônica e perda de 

habilidade para o trabalho. (KUMAR et al., 2016) relaciona-se 

sua gravidade com qualidade de vida, condições de trabalho 

porque essa condição esquelética é a responsável por diversos 

tipos de problemas posturais e limitações de movimentos em 

função da calcificação de articulações (KOBAYASHI et al., 

2014; NELSON et al., 2019). 
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Embora os mecanismos moleculares responsáveis pela 

patogênese da fluorose ainda são desconhecidos, mas é aceito 

que o flúor tenha alta afinidade com tecidos mineralizados. Os 

fluoretos têm sua ação voltadas as proteínas cinases ativadas 

por mitogênos, que resulta em mudanças na expressão gênica, 

estresse e morte celular (EVERETT, 2011; PRAMANIK; SAHA, 

2017). Segundo Aoba et al., os efeitos do fluoreto consistem 

em duas categorias: pode afetar eventos intracelulares como a 

expressão gênica, síntese proteica, secreção, tráfico, 

reabsorção e degradação de produtos e também pode afetar 

eventos extracelulares como a interação entre matriz proteica, 

cristais e componentes fluidos (DAIWILE et al., 2019). 

 

3. Genes e polimorfismos que demonstram associação 

com fluorose 

 

Dentro de uma espécie, os cromossomos homólogos 

são bastantes similares entre si, mas em determinadas 

localizações do cromossomo (loci) pode haver variabilidade na 

sequência do DNA. Se a variação é encontrada em uma 

frequência superior a 1% da população, teremos o polimorfismo 

(COLLINS, 1998). 

 Polimorfismos podem atuar como marcadores 

genéticos, já que são transmitidos associados a outros genes 

localizados na região cromossômica próxima a eles (linkage). 

Desta forma, se um gene próximo a um marcador causa uma 

doença, todos os indivíduos afetados na família recebem tanto 

o marcador como o gene causador da doença. Os 

polimorfismos também são responsáveis pela diversidade 

humana. Uma explicação possível seria que fatores 
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ambientais, risco ou proteção, uma segunda mutação ou 

polimorfismo estariam interferindo na evolução da doença 

(MOHAMMADI et al., 2017).  

Com o avanço das pesquisas em relação a doença, está 

ficando mais claro que há também uma variação interdividual 

considerável na predisposição para fluorose óssea. Embora a 

concentração de fluoreto seja um parâmetro importante que 

pode influenciar a sua toxicidade, parece que o nível da dose 

não é o seu único fator. Fatores genéticos podem contribuir 

para a suscetibilidade ou resistência a exposição ao flúor 

(PECKHAM  et al., 2014;PRAMANIK; SAHA, 2017). 

Vários estudos demonstraram uma diferença na 

prevalência de fluorose dependendo do sexo, idade, e origem 

da população, apesar do fato de que todos os indivíduos 

receberam a mesma concentração de flúor. Esses achados 

sugerem que os determinantes podem influenciar a 

suscetibilidade ou resistência aos efeitos do fluoreto (DAIWILE 

et al., 2019).  

Verifica-se que particularidades da doença ainda são 

pouco compreendidas. Como exemplos, a heterogeneidade 

clínica observada em indivíduos expostos a mesma 

concentração e questões quanto à possibilidade de alterações 

genéticas pode ser o evento inicial na gênese da doença ainda 

não é estudado. Em relação a essa condição o quadro é um 

pouco mais obscuro. Mecanismo molecular pode elucidar o 

início do entendimento dessa morbidade (SUSHEELLA; 

BRATNAGAR, 2017; DAIWILE et al., 2019). 

Ao estudar os mecanismos moleculares de toxicidade de 

fluoreto, muitos pesquisadores mostraram que os genes 

associado à transdução de sinal (proteína G, JNK, ERK, MEK1, 

MEK2, imunidade (IL6, IL8) apoptose (c-fos, c-jun, bax, p53, 
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bcl2), câncer e fatores de transcrição (CREB, NF-kappaβ) 

poderiam estar associados a ocorrência e desenvolvimento de 

fluorose (PRAMANIK; SAHA, 2017). 

Outros estudos foram realizados pelos pesquisadores 

em genes relacionados à formação e desenvolvimento ósseo, 

como BGLAP, ESR (receptor de estrogênio), COL1A2 

(colágeno tipo 1 alfa 2), genes que codificam receptores 

envolvidos na formação óssea e metabolismo como VDR 

(receptor de vitamina D), CTR (receptor de calcitonina), genes 

que codificam hormônios como PTH, PRL (prolactina), genes 

que codificam enzimas desintoxicantes como GSTP1 

(glutationa S-transferase), genes que codificam proteínas da 

matriz extracelular, como MMP, genes com funções cognitivas 

funciona como COMT (catecol-o-metiltransferase) e genes que 

têm papéis em funções imunes como MPO (metaloperoxidase). 

Alguns outros estudos revelaram associação significante entre 

polimorfismos em GSTP1, MMP-2, PRL,VDR, genes MPO 

(PRAMANIK; SAHA, 2017). 

 

Tabela 1 – Principais genes associados a fluorose esquelética e seus 

polimorfismos. 

Gene Função 
Polimorfis

mo 

População 

de estudo 

Autores 

 

 

 

 

COL1A2 

 

Codifica colágeno 

tipo I formador de 

fibrila encontrado na 

maioria dos tecidos 

conjuntivos e é 

abundante em ossos, 

 

 

rs414408 

 

 

 

rs412777 

 

 

Crianças 

chinesas (8-

12 anos) 

 

 

 

Huang et 

al., 2008 

 

 

Jarquin et 

al., 2018 
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Fonte: PubMed, 2019. 

córnea, derme e 

tendão. 

 

Crianças 

Mexicanas (6-

12 anos) 

 

 

CTR 

Codifica uma 

proteína envolvida na 

manutenção da 

homeostase do 

cálcio e na regulação 

da reabsorção óssea 

mediada por 

osteoclastos. 

 

 

 

rs1801197 

(C/T) 

 

 

Crianças (8-

12 anos) e 

adultos 

chineses 

 

 

Jiang et 

al., 2015 

 

 

ESR 

Codifica um receptor 

de estrogênio, além 

da sua importância 

no desenvolvimento 

sexual e reprodutiva, 

desempenham um 

papel importante nos 

ossos. 

 

 

rs1256049 

(G/A) 

rs2234693 

(A/C) 

 

Crianças 

chinesas (8-

12 anos) 

 

Ba et al., 

2011 

 

GSTP1 

Codifica enzimas 

importantes na 

desintoxicação. 

 

 

rs1695(A/G) 

 

População 

chinesa (< 16 

anos) 

 

Wu et al., 

2015 

 

 

 

MMP-2 

Codifica enzimas 

dependentes de 

zinco capazes de 

clivar componentes 

da matriz extracelular  

e moléculas 

 

 

rs2287074 

(G/A) 

 

 

  

População 

chinesa  (< 16 

anos) 

 

 

Pei et al., 

2017 



REVISÃO DE LITERATURA: GENES E POLIMORFISMOS QUE DEMONSTRAM 

SUSCETIBILIDADE A FLUOROSE  

375 
 

 

envolvidas na 

transdução de sinal. 

 

 

 

PRL 

Codifica hormônio 

regulador do 

crescimento de 

muitos tecidos e 

desempenha um 

papel na 

sobrevivência celular, 

evitando a apoptose. 

 

 

 

rs1341239 

 

 

População 

chinesa (< 16 

anos) 

 

 

Li et al., 

2017 

 

 

 

VDR 

Codifica o receptor 

da vitamina D3, 

envolvido 

principalmente no 

metabolismo mineral 

e também regula 

uma variedade de 

outras vias 

metabólicas. 

 

 

 

rs2228570 

 

 

População 

chinesa (< 16 

anos) 

 

 

Yang et 

al., 2016 

 

 

 

 

 

 

COMT 

A catecol-O-

metiltransferase 

catalisa a 

transferência de um 

grupo metil da S-

adenosilmetionina 

para catecolaminas. 

Importante no 

metabolismo dos 

 

 

 

 

rs4680 

(Val/Met) 

 

 

 

 

Crianças 

chinesas  (8-

12 anos) 

 

 

 

 

Zhang et 

al., 2015 



REVISÃO DE LITERATURA: GENES E POLIMORFISMOS QUE DEMONSTRAM 

SUSCETIBILIDADE A FLUOROSE  

376 
 

 

Nos estudos de Wu et al. (2015), houve diferenças 

significativas nas frequências  genotípicas de GSTP1 rs 1695 

entre diferentes participantes étnicos, os tibetanos, mongóis e 

os cazaques. Em Pei et al. (2017), mostrou que MMP-2 rs 

2287074 e rs 243865 está em associação com fluorose  

esquelética em tibetanos, cazaques e os chineses. 

 Bing et al. (2017), estudou com indivíduos que tinham 

menos de 45 anos de idade e portavam o alelo T o qual tinham 

uma diminuição do risco a fluorose esquelética em comparação 

medicamentos 

catecol usados no 

tratamento da 

hipertensão. 

 

 

 

MPO 

Codifica para uma 

proteína heme 

sintetizada durante 

mieloide que constitui 

o principal 

componente dos 

grânulos de 

neutrófilos 

azurofílicos. Possui 

atividade microbicida. 

rs12601419 

(G/A) 

rs2243828 

(T/C) 

rs2333227 

(G/A) 

rs34721594 

(C/T) 

 

 

População 

chinesa 

 

 

Zhang et 

al., 2013 

 

 

 

ALOX15 

 

A enzima codificada 

por esse gene 

demonstraram 

regular a inflamação 

e a imunidade. 

 

 

rs7220870 

rs11078528 

(CA/CC) 

 

 

Adulto 

tibetanos e 

kazaks  

 

 

Chu et al., 

2019 



REVISÃO DE LITERATURA: GENES E POLIMORFISMOS QUE DEMONSTRAM 

SUSCETIBILIDADE A FLUOROSE  

377 
 

com aqueles com alelo C homozigótico, em relação ao gene 

PRL rs 1341239. Yang et al. (2016), estudou polimorfismo no 

gene VDR rs 7975232 e rs 731236, o qual compararam 

portadores do genótipo CC com portadores do genótipo CT/TT 

e observaram que houve diminuição significativa do risco de 

fluorose esquelética, e após investigação entre etnias,  foi 

observado o efeito protetor do genótipo CT/TT em participantes 

da Mongólia. 

CHU et al,( 2019) avaliou a associação entre o 

polimorfismo do gene ALOX15 e a fluorose esquelética, onde 

os diplótipos CC/CC dos rs7220870 e rs11078528 teve um 

efeito protetor no risco de FE e os diplótipos CA/CC mostrou 

efeito de risco para FE. 

Com esse conhecimento, a abordagem deste estudo nos 

permitirá identificar variantes genéticas potencialmente novas 

associadas a fluorose, embora o papel da susceptibilidade 

genética em relação a fluorose não tenha ficado totalmente 

clara até agora (SUSHEELLA; BRATNAGAR, 2017). 

No entanto, o presente trabalho pode oferecer 

informações úteis para transportar estudos futuros centrados 

no papel desempenhado pelos fatores genéticos e interações 

gene-ambiente para o desenvolvimento de fluorose em região 

endêmica.  Além disso, uma maior identificação de genes 

candidatos pode ajudar no desenvolvimento de medidas mais 

efetivas de prevenção e tratamento contra fluorose. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Este estudo mostra que, apesar dos avanços no que diz 

respeito ao papel dos polimorfismos genéticos na 

predisposição para a fluorose, pesquisas significativas ainda 
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devem ser realizadas para elucidar o papel de genes 

específicos e suas variantes nessa doença. 
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RESUMO: As plantas são importantes fontes de princípios 
terapêuticos. Dessa forma, o Melão de São Caetano 
(Momordica charantia L.), recentemente vem sendo utilizado 
pela ciência para testes de uso medicinal, pois possui 
propriedades que apresentam potenciais anticancerígenos. O 
câncer é uma doença em que as células anormais se dividem 
incontrolavelmente causando perdas de funções biológicas e a 
morte. O trabalho tem como objetivo analisar a aplicação do 
melão de São Caetano no tratamento do câncer. Foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica narrativa e com potencial 
biotecnológico em bancos de dados de artigos científicos e 
biológicos de forma a oferecer elucidação para a problemática 
e objetivos em questão. Os resultados mostram que a utilização 
de fitoterápicos tem se tornado uma vertente das possibilidades 
de tratamentos contra o câncer, onde estes produtos podem 
apresentar não só atividade anticâncer mas tantas outras 
atividades benéficas para a saúde. Entre tantas plantas 
relatadas pela ciência uma novidade vem despontando nos 
estudos que é a espécie M. charantia. Identificada com uma 
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potente ação anticâncer chegando a destruir 98% de células 
cancerígenas em certos estudos. Essa atividade foi 
demonstrada in vitro e in vivo contra os cânceres de próstata, 
mama, ovário e pancreático. Conclui-se que, é importante 
continuar esses estudos para obter resultados cada vez mais 
significativos na expectativa da sua aplicação na melhora de 
pacientes oncológicos.  
Palavras-chave: Neoplasias. Fitoterapia. Atividades 

biológicas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As plantas são fontes importantes de produtos naturais 

biologicamente ativos, dessa forma, são utilizadas em diversos 

tratamentos de doenças desde os primórdios. (ROMULO et al., 

2018). O ser humano depende direta ou indiretamente das 

plantas desde tempos imemoriais para atender às suas 

necessidades diárias como comida, oxigênio, remédios e 

madeira. A medicina é uma das necessidades essenciais de um 

ser humano, e as plantas são a fonte primária. As plantas têm 

importância terapêutica para tratar vários tipos de doenças 

humanas e animais devido à presença de uma variedade de 

metabólitos secundários bioativos. Em diferentes sistemas 

medicinais tradicionais, como o indiano e o chinês, essas 

plantas são usadas em diferentes formulações. Esse sistema 

antigo de assistência médica também é relevante e eficaz nos 

dias atuais, quando o progresso tecnológico alterou 

drasticamente o estilo de vida do indivíduo (KUMAR et al., 

2019). A busca por agentes anticancerígenos a partir de fontes 

vegetais começou no início dos anos 50 e ao longo dos anos as 

plantas medicinais têm sido exploradas como ponto inicial para 

a síntese de novos compostos para o câncer com diferentes 
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parâmetros estruturais nas ciências sintéticas, combinatórias e 

biotecnológicas. Mais de 60% dos agentes anticâncer usados 

atualmente são derivados de fontes naturais, como plantas 

(KURUPPU et al., 2019).  

O estudo e o isolamento do princípio ativo desses 

produtos das plantas é uma das principais prioridades no 

desenvolvimento de fármacos. Porém, enquanto o princípio 

ativo não é isolado, as plantas medicinais são utilizadas de 

forma caseira, principalmente através de chás, ou de forma 

industrializada, com extrato homogêneo da planta. Algumas 

dessas plantas possuem propriedades tóxicas, já outras 

curativas (KUMAR et al., 2019). Diversas plantas constituem um 

grande número de fármacos, o que resulta em diversas fontes 

naturais de tratamentos. A fitoterapia é o termo relativo à 

utilização de plantas medicinais para uso terapêutico, é 

caracterizada em suas diferentes formas farmacêuticas pela 

utilização isolada ou em conjunto de substâncias ativas das 

mais diferentes classes terpenos, alcaloides, taninos entre 

tantas outras (YI et al., 2018).  

O uso de plantas medicinais é uma forma de tratamento 

muito antiga, que vem sendo repassada de geração para 

geração se fazendo presente até os dias atuais (FARZAEI et 

al., 2017). Várias substâncias de plantas medicinais incluem os 

alcalóides da vinca, extratos de plantas de visco, derivados da 

podofilotoxina, taxanos, camptotecina, combretastatina e 

outros, incluindo geniposídeo, colchicina, artesunato, 

homoharringtonina, salvicina, elipticina, roscovitina, 

maitanasina, tapsigargin e bruceantina são fontes essenciais 

para uso terapêutico (LICHOTA e GWOZDZINSKI, 2018).  

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº. 48/2004 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, os 
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fitoterápicos são medicamentos desenvolvidos com plantas ou 

partes de plantas medicinais (raízes, cascas, folhas, flores, 

frutos ou sementes), que possuem propriedades com efeitos 

curativos, usados na prevenção e em tratamentos de doenças, 

aprovados em estudos etnofarmacológicos, documentações 

tecnocientíficas ou ensaios clínicos.  

A busca por agentes terapêuticos eficazes no tratamento 

de diversas doenças tem crescido a cada ano, sendo  

tratamento do câncer o mais procurado em pesquisas entre 

todas as outras doenças debilitantes crônicas. Desde o 

primórdio, o uso de curcumina, pimenta e alho, são conhecidos 

por prevenir o câncer e outras doenças inflamatórias crônicas 

(HUANG et al., 2008).   

Nos últimos anos uma planta específica vem chamando 

a atenção de pesquisadores, a Momordica charantia, mais 

conhecida no Brasil por Melão de São Caetano, Melão amargo 

ou Cabaço amargo, com a filogenia Eukaryota; Viridiplantae; 

Streptophyta; Streptophytina; Embryophyta; Tracheophyta; 

Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliopsida; 

Mesangiospermae; Eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

Rosids; Fabids; Cucurbitales; Cucurbitaceae; Momordiceae; 

Momordica. Essa atenção é devido a constatação que produtos 

metabólicos relacionados a esta planta possuem atividade 

anticancerígena em várias linhasgens celulares laboratoriais de 

câncer induzindo a parada do ciclo celular e apoptose sem 

afetar o crescimento celular normal (THIAGARAJAN et al., 

2019). O ácido alfa-eleostárico derivado de M. charantia atua 

diminuindo a proliferação celular entre as fases G2 e M do ciclo 

celular, aumentando a sinalização para apoptose nas linhagens 

celulares com câncer de mama em humanos, além de aumentar 
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a apoptose nas linhagens celulares de leucemia e câncer de 

cólon (HUANG et al., 2008). 

Mais comumente usado como remédio popular, a M. 

charantia foi submetida a testes para propriedades antivirais, 

antileucêmicas, anti-helmínticas, anticâncer e antidiabéticas 

apresentando resultados promissores em todas essas 

atividades. Esta planta pode ser amplamente cultivada em toda 

a Ásia, África e também na América do Sul. Não é apenas 

facilmente cultivável, mas vários estudos preliminares também 

relataram a atividade anticâncer derivada da aplicação de 

extrato bruto de M. charantia. Estudos também relataram que o 

extrato solúvel em água do melão de são caetano exerce 

atividade anticancerígena através da inibição da síntese de 

proteínas celulares, RNA e também configurações de DNA 

(THIAGARAJAN et al., 2019).  

Foi relatado que todo o cabaço amargo apresenta altos 

níveis de fenólicos totais, flavonóides totais e saponina e 

atividade antioxidante relativamente alto, com muitos efeitos 

promotores de saúde (MANOHARAN; JAISWAL; SINGH, 

2014). Os flavonóides, compostos polifenólicos de ocorrência 

natural com propriedades farmacológicas complexas, estão 

associados à redução do risco de câncer quando consumidos 

diariamente. Além disso, também foi relatado que o melão de 

são caetano contém ácido gálico, ácido p-coumárico, ácido 

ferúlico, catequina, ácido caféico e ácido tânico 

(THIAGARAJAN et al., 2019). 

Pesquisas relatam que quanto mais cedo se obtém o  

diagnóstico do câncer, no início do seu desenvolvimento, maior 

é a chance de se obter cura completa da doença, pois o 

tratamento é realizado de maneira mais eficiente por estar no 

início da doença. Na Índia, a maioria dos casos se apresenta 
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tardiamente em estágios avançados, nesses casos, terapias 

como intervenção cirúrgica, quimioterapia e radiação 

geralmente não são suficientes para combater a doença, desta 

forma, é necessário traçar novos planos terapêuticos 

relacionados à prevenção. Consequentemente, são 

necessárias melhores opções para terapia e prevenção da 

doença (SHOBHA et al., 2015). 

A quimioterapia moderna utiliza muitas substâncias de 

origem vegetal e animais aquáticos. Os compostos, como os 

alcalóides, diterpenos, diterpenoquinona, compostos à base de 

purina, sesquiterpeno lactônico, peptídeos, depsipeptídeo 

cíclico, proteínas e poliéteres macrocíclicos, possui 

propriedades citotóxicas com diversos mecanismos de ação, 

como inibição do crescimento de células tumorais, indução de 

apoptose, dano ao DNA, inibição de topoisomerases I e II entre 

outros. Estudos têm demonstrado que compostos derivados de 

plantas combinandos com drogas anticâncer têm grande 

potencial para destruir células tumorais sem afetar células 

normais, como linfócitos e fibroblastos. Várias dessas 

substâncias estão passando por testes pré-clínicos ou estão em 

estágios subsequentes de ensaios clínicos (LICHOTA; 

GWOZDZINSKI, 2018). 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo permitir 

a análise do melão de São Caetano frente aos distúrbios 

cancerígenos promovendo o conhecimento sobre as 

propriedades anticâncer dessa planta. Visto que, essa planta 

tem apresentado em estudos recentes características que 

podem influenciar no tratamento do câncer, uma doença que a 

cada dia atinge mais pessoas, não só no Brasil como também 

no mundo. Por conseguinte, o trabalho tem por finalidade 

promover conhecimento relevante  sobre o tema propiciando 
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estudos futuros e direcionados com o objetivode ajudar na 

melhoria do tratamento da doença. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo baseia-se em uma pesquisa bibliográfica 

narrativa e com potencial tecnológico que tem por finalidade 

apontar, identificar e analisar as fundamentações cientificas que 

corroboram a influência do Momordica charantia no tratamento 

do câncer. 

A busca das produções bibliográficas ocorreu no ano de 

2019 de agosto a outubro nos bancos de dados públicos 

disponíveis on-line possibilitando a descoberta de novos 

experimentos a respeito da influência dessa planta na 

progressão cancerígena. O estudo foi concentrado nas 

plataformas bibliográficas de pesquisas cientificas e biológicas 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), International 

Journal of Health & Apllied Sciences (IJHAS), Medical Literatura 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), National 

Center for Biotechnolgy Information (NCBI) e Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). Foram utilizados os seguintes 

descritores: “Momordica Charantia” e “Câncer”. A utilização dos 

descritores, isoladamente ou em conjunto, com o operador 

booleano AND foi empregada para aprimorar as pesquisas 

garantindo a inclusão dos artigos considerados mais relevantes, 

atuais ou de referência sobre a temática proposta.  

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos que 

apresentaram estruturas textuais completas disponíveis nas 

plataformas de pesquisa, publicações que apresentaram dados 

qualitativos condizentes com os objetivos propostos, além de 

estudos científicos de referência e prioritários, mas não 



APLICAÇÃO DO MELÃO DE SÃO CAETANO (Momordica charantia L.) NO 

TRATAMENTO DO CÂNCER 

389 
 

exclusivos, dos últimos 5 anos.. Foram utilizados artigos em 

português e inglês. Foram excluídos da pesquisa trabalhos que 

não atendiam aos critérios de buscas e os que não atingiam o 

objetivo proposto. 

Inicialmente, as buscas nas plataformas geraram um 

resultado de 12 artigos especificamente do tema. No entanto, 

artigos mais globais foram utilizados para respaldar o 

conhecimento proposto aumentando essa quantidade no 

resultado final. Após isso, foram lidos os títulos e resumos dos 

artigos encontrados identificando os que mais atendiam aos 

padrões envolvidos na temática principal a ser abordada. Diante 

disso, a análise dos conteúdos encontrados deu-se pela leitura 

minuciosa e detalhada de cada artigo, afim de definir quais 

atendiam a proposta de explicar a temática do estudo inicial e 

que também colaborassem com a compreensão dos conceitos 

quanto a fitoterapia envolvendo o melão de São Caetano e o 

câncer. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Devido à grande diversidade de organismos terrestres e 

marinhos, os produtos naturais são algumas das fontes de 

medicamentos bem-sucedidas para o tratamento de muitas 

doenças (ALSHEHRI, 2016).  

O uso de medicamentos fitoterápicos tem crescido 

mundialmente nas últimas três décadas, com pelo menos 80% 

das pessoas em todo o mundo recorrendo a esses produtos 

para o tratamento de diversas patologias (EKOR, 2014). Este 

aumento pode ser devido ao fato de que, para algumas 

pessoas, as drogas sintéticas causam efeitos colaterais 

prejudiciais, por outro lado, os produtos naturais oriundos de 
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plantas medicinais podem atenuarcom eficiência os efeitos 

colaterais de doenças graves, por exemplo, pode aliviar os 

efeitos da onco-quimioterapia ou radioterapia (DAVID et al., 

2015). 

Numerosas plantas já foram identificadas e usadas como 

tratamento para diferentes doenças em todo o mundo, 

principalmente em países subdesenvolvidos. A aplicação de 

nanoformulações baseadas em produtos naturais para o 

tratamento de diferentes doenças humanas, como o câncer, é 

um campo emergente (THIAGARAJAN et al., 2019). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer 

é causado por alterações na estrutura genética das células, as 

chamadas mutações. Cada célula possui instruções de como 

devem proceder, isto é, crescer e se dividir, o período de 

funcionamento e de sua morte. Na presença de qualquer erro 

nestas instruções pode surgir uma célula alterada que pode se 

torna cancerígena. As alterações podem ocorrer em genes 

especiais, denominados proto-oncogenes, que a princípio são 

inativos em células normais. Quando ativados, os proto-

oncogenes tornam-se oncogenes, responsáveis por 

transformar as células normais em células cancerosas (INCA, 

2019). 

O número de câncer no Brasil esta crescendo cada vez 

mais, o que se torna preocupante, para isso é necessário 

conhecer as informações sobre o perfil dos diferentes tipos de 

câncer e caracterizar possíveis mudanças de cenário ao longo 

do tempo para o planejamento eficiente e efetivo dos programas 

de prevenção e controle de câncer no Brasil. A base para a 

construção desses indicadores são os números procedentes, 

principalmente, dos Registros de Câncer e do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM/MS), (INCA, 2019).  
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O Brasil, nos últimos anos, vem apresentando uma 

quantidade elevada de diagnósticos de câncer, onde nas  

tabelas 1 e 2 é mostrado os tipos e números de casos de todas 

as classes do câncer. Dessa maneira, é notório a importância 

de estudos aprofundados para evidenciar métodos que possam 

ajudar a controlar o índice de câncer, proporcionando uma 

melhoria na saúde e uma perspectiva de vida maior ao 

paciente.  

 

Tabela 1: Tipo de câncer em homens e números de casos 

ocorridos no Brasil, 2018. 

Localização Primária Casos Novos % 

Próstata 68.220 31,7 

Traqueia, Brônquio e Pulmão 18.740 8,7 

Cólon e Reto 17.380 8,1 

Estômago 13.540 6,3 

Cavidade Oral 11.200 5,2 

Esôfago 8.240 3,8 

Bexiga 6.690 3,1 

Laringe 6.390 3,0 

Leucemias 5.940 2,8 

Sistema Nervoso Central 5.810 2,7 

Todas as Neoplasias, exceto pele não melanoma 214.970 100,0 

Todas as Neoplasias 300.140  

Fonte: INCA, 2019 

 

Portanto, há uma necessidade convincente de explorar 

novas intervenções terapêuticas para esta doença pois as 

terapias atuais baseada em quimioterápicos sintéticos tem 
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vários efeitos colaterais, e uma resistência a esse tipo de 

tratamento é muito comum. Por esse motivo, novas substâncias 

sem esses efeitos são procuradas constantemente. Nesse 

sentido, os produtos naturais parecem ser uma fonte 

promissora de novos medicamentos anticâncer (BLAŽEJOVÁ; 

HOŠEK, 2019).  

 

Tabela 2: Tipo de câncer em mulheres e números de casos 

ocorridos no Brasil, 2018. 

Localização Primária Casos Novos % 

Mama feminina 59.700 29,5 

Cólon e Reto 18.980 9,4 

Colo do útero 16.370 8,1 

Traqueia, Brônquio e Pulmão 12.530 6,2 

Glândula Tireoide 8.040 4,0 

Estômago 7.750 3,8 

Corpo do útero 6.600 3,3 

Ovário 6.150 3,0 

Sistema Nervoso Central 5.510 2,7 

Leucemias 4.860 2,4 

Todas as Neoplasias, exceto pele não melanoma 202.040 100,0 

Todas as Neoplasias 282.450  

Fonte: INCA, 2019 

 

A atividade anticâncer é uma entre todos os efeitos 

relatados por estudos in vitro utilizando extratos naturais de 

ervas e dentre elas se encontra a Momordica charantia, 

também chamada de melão amargo, é uma planta popular na 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bla%C5%BEejov%C3%A1%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31163962
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ho%C5%A1ek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31163962
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Ásia que vem se destacando entre suas derivadas formas 

terapêuticas (JIA et al., 2017).  

A espécie Momordica charantia L., pertence à família 

Cucurbitaceae e é uma planta trepadeira que tem origem na 

Índia e sul da China, ela é monóica e possui flores amarelas e 

frutos verdes ou amarelos (FAN et al., 2019). Tanto a planta 

quanto o fruto possuem características amargas no sabor. Na 

figura 1 é possível observar que o fruto possui tamanho 

alongado, apresenta a cor verde quando imaturo e durante a 

maturação, a superfície do fruto gradualmente se torna amarela 

ou alaranjada e as frutas maduras tendem a se abrir, revelando 

polpa alaranjada e estruturas de tecido interno vermelho 

brilhante às quais as sementes (castanho e oval) estão ligadas; 

existem cerca de 5 a 7 sementes por grama de fruto (RAINA et 

al., 2016). 

 

Figura 1. Fruto e planta da Momordica Charantia 
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Fonte: Próprio autor,  2019. 

 

Existe um interesse crescente no uso de M. charantia 

como suplemento dietético para o tratamento de várias 

doenças, à luz de seus diversos efeitos farmacológicos, 

incluindo atividades hipoglicêmicas, anti-inflamatórias, 

antibacterianas, antivirais e antitumorais. No entanto, apesar 

dos recentes avanços na compreensão dos efeitos benéficos 

para a saúde, as informações sobre o modo de ação de seus 

ingredientes bioativos são escassas ou fragmentárias. Em 

pesquisas recentes foi confirmada a presença de proteínas e 

metabólitos no M. charantia que exibem efeito hipoglicêmico e 

atua como agentes antitumorais e antivirais (WENG et al., 2013)  

As descobertas de que o M. charantia exibe 

propriedades antitumorais lembram a metformina, um derivado 

de um produto natural, originalmente desenvolvido como um 

medicamento usado no tratamento do diabetes mellitus tipo II. 

Recentemente, foi sugerido que os efeitos anticancerígenos da 

metformina podem ser o resultado de sua capacidade de 

estimular a proteína quinase ativada por AMP (AMPK). Estudos 

sugerem que o extrato de M. charantia contém triterpenóides 

que possuem a capacidade de ativar a AMPK, no entanto, seus 

efeitos antitumorais e os mecanismos moleculares subjacentes 

não são totalmente claros (YUNG et al., 2016)  

WENG et al., (2013) relataram que um triterpeno 3 β, 7 β 

-di-hidroxi-25-metoxicucurbita-5,23-dieno-19-al (DMC), isolado 

do M. charantia, induziu a morte apoptótica em células de 

câncer de mama por ativação do receptor de peroxissomo 

proliferador (PPAR)γ. A capacidade do DMC de modular várias 

vias de sinalização direcionadas ao PPAR γ fornece uma base 

mecanicista para explicar a atividade antitumoral de M. 
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charantia. Além disso, o DMC inibiu a sinalização de mTOR-

p70S6K através da regulação negativa de Akt e ativação de 

AMPK.  

Alshehri, (2016) realizou um ensaio de citotoxicidade 

contra células tumorais com o extrato de M. charantia, e 

destacou que a citotoxicidade dos extratos foi testada contra as 

linhas de células tumorais carcinoma colorretal humano 

(HCT116), carcinoma hepático humano (HepgG-2) e câncer de 

mama (MCF-7), por sulforodamina B (SRB). A coloração de 

viabilidade celular da SRB permitiu diferenciar células viáveis e 

mortas umas das outras. Dessa forma, foi constatado o perfil de 

citotoxicidade de Momordica charantia contra as linhas de 

células HCT116, HepG-2 e MCF-7 por SRB. O efeito do extrato 

de Momordica charantia foi altamente significativo nas células 

HepG2 do que nas células HCT116, bem como no MCF-7, que 

mostrou que o IC50 do extrato de Momordica charantia em 

HepG2 foi de 0,77μg/ml, enquanto no HCT116 foi de 0,81μg/ml 

e foi de 1,35μg/ml nas células MCF-7.  

Manoharan et al., (2014) extrairam a proteína α, β 

momorcharin da planta Momordica charantia por possuir 

propriedades anticâncer e anti-HIV e demonstraram que a α, β 

momorcharin pode evocar reduções significativas na viabilidade 

celular do câncer (morte celular), exercendo seu efeito 

anticâncer nas células através de danos no corpo celular das 

mitocôndrias, resultando em elevação dessas células de 

mediadores como caspase-3 e caspase-9 e liberação do 

citocromo c e elevação da concentração intracelular de cálcio 

livre [Ca 2+ ]. Uma combinação de todos esses fatores leva a 

uma sobrecarga de Ca 2+ nas mitocôndrias, resultando na 

morte de células cancerígenas. 
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Já outro estudo realizado revela um novo peptídeo de 

Momordica charantia, BG-4 que possui atividade inibidora de 

tripsina 8,6 vezes maior que o inibidor de tripsina de soja 

purificado. A alta atividade inibidora da tripsina do BG-4 pode 

ser responsável por sua capacidade de causar citotoxicidade; 

células cancerígenas do cólon humano HCT-116 e HT-29. O 

mecanismo envolvido no efeito citotóxico pode estar; associado 

à indução de apoptose, como evidenciado pelo aumento da 

porcentagem de células cancerígenas do cólon HCT-116 e HT-

29 submetidas à apoptose de 5,4% (não tratado) a 24,8% 

(tratado com BG-4) e 8,5% (não tratado) a 31,9% (tratado com 

BG-4), respectivamente. O mecanismo de ação molecular na 

propriedade indutora de apoptose de BG-4 é devida à 

expressão reduzida de Bcl-2 e aumento da expressão de Bax, 

levando ao aumento da expressão de caspase-3 e afetando a 

expressão das proteínas do ciclo celular p21 e CDK2 (DIA et 

al., 2016).  

Li et al. (2012)  verificou a eficácia potencial do extrato 

de metanol de Momordica charantia (MCME) na atividade 

citotóxica em quatro linhas celulares de câncer humano, células 

de carcinoma nasofaríngeo Hone-1, células de 

adenocarcinoma gástrico AGS, células de adenocarcinoma 

gástrico AGS, células de carcinoma colorretal HCT-116, e 

células de adenocarcinoma de pulmão CL1-0. Com este estudo 

foi possível verificar que o MCME ativou a caspase-3 e 

melhorou a clivagem de DFF45 e PARP, levando 

subsequentemente à fragmentação do DNA e condensação 

nuclear. Comprovando que as vias dependentes da caspase e 

mitocôndria estão envolvidas na apoptose induzida por MCME 

nas células cancerígenas Hone-1, AGS, HCT-116 e CL1-0 

exibindo potencial de terapia complementar em cânceres. 
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Ray et al. (2010) identificou que o ácido α-eleostárico e o 

derivado di-hidroxi de M. charantia como os principais indutores 

da apoptose nas células HL60. O MCP30, isolado de sementes 

de M. charantia, induz seletivamente a apoptose do câncer de 

próstata e inibe a atividade da histona desacetilase-1. Já o 

ácido α-eleostárico, que representa cerca de 60% do óleo de 

semente de M. charantia , bloqueia a proliferação celular MDA-

MB-231-ERα e induz apoptose.  

Posteriormente, foi observada que o extrato de M. 

charantia tem efeito quimiopreventivo em diferentes modelos de 

câncer pré-clínico, como cabeça e pescoço, mama, próstata, 

pâncreas, pele, estômago e cólon, sem efeitos colaterais, sendo  

a ação anticâncer demonstrada in vitro e in vivo. (PITCHAKARN 

et al., 2010; FANG et al., 2012; YUNG et al., 2016).  

Sur et al. (2018) demostraram em modelo de 

camundongo imunocompetente que o extrato de M. charantia 

impede o desenvolvimento do carcinoma espinocelular de 

cabeça e pescoço, que é o sexto câncer mais comum em todo 

o mundo. No geral, este estudo demonstra os benefícios 

potenciais clínicos do extrato na prevenção e na ação de 

diminuição da progressão da displasia oral.  

As células cancerígenas frequentemente mostram 

alteração no metabolismo celular, e diferentes estudos in vitro 

e in vivo relataram potenciais efeitos benéficos do M. charantia. 

Dadas suas propriedades de direcionamento múltiplo, 

juntamente com uma toxicidade sistêmica, o uso do extrato da 

M. charantia oferece vantagens terapêuticas significativas para 

prevenção e tratamento de varios tipos de câncer.  

A literatura ressalta a atividade anticâncer e 

quimiopreventiva de uma infinidade de agentes de ocorrência 

natural. Várias dessas moléculas foram testadas em ensaios 



APLICAÇÃO DO MELÃO DE SÃO CAETANO (Momordica charantia L.) NO 

TRATAMENTO DO CÂNCER 

398 
 

clínicos e algumas se mostraram promissoras em terapia 

combinada quando administradas juntamente com agentes 

quimioterapêuticos padrão. Assim, o desenvolvimento 

acelerado de medicamentos quimiopreventivos e 

quimioterápicos de fontes naturais é de grande importância pois 

assim como o câncer tem o potencial de ter vários tipos, as 

plantas que produzem produtos naturais também têm o 

potencial de produzir diferentes tipos de substâncias como a 

atividade antitumoral e anticâncer. Dessa forma, é necessario a 

realização de pesquisas para oferecer uma saúde melhor à 

população através de medicamentos mais baratos com um 

potencial terapêutico eficaz, no qual colabore na melhoria do 

tratamento dos pacientes.  

 

CONCLUSÕES  

 

Até agora, as pesquisas sobre as bioatividades de M. 

charantia tem se desenvolvido, pois a separação e identificação 

de componentes bioativos da planta atraíram mais atenção e 

ainda mantêm uma tendência ascendente, enquanto os 

mecanismos em muitos dos estudos ainda precisam ser 

desenvolvidos. Os estudos clínicos dos componentes, 

correlacionados ao tratamento do câncer, devem ser o foco da 

pesquisa a longo prazo. Com o crescimento das pesquisas 

sobre M. charantia, a relação entre estrutura e mecanismos de 

eficácia dos vários constituintes funcionais será esclarecida. 

Para populações especiais, tomar M. charantia deve seguir as 

recomendações de médicos ou especialistas. Por fim, mas não 

menos importante, a grande maioria dos estudos existentes 

sobre componentes bioativos é realizada nos níveis de animais 

e células; portanto, seu impacto nos seres humanos ainda não 
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esta totalmente esclarecida. Portanto, a pesquisa clínica é 

necessária antes de sua aplicação em setores relevantes. 

A aplicação de melão amargo nos campos alimentício e 

farmacêutico ainda está nos estágios iniciais de 

processamento; os benefícios para a saúde ainda estão longe 

de serem totalmente esclarecidos. Devido às suas inúmeras 

funções de saúde, a planta pode ser utilizada na redução da 

glicose no sangue, na terapia de tumores e em outros aspectos 

de aplicações clínicas com amplas perspectivas sob a premissa 

de garantir a segurança 

Assim, este trabalho evidência a importância dos estudos 

sobre plantas com poder medicinal, visto que, a M. Charantia 

possui caracteristicas importantes com potencial 

anticancerígeno. Levando-se em consideração esses aspectos, 

é fundamental ressaltar a importância de estudos futuros para 

a descoberta de outros fatores influenciadores no problema, em 

virtude de facilitar a descoberta da cura e de melhores 

intervenções terapêuticas, proporcionando melhor qualidade de 

vida dos pacientes. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALSHEHRI, M.A. Anticancer activity of methanolic extarct of Momordica 
charantia against human colon, liver and breast cancer cell lines- In 
vitro. Journal Of Biology, Agriculture And Healthcare, v.6, n.6, p. 106-
111, 2016. 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n° 48 
de 16 de março de 2004. Dispõe sobre o registro de medicamentos 
fitoterápicos. 
BLAŽEJOVÁ, R.; HOŠEK, J. Plant-derived drugs and their applicaction in 
the anticancer therapy. Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske 
farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, 
v.68, n.1, p. 3-11, 2019. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bla%C5%BEejov%C3%A1%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31163962
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ho%C5%A1ek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31163962


APLICAÇÃO DO MELÃO DE SÃO CAETANO (Momordica charantia L.) NO 

TRATAMENTO DO CÂNCER 

400 
 

DAVID, B.; WOLFENDER, J.L.; DIAS, D.A. The pharmaceutical industry 
and natural products: historical status and new trends. Phytochemistry 
Reviews, v.14, n.2, p. 299-315, 2015. 
DIA, V. P.; KRISHNAN, H. B. BG-4, a novel anticâncer peptide from bitter 
gourd (Momordia charantia), promotes apoptosis in human colon câncer 
cells. Scientific Reports, v.6, n.33532, p. 1 -12, 2016. 
EKOR, M. The growing use of herbal medicines: issues relating to adverse 
reactions and challenges in monitoring safety. Frontiers in Pharmacology, 
v.4, n.177, p. 1-10, 2014. 
FAN, M et al. The Role of Momordica charantia in Resisting Obesity. 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 
v.16, n.18, p. 1-17, 2019. 
FANG, E.F.; ZHANG, C.Z.; FONG, W.P.; NG, T.B. RNase MC2: a new 
Momordica charantia ribonuclease that induces apoptosis in breast cancer 
cells associated with activation of MAPKs and induction of caspase 
pathways. Apoptosis,v.17, n.4, p. 377-87, 2012. 
FARZAEI , F et al. A Mechanistic Review on Medicinal Plants Used for 
Diabetes Mellitus in Traditional Persian Medicine. J Evid Based 
Complementary Altern Med. v.22, n.4, p.944–955, 2017. 
HUANG, H.L et al. Bitter melon (Momordica charantia L.) inhibits adipocyte 
hypertrophy and down regulates lipogenic gene expression in adipose 
tissue of diet-induced obese rats. The British Journal of Nutrition, v.99, 
n.2, p. 230-239, 2008. 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA) Como se comportam as 
células cancerosas. Rio de Janeiro,  2019. Disponível em: 
<https://www.inca.gov.br/como-se-comportam-celulas-cancerosas>. 
Acesso em: 25 out. 2019. 
JIA, S.; SHEN, M.; ZHANG, F.; XIE, J. Recent Advances in Momordica 
charantia: Functional Components and Biological Activities. International 
Journal of Molecular Sciences, v.18, n.12, p. 1-25, 2017. 
KUMAR A et al. Ethnomedicinal Investigation of Medicinal Plants of 
Chakrata Region (Uttarakhand) Used in the Traditional Medicine for 
Diabetes by Jaunsari Tribe. Nat Prod Bioprospect. v.9, n.3, p.175–200, 
2019. 
KURUPPU AI.; PARANAGAMA P.; GOONASEKARA CL. Medicinal plants 
commonly used against cancer in traditional medicine formulae in Sri 
Lanka. Saudi Pharm J. v.27, n.4, p.565–573, 2019. 
LI, C et al. Momordica charantia Extract Induces Apoptosis in Human 
Cancer Cells through Caspase- and Mitochondria-Dependent Pathways. 
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, v.12, p.1-
12, 2012. 



APLICAÇÃO DO MELÃO DE SÃO CAETANO (Momordica charantia L.) NO 

TRATAMENTO DO CÂNCER 

401 
 

LICHOTA, A.; GWOZDZINSKI K. Anticancer Activity of Natural Compounds 
from Plant and Marine Environment. Int J Mol Sci. v.19, n.11, p.3533, 
2018. 
MANOHARAN G.; JAISWAL S. R.; SINGH J. Effect of α, β momorcharin on 
viability, caspase activity, cytochrome c release and on cytosolic calcium 
levels in different cancer cell lines. Molecular and Cellular 
Biochemistry.  v.388, n.(1-2), p.233–240, 2014.  
PITCHAKARN, P et al. Momordica charantia leaf extract suppresses rat 
prostate cancer progression in vitro and in vivo. Cancer Science,v.101, 
n.10, p. 2234-40, 2010. 
RAINA, K.; KUMAR, D.; AGARWAL, R. Promise of bitter melon (Momordica 
charantia) bioactives in cancer prevention and therapy. Seminars in 
Cancer Biology, v.40-41, p. 116–129, 2016.  
RAY, R.B; RAYCHOUDHURI, A.; STEELE, R.; NERURKAR, P. Bitter 
Melon (Momordica charantia) Extract Inhibits Breast Cancer Cell 
Proliferation by Modulating Cell Cycle Regulatory Genes and Promotes 
Apoptosis. Cancer Research, v.70, n.5, p. 1925-1931, 2010.  
ROMULO, A. et al.. Screening of in vitro antimicrobial activity of plants used 
in traditional Indonesian medicine. Pharm Biol. v.56, n.1, p.287–293, 2018. 
SHOBHA, C.R. et al.In vitro anti-cancer activity of ethanolic extract of 
Momordica charantia on cervical and breast cancer cell lines. International 
Journal of Health & Allied Sciences, v.4, n.4, p. 210-217, 2015. 
SUR, S. et al. Bitter Melon Prevents the Development of 4-NQO-Induced 
Oral Squamous Cell Carcinoma in an Immunocompetent Mouse Model by 
Modulating Immune Signaling. Cancer Prevention Research, v.11, n.4, p. 
191-202, 2018. 
THIAGARAJAN, S.; ARAPOC DJ.; HUSNA SHAFIE N.; et al. Momordica 
charantia (Indian and Chinese Bitter Melon) Extracts Inducing Apoptosis in 
Human Lung Cancer Cell Line A549 via ROS-Mediated Mitochodria 
Injury. Evid Based Complement Alternat Med. v.2019, p.2821597, 2019.  
WENG, J.R et al. Cucurbitane Triterpenoid from Momordica charantia 
Induces Apoptosis and Autophagy in Breast Cancer Cells, in Part, through 
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor γ Activation. Evidence-based 
Complementary and Alternative Medicine, v.20, p.1-12, 2013. 
YI, F. et al. In silico approach in reveal traditional medicine plants 
pharmacological material basis. Chin Med. p.13:33, 2018.  
YUNG, M.M.H et al. Bitter Melon (Momordica Charantia) Extract Inhibits 
Tumorigenicity and Overcomes Cisplatin-Resistance in Ovarian Cancer 
Cells Through Targeting AMPK Signaling Cascade. Integrative Cancer 
Therapies, v.15, n.3, p. 376-389, 2016.



DESAFIOS DO ENVELHECIMENTO E OS ASPECTOS GENÉTICOS DA 

LONGEVIDADE HUMANA 

402 
 

CAPÍTULO 21 
 

DESAFIOS DO ENVELHECIMENTO E OS 
ASPECTOS GENÉTICOS DA 

LONGEVIDADE HUMANA 
 

Igor Luiz Vieira de Lima SANTOS1 
Amanda Geovana Pereira de ARAÚJO2 

Carolina Dias dos Santos SILVA3 

Schirley Maria de Araújo AZEVÊDO3 

Carliane Rebeca Coelho da SILVA4 

1 Professor Adjunto da UFCG-CES-UABQ; 2 Graduanda do curso de Farmácia, 

UFCG; 3 Graduandas do curso de Enfermagem, UFCG; 4 Pós-Doutora RENORBIO 

UFRPE/EMBRAPA 

igorsantosufcg@gmail.com 

 

RESUMO: O envelhecimento humano é um fenômeno 
fisiológico e social que envolve as mais diversas modificações 
corpóreas no indivíduo. Essas alterações podem promover o 
aparecimento de novos problemas com o passar do tempo. 
Desde tempos antigos é intreresse do ser humano prolongar a 
vida, contudo existe uma dificuldade inerente aos processos 
metabólicos corriqueiros de cada indivíduo e que afetam a 
longevidade profundamente. O conhecimento desses 
processos pode permitir a produção de novos tratamentos 
capazes de amenizar esses efeitos permitindo maior 
longevidade para a raça humana. Este trabalho teve como 
objetivo verificar quais as interações metabólicas existentes em 
diferentes níveis que permitem o envelhecimento, identificando 
e entendendo como os genes estão envolvidos nesses 
processos. Trata-se de um estudo prospectivo com potencial 
médico tecnológico e de revisão narrativa para permitir a 
compilação de dados sobre esta problemática. Os resultados 
obtidos indicam que já foi constatada a complexa influência 



DESAFIOS DO ENVELHECIMENTO E OS ASPECTOS GENÉTICOS DA 

LONGEVIDADE HUMANA 

403 
 

ambiental e genética nos processos de envelhecimento 
permitindo a identificação de genes candidatos possivelmente 
utilizados como biomarcadores desse processo. Além disso, a 
nutrição influencia sobremaneira o envelhecimento afetando o 
metabolismo e a presença de moléculas influenciadoras da 
longevidade. Conclui-se que estudos dessa natureza podem 
elucidar os mecanismos envolvidos com o envelhecimento e, 
quem sabe, permitir a descoberta de novas formas de favorecer 
uma maior expectativa de vida com qualidade para os seres 
humanos.  
Palavras-chave: Gerontogenes. Vida. Metabolismo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A expectativa média de vida humana nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento aumentou 

dramaticamente no século passado, atualmente evidencia-se o 

aumento da população idosa no Brasil e no mundo (KUMAR, 

2019). De acordo com alguns autores isto é um fenômeno que 

pode potencialmente ser acompanhado por um aumento 

significativo da multi-morbidade e fragilidade entre os idosos 

(DONG et al., 2016). Prevê-se que a população de indivíduos 

com 65 anos ou mais seja de aproximadamente 83,7 milhões 

em 2050, quase o dobro do número estimado de 43,1 milhões 

em 2012 (BUBIER et al., 2019). Por outro lado, alguns 

indivíduos parecem resistentes as causas de morte, como 

câncer e doenças cardíacas, em comparação com o restante 

da população, e são capazes de atingir idades muito avançadas 

em boas condições clínicas, enquanto outros não (DATO; 

SOERENSEN; ROSE, 2019) .  

O tempo de vida humano máximo foi atingido? O recorde 

atual é de 122 anos e persiste por mais de 20 anos, sendo 
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quatro anos superior ao recorde anterior. O valor e a 

persistência desse registro surpreenderam alguns 

pesquisadores, alguns até questionando sua veracidade 

(MEDFORD; VAUPEL, 2019).  Descobriu-se que nos países 

ocidentais e no Japão após os 110 anos de idade o risco de 

morrer é constante e é de cerca de 47% a cada ano. Sendo 

assim, os dados analisados não identificam a existência de um 

limite superior finito para a vida útil humana. Ainda assim, dado 

o estágio atual da biotecnologia, é improvável que durante os 

próximos 25 anos alguém viva mais que 128 anos nesses 

países (ROOTZÉN; ZHOLUD, 2018).  

Desde as épocas mais remotas os seres humanos têm 

tentado postergar a velhice e atingir idades mais avançadas 

com saúde e funcionamento orgânico pleno livre de senilidades, 

seja por adotar uma melhor qualidade de vida, ou até mesmo 

por acreditar em lendas históricas na expectativa de alcançar a 

fonte da juventude. Com o aumento constante da expectativa 

de vida nos últimos 175 anos, o interesse pela longevidade 

humana cresceu. Jeanne Calment morreu em 4 de agosto de 

1997 com 122 anos, 164 dias, com a dupla distinção de ser o 

mais velho humano registrado e a única pessoa a atingir uma 

expectativa de vida de pelo menos 120 anos (MEDFORD; 

VAUPEL, 2019). O envelhecimento de adultos pode até  

influenciado pelas diferenças na estrutura, função e 

conectividade de algumas áreas do cérebro (HAN et al., 2018).  

É notório que a expectativa de vida da população 

mundial tem aumentado nos últimos anos, apesar desse 

aumento nada se comparar a outros organismos que 

sobrevivem até centenas de anos a mais que os humanos 

(DONG et al., 2016). O processo natural do envelhecimento 

envolve inúmeras transformações biológicas inerentes aos 
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organismos e que ocorrem de maneira gradativa e premida por 

necessidades evolutivas (ESQUENAZI et al., 2014). Nesse 

processo evolutivo se destacam o metabolismo, seus danos 

nas células e sistemas e as patologias decorrentes (KUMAR, 

2019). Durante o envelhecimento funções corporais vitais, 

como regeneração e reprodução, declinam lentamente, 

conhecida também como senescência celular. Como resultado, 

o organismo perde sua capacidade de manter a homeostase e 

se torna mais susceptível ao estresse, doenças e lesões. A 

perda de funções essenciais do corpo leva a patologias 

associadas à idade, que acabam por causar a morte 

(MOSKALEV et al., 2014). 

O metabolismo, processo de sustentação da vida, gera 

toxinas, principalmente em células em estágios pós-mitóticos 

permanentes, como os neurônios tão necessários para 

memória de longa duração, e os cardiomiócitos, que facilitam a 

hipertrofia compensatória do coração. Paradoxalmente, alguns 

danos nas células são causados por produtos biológicos tóxicos 

provenientes do próprio metabolismo celular. Esses fatores 

constituem-se na iniciação dos processos de oxidação e 

geração de radicais capazes de atuar como adjuvantes no 

processo do envelhecimento de todos os sistemas orgânicos. 

Dentre as incapacidades mais comumente descritas estão: 

alterações visuais, do sistema vestibular, músculo-

esqueléticas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas 

(ESQUENAZI et al., 2014).  

Qualquer uma dessas alterações pode ter influências 

externas, ambientais ou ainda serem ligadas a sistemas 

genéticos complexos, visto que a genética é a base do 

comportamento biológico frente as adversidades ambientais 

produzindo moléculas diretamente associadas com a possível 
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expectativa de vida dos indivíduos e também com a evolução e 

adaptação como já demonstrado em organismos genéticos 

modelos (TACUTU et al., 2012; SUTPHIN et al., 2017). 

Exemplo de influência externa ambiental é a dieta, a qualidade 

da dieta está correlacionada com a saúde humana e a 

expectativa de vida. No entanto, a complexidade das variáveis 

envolvidas nos padrões alimentares torna extremamente difícil 

avaliar a importância que entradas específicas da dieta 

exercem na saúde e na expectativa de vida.  

A simplicidade de organismos modelo como o 

Caenorhabditis elegans pode ser muito útil para entender como 

os fatores alimentares podem afetar características complexas, 

como desenvolvimento, fisiologia, metabolismo ou 

envelhecimento (SÁNCHEZ-BLANCO et al., 2016). É 

importante o uso de organismos genéticos modelos porquê a 

partir deles pode-se tirar novas ideias e teorias a respeito do 

funcionamento dos sistemas mais complexos como os 

humanos. A vida útil máxima das espécies de mamíferos difere 

uma das outras em mais de 100 vezes, variando de ≅2 anos 

em musaranhos para mais de 200 anos em baleias-anãs 

(TACUTU et al., 2012). Embora tenha sido observado que o 

tempo de vida máximo tende a correlacionar-se positivamente 

com a massa corporal e o tempo até a maturidade. Por outro 

lado, relaciona-se negativamente com a taxa de crescimento, 

taxa metabólica específica de massa e número de 

descendentes, a base molecular subjacente a esses efeitos 

está apenas começando a ser entendida (MA et al., 2015). 

Nesse contexto reside a importância em iniciar a compilação de 

dados e informações abrangentes a respeito dessa temática 

que pode afetar o modo como milhares de pessoas entendem 
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o envelhecimento e os possíveis benefícios que podem ser 

trazidos com tais descobertas. 

A importância do entendimento de como a genética pode 

influenciar a longevidade dos indivíduos tem ganhado força na 

última década, a partir do momento que novas tecnologias e a 

descoberta de que certos genes podem causar alterações na 

expectativa de vida de determinados organismos modelo como 

o C. elegans. Por causa de sua vida útil curta e da sua 

homologia genética com humanos este organismo provou ser 

indispensável no estudo da longevidade. A primeira suposição 

para identificar genes do C. elegans que regulam a longevidade 

foi a utilização da mutagênese isolando oito mutantes cada um 

dos quais capaz de modular a via de desenvolvimento ou 

ingestão calórica (TACUTU et al., 2012). Isto mostrou a 

importância da dieta e metabolismo nos mecanismos de 

envelhecimento. Está claro que a composição da dieta afeta a 

saúde dos organismos. Estudos mostram que a absorção de 

nutrientes em alguns organismos depende do microbioma, 

em C. elegans alimentadas com uma dieta de Bacillus 

subtilis ficou provado que esses organismos vivem mais tempo 

quando comparados aqueles alimentados com a dieta padrão 

de Escherichia coli (SÁNCHEZ-BLANCO et al., 2016). Estes 

resultados destacam a importância dos fatores microbiológicos 

na longevidade além de indicar que em alguns casos a 

suplementação por antioxidantes pode ser prejudicial a saúde 

alterando os efeitos das vias de sinalização na longevidade.  

Apesar de viverem mais, os vermes alimentados com B. 

subtilis têm níveis mais altos de ROS (Espécies Reativas de 

Oxigênio) do que os alimentados com E. coli . Uma afirmação 

frequentemente prevalescente é que manter baixos os níveis de 

ROS celulares usando tratamentos antioxidantes reduzirá o 
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estresse oxidativo e, consequentemente, será benéfico para a 

saúde e sobrevivência do organismo. Segundo SÁNCHEZ-

BLANCO et al., (2016) os dados não suportam essa visão, mas 

concordam com relatórios recentes que questionam o uso 

benéfico de antioxidantes. Por exemplo, um estudo recente 

mostrou que o tratamento antioxidante ao longo da vida 

acelerou a progressão do câncer de pulmão. Além disso, uma 

revisão epidemiológica em humanos revelou que os 

suplementos antioxidantes não estão associados à menor 

mortalidade por todas as causas e que, em doses mais altas, 

certos tipos de suplementos antioxidantes podem estar 

associados à maior mortalidade (BJELAKOVIC; NIKOLOVA; 

GLUUD, 2013). Esses resultados sugerem que a 

suplementação antioxidante afeta o equilíbrio celular REDOX e 

altera a função celular adequada. Assim, a suplementação 

antioxidante persistente em humanos pode causar efeitos 

deletérios e metabolicamente problemáticos semelhantes aos 

relatados para C. elegans diminuindo a expectativa de vida. 

Em todos esses contextos, reside a importância da 

discussão sobre essa temática e a identificação de genes 

associados à longevidade. Com isso é possível auxiliar o 

entendimento sobre os mecanismos de envelhecimento e 

longevidade, bem como também contribuir para a descoberta 

de moléculas alvo para a prevenção de doenças relacionadas 

com a idade. Este trabalho objetivou entender os desafios do 

processo natural do envelhecimento, e compilar as bases 

genéticas influenciadoras desse processo permitindo que essas 

informações sejam possivelmente utilizadas em pesquisas 

futuras para descobertas sobre a temática auxiliando na 

melhoria da qualidade de vida dos seres humanos, na busca 

por novos meios de lidar com esse processo. 
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Isto permitirá promover esclarecimentos a respeito das 

tecnologias atuais que estão tentando elucidar os mecanismos 

envolvidos com a longevidade humana, difundindo informações 

a respeito dessa temática, que muitas vezes ficam restritas a 

parcela acadêmica e científica da população. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O referente trabalho trata-se de um estudo inicial com 

potencial tecnológico, possibilitando a construção futura de 

tecnologias genéticas, como métodos e primers, direcionadas 

ao entendimento e estudo dos genes envolvidos com a 

longevidade humana. Trata-se também de um estudo 

explicativo, bem como de revisão bibliográfica narrativa como 

ferramenta para a compreensão dos efeitos dos genes e do 

ambiente no processo do envelhecimento humano, mais 

precisamente sobre a longevidade, permitindo de forma objetiva 

a identificação de genes candidatos para estudos futuros. Além 

disso, a análise detalhada das informações obtidas em bancos 

de dados públicos disponíveis on-line possibilita a descoberta 

desses possíveis novos genes candidatos relacionados com a 

longevidade e a compilação de informação pertinente para a 

realização de futuros trabalhos in silico e in vitro. 

A pesquisa literária foi realizada de janeiro a outubro do 

ano de 2019 sendo concentrada nas plataformas bibliográficas 

de pesquisas cientificas e biológicas NCBI, KEGG, HAGR, 

UCSC, CNGBdb, PubMed, e UniProt utilizando os seguintes 

descritores: “Longevidade”, “Humana” e “Genes”, traduzindo-os 

para a compatibilidade da plataforma de pesquisa que 

apresenta o idioma inglês. A utilização dos descritores, 

isoladamente ou em conjunto, com operadores booleanos do 
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tipo “AND, OR e NOT” foi empregada para aprimorar as 

pesquisas garantindo a inclusão dos artigos considerados de 

referência ou mais atuais sobre a temática proposta.  

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos com 

os termos no seu título, artigos que apresentaram estruturas 

textuais completas disponíveis nas plataformas de pesquisa, 

publicações que apresentaram dados qualitativos condizentes 

com os objetivos propostos, além de estudos científicos de 

referência dos últimos 5 anos. Foram excluídos da pesquisa 

trabalhos que não atendiam aos critérios de buscas, bem como 

aqueles que divergiam do objetivo proposto no presente 

trabalho. 

Foram selecionados e empregados no trabalho 26 artigos 

que possuiam os termos no seu título. As análises iniciais dos 

conteúdos encontrados se basearam numa leitura detalhada 

dos artigos, resultando em uma seleção de quais artigos 

atenderiam a necessidade de solucionar a problemática e sua 

compreensão. Por fim, os dados foram compilados e 

entendidos de modo a ter suas principais informações e 

objetivos contemplados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos indicam que a média de vida 

humana nos países desenvolvidos varia agora de cerca de 80 

a 85 anos. Fatores ambientais, como estilo de vida e onde nós 

escolhemos viver, bem como fatores genéticos podem 

contribuir para o envelhecimento saudável (SEBASTIANI et al., 

2012). A expectativa de vida é um traço complexo regulado por 

múltiplos fatores genéticos e ambientais. A maior expectativa 

média de vida nos países industrializados do que nos países 



DESAFIOS DO ENVELHECIMENTO E OS ASPECTOS GENÉTICOS DA 

LONGEVIDADE HUMANA 

411 
 

em desenvolvimento indica que fatores como medicina, nutrição 

e bem-estar social afetam a longevidade (TANISAWA et al., 

2017). Esses fatores possuem também a influência do ambiente 

promovendo interações desconhecidas que devem ser 

estudadas. Tradicionalmente, existem muitas teorias do 

envelhecimento, propondo mecanismos subjacentes de como o 

envelhecimento evoluiu. As principais teorias evolutivas do 

envelhecimento são a teoria da morte programada, a teoria do 

acúmulo de mutação do envelhecimento, a teoria antagônica 

pleiotrópica do envelhecimento e a manutenção evolutiva 

(MOSKALEV et al., 2014). 

Os últimos estudos têm demonstrado um maior efeito 

genético do que a influência ambiental no tempo de vida, 

excepcionalmente em famílias mais longevas do que em 

populações normais. Isto sugere a existência de variantes 

genéticas associadas à extrema longevidade. Estudos com 

gêmeos têm demonstrado uma herdabilidade da longevidade 

entre 20% a 30% (TANISAWA et al., 2017).  

De fato, o estudo da genética humana e animal está 

gradualmente identificando novos genes que aumentam a 

expectativa de vida quando superexpressos ou mutados: 

gerontogenes. Em organismos modelo, mais de 2.000 genes 

foram indicados como moduladores do envelhecimento, essa 

coleção tem sido chamada de “gerontoma” (KNOW et al., 

2010). Embora alguns genes individuais relacionadas com o 

envelhecimento tenham sido objeto de estudo intenso a sua 

análise como um todo tem sido limitada. Em particular, a 

interação genética do envelhecimento e patologias 

relacionadas à idade continua sendo objeto de debate 

(FERNANDES, et al., 2016).  
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Os gerontogenes podem levar a descoberta de fármacos 

prospectivos para aumento da vida, são os genes cuja 

superexpressão ou polimorfismos levam ao aumento da 

longevidade do organismo (MOSKALEV et al., 2014). A 

identificação da estrutura das proteínas desses genes é um 

passo fundamental para entender a função biológica e as 

interações biomoleculares dessas proteínas. A análise do 

acoplamento entre proteínas e ligantes pode ser importante no 

desenvolvimento de medicamentos antienvelhecimento. 

O Docking é a identificação dos modos de ligação de baixa 

energia de uma molécula ou ligante pequeno no local ativo de 

uma macromolécula ou receptor cuja estrutura é conhecida. 

(KNOW, et al., 2010). Este tipo de análise permitirá num futuro 

próximo o estabelecimento de novos medicamentos com o 

interesse de prolongar a vida além de permitir o uso da medicina 

especializada direcionada para cada genoma em particular. 

Os resultados indicam que os gerontogenes são 

classificados como reguladores de vida, mediadores, efetores, 

genes de controle, genes envolvidos na função mitocondrial e 

genes que regulam a senescência celular e a apoptose. A 

tabela 1 evidencia a quantidade de genes em estudo que 

potencialmente estão envolvidos com processos associados ao 

envelhecimento em diferentes organismos modelo com 

similaridades genéticas com humanos principalmente o C. 

elegans. Trabalhos futuros do nosso grupo versarão sobre os 

genes humanos especificamente envolvidos nesses processos 

para possíveis aplicações médicas e tecnológicas.  
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Tabela 1. Gerontogenes descritos em bancos de dados 

públicos de genes 
Bancos de Dados Quantitativo de Genes 

UCSC 500 ou + 

NCBI 1.466 

KEGG 2.276 

HAGR 2.459 

CNGBdb 16.212 

GENECARDS 21.268 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

A maioria dos genes, assim como os mecanismos 

genéticos e epigenéticos envolvidos na regulação da 

longevidade, estão altamente interligados e relacionados à 

resposta ao estresse (MOSKALEV et al., 2014). Nesses tipos 

de estudos têm sido utilizados organismos genéticos modelo 

que possuem semelhanças genéticas com humanos permitindo 

assim a elaboração de novas teorias que futuramente podem 

ser testadas. Além disso, mecanismos genéticos e epigenéticos 

estão sendo identificados com efeito positivo sobre a 

longevidade. Estudos recentes descobriram variantes 

genéticas associadas à aceleração epigenética da idade em 

genes tais como o TERT (subunidade catalítica da 

telomerase), DHX57 (uma RNA helicase dependente de ATP) 

e MLST8 (uma subunidade de ambos complexos mTORC1 e 

mTORC2) (MARTIN-HERRANZ et al., 2019). Influências como 

as descritas no TERT corroboram achados clínicos e científicos 

indicando que perdas de estruturas teloméricas podem 

favorecer o envelhecimento precoce observado em alguns 

acometimentos como a Síndrome de Hutchinson-Gilford. A 

tabela 2 mostra o quantitativo de organismos e genes 

envolvidos com a longevidade nas mais diversos espécies 
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genéticas modelo adaptado de HAGR (Human Ageing Genomic 

Resources).  

 

Tabela 2. Organismos modelo estudados e o quantitativo de 

genes estudados envolvidos com a longevidade. 

Organismos Modelo Genes Descritos 

Caenorhabditis briggsae genes 1 

Caenorhabditis elegans genes 877 

Danio rerio genes 1 

Drosophila melanogaster genes 193 

Homo sapiens 307 

Mesocricetus auratus genes 1 

Mus musculus genes 136 

Podospora anserina genes 3 

Saccharomyces cerevisiae genes 909 

Schizosaccharomyces pombe genes 31 

Total de genes 2.459 

Bibliografia Descrita Sobre o Tema 690 

Fonte: Adaptado de HAGR (MAGALHÃES et al., 2009) 

Um dos principais organismos abordado nesses estudos 

tem sido o C. elegans, uma espécie de nematódeo da família 

Rhabditidae que mede cerca de 1 milímetro de comprimento, e 

vive em ambientes temperados. Ele tornou-se um importante 

modelo para o estudo da biologia, especialmente a biologia do 

desenvolvimento, desde a década de 1970 (SUTPHIN et al., 

2017). A temperatura é consistentemente identificada como um 

fator ambiental crítico no envelhecimento de C. elegans 

(MAGALHÃES et al., 2009). Isto também pode servir como um 

parâmetro comparativo do envelhecimento observado na 

população humana. Bem verdade, indivíduos submetidos a 

estresses abióticos ambientais extremos podem responder 

mais rapidamente aos efeitos do envelhecimento em diversos 
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graus. Isto pode ser observado em biomas brasileiros, como a 

caatinga no nordeste do Brasil, onde produtores e agricultores 

rurais apresentam nas suas feições os sinais do 

envelhecimento extremo, apesar desse fator em alguns casos 

não representar diminuição da longevidade. Com isso nota-se 

a importância do entendimento mais aprofundado de como 

esses fatores e esses genes interagem com o todo para poder 

a partir daí entender a complexidade desse processo.  

Uma forma de estudar o controle da longevidade é 

identificar os genes, vias e intervenções capazes de prolongar 

a vida útil ou retardar fenótipos de envelhecimento em animais 

experimentais. Estudos usando organismos modelo 

descobriram várias condições importantes, tais como, o 

nocaute do receptor do fator de crescimento 1 (IGF-1) afeta a 

longevidade de organismos (MA et al., 2016). Muitos dos genes 

da longevidade identificados até o momento influenciam uma 

das seguintes vias: a via do fator de crescimento, sinalização 

de mTOR (alvo de rapamicina), reparo de DNA, metabolismo 

lipídico, atividade da mitocôndria e a ingestão de nutrientes 

(ARGON; GIDALEVITZ, 2015). 

Além desses, outros exemplos influenciadores da 

longevidade nos mais diversos animais incluem as alterações 

de aminoácidos na proteína desacopladora 1 (UCP1) e a 

produção de hialuronano de alta massa molecular no rato 

toupeira nu; alterações de sequência únicas nos receptores 

IGF1 e GH no morcego de Brandt; ganho e perda de genes 

associados ao reparo de DNA, regulação do ciclo celular e 

câncer, bem como alteração na sinalização de insulina na 

baleia-de-cabeça-vermelha e duplicação do gene p53 em 

elefantes (MA et al., 2016). Esse tipo de análise permitirá, a 

longo prazo, a identificação de fatores genéticos presentes 
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nessas espécies e ausentes em humanos com o tempo de vida 

mais curto. Permitindo assim a inferência de relações de como 

esses genes se comportam no envelhecimento humano 

favorecendo seu entendimento. 

De acordo com Jia et al. (2018) cada um dos 23 

cromossomos na espécie humana possui genes 

influenciadores da longevidade, seja pela up regulação ou pela 

down regulação. Neste estudo, 1573 genes, expressos 

diferencialmente, foram relacionados à idade cronológica 

utilizando a tecnologia Genotype-Tissue Expression (GTEx). 

Eles foram categorizados como genes associados 

positivamente à idade (UAGs-Upregulated Associated Genes)  

ou genes associados à idade com regulação negativa (DAGs-

Downregulated Associated Genes). As análises revelaram que 

os UAGs são mais agrupados, evoluem mais rapidamente, são 

mais específicos nos tecidos e acumularam mais polimorfismos 

de simples nucleotídeos (SNPs) e genes de doenças que os 

DAGs. DAGs foram encontrados com menor taxa evolutiva, 

maior nível de expressão, maior número de genes 

homólogos, menor idade filética e expressão precoce no 

desenvolvimento corporal. Assim as DAGs podem ter mais 

influência nas idades iniciais dos indivíduos enquanto as UAGs 

podem influenciar mais o envelhecimento na fase adulta. Esses 

dados suportam a idéia de que os efeitos das UAGs estejam 

mais localizados na região extracelular e ocorram nos 

processos imuno-relevantes e nas vias relacionadas ao 

câncer. Por outro lado, é mais provável que os DAGs estejam 

localizados intracelularmente e sejam enriquecidos e 

influenciados por processos metabólicos. Os DAGs podem se 

responsabilizar pela interação proteína-proteína, enquanto os 

UAGs influenciam na sinalização. 
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Numerosas vias metabólicas contribuem para a 

longevidade, mas a identificação de seus componentes ainda 

não foi elucidada. As análises da rede de LAGs (Longevity-

Associated Genes) e seus parceiros de interação em vermes e 

seres humanos mostraram uma relação de primeira ordem com 

estreitas interligações desses genes. Esses LAGs mostraram 

que genes ligados a longevidade podem participar de 

intrincados caminhos complexos que regulam a expectativa de 

vida, sendo indicados como genes candidatos da longevidade 

(TACUTU et al., 2012). 

Teorias evolucionárias do envelhecimento predizem a 

existência de certos genes que proporcionam vantagem 

seletiva no início da vida, com efeitos adversos no decorrer dela 

comportando-se de modo diferente mais tardiamente 

(MOSKALEV et al., 2014). A longevidade é um fenótipo 

complexo e poucas variantes genéticas que afetam a vida útil 

foram até o momento identificadas com eficiência. No entanto, 

envelhecimento e doenças estão intimamente relacionados, e 

muito se sabe sobre a base genética do risco de determinada 

doença, então porque não procurar essas relações para a partir 

daí poder selecionar novos genes de longevidade. Resultados 

recentes implicam novos loci na longevidade e revelam uma 

sobreposição genética entre longevidade e doenças 

relacionadas com a idade e suas características (FORTNEY et 

al., 2015). 

Técnicas da genética moderna como estudos de 

associação genômica ampla (GWAS-Genome-Wide Associated 

Studies) de longevidade e doença mostra que existe uma 

sobreposição entre os loci envolvidos na longevidade e os loci 

envolvidos em várias doenças, como doença de Alzheimer e 

doenças coronárias (FORTNEY et al., 2015). 
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O envelhecimento é um processo multifatorial e 

pleiotrópico com muitos mecanismos de interação contribuindo 

para o declínio. As teorias evolucionárias do envelhecimento 

prevêem a existência de certos genes que fornecem vantagem 

seletiva no início da vida, com efeitos tardios adversos na vida 

útil (teoria da pleiotropia antagonista) ou genes de segurança 

para a longevidade (teoria da soma descartável) (MOSKALEV 

et al., 2014). Devido a essa complexidade, a abordagem do 

gene candidato para a compreensão do envelhecimento, muitas 

vezes depende de identificar genes humanos cuja função 

durante o envelhecimento pode ser prevista com base em 

modelos animais de envelhecimento. Então, a associação da 

longevidade em humanos é determinada estatisticamente se 

uma variante do gene candidato é prevalecente entre pessoas 

que vivem vidas longas e saudáveis em comparação com 

pessoas com período de saúde e tempo de vida mais curtos. 

Idosos que vivem até uma idade média de mais de 90 

anos, têm maior número de variantes genéticas de longevidade. 

Essas variantes genéticas de envelhecimento e longevidade 

são importantes biomarcadores que controlam a homeostase 

normal no corpo de idosos extremos (YANG et al., 2016). Nos 

últimos anos, alguns estudos GWAS na América do Norte e na 

Europa foram realizados sobre a longevidade, recentemente, 

uma grande meta-análise descobriu que o locus 5q33.3 está 

associado à sobrevida de ≥90 anos, sugerindo-o como um 

terceiro locus de longevidade humana juntamente com 

o APOE e FOXO3A. O locus 5q33.3 já havia sido associado à 

regulação da pressão arterial e doenças cardiovasculares em 

indivíduos de meia idade (NYGAARD et al., 2017).   

Estudos utilizando GWAS estão cada dia mais 

frequentes devido ao acesso a essa nova tecnologia, baseada 
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nos avanços da genética molecular, com sequenciamentos 

gênicos em larga escala propiciando a análise de grandes 

quantidades de indivíduos e permitindo a descoberta de novas 

associações entre os indivíduos mais longevos. Todas essas 

informações corroboram a ideia da influência genética ligada 

aos padrões de longevidade. 

Por milhares de anos, os humanos buscaram aumentar 

a longevidade. No entanto, o aumento da longevidade nessa 

população tinha sido entendida como improvável. Nos últimos 

anos, com o aumento dos níveis sócio-econômicos e um 

envelhecimento global da população, a probabilidade de um 

aumento da longevidade humana está acontecendo 

gradualmente e está se tornando um foco de atenção das 

pessoas. A longevidade humana é determinada por fatores 

genéticos e fatores ambientais, mas suas causas e 

particularmente seus mecanismos de interação ainda não estão 

claros. Portanto, é necessário o desenvolvimento de estudos 

para obter dados de apoio para que possamos ser capazes de 

fornecer inspiração e direção para futuras pesquisas no campo 

da longevidade e do anti-envelhecimento. As mudanças na 

expressão gênica provavelmente desempenham papéis 

importantes no envelhecimento e podem servir como 

biomarcadores do declínio fisiológico e de doenças, mas os 

perfis de expressão gênica relacionados à idade tendem a ser 

distorcidos, dificultando a identificação de processos e genes 

importantes.  

Analisando esses dados combinados com estudos 

diversos poderá ser viável a identificação de assinaturas 

moleculares, com potencial tecnológico e médico, comuns no 

envelhecimento, como genes superexpressos ou subexpressos 

com a idade em vários tecidos e espécies de mamíferos 
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diferentes. Análises dessa natureza permitirão a identificação 

molecular de supostos mecanismos que possam revelar 

alterações fisiológicas anteriormente desconhecidas e ajudar a 

criar uma imagem melhor de como as mudanças na expressão 

gênica se relacionam com os processos de envelhecimento. 

 

CONCLUSÕES  

 

O processo de envelhecimento apresenta desafios complexos 

a serem estudados para poder entender melhor como os 

mecanismos biológicos regulam as etapas de vida nos 

indivíduos. O entendimento desses processos com o auxílio de 

organismos genéticos modelos pode ser esclarecedor para 

novas abordagens no estudo com humanos, permitindo o 

conhecimento de novos mecanismos metabólicos nesse 

processo. As novas abordagens e métodos de análise 

orientados a grande quantidade de dados podem permitir que 

os bio-gerontologistas atuais e futuros sintetizem, destilem e 

interpretem dados vastos e heterogêneos dos estudos 

genômicos funcionais do envelhecimento. A genética associada 

ao processo de envelhecimento engloba fatores diversos que 

estão apenas no seu início de elucidação fornecendo um vasto 

campo de pesquisa para conhecimentos pertinentes e novos 

nessa área, com possibilidades patentárias para marcadores ou 

tratamentos genéticos envolvendo a longevidade e genes como 

o APOE, FOXO3A, TERT, DHX57 e MLST8. Alguns genes já 

estão descritos como influenciadores desse processo, seja 

positivamente ou negativamente, fornecendo um horizonte 

mais amplo para a medicina de precisão dependente da idade. 
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RESUMO: A endometriose é uma doença crônica e 
ginecológica, que afeta cerca de 5 a 10% de mulheres, 
principalmente em idade reprodutiva, influenciando de forma 
direta no seu cotidiano devido aos fortes sintomas. Não 
comprovada a causa definitiva, ainda estão descobrindo o 
vínculo genético e prováveis novas formas de tratamento para 
a patologia. Este trabalho objetivou contribuir no entendimento 
dos mecanismos que originam a endometriose e sua influência 
genética, analisando os avanços no seu tratamento. Foi 
realizado um estudo bibliográfico narrativo e exploratório nos 
bancos de dados NCBI e PubMed, principalmente dos últimos 
cinco anos, utilizando os descritores: “endometriosis”, 
“genetics” e “treatment”, foram utilizados artigos com textos 
completos e disponíveis no idioma inglês. Os resultados 
comprovam a associação do surgimento da endometriose com 
a genética devido a influência de um ou vários genes que 
podem sofrer mutações ou perda de sequências de DNA 
modificando suas funções. Como os genes ARID1A, PIK3CA, 
CTNNB1 (β-catenina), TP53, K-ras, HNF1B, WNT4, CDKN2B, 
PTEN, WNT, HOXA10, HOXA11. Assim descrevem-se fatores 
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hereditários, ambientais, estilo de vida, imunológicos e alguns 
polimorfismos influenciadores desse problema. Conclui-se que 
estudos genéticos sobre a endometriose devem avançar cada 
vez mais, e com isso novas formas de tratamento e até uma 
possível cura poderão surgir, aliviando o sofrimento da vida das 
mulheres que sofrem com essa patologia. 
Palavras-chave: Células endometriais. Genética. Patogênese. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A endometriose é um distúrbio ginecológico comum que 

se caracteriza com a fixação de células granulares no 

endométrio além do seu local normal. Essa doença afeta cerca 

de 6 a 10% das mulheres em idade reprodutiva. Embora a 

endometriose seja comprovadamente um distúrbio benigno, 

dados clínicos, histopatológicos, epidemiológicos e moleculares 

atuais sugerem que ela compartilha características comuns 

com o processo neoplásico, incluindo processos inflamatórios e 

invasão tecidual (MATALLIOTAKIS et al., 2018). De modo 

simples a endometriose é uma doença ginecológica, 

inflamatória e crônica, ocorrendo na membrana mucosa que 

reveste o interior do útero, mais conhecido como endométrio 

(DAWSON et al., 2018).  

A doença tem um grande impacto nas mulheres gerando 

infertilidade em mais de um terço e causando dor pélvica 

crônica em dois terços das mulheres. A endometriose é definida 

pela presença de endométrio ectópico (incluindo glândulas e 

estroma) em locais extra-uterinos, como septo retovaginal, 

superfícies peritoneais ou ovários (DAWSON et al., 2018). Essa 

patologia apresenta sintomas cruciais como dor em forma de 

cólica durante o período menstrual que pode incapacitar as 

mulheres de exercerem suas atividades cotidianas, assim como 
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desconforto durante as relações sexuais, dor e sangramento 

intestinais e urinários durante a menstruação e dificuldade de 

engravidar. Esta última relacionada com a dificuldade da 

implantação e a manutenção do ovócito na parede do 

endométrio. A infertilidade está presente em cerca de 40% das 

mulheres com endometriose (BRASIL, MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018). 

Entretanto sua etiologia e patogênese permanecem 

desconhecidas, mesmo diante da realização de inúmeros 

estudos. Sendo assim, as novas tecnologias genéticas estão 

permitindo novos insights a respeito da etiologia da doença. 

Essa ciência entra como fator crucial para avanços não só 

nessa área, mas em tantas outras doenças que possuem 

fatores genéticos associados, permitindo descobertas de 

causa-consequência e ainda no tratamento ou até mesmo uma 

possível cura da doença com tecnologias mais recentes como 

o CRISPR (MA, ZHANG e HUANG, 2014).  

Sabe-se de modo generalista que o desenvolvimento da 

endometriose está relacionado com fatores ambientais, 

genéticos, processos imunológicos, angiogênicos e endócrinos, 

os quais ainda precisam ser comprovados por estudos 

funcionais para determinar quais genes interferem nessa 

patologia (GIUDICE L et al, 2012). Fatores de risco 

significativos para o desenvolvimento da endometriose incluem 

condições que aumentam as chances de menstruação 

retrógrada e os fatores genéticos / hereditários. Os fatores de 

risco para a endometriose incluem menarca precoce, 

nuliparidade, hemorragia uterina disfuncional, os níveis de 

estrogénio aberrantes, e baixo índice de massa corporal 

(DAWSON et al., 2018) 
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A mulher que possui o crescimento do tecido do 

endométrio fora da cavidade uterina sofre com sintomas que 

atingem diretamente seu cotidiano. Isso acontece devido as 

fortes cólicas, conhecidas como o principal fator dessa 

patologia, as mesmas deixam a mulher debilitada, assim como 

o fluxo sanguíneo intenso, e fortes dores lombares. Todos 

esses fatores estão associados ao desenvolvimento da 

endometriose, causando danos a qualquer órgão da pelve (na 

cavidade abdominal e bacia). A instalação da doença nos 

ovários pode desenvolver o aparecimento de um cisto 

denominado endometrioma que está relacionado com o 

desenvolvimento do câncer de endométrio, onde a 

endometriose parece ser o grande responsável. Este cisto pode 

atingir grandes proporções, outros órgãos também podem ser 

acometidos, como: parte do intestino grosso (reto e sigmóide), 

bexiga, apêndice e vagina (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2018). Estudos genéticos indicam que a endometriose e o 

câncer endometrial têm uma etiologia genética compartilhada 

moderada, porém significativa. As análises de correlação 

genética estão indicando a presença de SNPs pleiotrópicos, 

bem como a correlação com os efeitos genéticos, 

particularmente entre os SNPs marginal e nominalmente 

associados a cada doença individualmente (PAINTER et al., 

2018).  

A endometriose é uma doença dependente de 

estrogênio, definida pelo desenvolvimento de tecido 

endometrial em locais ectópicos. A laparoscopia e biópsia ainda 

são o padrão-ouro para o diagnóstico, porém novos 

mecanismos e técnicas sempre estão surgindo permitindo 

novas formas de conhecer mais precocemente esse problema. 

A infertilidade induzida pela doença ocorre predominantemente 
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devido à disfunção ovariana e a incapacidade de manutenção 

do ovócito no endométrio. Isto impossibilita a realização 

completa da fecundação e representa a principal razão pela 

qual as mulheres em idade reprodutiva recorrem a métodos de 

reprodução assistida. Principalmente a fertilização in vitro (FIV) 

e a injeção de esperma intracitoplasmático (ICSI), 

procedimentos com altos custos financeiros e inviáveis para a 

maioria das mulheres (HANDAN et al., 2015) A endometriose é 

uma doença heterogênea e que pode gerar resultados diversos 

nos casais com dificuldades de fertilidade. A fertilização in vitro 

é inegavelmente um dos tratamentos mais eficazes para 

mulheres com infertilidade associada à endometriose, no 

entanto, existem nuances desse processo complexo que são 

importantes para aconselhar os pacientes com relação aos 

resultados esperados da FIV (SENAPATI et al., 2016). 

           Este trabalho objetiva esclarecer sobre os mecanismos 

potenciais e atualmente envolvidos no desenvolvimento da 

endometriose e sua relação com os fatores genéticos, 

contribuindo assim com o entendimento da origem desse 

problema. Isto permitirá um melhor diagnóstico e a tomada de 

decisões quanto aos tratamentos possíveis para minimizar os 

problemas causados. Além disso, objetiva-se compilar 

informações de literatura atuais quanto aos possíveis genes 

envolvidos nesse processo. Isto permitirá o vislumbre de novas 

pesquisas visando um diagnóstico mais completo e efetivo, bem 

como novas possibilidades de tratamento e num futuro próximo, 

quem sabe, o surgimento de uma cura para essa patologia 

baseada em técnicas genéticas modernas. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia empregada neste trabalho trata-se de um 

estudo de revisão bibliográfica narrativa, exploratória e com 

potencial tecnológico. Um estudo empregado como ferramenta 

para a compreensão das possíveis relações da genética com a 

origem da endometriose, além de aprofundar de forma 

qualitativa os conhecimentos envolvendo a preocupação sobre 

esta patologia. Além disso, a análise das informações obtidas 

em artigos possibilita a descoberta de possíveis novos genes 

candidatos, bem como novas formas de tratamento com base 

nos genes envolvidos no processo. 

A pesquisa literária e biologicamente aplicada foi 

executada no segundo semestre de 2019 sendo concentrada 

nas plataformas de pesquisas bibliográficas cientificas e 

biológicas NCBI, KEGG, EMBL-EBI e PubMed utilizando os 

seguintes descritores: “Endometriose” e “Genética”, traduzindo-

os para a plataforma de pesquisa que apresenta o idioma 

inglês. A utilização dos descritores foi empregada para 

aprimorar as pesquisas garantindo a inclusão dos artigos 

considerados de referência sobre a temática proposta. 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos que 

apresentaram estruturas textuais completas disponíveis nas 

plataformas de pesquisa, publicações que apresentaram dados 

condizentes com os objetivos propostos, além de estudos 

científicos de referência e prioritários, mas não exclusivos, dos 

últimos 5 anos. Foram excluídos da pesquisa trabalhos que não 

atendiam aos critérios de buscas, bem como aqueles que 

divergiam do objetivo proposto neste trabalho. As análises 

iniciais dos conteúdos identificados se basearam numa leitura 

detalhada dos artigos, resultando em uma seleção de quais 
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atenderiam a necessidade de explicação da patogênese e sua 

compreensão. Por fim, as informações pertinentes foram 

agrupadas de maneira sistematizada para discussão sobre o 

tema, neste artigo foram tratados e compilados um total de 36 

artigos em inglês para gerar o conhecimento pretendido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O banco de dados KEGG informa que a endometriose é 

definida como o crescimento das glândulas endometriais e 

estroma em locais extra-uterinos, que são mais comumente 

implantados acima e abaixo das superfícies viscerais e 

peritoneais na pelve feminina, mas que também podem ser 

encontrados no tecido conjuntivo nas áreas da pelve e, mais 

raramente, em qualquer região anatômica próxima. Essa 

doença é uma das principais causas de infertilidade, 

dismenorréia, dispareunia e dor pélvica crônica, resultando em 

inflamação pélvica acentuada. Embora a menstruação 

retrógrada seja a causa mais amplamente aceita, sua 

patogênese e curso natural não são totalmente 

compreendidos. A endometriose é conhecida por ser uma 

doença dependente de índices de estrogênio anormais, que se 

manifesta durante os anos reprodutivos.  

As características associadas ao acometimento 

merecem especial atenção principalmente nas formas herdadas 

de endometriose e sua correlação com mutações ou 

polimorfismos relevantes dos genes envolvidos. Constatou-se 

que alguns desses genes estão ligados a diferenciação do 

ducto mulleriano e no desenvolvimento do trato urogenital, 

como o WNT, HOXA10, HOXA11, e suas vias de sinalização, 

bem como outros genes que regulam a diferenciação do 
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mesoderma e do tráfego de SC (Stem Cells-Células Tronco) 

(BARANOV et al., 2018).  

Como descrito atualmente o gene WNT está presente na 

formação dos ductos de Muller (que originam as trompas 

uterinas, o útero e a parte superior da vagina, ainda durante o 

período embrionário) juntamente com o WNT4 como um 

regulador essencial do desenvolvimento do sexo feminino. Ele 

está localizado na região cromossômica 1p36 onde variantes 

podem influenciar na susceptibilidade à endometriose através 

de diferenciação anormal do aparelho reprodutor feminino. Este 

fator é de grande importância devido ao desenvolvimento 

anormal do indivíduo, quando este gene encontra-se com 

problemas, proporcionando o aparecimento da endometriose 

na fase adulta. A família de genes WNT consiste em genes 

estruturalmente relacionados que codificam proteínas de 

sinalização segregadas. Essas proteínas foram implicadas na 

oncogênese e em vários processos de desenvolvimento, 

incluindo a regulação do destino celular e o padrão durante a 

embriogênese. O WNT4 é um membro da família de genes 

WNT e é a primeira molécula de sinalização mostrada para 

influenciar a cascata de determinação de sexo (ZHAO et al., 

2019). Essa cascata de determinação do sexo pode, quando 

influenciada geneticamente de modo desbalanceado, acabar 

gerando problemas no desenvolvimento sexual causando nos 

indivíduos adultos a manifestação da endometriose. 

O WNT4 é expresso no peritônio normal, sugerindo que 

a doença pode surgir através de uma transformação reversível 

do epitélio para células endometrióticas (metaplasia) através 

das vias de desenvolvimento associadas com os genes HOXA9 

e CDKN1A. De acordo com isso, restos Mullerianos do 

endométrio podem transbordar na cavidade peritoneal durante 
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a embriogênese do sistema urogenital como produto da 

desregulação dos genes WNT e da via de sinalização Wnt-β-

catenina (LAGANÀ et al, 2017).  

A família de proteínas CDKs são quinases dependentes 

de ciclinas e controladoras do ciclo celular normal, esses genes 

codificam um inibidor potente da quinase dependente de 

ciclina. A proteína codificada por este gene se liga e inibe a 

atividade dos complexos quinase 2 ou quinase 4 dependente 

de ciclina-ciclina funcionando como um regulador da 

progressão do ciclo celular em G1. A expressão deste gene é 

fortemente controlada pela proteína supressora de tumor p53, 

através da qual essa proteína medeia a parada da fase G1 do 

ciclo celular dependente de p53 em resposta a uma variedade 

de estímulos de estresse.  Portanto, se existe também qualquer 

mutação ou alteração funcional no gene TP53 essas proteínas 

podem sofrer down-regulation dificultando a parada do ciclo 

celular defeituoso (ZOHNY et al., 2019).  

A proteína do gene CDKN1A também conhecida mais 

comumente como p21 faz parte de um grupo de proteínas 

moduladoras dos ciclos celulares como a p16, p27, p38, p53, 

p57 entre tantas outras. Essa proteína pode interagir ainda com 

o antígeno nuclear da célula em proliferação que é um fator 

acessório da DNA polimerase e desempenha um papel 

regulador na replicação do DNA da fase S e na reparação de 

danos ao DNA (ZOHNY et al., 2019).  

Os estágios iniciais do desenvolvimento do trato 

reprodutor feminino ocorrem em fase embrionária, enquanto 

que o segundo e o terceiro acontecem na vida pós-natal. O 

deslocamento do tecido endometrial primitivo em fetos do sexo 

feminino concomitante com os estágios de desenvolvimento 

embrionário XVII-XX (5 a 8 semanas de gestação) e dura até o 
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início do período de pós nascimento. O desenvolvimento do 

trato urogenital feminino é completado apenas ao nascer 

(LAGANÀ et al, 2017). 

Os genes responsáveis pelo desenvolvimento do 

aparelho reprodutor feminino são bem conhecidos, e muitos 

deles já foram apresentados. Os fatores de transcrição da 

família HOX, em particular o HOXA10, são coordenadores 

cruciais e reguladores da expressão desses genes, sendo 

responsável pela segmentação do mesoderma e sua extensão 

axial (BOORGHESE et al, 2017). Os genes HOX nos 

vertebrados codificam a classe de fatores de transcrição 

chamados genes homeobox são encontrados em grupos 

denominados A, B, C e D em quatro cromossomos diferentes. A 

expressão dessas proteínas é regulada espacial e 

temporalmente durante o desenvolvimento embrionário. Esse 

gene faz parte do cluster A do cromossomo 7 e codifica um fator 

de transcrição de ligação ao DNA que pode regular a 

expressão, morfogênese e diferenciação 

gênica. Especificamente pode ter influência na fertilidade, 

viabilidade embrionária e regulação do comprometimento de 

linhagens hematopoiéticas (IDAIKKADAR; MORGAN; 

MICHAEL, 2019).   

Polimorfismos ou insuficiência funcional dos genes 

HOXA10 e WNT4, e dos genes de sua cascata genética (MIF, 

VEGFA, MMPs, VCAM, BMP, etc.) podem desregular 

mecanismos genéticos e epigenéticos altamente equilibrados 

da embriogênese do trato reprodutor feminino, causando 

desorganização do endométrio, como também disseminação 

de células mesodérmicas, incluindo células-tronco fora da 

cavidade uterina, isso inicia uma predisposição congênita à 

endometriose após o nascimento (BUSSANI, 2012) 
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Com isso supõe-se que a endometriose pode ser 

provocada por um defeito na expressão dos genes HOXA10 ou 

WNTs conduzindo os estágios iniciais da evolução do trato 

reprodutivo em embriões femininos ou também induzida por 

efeitos maléficos diretos de algumas toxinas durante o 

desenvolvimento embrionário, que ocasionam na luxação do 

tecido endometrial primitivo fora da cavidade uterina na 

organogênese antecipada (SIGNORILE et al, 2012). 

A etiologia de certas mutações gênicas não são um pré-

requisito para a gênese da doença e as amostragens controle 

precisam ser meticulosamente examinadas para subentender 

esse tipo de interação. Existe uma associação distinta entre os 

locais de mutações etiológicas e o fenótipo da doença. Estudos 

relatam agrupamentos familiares relacionados a endometriose, 

porém a doença não parece ser herdada de um modo 

mendeliano simples. Análises genéticas demonstraram um 

crescimento da frequência da patologia em parentes próximos 

com o tipo de herança possivelmente poligênico/multifatorial 

(HANSEN; EYSTER, 2010) Várias heranças problemáticas 

para os seres humanos apresentam mecanismos multifatoriais 

ou poligênicos, devido principalmente a complexidade das 

interações possíveis entre os diferentes genes, é uma tarefa 

árdua, mas que atualmente tem sido auxiliada por técnicas de 

genética modernas e eficazes.   

De acordo com os dados descritos na literatura os 

mecanismos fisiopatológicos para o surgimento da 

endometriose estão sujeitos a proliferação, diferenciação, 

migração celular, supressão, crescimento tumoral, apoptose, 

angiogênese e genes associados à inflamação. Esses dados 

são obtidos analisando principalmente os SNPs (Single 

Nucleotide Polimorphisms), rastreamento, marcadores 
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microssatélites, variáveis de inserção ou exclusão de repetições 

compatíveis e variantes de número de cópias (ZONDERVAN et 

al, 2016). É possível notar com esses achados que os 

componentes para o desenvolvimento da doença são 

multifatoriais.  

A endometriose é classificada em três tipos diferentes, a 

superficial, na qual os sintomas e consequências são mais 

leves; ovariana, mais relacionada à questão da gravidez; e a 

profunda, a mais grave, com armazenamento de tecido 

endometrial na pélvis, podendo chegar até a bexiga, útero e 

intestino, nessa condição, deve-se ser levada em consideração 

a possibilidade de cirurgia. Procedimento realizado sem corte 

no abdômen, através do método laparoscópico vídeo-assistido, 

que por meio do auxílio de lentes e câmeras permite uma maior 

precisão, deixando o processo menos invasivo e com maior 

rapidez na recuperação. Nesse procedimento retira-se o 

acúmulo de material menstrual, conhecido como foco da 

doença, aliviando todos os possíveis sintomas da mulher, além 

de evitar futuros danos (ABRÃO, 2019). 

As mulheres que possuem a endometriose, necessitam 

realizar alguns cuidados como, uma alimentação anti-

inflamatória que irá aliviar a presença dos sintomas, assim 

como uma prática regular de atividades físicas, e estiver no 

meio de algum tratamento deve seguir à risca para evitar 

complicações. Alguns estudiosos sugerem que a 

suplementação com ômega 3 pode prorrogar o crescimento de 

tecidos endometriais, reduzir a dor e a inflamação e melhorar a 

qualidade de vida das mulheres. Descobriu-se que a 

suplementação com EPA (ácido eicosapentaenóico) levou a 

uma redução na espessura do interstício do tecido endometrial, 

sugerindo que a inflamação da endometriose deve ser 
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concentrada nesta região. (NATSU, et al. 2008). Além disso 

existe a relação do ômega 3 com a prevenção de casos de 

trombose venosa, pois o mesmo diminui a vasoconstrição e 

agregação plaquetária. Esses casos acontecem em sua maioria 

devido ao uso contínuo de anticoncepcionais. 

O endométrio é o tecido que reveste a parte interna do 

útero, durante o período fértil, hormônios estimulam que essa 

camada fique mais grossa, para o caso de uma fecundação. No 

entanto se a gravidez não acontecer, o endométrio descama e 

sangra, formando a menstruação, em mulheres com 

endometriose, as células do endométrio, que deveriam ficar só 

no útero migram para os ovários, intestino, bexiga, trompas, 

entre outros. Fora do lugar, elas provocam inflamação 

consequentemente gerando dores.  

           Uma pesquisa realizada no setor de Endometriose da 

Disciplina de Ginecologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo definiu 

que a média de idade das 892 pacientes com endometriose foi 

de 33,2 ± 6,3 anos, com uma dominância da população branca 

(78,7%) e de mulheres casadas ou com união estável (69,5%). 

Vale ressaltar um maior predomínio de mulheres com alto grau 

de instrução, sendo que 76,9% apresentavam 2º ou 3º graus 

completos, como pode ser observado na Tabela 1 (BELLELIS 

et al, 2010). 

 

Tabela 1. Características demográficas gerais das 892 

pacientes com confirmação anátomopatológica de 

endometriose pélvica. 
 N° de pacientes Porcentagem 

Raça   
Branca 702 78,7% 
Negra 143 16,0% 

Amarela 41 4,6% 
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Não consta 6 0,7% 
Estado civil   

Casada / Estável 620 69,5% 
Separada 40 4,5% 
Solteira 224 25,1% 
Viúva 5 0,6% 

Não conta 3 0,3% 
Escolaridade   

1° grau 189 21,2% 
2° grau 223 25,0% 
3° grau 463 51,9% 
Nenhum 7 0,8% 

Não consta 10 1,1% 
Total 892 100% 

Fonte: Aspectos epidemiológicos e clínicos da endometriose pélvica - uma série de 
casos, 2010. 
 

Além desses fatores, é importante discutir sobre o estilo 

de vida dessas mulheres. Devido ao alto custo do tratamento, 

através do uso contínuo de medicamentos que na maioria dos 

casos não são disponibilizados pelo governo, além das fortes 

dores e o uso de analgésicos prejudicando sua saúde e 

acarretando novos problemas. Assim como a difícil realização 

de cirurgias, como a videolaparoscopia ou histerectomia, que 

em alguns casos é a única saída, pois através de convênios 

particulares exige uma condição financeira elevada ou 

solicitada pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Nesses casos, 

a genética está presente como fator crucial, pois com a 

descoberta de novas formas de tratamento ou diagnósticos, 

diminuirá a realização de antigos métodos.  

Sendo assim a endometriose é considerada uma 

patologia que se caracteriza por apresentar um quadro 

sintomático divergente do ponto de vista físico (LAGANÀ et al., 

2015) e na maioria das vezes psicológico (SOUSA et al., 2015) 

que pode favorecer para uma perceção de baixa qualidade de 

vida (FACCHIN et al., 2015). Porém toda mulher mesmo 

portando esse problema pode ter uma qualidade de vida 
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excepcional dependendo em muitos casos das suas atitudes e 

do seu estilo de vida. É notório que a dor que acompanha a 

doença é um problema que pode causar tanstornos dos mais 

variados no cotidiano do indivíduo, tanto na vida pessoal quanto 

profissional, apesar disso existem tratamentos que podem 

funcionar bem para uma parcela das mulheres acometidas 

minimizando os transtornos decorrentes do problema. 

Diante da suspeita da patologia, o exame ginecológico 

clínico é o passo inicial para o diagnóstico, que pode ser 

confirmado pelos seguintes exames laboratoriais e de imagem: 

visualização das lesões por laparoscopia, ultrassom 

endovaginal, ressonância magnética e um exame de sangue 

chamado marcador tumoral CA-125, que se modifica nos casos 

mais avançados da doença. O diagnóstico mais definitivo, 

porém, ainda depende de uma biópsia. A utilização da diferença 

do CA-125 entre a menstruação e o meio do ciclo para o 

diagnóstico ainda é explorada com menos frequência e isso 

pode ser uma informação útil na avaliação de pacientes com 

suspeita clínica ou radiológica de endometriose. Os níveis de 

CA-125 tendem a ser mais altos durante a menstruação, 

possivelmente devido ao aumento da atividade inflamatória das 

células endometrióticas. Além disso a definição exata de um 

valor referencial para esse marcador ainda não é totalmente 

preciso, o que leva a insegurança de alguns profissionais a 

realizar esse exame. Porém, continua sendo um método rápido 

de análise e de diagnóstico, assim como indicador para o 

avanço deste problema (MARCO et al, 2017). Além dos CA125 

outros indicadores podem contribuir para a análise do 

surgimento do câncer como o AFP, MCA, BTA, PSA, 

Calcitonina, Tireoglobulina e o CEA. Todos esses testes 

laboratoriais podem contribuir para elucidar o desenvolvimento 
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do câncer, permitindo a tomada de decisões a rspeito das 

melhroes opções de tratamento (SICKLICK et al, 2016). 

É importante citar também a existência da Endometriose 

Infiltrativa Profunda (DIE) que se caracteriza como uma forma 

grave da doença e pode atingir muitas estruturas anatômicas 

como a liga uterossacral, paramétrio, bexiga e intestino. A 

dismenorreia (definida como a cólica que ocorre antes ou 

durante a menstruação) é o sintoma mais comum. Outros 

sintomas incluem dispareunia (dor durante o ato sexual), dor 

lombar, disquesia (dificuldade para evacuar) e disúria 

(dificuldade acompanhada de dor ao urinar) (MOUNSEY; 

WILGUS; SLAWSON, 2006). 

A análise de todos os aspectos citados, é de suma 

importância para a qualidade de vida da mulher que lida com a 

patologia. Sendo assim é de grande importância a presença de 

mecanismos genéticos no tratamento e no diagnóstico da 

endometriose, se tornando inevitável a realização de mais 

estudos para a comprovação de uma causa definitiva da 

doença. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com o exposto e através da identificação dos estudos 

conclui-se que a endometriose é uma doença inflamatória grave 

e que atinge uma porcentagem significante de mulheres, fato 

que estimula a curiosidade na área favorecendo novos estudos. 

Ainda que com inúmeras análises realizadas a patogênese da 

doença não pode ser definitivamente estabelecida, pois é uma 

série de fatores que acarretam no seu desenvolvimento.  

Sendo assim, a genética interfere diretamente na forma 

de diagnóstico e principalmente de tratamentos, visto que com 
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a descoberta de novos genes envolvidos, ocorrerão futuros 

avanços, podendo influenciar na melhoria do estilo de vida das 

mulheres que sofrem com essa doença e auxiliando a medicina. 

Portanto, o estudo e a pesquisa sobre a endometriose e 

sua origem, devem ser intensificados cada vez mais, para 

assim contribuir para uma melhor relação entre a doença e seus 

aspectos. A vida da mulher com endometriose, precisa ser 

colocada em análise, e deveria ter um apoio maior da área da 

saúde, para assim amenizar o sofrimento psicológico associado 

ao físico.   

Além disso, pesquisas futuras buscando por agentes 

teratogênicos que afetem o desenvolvimento do trato 

reprodutivo feminino também devem ser incentivadas para 

favorecer o entendimento mais profundo de como essas 

moléculas podem afetar as mulheres desde o desenvolvimento 

embrionário. 
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RESUMO: A Fibromialgia (FM) é uma síndrome de dor crônica, 
que atinge músculos, tecidos conjuntivos e articulações, causa 
ao paciente fadiga, sensibilidade, ansiedade e depressão, 
afetando a sua qualidade de vida uma vez que requer uma alta 
disponibilidade financeira para a assistência médica. É uma 
doença de etiologia desconhecida, mas segundo estudos, os 
fatores genéticos associados às interações ambientais são 
influenciadores diretos para o desencadeamento da doença, 
além de serem considerados fatores psicológicos, estresse, 
sono crônico, anormalidades mitocondriais e polimorfismos de 
alguns genes. Com o objetivo de analisar os conhecimentos 
atuais da influência genética no desenvolvimento da 
fibromialgia, realizou-se uma revisão bibliográfica exploratória 
com potencial tecnológico e prospectiva em bancos de dados 
como NCBI, KEGG, PubMed e BVS utilizando os descritores 
“genética” e “fibromialgia”. Considerou-se artigos com textos 
completos em inglês entre os anos de 2012 a 2019. Os 
resultados indicam que a FM atinge de 1% a 5% da população 
sendo preferencialmente identificada em mulheres. Os novos 
avanços na ciência genética com o mapeamento de genes, 
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análise de polimorfismos e identificação de miRNAs associados 
ao desenvolvimento da FM, tem trazido novos conhecimentos 
a respeito dessa doença. Conclui-se a evidente importância de 
estudos que aprimoram a compreensão da base genética da 
FM, uma vez que a sua etiologia ainda não está estabelecida 
para um melhor tratamento e prevenção da doença. 
Palavras-chave: Genética. Fibromialgia. Polimorfismo.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A fibromialgia (FM) é uma síndrome de dor crônica que 

acomete músculos, tecidos conjuntivos e articulações (DANDA; 

THOMAS, 2019). Manifesta-se por mais de três meses sem 

contusão evidente quando a pessoa é acometida. Atinge 1% a 

5% da população (JONES, 2015), afetando mais comumente 

mulheres do que homens (CLAUW, 2014), as mesmas mostram 

um limiar de dor mais baixa e sintomas mais graves (WOLFE et 

al., 1995), evidenciando-se geralmente entre os 30 e 60 anos 

de idade.   

A primeira tentativa de estudo sobre a doença surge nos 

anos de 1816 pelo médico britânico Willian Balfour 

(GREMILLION, 1998). Em 1904 Stockman relata áreas 

inflamadas e dolorosas (STOCKMAN, 1904), sendo a doença 

chamada por Willian Gowers, no mesmo ano, como Fibrosite 

(MARTINEZ, 1997), que tinha como quadro clínico de dores 

musculoesqueléticas difusas acompanhadas de pontos 

dolorosos a dígito-pressão, fadiga e distúrbios do sono. Porém, 

esse termo trouxe atraso para o estudo da doença, pois 

englobava uma diversidade de patologias que acometiam o 

músculo esquelético (MARTINEZ, 1997). Foi então que em 

1981, Yunys propôs o termo Fibromialgia (MARTINEZ et al., 

1995), termo mais correto diante da não confirmação do 
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processo inflamatório descrito por Stockman. Em 1990 tem-se 

a publicação de um protocolo para diagnóstico da doença 

durante um simpósio médico, pelo Colégio Americano de 

Reumatologia (ACR), o qual foi adotado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) em 1993 (GREMILLION, 1998). 

Sabe-se que a fibromialgia ocorre em famílias, sugerindo 

que fatores genéticos contribuem para o risco de desenvolver 

esta doença. A etiologia e patogênese da fibromialgia é incerta, 

pouco se sabe ao certo sobre a sua base genética. É provável 

que variações em muitos genes, cada um com um pequeno 

efeito pleiotrópico se combinam para aumentar o risco de 

desenvolver essa condição. A fibromialgia não apresenta um 

padrão claro de herança nas famílias. No geral, o risco de 

desenvolver essa condição é cerca de oito vezes maior 

para parentes de primeiro grau de indivíduos afetados (como 

irmãos ou filhos) em comparação com o público em geral. A 

patogênese não é completamente entendida, mas são 

estudadas as influências genéticas, incluindo polimorfismos 

simples de nucleotídeos (SNPs) específicos envolvidos nos 

processos serotoninérgicos, dopaminérgicos, e vias 

catecolaminérgicas, uma vez que são observadas grandes 

associações familiares na sua manifestação e a hereditariedade 

justifica 50% do desenvolvimento de dor crônica (PARK et al., 

2015).  

Esse distúrbio pertence ao grupo de distúrbios 

reumáticos dos tecidos moles é caracterizada em muitos casos 

por dor crônica generalizada, distúrbios cognitivos, afetivos, a 

fadiga e o cansaço para realização de atividade cotidianas 

(PARK et al., 2015). Novos avanços na forma como são 

realizados os estudos genéticos sugerem uma associação com 

polimorfismos nas vias serotonérgicas, dopaminérgicas e 
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catecolaminérgicas (PARK; LEE, 2017) envolvidas na 

transmissão e modulação da dor. Apesar disso, essa doença é 

provavelmente expressa na presença de algum gatilho 

ambiental, que leva à expressão de múltiplos genes que 

amplificam a percepção da dor modificando suas vias 

bioquímicas de sensação e processamento (ABELES et al., 

2007). 

Além dessas anormalidades em neurotransmissores na 

neurobiologia, variáveis psicológicas, estresse pós-traumático e 

fatores ambientais podem influenciar. Mutações no músculo e 

variação da sequência no mtDNA também são uma 

possibilidade para o desenvolvimento da doença (DANDA; 

THOMAS, 2019). Além disso, esse distúrbio pode ser 

desencadeado por infecção ou doença que, de outra forma, não 

causaria dor crônica, lesão e outro estresse físico. Fatores 

psicossociais como histórico de abuso ou negligência na 

infância, exposição a guerras ou outros eventos catastróficos e 

baixa satisfação no trabalho ou na vida também foram 

associados a um risco aumentado de fibromialgia. Além disso, 

inatividade física, obesidade e distúrbios do sono parecem 

aumentar o risco (GEER et al., 2010). 

A dificuldade de identificar a manifestação fisiopatológica 

específica também é acompanhada por dificuldades no seu 

diagnóstico. Atualmente esse diagnóstico é realizado com base 

nos critérios fornecidos pelo American College of Rheumatology 

(ACR) (WOLFE et al., 2010), o mesmo passou por significativos 

avanços que trazem beneficência para o paciente, uma vez 

que, na década de 90 era analisada a dor generalizada, com 

pelo menos 3 meses consecutivos de dor e 11 “pontos 

dolorosos” à palpação digital (WOLFE et al., 1990). A partir de 

2010 foram utilizados dois padrões para o diagnóstico: a dor 
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generalizada e o nível de gravidade da doença, considerando 

sintomas somáticos e cognitivos (WOLFE et al., 2010).  A 

medição do limiar da dor com a pressão digital ainda é utilizada 

tanto para exame clínico abrangente quanto para excluir outros 

resultados (SLUKA, 2016). Já em 2016 esses critérios foram 

revisados e ele agora pode ser realizado independentemente 

de outras possíveis patologias coexistentes, se todos os outros 

sintomas estiverem presentes (WOLFE et al., 2016). 

Este trabalho teve como objetivo revisar as novas 

descobertas no ramo da genética ligadas a fibromialgia que 

podem ter impacto direto, seja na vida ou no tratamento dos 

pacientes acometidos pela doença e explanações atuais para a 

fisiopatologia da fibromialgia, focando em indicadores de 

fatores genéticos que estejam envolvidos no desenvolvimento 

e agravamento dos sintomas da FM. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica 

narrativa e exploratória, a fim de abordar as possíveis relações 

genéticas com o desenvolvimento da fibromialgia, além de 

explorar os conhecimentos envolvendo a preocupação acerca 

desta patologia. Ademais, a análise das informações obtidas 

em artigos busca encontrar a sua etiologia, novas 

possibilidades de diagnóstico, formas de prevenção, bem como 

novas formas de tratamento. 

A pesquisa literária foi executada no segundo semestre 

de 2019 sendo concentrada nos periódicos NCBI, KEGG, 

EMBL-EBI, ExPASy, PubMed e BVS utilizando os seguintes 

descritores: “Genética” e “Fibromialgia”, os resultados foram 

compilados a partir de dados online e artigos com textos 
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completos e disponíveis no idioma inglês. A utilização dos 

descritores objetivou restringir as pesquisas garantindo a 

utilização de artigos de referência ou mais atuais sobre a 

temática proposta. 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos que 

apresentaram textos completos disponíveis nas plataformas de 

pesquisa, publicações que apresentaram dados convergentes 

com os objetivos propostos, além de estudos científicos de 

referência, priorizando publicações dos últimos 5 anos. Existem 

citações de datas anteriores, visto a importância desses 

estudos de referência e citações obrigatórias dos bancos de 

dados. Foram excluídos da pesquisa artigos que divergiam do 

objetivo proposto neste trabalho. 

As análises dos conteúdos identificados como de 

interesse se basearam em uma leitura detalhada dos artigos, 

resultando em uma seleção de quais atendiam o objetivo 

proposto. Assim, as informações adequadas foram agrupadas 

de maneira ordenada para discussão sobre o tema, no presente 

estudo foram analisados 38 artigos. 

Além disso, foi realizada uma garimpagem in silico 

isolando apenas genes humanos, entre os 73 genes descritos 

para diversos organismos, relacionados com a fibromialgia e 

descritos nos bancos de dados do NCBI, nas plataformas Gene 

e OMIM. Além disso, os genes foram analisados um a um nas 

plataformas KEGG Orthology, KEGG Gene, KEGG Enzyme, 

InterPro, NextProt, UniProtKB, AmiGO, Bgee, OMABrowser, 

OrthoDB, HGNC e ExPASy, gerando uma imensa quantidade 

de dados isolados para cada gene que será fruto de trabalhos 

posteriores. A análise de cada gene foi realizada para verificar 

sua possível influência em mecanismos fisiológicos, 
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influenciados pela genética, capazes de gerar o estado de 

fibromialgia nos indivíduos. 

Isto possibilitou a construção de tabelas de referência 

atuais com a composição gênica envolvida neste acometimento 

para comparação com tabelas gênicas de outros autores. Assim 

é possível uma visualização mais detalhada e pormenorizada 

dos genes envolvidos nos diferentes processos que podem 

culminar na apresentação da fibromialgia pelos pacientes. 

Permitindo novas possibilidades de identificação da influência 

gênica e suas possíveis relações com medicamentos que 

podem ser úteis no tratamento dos pacientes. Parcerias para 

estudos de docking molecular estão sendo realizadas para 

analisar individualmente cada gene envolvido no processo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pellegrino et al., (1989) avaliaram 17 famílias que tinham 

a FM para analisar se a doença pode ser uma condição 

herdada. Ainda que o tamanho das amostras fosse 

relativamente pequeno, sugeriu-se se tratar de uma herança 

autossômica dominante (HAD). Isto é um dado preocupante, 

visto que as HAD têm como um dos seus preceitos não pular 

gerações apresentando-se em todas as gerações da prole de 

um afetado em uma alta quantidade, uma vez que sua 

incidência margeia os 50%. Demonstrou-se que variantes 

genéticas e mecanismos de herança em genes relacionados à 

dor contribuem cerca de 50% no desenvolvimento da dor 

crônica, como mostrado em estudos de ligação, ilustrando a 

correlação entre variantes genéticas e resposta à dor 

(D´AGNELLI et al., 2019). 
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Segundo Buskila e Neumann (1997), que estudaram a 

doença mais em pacientes femininas, uma vez que a maior 

parte dos atingidos pela doença são mulheres; eles realizaram 

o estudo em familiares parentais de sangue como pais, irmãos, 

filhos e também de membros não sanguíneos: maridos. A 

prevalência de FM entre parentes sanguíneos dessas pacientes 

com a síndrome foi de 26%, enquanto que entre os membros 

não sanguíneos era de apenas 19%. Arnold et al., (2013) 

mostraram que em irmãos o risco de FM foi semelhante ao 

encontrado acima, cerca de 27,2%. Um estudo de varredura de 

ligação em todo o genoma revelou um risco 13,6 vezes maior 

de desenvolver a síndrome em parentes de primeiro grau 

fortalecendo a hipótese genética (D´AGNELLI et al., 2019), 

além de evidenciarem a implicação da metilação do DNA nas 

mulheres com maior sensibilidade à dor (Tabela 1). Além disso, 

pacientes com FM apresentam características familiares que 

reafirmam a ideia de hereditariedade da doença, como 

depressão e traços de personalidade. Todos esses fatores 

sugerem a possibilidade de mecanismos hereditários serem 

mais amplos do que até então pensados. Isto corrobora com os 

dados recentes por tecnologias inovadoras e em larga escala 

aplicáveis aos conhecimentos genéticos. 

 

Tabela 1. Genes candidatos encontrados em mulheres com 

FM. 

Gene  Amostras Função Fisiológica Associações 

BDNF Sangue 

Diferenciação dos 

neurônios/ 

desenvolvimento do 

sistema nervoso 

Transtornos do humor 

Alzheimer 

Parkinson 

Doença de Huntington 



NOVOS AVANÇOS NAS DESCOBERTAS DAS INFLUÊNCIAS GENÉTICAS NO 

DESENVOLVIMENTO DA FIBROMIALGIA 

450 
 

NAT15 Sangue 

Histona acetiltransferase 

Compactação de 

cromatina 

Processo de acetilação 

Facilitação do processo 

de transcrição 

HDAC4 Sangue 

Desacetilação das 

histonas nucleares 

Maturação muscular 

Processo de 

desacetilação 

Silenciamento de genes 

PRKCA Sangue Vias de sinalização celular 

Síndrome de estresse 

pós-traumático 

Formação de memória 

emocional 

Câncer 

RTN1 Sangue 

Secreção ou tráfico de 

membranas em células 

neuroendócrinas 

Doenças neurológicas 

Câncer 

PRKG1 Sangue 

Regulação das funções 

cardiovasculares e 

neuronais 

Relaxamento suave do 

tônus muscular 

Evitar a agregação 

plaquetária 

Modular o crescimento 

celular 

Aneurisma da aorta 

Deficiência de 

fosfoglicerato quinase 

SLC17A9 Sangue 
Regulação da 

diferenciação neuronal 
Plasticidade neuronal 

TFAP2A Sangue 
Funções de sobrevivência 

de progenitores simpáticos 
Circuitos neuronais 
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e neurônios 

noradrenérgicos 

Fonte: D'Agnelli et al., 2019. 

 

Os genes estudados mostram as alterações 

ocasionadas em mulheres que desenvolveram a doença, 

buscando explicar a fisiopatologia na população e o motivo das 

mulheres serem mais afetadas. No entanto, nada está 

confirmado e mais estudos precisam ser desenvolvidos.  

     Tendo isso em vista e com base nos novos estudos de 

associação genômica ampla (GWAS) (NORRGARD, 2008) 

alguns genes estão despontando como candidatos para o 

surgimento e instalação da fibromialgia nos pacientes. Esses 

novos estudos permitem a inter-relação de genes com o 

desenvolvimento da doença possibilitando novas abordagens 

para um diagnóstico precoce e aplicação de novos métodos de 

tratamento inovadores capazes de minimizar os problemas 

gerados pela doença.  

A Tabela 2 demonstra a mineração de dados e a 

compilação de 16 genes possivelmente envolvidos no processo 

da fibromialgia identificados em bancos de dados de 

sequências gênicas com informações detalhadas de sua 

localização e sinônimos para cada gene identificado. Não foram 

ainda encontrados estudos certificando a função exclusiva de 

cada gene na fibromialgia, porém o interesse no tema tem se 

tornado mais forte promovendo estudos genéticos mais amplos 

com essa finalidade. Tudo isso permitirá no futuro a validação 

da influência gênica em estudos coorte.  

A análise individual de cada gene descrito na tabela 2 

demonstrou que a maior parte deles está realmente relacionada 
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com a disponibilidade e produção de neurotransmissores 

responsáveis por sensações nos indivíduos como a serotonina, 

dopamina e canais iônicos. Outros estão relacionados com a 

resposta inflamatória e a hipersensibilidade para sensação da 

dor no SNC. Além da influência direta existe ainda a influência 

indireta onde genes estão envolvidos em mecanismos de 

controle gênico de outras regiões que acabam por afetar os 

genes responsáveis pela produção dessas moléculas 

cerebrais. Isto pode ser percebido também em quadros 

depressivos onde a diminuição da produção de determinados 

neurotransmissores causam problemas nas fendas sinápticas 

permitindo o desenvolvimento da depressão. Essa compilação 

é importante para entender de modo global quais vias 

bioquímicas podem estar relacionadas com o desenvolvimento 

da fibromialgia, inicialmente relacionada como herança 

multifatorial. 

 

Tabela 2: Genes potencialmente envolvidos no 

desenvolvimento da fibromialgia compilados de bancos de 

dados. 
Gene Descrição Localização Sinônimos 

COMT catechol-O-

methyltransferase 

[Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 22, 

NC_000022.11 

(19941772..19969975) 

HEL-S-98n 

MEFV MEFV innate 

immuity regulator, 

pyrin [Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 16, 

NC_000016.10 

(3242028..3256776, 

complement) 

FMF, MEF, 

TRIM20 
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SLC6A4 solute carrier family 

6 member 4 [Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 17, 

NC_000017.11 

(30194319..30235697, 

complement) 

5-HTT, 5-

HTTLPR, 

5HTT, HTT, 

OCD1, SERT,  

IGF1 insulin like growth 

factor 1 [Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 12, 

NC_000012.12 

(102395860..102481839, 

complement) 

IGF, IGF-I, 

IGFI, MGF 

LEP leptin [Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 7, 

NC_000007.14 

(128241201..128257629) 

LEPD, OB, 

OBS 

TNF tumor necrosis 

factor [Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 6, 

NC_000006.12 

(31575565..31578336) 

DIF-alpha, 

TNFA,TNFSF2,

TNLG1F, TNF 

APOE apolipoprotein E 

[Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 19, 

NC_000019.10 

(44905796..44909395) 

AD2, APO-E, 

ApoE4, 

LDLCQ5, LPG 

CRP C-reactive protein 

[Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 1, 

NC_000001.11 

(159712289..159714589, 

complement) 

PTX1 

HLA-B major 

histocompatibility 

complex, class I, B 

[Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 6, 

NC_000006.12 

(31353875..31357179, 

complement) 

AS, B-4901, 

HLAB 

HLA-A major 

histocompatibility 

complex, class I, A 

[Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 6, 

NC_000006.12 

(29942532..29945870) 

HLAA 
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SERPIN

A1 

serpin family A 

member 1 [Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 14, 

NC_000014.9 

(94376747..94390654, 

complement) 

A1A, A1AT, 

AAT, PI, PI1, 

PRO2275, 

alpha1AT, nNIF 

NOS3 nitric oxide synthase 

3 [Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 7, 

NC_000007.14 

(150991017..151014588) 

ECNOS, eNOS 

IL4 interleukin 4 [Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 5, 

NC_000005.10 

(132673986..132682678) 

BCGF-1, 

BCGF1, BSF-1, 

BSF1, IL-4 

GHRL ghrelin and 

obestatin 

prepropeptide 

[Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 3, 

NC_000003.12 

(10285666..10292947, 

complement) 

MTLRP 

IGFBP3 insulin like growth 

factor binding 

protein 3 [Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 7, 

NC_000007.14 

(45912245..45921272, 

complement) 

BP-53, IBP3 

STK11 serine/threonine 

kinase 11 [Homo 

sapiens (human)] 

Chromosome 19, 

NC_000019.10 

(1205778..1228431) 

LKB1, PJS, 

hLKB1 

Fonte: GenBank/NCBI, KEGG Orthology, KEGG Gene, KEGG Enzyme, 

InterPro, NextProt, UniProtKB, AmiGO, Bgee, OMABrowser, OrthoDB, 

HGNC e ExPASy (2019). 

 

Algumas técnicas de estudos passaram a ser utilizadas 

para a identificação da influência de fatores genéticos. A técnica 

GWAS (Genome-Wide Association Study), ou seja, estudos de 

associação genômica ampla, apresentou sinais nas regiões do 

cromossomo 17 (17p11.2–q11.2) que contêm lócus de 

quimiocina como possíveis desencadeadores das doenças. 
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Além disso, foram mapeados nessa região o gene transportador 

de serotonina (SLC6A4) e o gene receptor transitório do 

potencial vanilóide (TRPV2) (ARNOLD et al., 2013), estudos 

deste último gene associados ao TRPV3 buscavam analisar a 

susceptibilidade a partir destes e o agravamento dos sintomas, 

foi então descoberto que alguns haplótipos (versões gênicas) 

de TRPV2 podem estar associados com a proteção na FM 

enquanto o TRPV3 associa-se ao agravamento dos sintomas 

(PARK et al., 2016). Estudos GWAS podem permitir a 

construção de painéis genéticos laboratoriais para testes de 

pacientes acometidos pelo problema e que podem necessitar 

de informações mais aprofundadas a respeito da genética 

envolvida com a doença. Vários desses testes já estão 

disponíveis para as mais diversas doenças, principalmente o 

câncer. Este é um dos modos mais eficientes para identificar a 

predisposição genética dos indivíduos para desenvolver 

determinados acometimentos.   

Os canais TRPV tem papel fundamental e auxiliam nas 

vias de sinalização da dor, nas regiões periférica (SNP) e 

central (SNC), sendo importantes objetos de estudos sobre a 

doença em futuras pesquisas (PARK; LEE, 2017). O 

entendimento dessas interações de sinalização com a dor 

podem permitir o desenvolvimento de novas drogas capazes de 

controlar tais sintomas e isto seria um avanço interessante 

baseado em conhecimentos genéticos e utilizando a ciência da 

farmacogenética como ferramenta principal.  

Diversos genes regulados pela dor e que são sensíveis 

à excitabilidade da dor foram identificados. Estes incluem os 

genes codificadores de canais de sódio dependentes de 

voltagem, GTPciclo-hidrolase 1 (GCH1), receptores mu- 

opióides ecol-O-metil transferase (COMT); e vários genes das 



NOVOS AVANÇOS NAS DESCOBERTAS DAS INFLUÊNCIAS GENÉTICAS NO 

DESENVOLVIMENTO DA FIBROMIALGIA 

456 
 

vias dopaminérgicas, glutamatérgicas e GABAérgicas. 

(OERTEL et al., 2008). Além de certos polimorfismos genéticos 

que afetam as vias serotoninérgicas, dopaminérgicas e 

catecolaminérgicas, sendo encontrados com o estudo de genes 

candidatos (Tabelas 1 e 2) (PARK; LEE, 2017).  

Em estudos mais antigos foi identificado que a FM estava 

ligada a doenças de turvações no soro e líquido 

cefalorraquidiano (LCR) e neurotransmissão; o nível de 5-HT e 

seus metabólitos foram significativamente menores no soro e 

no LCR de pacientes com FM. Esse nível é regulado por 5-hi-

receptor de droxitriptamina 2A (5-HT2A) e os sorotipos 

transportador de toneladas (5-HTT) (EISON; MULLINS, 1996). 

Cohen et al., (2002) encontraram uma associação entre FM e 

um polimorfismo da região promotora de 5-HTT, sendo 

mostrado que o alelo curto foi relacionado a traços de 

ansiedade. O 5-HTT regula o transporte de serotonina dos 

espaços sinápticos para os neurônios apáticos, 

desempenhando um papel importante em neurotransmissores 

serotoninérgicos. Assim, as mutações genéticas podem 

acontecer tanto nos receptores como possíveis genes de 

susceptibilidade a fisiopatologia da FM. Demonstrando as 

intrincadas relações que podem ocorrer entre os genes para 

progressão da doença. 

Mergener et al, (2011) também sugeriram que o polímero 

T102C foi um fator de desencadeamento genético para FM. O 

que foi reafirmado em estudos recentes. No entanto, o 

polimorfismo gênico serotoninérgico na fisiopatologia da FM 

permanece inconclusivo, visto que outros estudiosos obtiveram 

resultados contrários aos por eles indicados.  

Os estudos continuam, já que o caminho serotonérgico 

influencia diversos sintomas psiquiátricos, como depressão, 
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ansiedade e fadiga, que são comuns em pacientes com a 

doença (MURPHY et al., 1998). 

A catecol-O-metil transferase (COMT) é uma das 

principais enzimas contendo catecol e catecolamina de 

neurotransmissores como dopamina, epinefrina e 

noradrenalina (PARQUE; LEE, 2017). Essa enzima é utilizada 

no SNC, afetando os neurotransmissores da catecolamina. 

Uma mutação comumente estudada no contexto da 

fisiopatologia da FM é o polimorfismo Val158Met (SNP rs4680) 

(PARQUE; LEE, 2017). Martinez-Jauand et al., (2013) 

encontraram pacientes com FM com o genótipo Met158Met 

com maior sensibilidade à pressão e dor de nível superior do 

que pacientes com o genótipo Val158Met. Em estudo sobre o 

rs4680, foi evidenciado a sua influência no aumento da dor 

utilizando a ferramenta Questionário de Impacto da Fibromialgia 

(FIQ). Outros polimorfismos do gene COMT, incluindo os SNPs 

rs6269, rs4633 e rs4818 também foram estudados, estando 

seus papéis ainda incompreendidos. Contudo, agrupadamente, 

o gene COMT é o candidato de grande suscetibilidade à FM, 

mesmo com variações observadas, requerendo estudos futuros 

para a confirmação de preferência do tipo coorte.  

Trabalhos recentes mostraram que a dopamina tem um 

papel importante na inibição de dor. Com essa descoberta, os 

pesquisadores observaram que pacientes com FM apresentam 

reação dopaminérgica interrompida e grande sensibilidade a 

estímulos dolorosos. Além disso, o polimorfismo de repetição 

do exon III do receptor de dopamina tem estado relacionado ao 

perfil de personalidade dos pacientes com a SFM (BUSKILA et 

al., 2004).  

Smith et al., (2012) realizaram um estudo onde foram 

identificados genes candidatos em larga escala por meio de um 
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chip de matriz genética (Pain Re-Search Panel) que analisa 

variantes de mais de 350 genes conhecidos. Nesse estudo, 

também chamou a atenção vários canais de íons para a 

constatação e processamento de sistemas térmicos, mecânicos 

e químicos no estímulo para a dor (EGLEN et al., 1999). 

Pesquisadores encontraram agregação entre polimorfismos do 

gene do receptor adrenérgico (AR) e a fibromialgia, estando 

propensos a desencadear a doença (VARGAS-ALARCON et 

al., 2009). 

A tabela 3 mostra os genes candidatos às suscetibilidade 

da fibromialgia e como eles atuam no fibromiálgico. No entanto, 

o papel desses genes ainda está inconclusivo, sendo 

necessários que mais estudos sejam desenvolvidos para um 

resultado específico e com maior eficácia sobre a etiologia, 

possibilitando um melhor diagnóstico e tratamento. 
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Tabela 3. Genes candidatos na patologia da FM.               
Sistema afetado Genes Efeito na FM 

Serotoninérgico T102C no gene 

do receptor 5-

HT2A 

Região promotora 

de 5-HTT ( 5-

HTTPR) 

Desenvolvimento de FM e 

sintomas psiquiátricos  

Desenvolvimento de FM e 

distúrbios psicológicos  

Traços relacionados à 

ansiedade 

Catecolaminérgico Rs4680 do gene 

COMT 

Haplótipo 

ACCG do gene C

OMT 

Outros genes CO

MT 

Desenvolvimento de FM 

Maior gravidade da dor  

Maior enfrentamento de dor 

não adaptativo  

Desenvolvimento de FM e 

aumento da sensibilidade e 

gravidade da dor 

Dopaminérgico  DRD4 exon3 

repetir 

polimorfismo 

Desenvolvimento de FM e 

perfil de personalidade em 

pacientes com FM 

De outros canais de íons  Gene SCN9A (co

dificado em DRG) 

TRPV2 e TRPV3 

genes 

Desenvolvimento de FM e 

sintomas psicológicos graves 

em pacientes com FM 

SEM metabolismo GCH1 haplótipos Desenvolvimento de FM e 

sensibilidade à dor 

Receptores adrenérgicos  Gene AR  Desenvolvimento de FM e 

diferentes domínios dos 

sintomas de FM 

Neuroplastic vias BDNF-

NTRK2-CREB1 caminhos 

 Desenvolvimento de FM e 

sintomas em pacientes 

Fonte: Adaptado de PARK e LEE, 2017. 

A FM é uma doença de dor crônica, caracterizada por 

rigidez articular, fadiga, distúrbios do sono, sensibilidade, 

ansiedade e depressão. As pesquisas na área se tornam cada 

vez mais importantes para compreender a sua etiologia, 

entendendo como fatores genéticos podem influenciar. Além de 

possibilitar um diagnóstico e tratamento precoce e 

consequentemente uma melhor qualidade de vida não só aos 
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acometidos, mas à família e à sociedade em que a pessoa 

fibromiálgica está inserida. Uma vez que se tem grande custo 

com terapias alternativas e farmacológicas, devido à ausência 

de um tratamento que haja diretamente na causa da doença, 

além de envolver fatores sociais, pois muitos familiares e a 

própria sociedade não saberem lidar com o fibromiálgico.  

 

CONCLUSÕES  

 

Novos avanços na descoberta de componentes 

genéticos da Síndrome da Fibromialgia estão a cada dia ficando 

mais claros. Vários genes estão sendo descritos como 

influenciadores desse processo na medida que novas técnicas 

genéticas estão sendo empregadas mundo afora. 

Os principais genes responsáveis por esse processo são 

aqueles ligados a produção normal de neurotransmissores que 

causam sensações de bem-estar nos indivíduos como a 

serotonina, dopamina e catecolamina. Qualquer alteração 

mutacional nesses genes pode apresentar deficiências nesses 

produtos contribuindo assim para a progressão da doença.   

Ficou evidente que alguns polimorfismos gênicos 

envolvidos nos processos serotoninérgicos, dopaminérgicos e 

vias catecolaminérgicas podem estar associados na etiologia 

da FM, assim como no agravamento de seus sintomas. Além 

de explicitar os genes que seriam causadores do aparecimento 

da FM mais em mulheres do que em homens.  

No entanto, faz-se necessária a realização de mais 

estudos, devido as grandes controvérsias nos resultados 

obtidos. A FM só começou com sua classificação mais acertada 

recentemente, abrindo caminhos para novos estudos e a 

expectativa de resultados mais eficazes. 
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Da mesma forma, melhorando a pesquisa genética de 

biomarcadores de FM, um novo cenário de tratamento baseado 

em medicina personalizada pode ser revelado, com grandes 

benefícios e menos efeitos colaterais para pacientes com FM e 

custo reduzido para os sistemas nacionais de saúde. 
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RESUMO: alterações cromossômicas são influenciadas por 
fatores externos e internos, como ambientais e hereditários, 
causando disfunções orgânicas no corpo do ser humano, dentre 
elas distúrbios no coração. Esse estudo tem por objetivo 
analisar a associação entre as patologias cardíacas 
desenvolvidas a partir das principais malformações genéticas 
numéricas. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
seguindo os critérios de inclusão obtidos pelos Descritores em 
Ciência da Saúde que totalizaram 14 estudos para análise 
publicados entre os anos de 2010 a 2017, nas línguas inglesa, 
espanhola e portuguesa, auferidos dos bancos de dados 
SciELO e PubMed. Nessa perspectiva, com relação as 
cardiopatias congênitas associadas às síndromes 
cromossômicas avaliadas, que foram as síndromes de Turner, 
Edwards, Patau, Trissomia do 21 e Klinefelter, constatou-se que 
a persistência do canal arterioso, a comunicação interatrial e 
comunicação interventricular se fizerem presentes na totalidade 
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das alterações genéticas avaliadas, enquanto que a Tetralogia 
de Fallot, forame oval patente, dextrocardia, estenose 
pulmonar, defeitos nas valvas aórticas e pulmonares, dentre 
outras patologias foram pontuais a alguns dos casos 
analisados. Portanto, ante os resultados obtidos, conclui-se que 
as más formações cardíacas congênitas associadas às 
principais síndromes genéticas da atualidade estão presentes 
de 40-50% dos casos acometidos e são responsáveis pela 
baixa sobrevida da criança. Ressalta-se a importância do tema 
diante da mudança nos determinantes sociais, nos quais as 
mulheres engravidam tardiamente por escolha e, dessa forma, 
a idade avançada da mãe ou a sua própria qualidade de vida 
são fatores que influenciam diretamente no desenvolvimento 
das anomalias cromossômicas e suas alterações congênitas. 
Palavras-chave: Genetic dissesses. Síndrome de Edward. 

Síndrome de Patau. Síndrome de Down. Síndrome de 

Klinefelter. Síndrome de Turner. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo da fecundação e gestação podem ser 

influenciados por fatores internos e externos, como ambientais 

e hereditários, que poderão desenvolver da classificação 

cromossômica normal uma patologia para o ser humano em 

gestação. Essa alteração genética ocasiona uma falha na 

divisão celular do óvulo ou do espermatozoide que, de maneira 

oposta à formação de um par de cromossomos, pode 

apresentar-se como triploidia, aneuploidia, monoplodia ou 

poliplodia. Dessa forma, caracterizam-se as síndromes 

genéticas numéricas (FLEITAS, 2014). 

            Dentre as desordens mencionadas, é possível 

identificar as de maior incidência, como a Síndrome de Down, 

mais comum de todas, causada pela trissomia do cromossomo 
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21, que afeta 1/7000 nascidos vivos. Seguida por Edwards, com 

a trissomia do cromossomo 18, descrita em 1960 com a 

prevalência de 1 em 8.500 nascidos vivos. Klinefelter, com a 

diploidia do cromossomo X em indivíduos do sexo masculino, 

com incidência de 1/500 nascidos vivos. Turner, caracterizada 

pela ausência parcial ou total de um cromossomo X que afeta 

aproximadamente um em cada 2.500 nascimentos femininos. 

E, por fim, ainda entre as mais frequentes, a síndrome de Patau, 

anormalidade cromossômica na qual o paciente possui uma 

cópia extra do cromossomo 13, com prevalência de 1/20000 

recém-nascidos vivos (BERMUDEZ et al., 2014; COSTA E 

ÁVILA, 2017; MARQUI, 2018). 

Nessa perspectiva, com relação às malformações 

genéticas, é preciso retratar suas manifestações clínicas mais 

comuns, que são: neurológicas (atraso no desenvolvimento 

psicomotor; malformações cerebrais e craniofaciais; 

convulsões; surdez; ventrículo cerebral único), oftalmológicas 

(déficit visual; glaucoma; catarata congênita; ciclopia; 

enoftalmia), cardíacas (cardiopatias congênitas), 

gastrointestinais (dificuldades alimentares; refluxo 

gastroesofágico), renais (rim policístico), endocrinológicas 

(alterações do metabolismo do crescimento e 

desenvolvimento), hematológicas (persistência da hemoglobina 

fetal) dermatológicas e ortopédicas (polidactilia; pé valgo; 

escoliose) (BERMUDEZ et al., 2014; COSTA E ÁVILA, 2017; 

MARQUI, 2018). 

Dentre as principais evidências clínicas, destacam-se as 

cardiopatias congênitas, tais quais: comunicação interatrial, 

comunicação interventricular, persistência do canal arterioso, 

dextrocardia, entre outras de menor incidência. As cardiopatias 

estão presentes em cerca de 40 a 60% dos casos nas 
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síndromes genéticas supracitadas e são responsáveis pela 

baixa sobrevida da criança. A maioria morre logo após o 

nascimento, sendo, inclusive, a maior porcentagem antes dos 3 

meses. Ressalta-se, ainda, que 80% não atinge o final da 

gravidez devido ao déficit de um órgão fundamental para a 

sobrevida (FLEITAS, 2014). 

 Portanto, ante a incidência considerável das 

cardiopatias congênitas nas síndromes genéticas e a escassez 

de conteúdos que avaliam esse tema, o presente estudo tem 

por objetivo, por meio da revisão integrativa, analisar a 

associação entre as patologias cardíacas desenvolvidas a partir 

das principais malformações genéticas numéricas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo com coleta de dados realizado a 

partir de fontes secundárias, por meio de levantamento 

bibliográfico e baseado na experiência vivenciada pelos autores 

por ocasião da realização de uma revisão integrativa (SOUZA, 

2010). 

A busca de materiais foi realizada no laboratório de 

informática do Centro Universitário UNIFIP no período de 

agosto a novembro de 2019. 

Determinou-se “quais as principais cardiopatias 

congênitas associadas as alterações cromossômicas que são: 

Síndrome de Patau, Síndrome de Turner, Síndrome de 

Edwards e Síndrome de Down?” como questão norteadora de 

pesquisa. 

Conforme sintetizado na Figura 1, o processo se deu a 

partir da pesquisa nos Descritores em Ciência da Saúde 

(DeCS), onde foram encontrados os seguintes descritores em 
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inglês e português: “genetic dissesses” e “cardiopatias 

congênitas”. Os mesmos foram usados nos bancos de dados: 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e National Library 

of Medicine National Institutes of Health (PubMed) para 

encontrar os artigos. 

Foram utilizados como filtros: artigos entre 2010 e 2017, 

na língua portuguesa, inglesa e espanhola, trabalhos em 

humanos e artigos disponíveis em texto completo. Destarte, 

foram selecionadas 14 publicações. 

Após a busca de materiais, os dados individuais dos 

artigos (autores, base de dados, periódicos e ano de 

publicação) foram anexados em uma tabela do Excel 2013.  

Por fim, analisaram-se os 14 artigos encontrados e 

incluídos na Revisão Integrativa da Literatura, depois realizou-

se a representação dos resultados, seguidos de discussões, e 

finalizou-se com a conclusão. 

 

Figura 1. Fluxograma da Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 . 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente amostra de revisão integrativa é composta 

por 14 estudos primários com artigos publicados entre os anos 

de 2010 a 2017, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola 

que encontram-se sintetizados no quadro 1. 

 

Quadro 1: Síntese dos achados nos estudos primários. 

Título do artigo Autores Periódic

o 

Ano de 

publicação 

Base de 

dados 

Cardiovascular 

and renal 

anomalies in 

Turner 

Syndrome. 

CARVAL

HO, A. B. 

et al. 

Revista 

da 

Associaç

ão 

Médica 

Brasileira 

2010 SciELO 

Cardiovascular 

phenotype in 

Turner syndrome-

integrating 

cardiology, 

genetics and 

endocrinology. 

MORTEN

SEN, K.H 

et al. 

Endocrin

e 

Reviews 

2012 SciELO 

Bicuspid aortic 

valve and aortic 

coarctation are 

linked to deletion 

of the X 

chromosome 

short arma in 

BONDY, 

C. et al. 

Med. 

Genet. 

2013 SciELO 
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Turner 

Syndrome. 

Down syndrome: 

Prevalence and 

distribution of 

congenital heart 

disease in Brazil. 

BERMUD

EZ, B. E. 

B. V. et al. 

São 

Paulo 

Med. J. 

2014 SciELO 

Sindrome de 

Patau o trissomia 

13: reporte de 

caso. 

FREITAS

, L. 

Rev. Del 

Nacional 

2014 SciELO 

Sindrome de 

Edwards ou 

trissomia 18: 

relato de caso. 

CABALL

ERO, D. 

R. et al 

Rev. Nac. 2015 SciELO 

Síndrome de 

Down: 

Prevalência e 

distribuição de 

cardiopatias no 

Brasil. 

BERMUD

EZ, B. E. 

B. V. et al 

Revista 

Médica 

de São 

Paulo 

2015 ScieEL

O 

Síndrome de 

trissomia 18: 

Reporte de um 

caso clínico. 

SALDAR

RIAGA, 

W. et al. 

Ver. Chil. 

Pediatr. 

2016 SciELO 

Doble 

aneuploidia:sindr

omes de 

Klinefelter y 

Edwards (48, 

COSTA, 

M et al. 

Arch. 

Argent. 

Pediatr. 

2017 PubMe

d 



ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS E SUAS PRINCIPAIS CARDIOPATIAS 

CONGÊNITAS ASSOCIADAS: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

472 
 

XXY+18). 

Reporte de caso. 

Perfil dos 

pacientes 

acompanhados 

no ambulatório de 

spindrome de 

Down do Hospital 

de Clínicas da 

Universidade 

Federal do 

Paraná. 

RUZ-

MONTES

, M. A. et 

al 

Revista 

Colombia

na da 

Cardiolog

ia 

2017 SciELO 

Genotype-

phenotype 

correlation for 

congenital heart 

Disease in Down 

Syndrome 

through analysis 

of partial trisomy 

21 cases. 

PELLERI, 

M. C. et 

al. 

Genomic

s 

2017 PubMe

d 

Phenotype in girls 

and women with 

Turner 

Syndrome: 

Association 

between 

dysmorphic 

features, 

Karyotype and 

NOORD

MAN, I. et 

al. 

Europea

m Jounal 

of 

Medical 

Genetics 

2018 SciELO 
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cardio-aortic 

malformations. 

Trisomy 18 in a 

first-trimester 

fetus with 

thoraco-

abdominal 

Ectopia Cordis. 

DIAZ-

SERANI, 

R. et al. 

Fetal 

Pediatric 

Patholog

y 

2019 PubMe

d 

The natural 

history of 

pregnancies with 

prenatal 

diagnosis of 

Trisomy 18 or 

Trisomy 13: 

Retrospective 

cases of 23 years 

experience in a 

brazilian public 

hospital. 

DUQUE, 

J. A. P. et 

al. 

Genetics 

and 

molecular 

biology 

2019 SciELO 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

A Síndrome de Turner é uma alteração grave do cariótipo 

e que está intimamente associada à baixa qualidade de vida e 

alta mortalidade desses pacientes (MARQUI, 2015). 

Dos artigos primários analisados presentes no quadro 2, 

28% associam Síndrome de Turner a cardiopatias congênitas, 

sendo as mais prevalentes: valva aórtica bicúspide (50%) e 
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coarctação da aorta (75%), seguida de hipoplasia aórtica, 

hipoplasia cardíaca e da aorta e lesões associadas (25%).  

Dos estudos analisados, Carvalho et al (2010) e 

Noordman et al (2018) correlacionaram anomalias cardíacas 

graves e a prevalência da morte fetal nesses casos. Sendo 

Bondy et al (2013) a associar o quadro de válvula aórtica 

bicúspide à coarctação aórtica com a deleção do braço curto do 

cromossomo X na Síndrome de Turner. Coincidindo com as 

patologias cardiovasculares já relatadas por por Kriksciuniene, 

Ostrauskas e Zilaitiene (2015) e Eckhauser et al (2017) em 

pacientes com Turner. 

 

Quadro 2:  Classificação dos artigos por defeitos cardíacos 

congênitos relatados para síndrome de Turner. 

Título do artigo Cardiopatia congênita relatada 

Cardiovascular and renal 

anomalies in Turner 

Syndrome 

 

Valva aórtica bicúspide; 

Coarctação de aorta. 

Cardiovascular phenotype 

in Turner syndrome-

integrating cardiology, 

genetics and endocrinology. 

Valva aórtica bicúspide; 

Coarctação de aorta; 

Lesões associadas (defeitos de 

septo atrial e ventricular, ducto 

arterial persistente, estenose da 

valva pulmonar, drenagem 

anômala parcial das veias 

pulmonares, ducto arterial 
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persistente e veia cava superior 

esquerda persistente). 

  

Bicuspid aortic valve and 

aortic coarctation are linked 

to deletion of the X 

chromosome short arma in 

Turner Syndrome. 

Coração esquerdo hipoplásico; 

 Hipoplasia aórtica; 

Coarctação aórtica. 

  

Phenotype in girls and 

women with Turner 

Syndrome: Association 

between dysmorphic 

features, Karyotype and 

cardio-aortic malformations. 

Não encontrou evidência da 

associação entre cariótipo e 

malformações cardio-aórticas. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

A Síndrome de Down é a desordem genética mais 

comum de todas e é caracterizada por 95% de trissomia regular 

21 na forma de translocação e mosaico. O defeito cardíaco 

congênito é uma condição associada em 40-60% dos pacientes 

com Down, mas o tratamento clínico e cirúrgico aumentou a 

sobrevida desses pacientes nas últimas décadas.  

Dos artigos estudados na revisão integrativa, 28% 

relataram a associação entre doenças cardíacas congênitas e 

a síndrome, conforme está presente no quadro 3. Entre as 

patologias as mais citadas foram: comunicação interatrial 

(42,1%), seguida de comunicação interatrioventricular completa 

(15,1%), comunicação interatrial e comunicação interventricular 

(14,6%), comunicação interventricular (12,7%), persistência do 

canal arterial (6,6%), forame oval patente (5,6%), tetralogia de 

Fallot (2%) e outras cardiopatias (1,3%), possivelmente em 
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decorrência da correlação existente entre a síndrome e as 

doenças cardíacas congênitas oriundas da região duplicada no 

21q22.2. 

Das pesquisas estudada observou-se que  Bermudez 

(2015) constatou que em pacientes com Síndrome de Down e 

cardiopatia congênita, cerca de 44,5% são do sexo feminino, 

filhos de mães que no momento do nascimento apresentavam 

entre 32,1 ± 8,6 anos e em 62% dos casos foram conduzidos 

ao médico após os seis meses de vida, retardando o 

diagnóstico. Tal atraso também foi relatado por Ruz-Montes et 

al (2017) e coincidem os descritos por Mourato, Villachan e 

Mattos (2014), Atik, Barreto e Binotto (2019) e Santos et al 

(2019) em suas pesquisas. 

 

Quadro 3: Classificação dos artigos por defeitos cardíacos 

congênitos relatados para síndrome de Down. 

Título do artigo Cardiopatia congênita 

relatada 

Genotype-phenotype correlati 

on for congenital heart Disease in 

Down Syndrome through analysis of 

partial trisomy 21 cases. 

Defeito no do septo 

atrioventricular; 

Defeito do septo 

ventricular; 

Defeito do septo atrial 

secundário; 

Persistência do canal 

arterial; 

Tetralogia de Fallot. 

Perfil dos pacientes acompanhados 

no ambulatório de síndrome de 

Down do Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal do Paraná. 

Comunicação 

interventricular 

perimembranosa; 

Comunicação intertarial; 
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Ductus arteriosus; 

Canal atrioventricular; 

Forame oval patente; 

Tetralogia de Fallot; 

Atresia Pulmonar. 

Down syndrome: Prevalence and 

distribution of congenital heart 

disease in Brazil. Síndrome de Down 

Comunicação interatrial; 

Comunicação 

interventricular; 

Comunicação 

interatrioventricular; 

Persistência do canal 

arterial; 

Forame oval patente; 

Tetralogia de Fallot. 

Síndrome de Down: Prevalência e 

distribuição de cardiopatias no 

Brasil. 

Defeito do septo atrial; 

Defeito do septo 

atrioventricular; 

Defeitos dos septos 

atrial e ventricular; 

Defeito do septo 

ventricular; 

Persistência do canal 

arterial; 

Forame oval patente; 

Tetralogia de Fallot. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

A Síndrome de Klinefelter tem incidência de 1/500 

nascidos vivos do sexo masculino, enquanto a Síndrome de 

Edwards representa 1/6000-8000 nascidos vivos e sua 
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associação com patologias cardíacas congênitas ocorreu em  

35% dos artigos analisados no presente estudo.  

Pode-se observar no quadro 4 a predominância das 

seguintes alterações cardiovasculares:), comunicação 

interventricular (60%), tetralogia de Fallot e dextrocardia e 

comunicação interatrial (40%).  

Um dos trabalhos discorre acerca de uma dupla 

aneuploidia: Síndrome de Klinefelter e Síndrome de Edwards 

associadas aos seus defeitos cardíacos congênitos. A presença 

de duas anormalidades cromossômicas numa mesma pessoa é 

um evento raro, especialmente uma dupla aneuploidia. 

A literatura explana que aneuploidias duplas geralmente 

contêm anormalidades cromossômicas sexuais e/ou 

aneuploidias comuns da trissomia 13, 18 e/ou 21, consoante 

paráfrase de Chen et al (2011). 

O paciente do caso relatado nesse artigo apresentava 

cardiopatia congênita, válvulas displásicas e hipertensão 

pulmonar grave. Nas aneuploidias duplas, a anomalia mais 

constante é a cardiopatia congênita, presente em nove dos 

casos relatados. 

Outro estudo, ademais, apresenta as principais 

cardiopatias congênitas associadas à Síndrome de Edwards. 

Neste, verificou-se que os recém-nascidos com Edwards têm 

mortalidade alta, aproximadamente 50% vive mais de uma 

semana e 5-10% vive além do primeiro ano. Poucos casos 

foram relatados de sobreviventes após os 5 anos de idade. 

Em outro trabalho, há o relato de um caso no qual a 

suspeita inicial da doença ocorreu em decorrência de um 

exame de ultrassonografia de rotina, em que foi possível 

observar defeito na parede toraco-abdominal anterior do feto 

com coração extratorácico e onfaloce contendo o fígado.  
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Neste, a cariotipagem confirmou a trissomia do 18 

(Edwards). Após o nascimento, observou-se fenda labial e 

palatina, além de agenesia radial esquerda. 

 

Quadro 4:  Classificação dos artigos por defeitos cardíacos 

congênitos relatados para síndrome de Edwards e Klinefelter. 

Título do artigo Cardiopatia congênita 

relatada 

Síndrome de trissomia 18: 

Reporte de um caso clínico. 

Comunicação interatrial; 

Comunicação interventricular; 

Canal permeável; 

Persistência do canal arterial;  

Dextrocardia. 

Sindrome de Edwards ou 

trissomia 18: relato de caso 

Defeito de septo atrial; 

Defeito de septo 

atrioventricular; 

Defeito de septo ventricular; 

Persistência do canal arterial; 

Forame Oval Patente; 

Tetralogia de Fallot. 

Trisomy 18 in a first-trimester 

fetus with thoraco-abdominal 

Ectopia Cordis. 

Defeito de septo ventricular; 

Defeito de septo interatrial; 

Ducto arterioso persistente; 

Defeito de válvulas aórtica e 

pulmonar; 

Nódulas nas válvulas; 

Estenose pulmonar; 

Anomalias de artéria 

coronariana; 

Transposição de grandes 

vasos; 
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Tetralogia de Fallot; 

Coartação de Aorta; 

Dextrocardia; 

Artéria Subclávia aberrante. 

The natural history of 

pregnancies with prenatal 

diagnosis of Trisomy 18 or 

Trisomy 13: Retrospective 

cases of 23 years experience 

in a brazilian public hospital. 

Comunicação interventricular; 

Comunicação interatrial; 

Defeito do septo 

atrioventricular; 

Coração extratorácico; 

Doble aneuploidia:sindromes 

de Klinefelter y Edwards (48, 

XXY+18). Reporte de caso. 

Comunicação interatrial; 

Comunicação interventricular; 

Persistência do canal arterial; 

Válvulas displásicas; 

Hipertensão pulmonar. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

A Síndrome de Patau está associada a um problema 

meiótico materno, e não paterno. Os estudos genéticos nos 

afetados revelam que 75% correspondem à disjunção não-

meiótica, 20% correspondem a translocações e apenas 5% 

correspondem ao mosaicismo. Sua correlação com doenças 

cardiovasculares esteve presente em 7% das pesquisas 

consideradas, de acordo com o que se observa no quadro 5. 

Sendo a Comunicação interatrial,comunicação interventricular, 

canal permeável, persistência do canal arterial e dextrocardia 

as patologias relatadas.  

Dos artigos estudados, evidenciou que o risco de morte 

intrauterina é de 80%. A prevalência varia de acordo com a 

literatura entre 1/5000 e 1/20.000 recém-nascidos vivos. É mais 

frequente em meninas, enquanto os meninos sobrevivem 
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menos. Além disso, a idade materna mais prevalente está entre 

31-35 anos. 

Na pesquisa de Williams (2019), vê-se que a idade 

materna avançada é um risco para a trissomia 13 devido ao 

aumento da frequência de não disjunção. No entanto, 20% da 

síndrome de Patau pode resultar de uma translocação 

desequilibrada e raramente por mosaicismo, tal qual apontado 

por Fleitas (2014). 

Outrossim, reporta-se no conteúdo que as malformações 

congênitas associadas à Síndrome de Patau são: comunicação 

interatrial ou ventricular, canal permeável ou persistência do 

canal arterial e dextrocardia. 

Mais um artigo presente no estudo, observou a 

prevalência de trissomias dos cromossomos 13 (Patau) e 18 

(Edwards) no Hospital de Clínicas Porto Alegre nos últimos 

vinte e três anos. 1.104 dos 85.000 nascidos sofreram punção 

de cariótipo fetal e, desses, 65 obtiveram o diagnóstico positivo 

para a doença. 

Dos fetos submetidos a ultrassonografia, 71,4% apresentou 

comunicação interatrial, comunicação interventricular e defeito 

do septo atrioventricular. Além disso, 28,6% dos indivíduos 

apresentaram malformações gastrointestinais, enquanto as 

malformações genitourinárias foram identificadas em 47,6% 

dos casos. 

 

Quadro 5: Classificação dos artigos por defeitos cardíacos 

congênitos relatados para síndrome de Patau. 

Título do artigo Cardiopatia congênita 

relatada 

Sindrome de Patau o trissomia 13: 

reporte de caso. 

Comunicação interatrial; 



ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS E SUAS PRINCIPAIS CARDIOPATIAS 

CONGÊNITAS ASSOCIADAS: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

482 
 

Comunicação 

interventricular; 

Canal permeável; 

Persistência do canal 

arterial; 

Dextrocardia. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os pacientes com malformações genéticas apresentam 

manifestações clínicas comuns a várias síndromes. Estas 

alterações podem ser neurológicas, oftalmológicas, 

gastrointestinais, renais, hematológicas, dermatológicas, 

ortopédicas, endocrinológicas e, cerne deste trabalho, as 

cardiopatias congênitas. Consoante análise de Fleitas (2014), 

as deformidades no coração dos acometidos pelas Síndrome 

de Down, Síndrome de Edwards, Síndrome de Patau, Síndrome 

de Turner e Síndrome de Klinefelter estão presentes em cerca 

de 40-50% dos casos e são responsáveis pela baixa sobrevida 

da criança. 

 Ressalta-se que a idade avançada da mãe é um fator de 

risco capaz de culminar numa malformação genética, pois 

quanto mais passar dos 35 anos, maior a probabilidade de um 

desenvolvimento imperfeito do feto. Portanto, dada a alta 

incidência de mulheres engravidando tardiamente nos dias 

atuais, a temática se faz relevante. Os determinantes sociais 

mudaram e os papeis femininos não são restritos como outrora, 

haja vista a exigência de muitas mulheres em conquistar 

primeiro a estabilidade financeira para, só depois, pensar em 

ter filhos. Espera-se, com o presente estudo, contribuir para as 
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reflexões da conduta médica acerca das síndromes 

supramencionadas e suas principais cardiopatias congênitas 

associadas. 
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RESUMO: As mitocôndrias têm importantes funções no 
metabolismo celular, como realizar a síntese da moeda 
energética (ATP), participar da biossíntese de pirimidinas e do 
grupo heme da hemoglobina, bem como influenciar no 
metabolismo de colesterol e neurotransmissores. 
Diferentemente do DNA nuclear, herdado pela fusão do DNA 
materno e paterno, o DNA mitocondrial é uma herança 
exclusivamente materna. Mutações no DNA mitocondrial, 
acarretam  alterações na fosforilação oxidativa e no 
desenvolvimento da cadeia respiratória mitocondrial, 
ocasionando as doenças mitocôndrias. Objetivou-se com esse 
estudo realizar um levantamento bibliográfico sobre as doenças 
mitocondriais, suas sintomatologias, diagnósticos e 
tratamentos, bem como caracterizar as principais síndromes de 
origem mitocondrial, unificando-as sob um prisma genético e 
fisiopatológico comum. Assim, grande parte das 
mitocondriopatias apresentam sinais e sintomas 
multissistêmico e amplamente variáveis, os sistemas mais 
afetados são aqueles que apresentam maior dependência de 
demanda energética, o que dificulta o diagnóstico clínico. 
Mesmo com os avanços científicos e o conhecimento médico 
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acerca das mitocondriopatias existentes, ainda há dificuldade 
em realizar diagnóstico diferencial, prognóstico e tratamento 
adequado e efetivo, já que muitas patologias mitocondriais são 
incuráveis e suas origens são desconhecidas. Dessa forma, 
torna-se evidente a necessidade de investimentos em 
pesquisas e aprimoramento tecnológico, de modo a subsidiar a 
investigação clínica terapêutica ideal para cada paciente. 
Palavras-chave: Doenças Mitocondriais. DNA Mitocondrial. 
Herança Genética. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças mitocondriais são distúrbios com 

manifestações clínicas diferentes ocasionados por uma 

disfunção da cadeia respiratória mitocondrial. Podem ser 

resultados da mutação de genes codificados por DNA nuclear 

ou DNA mitocondrial (mtDNA). Esses distúrbios podem se 

expressar em apenas um órgão (por exemplo, o olho na 

neuropatia óptica hereditária de Leber [LHON]), mas também 

podem envolver diversos sistemas fisiológicos, sendo esses, 

frequentemente afetando funções neurológicas e miopáticas 

(CHINNERY, 2014). 

A mitocôndria é uma organela celular peculiar cuja 

função é produzir energia para célula.  Apresenta um DNA 

próprio, que independe do DNA nuclear, nos seres humanos, o 

mtDNA é circular e possui fita dupla, contém 37 genes que 

codificam 13 proteínas da cadeia respiratória, além de ser uma  

herança exclusivamente materna. (SOUZA, 2005). 

As células possuem quantidade variadas de 

mitocôndrias, algumas contêm até 10.000 mitocôndrias como 

as células do músculo estriado, e outras não contêm nenhuma 

como os eritrócitos (hemácias/glóbulos vermelhos). A estrutura 

de uma mitocôndria consiste em duas membranas altamente 



ESTUDO SOBRE AS DOENÇAS RELACIONADAS AO DNA MITOCONDRIAL 

488 
 

especializadas divididas por um espaço intermembranal 

revestindo o espaço interno da matriz (ALBERTS et al., 2004). 

Devido à essa peculiaridade do DNA mitocondrial, surgiu 

a hipótese da origem endossimbiótica, que defende a ideia de 

que o mtDNA tenha sido resultado de uma relação de 

mutualismo com as bactérias, mais especificamente as alfa-

proteobacteriana, sendo essa hipótese de ampla aceitação 

entre os cientistas e pesquisadores (GRAY, 2015). 

Segundo Jarovsky et al. (2006), as mitocôndrias 

produzem a maior parte de energia do organismo através do 

processo de fosforilação oxidativa (OXPHOS), dessa forma, as 

mutações no DNAmit podem acarretar a síntese insuficiente de 

ATP. Com o comprometimento da produção de energia nas 

mitocôndrias, os tecidos que exigem maior demanda de ATP e 

maior turnover oxidativo são mais afetados nas anomalias 

mitocondriais.  

Além da sua importância no metabolismo energético, 

essa organela está envolvida com a biossíntese de pirimidinas 

e do grupo heme da hemoglobina (por meio de enzimas 

específicas), bem como com o metabolismo de colesterol e 

neurotransmissores. Ainda têm funções na produção de 

radicais livres para propósitos específicos na célula, como por 

exemplo, na sinalização celular e processo inflamatório. 

(NASSEH et al., 2001).  

Os complexos da cadeia respiratória mitocondrial são 

codificados pelo genoma nuclear e pelo genoma mitocondrial. 

Estes complexos devem funcionar perfeitamente para que 

possa ser gerada a quantidade de energia celular suficiente 

para as necessidades de todo o organismo. Danos celulares de 

órgãos e tecidos de todo o organismo podem ocorrer se houver 

alguma alteração nos processos da cadeia respiratória 

mitocondrial (SOUZA, 2005). 
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As mitocondriopatias são o resultado de mutações 

herdadas ou espontâneas do DNAmt ou DNAn, levando à 

função anormal de proteínas ou moléculas de RNA que 

normalmente se localizam na mitocôndria (NASSEH, 2001). 

Elas envolvem comumente distúrbios dos músculos estriados 

esqueléticos (miopatias mitocondriais), cérebro, fígado, rins 

(síndrome de Fanconi), coração e glândulas endócrinas 

(síndrome de Pearson), podendo haver ainda envolvimento 

secundário de outros órgãos e tecidos (JAROVSKY et al., 

2006).  

As mitocondriopatias de herança mendeliana podem ser 

categorizadas como: defeitos em genes codificadores de 

proteínas estruturais da mitocôndria); defeitos diretos em genes 

codificadores de enzimas da cadeia respiratória; defeitos em 

genes codificadores necessários para a montagem ou a 

importação de proteínas mitocondriais; defeitos na sinalização 

intergenômica (SERVIDEI,2001, PIATTO et al.,2005). 

Contudo, com o avanço dos estudos, percebeu-se que 

as mutações nos genes mitocondriais têm sido demonstradas 

em várias heranças maternas como doenças esporádicas. Vale 

ressaltar, que distúrbios provocados por mutações do DNA 

mitocondrial demonstram uma série de características 

incomuns que resultam das características singulares da 

biologia e da função mitocondrial (NUSSBAUM et al,2008). 

 Objetivou-se realizar um levantamento bibliográfico 

sobre as doenças mitocondriais, suas sintomatologias,  bem 

como caracterizar as principais síndromes unificando-as sob 

um prisma genético e fisiopatológico comum.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica com base em 

dados do National Center for Biotechnology Information (NCBI), 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Pubmed e 

MEDLINE, no período de junho a agosto de 2019 utilizado as 

seguintes descritores Doenças mitocondriais, mtDNA (DNA 

mitocondrial) e mitocondrias. Verificou-se a presença de 24 

artigos, destes, 12 foram excluídos por não abordar o tema 

central, permanecendo 12 para realizar essa revisão. 

Posteriomente a pesquisa bibliográfica, os artigos foram 

estudados e divididos em três grupos: grupo relevante, 

selecionado para a fundamentação teórica; grupo relativo, 

selecionados para auxiliar na concretização do fundamento 

teórico; e grupo excludente, excluído do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. DNA MITOCONDRIAL 

A mitocôndria é uma organela citoplasmática envolta por 

duas membranas e presente em quase todas as células 

eucariontes. Sua função principal é proporcionar energia à 

célula por um processo em que os elétrons vão “perdendo” 

progressivamente energia, a qual é “captada” e armazenada na 

forma de ATP. Para a atividade ser eficaz, há a ação conjunta 

de cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, em que a 

primeira é formada por complexos I, II, III e IV, dois 

transportadores de elétrons móveis, coenzima Q10 e citocromo 

c, enquanto a segunda é composta pelo complexo V (NASSEH 

et al, 2001). 
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O genoma mitocondrial, cuja herança é exclusivamente 

materna, possui 16.569 nucleotídeos em uma dupla hélice de 

formato circular. Sua sequência é composta por apenas 16,5 

Kb, com 13 genes, os quais são responsáveis por codificar 22 

tRNAs, dois tipos de RNA ribossômico e as subunidades de 

enzimas da fosforilação oxadativa, que acontece na cadeia 

transportadora de elétrons da mitocôndria. Outrossim, na 

posição “0” do cromossomo, existe a região controle, D-loop ou 

região hipervariável, a qual, com cerca de 1200 nucleotídeos, é 

detentora do sinal de controle da síntese de ácidos nucleicos, 

caracterizando-se como uma área não codificadora (REIS; 

SILVA; RODRIGUES, 2013). 

O DNA mitocondrial é extremamente importante e 

necessário para os estudos da evolução de espécies, e teve 

extrema relevância nos estudos evolutivos dos primatas. 

Devido as suas relatividades durante a evolução das espécies, 

as sequências dos genes mitocondriais podem ser utilizadas 

em comparações entre os seres vivos, estipulando as datas de 

eventos evolutivos recentes (ALBERTS et al., 2004). 

 

2. DOENÇAS MITOCONDRIAIS 

A atividade correta das mitocôndrias é resultado da 

relação entre genomas nuclear e mitocondrial. Se há alguma 

disfunção mitocondrial primária, tem-se uma doença 

mitocondrial. Essas patologias têm uma prevalência 

significativa, com cerca de 10 a 15 casos a cada 100.000 

pessoas, assemelhando-se, nesse quesito, a outras doenças 

neurológicas, como Esclerose Lateral Amiotrófica e distrofias 

musculares (COSTA et al, 2016). 

Responsáveis pela respiração celular (fosforilação 

oxidativa) e manutenção da vida dos seres aeróbicos, as 
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mitocôndrias também são as principais geradoras de radicais 

livres nos seres humanos. Diversos estudos demonstraram que 

o envelhecimento celular está associado à redução da 

integridade e composição funcional das mitocôndrias e, 

consequentemente, ao aumento da produção de radicais livres 

(FERRARI CK, 2014). 

As mitocondriopatias de maior incidência e mais 

destacadas são as que afetam a cadeia respiratória, 

considerando seus aspectos clínicos (NASSEH et al, 2001). 

No quadro 1, observa-se a sintomatologia típica das 

doenças mitocondriais. 

Quadro 1. Sintomatologia característica das doenças 

mitocondriais.  

Tecidos Sinais/sintomas  

Sistema Nervoso Central Convulsões 

Ataxia 

Mioclonia 

Retardo psicomotor 

Regressão psicomotora 

Hemiparesia/hemianopsia 

Sindrome enxaquecosa 

Distonia 

Perda auditiva 

neurossensorial 

Nervos periféricos Neuropatia periférica 

Muscular Fraqueza/intolerância ao 

exercício 

Oftalmoplegia 

Ptose 
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Oftalmológico Retinopatia pigmentar 

Atrofia óptica 

Catarata  

Hematopoiético Anemia sideroblástica 

Endócrino  Diabetes mellitus 

Baixa estatura 

Hipoparatireoidismo  

Cardíaco  Bloqueio da condução 

Cardiomiopatia 

Gastrointestinal Disfunção pancreática 

exócrina 

Pseudo-obstrução intestinal 

Renal Síndrome de Fanconi 

Laboratorial Acidose láctica 

Fonte: NASSEH et al, 2001. 

O quadro 1 retrata que a apresentação clínica das 

mitocondriopatias tem caráter variado e multissistêmico, 

podendo acometer sistema nervoso central, nervos periféricos, 

tecidos muscular e hematopoiético, análises laboratoriais e 

sistemas endócrino, urinário, oftálmico, gastrointestinal e 

cardíaco, destacando a incidência para os tecidos de maior 

demanda energética. 

Essas doenças podem se manifestar em qualquer idade 

e a gravidade de sintomas também pode variar amplamente. 

Comumente, causam abortos espontâneos e natimortos; morte 

em recém-nascidos, crianças e jovens adultos; ou sintomas 

severos com início na vida adulta (SMEETS, 2015).  

O risco de recorrência depende da natureza do defeito 

genético primário de base: grandes mutações únicas de mtDNA 

têm um baixo risco de recorrência, de 1 em 25 em mulheres e 

de zero em homens, mas múltiplas deleções de mtDNA devido 
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a defeitos de genes nucleares autossômicos recessivos ou 

dominantes têm risco de recorrência de 25 ou 50%, 

respectivamente, para outros irmãos (BIANCO; MONTAGNA, 

2016). 

Segundo Jarovsky et al. (2006), a partir de 1962, quando 

foi diagnosticado pela primeira vez um caso de mitocondriopatia 

e a partir do final da década de 80, quando se verificou pela 

primeira vez associação entre mutações específicas no DNAmit 

e doenças humanas, puderam ser identificadas cerca de 150 

alterações no genoma mitocondrial capazes de gerar 

disfunções metabólicas, justificando o importante significado 

clínico deste grupo de doenças genéticas. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DAS DOENÇAS MITOCONDRIAIS 

Geneticamente, essas patologias costumam ser 

classificadas em: de aparecimento esporádico, por herança 

materna ou por herança mendeliana (NASSEH, 2001).  

MUTAÇÕES ESPORÁDICAS 

As mutações esporádicas estão relacionadas a 

rearranjos do DNAmt- duplicações ou deleções, e não estão 

presentes no DNA nuclear. Elas são fortemente sugeridas 

quando há oftalmoplegia, ptose e miopatia com fibras rajadas 

de vermelho (ragged-red fiber, RRF), as quais representam a 

tríade clínica. Exemplos característicos são a Síndrome de 

Kearns-Sayre (SKS) e a Oftalmoplegia Externa Crônica 

Progressiva (OECP), em ordem decrescente de gravidade 

(NASSEH, 2001). 

 A síndrome de Kearns-Sayre, a variante mais grave, foi 

descrita em 1958 e, geralmente, é causada por amplas 

deleções entre 1.3 a 8 kilobases do braço do mtDNA. Iniciada 

antes dos 20 anos de idade, é um problema neuromuscular 
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caracterizado por sintomas de fadiga, enfraquecimento de 

músculos dos membros inferiores e superiores, baixa acuidade 

visual, ptose palpebral moderada a acentuada, oftalmoplegia 

externa progressiva, degeneração da retina e epitélio 

pigmentar. Ademais, podem ser vistos defeitos multissistêmicos 

como indicativos de disfunção cerebelar, dentre os tais a ataxia, 

o bloqueio de condução cardíaco sintomático, diabetes mellitus 

e surdez (COSTA et al, 2016). 

 A OECP, variante intermediária, geralmente manifesta-

se no adulto jovem, é lentamenre progressiva e sua 

sintomatologia inclui oftalmoplegia, ptose e fraqueza muscular 

apendicular. Ela é causada principalmente por deleção e/ou 

duplicação do mtDNA, as quais ocorrem depois da fertilização 

do oócito, excluindo-se por hora a herança materna. No 

entanto, também pode ser resultado de mutações de ponto 

(NASSEH et al, 2001). 

 

A. HERANÇA MATERNA 

 A herança materna abrange as síndromes clássicas de 

mitocondriopatias, tipicamente caracterizadas por mutação de 

ponto localizada em vários sítios do DNAmt. Incluem-se nesse 

grupo: Epilepsia Mioclônica e Miopatia com RRF (MERRF), 

Encefalomiopatias mitocondriais, acidose lática e episódios 

similares a acidentes vasculares cerebrais (MELAS), Doença 

de Leigh e neuropatia, ataxia, retinite pigmentosa (NARP) e 

Neuropatia óptica hereditária de Leber (LHON) (NASSEH, 

2001).  

 A síndrome MERRF, patologia mitocondrial que envolve 

diversos sistemas corporais, está relacionada a uma mutação 

de ponto A8344G no DNAmt em 80 a 90% dos casos (NASSEH, 

2001). Normalmente, inicia-se na infância após o 
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desenvolvimento preliminar normal, é descrita por mioclonia, 

ataxia, demência, fraqueza e epilepsia generalizada. 

Outrossim, pode apresentar outras alterações como surdez, 

intolerância ao exercício, cardiomiopatias, demência, 

oftalmoplegia, neuropatia periférica, condução cardíaca 

anormal, baixa estatura, retinopatia pigmentar e lipoma 

(HIRANO; DI MAURO, 2015). 

 A síndrome MELAS está ligada, em 80% dos pacientes, 

a uma mutação pontual no sítio 3243 ou em algum outro locus, 

que codificam RNA de transferência. É uma mitocondriopatia 

neurodegenerativa, de desdobramento progressivo e com 

identificação clínica diversa, que se caracteriza por convulsões 

generalizadas ou focais, retardo de crescimento e episódios 

que parecem AVC isquêmico ou acidente isquêmico transitório, 

podendo evoluir para encefalopatia progressiva e acidose 

láctica. Tais eventos isquêmicos e enxaquecas têm como 

possível base alterações no genoma mitocondrial de células 

endoteliais de vasos cerebrais (COSTA et al, 2016). 

 A doença de Leigh, também conhecida como 

encefalomielopatianecrosante subaguda, encefalopatia 

necrosante de Leigh e encefalomielopatianecrosante de Leigh, 

manifesta-se, em geral, logo na infância e tem mutações 

T8993G e T8993 no gene da ATPase 6 do DNAmt como suas 

causas mais importantes (NASSEH, 2001). Esse distúrbio é 

distinguido em crianças menores de um ano de idade por 

hipotonia, perda de controle da cabeça, vômitos, anorexia, 

convulsões, deficiência de sugar e irritabilidade. Nos anos 

seguintes, é comum haver ataxia, regressão intelectual, 

dificuldade na marcha, disartria, distúrbios da respiração (risco 

de apneia ou hiperventilação) e alterações oftalmológicas como 

nistagmo, estrabismo, oftalmoplegia e atrofia óptica. Vale 

salientar também que a duração da doença em crianças é de 1 
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ano em média, já nos casos tardios e em jovens pode prolongar-

se por anos (ROMA, 2008). 

 A NARP pode ser considerada um tipo de síndrome de 

Leigh causada por uma mutação pontual T8993G, a qual é 

encontrada nos tecidos em uma porcentagem menor que na 

doença de Leigh. Essa desordem mitocondrial do adulto jovem 

resulta em combinações diversificadas de demência, ataxia, 

neuropatia sensitiva, retinite pigmentosa e crises convulsivas 

(NASSEH, 2001). 

 A LHON é uma desordem primariamente hereditária que 

prejudica diversos tecidos do organismo e sua apresentação 

clínica é específica ao nervo óptico e, por vezes, à medula 

espinhal (SIMÃO, 2012). Ela manifesta-se normalmente dos 12 

aos 30 anos de idade, com um cenário de perda da acuidade 

visual central, indolor e de instalação aguda e subaguda. 

Ademais, na fase aguda, é comum que haja edema de fibras 

nervosas em volta do disco óptico e telangiectasias ao redor da 

papila óptica, embora desde o advento dos testes genéticos ter 

ficado claro que essas alterações retinianas não estão 

presentes em todos os casos. Essa doença se deve, sobretudo, 

a mutações do DNAmt, em que a mais costumeira é a 

A11778G, a qual altera um gene do Complexo I da cadeia 

respiratória. Nesse caso, uma vez que a cegueira ocorra, a 

recuperação da visão ocorre apena em 5 a 8% dos relatos. Vale 

ressaltar ainda que 50 a 80% dos homens tornam-se cegos, 

enquanto nas mulheres esse percentual é de apenas 8 a 32% 

(NASSEH, 2001). 
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C. HERANÇA MENDELIANA 

 A herança mendeliana, que consiste em um capítulo 

recente na genética mitocondrial, é representada tipicamente 

por defeitos no DNA nuclear (NASSEH, 2001). Tais eventos  

podem ser categorizados em: defeitos diretos em genes 

codificadores de enzimas da cadeia respiratória, defeitos na 

sinalização intergenômica, defeitos em genes codificadores de 

proteínas estruturais da mitocôndria e defeitos em genes 

codificadores necessários para a montagem ou a importação de 

proteínas mitocondriais (COSTA et al, 2016). Nesse contexto, 

apesar de o DNA nuclear codificar subunidades de todos os 

complexos da cadeia respiratória, a patogenicidade de 

mutações foi identificada apenas com relação aos complexos I, 

II e IV (NASSEH, 2001). 

 

4. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS 

MITOCONDRIAIS 

O diagnóstico de uma doença mitocondrial dependerá 

essencialmente da suspeita clínica. A anamnese deve começar 

pela história e exame físico complementar atencioso, 

juntamente com o estudo do histórico familiar e antecedentes 

pessoais (RUIZSIEBALD et al. 2013). O reconhecimento dos 

sintomas é difícil, sobretudo quando ocorrem de forma isolada, 

mas em geral, o envolvimento de três ou mais sistemas 

orgânicos sem diagnóstico ajuda a suspeitar dessa doença. 

Essas doenças podem se manifestar em qualquer idade, porém 

em pacientes pediátricos, a apresentação clínica é muito mais 

intensa, observa-se grave atraso psicomotor, hipotonia, acidose 

láctica e falha cardiorrespiratória. Da mesma forma, a criança 

maior ou adulto desenvolve alguns sinais insidiosos, que serão 
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estimulados por infecções, parto, cirurgias e outros (SMEETS, 

2015). 

A suspeita diagnóstica se dar inicialmente por meio de 

uma apresentação clínica, como intolerância ao exercício com 

debilidade em repouso, alterações no sistema nervoso central 

com miopatia associada, oftalmoplegia progressiva e alguns 

exames complementares como biópsia do músculo (ROMA, 

2008). 

As formas de tratamento ainda são limitadas, apesar de 

a tecnologia de testes genéticos avançar rapidamente, levando 

os clínicos a oferecerem aconselhamento genético mais 

específico para as famílias, e a medicina genômica ter uma 

capacidade maior de detectar alterações genéticas, ainda 

perduram incertezas sobre patogenicidade e a expectativa de 

vida para famílias de risco continua sem definição (SMEETS, 

2015).  

O aconselhamento genético é essencial, já que deve 

explicar as complexidades sobre o prognóstico e a herança de 

doenças mitocondriais, além de opções de testes reprodutivos, 

com uma abordagem personalizada e centrada na família 

(BIANCO; MONTAGNA, 2016). No entanto, essa técnica ainda 

é desafiadora para os profissionais, considerando as dúvidas 

existentes sobre o prognóstico e o risco de recorrência dessas 

patologias (SMEETS, 2015). 

Estudos moleculares e genéticos estão facilitando o 

entendimento e a descoberta de diversas mitocondriopatias. 

Porém, ainda não é possível estabelecer (com precisão) a 

origem e a cura dessas doenças (UEHARA et al. 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 



ESTUDO SOBRE AS DOENÇAS RELACIONADAS AO DNA MITOCONDRIAL 

500 
 

 As doenças mitocondriais afetam diversos sistemas do 

corpo humano e estão associadas à disfunções no mecanismo 

fisiológico das mitocôndrias (fosforilação oxidativa). As 

sintomatologias envolvidas nas mitocondriopatias estão 

diretamente associadas aos órgãos que dependem do processo 

de fosforilação. 

Os tecidos que são prioritariamente supridos pela de 

fosforilação oxidativa, como o cérebro, o coração e os 

músculos, são mais prejudicados pelas mutações no DNAmt. 

Nesse sentido, as consequências dessas disfunções 

apresentam-se em características clínicas e gravidade 

variadas. No entanto, apesar da aparente distinção dessas 

patologias, todas carregam pontos comuns seja na sua origem 

ou na sintomatologia.  

O tratamento disponível para essas patologias são 

superficiais, uma vez que, se baseiam na minimização dos 

sintomas aparentes, não sendo destinado a sanar a causa 

dessas doenças. Apesar de que, a genética aplicada a medicina 

tem se esforçado para encontrar a cura para algumas das 

mitocondriopatias, que até então são incuráveis.  

Ademais, mesmo com os avanços do saber cientifico e o 

conhecimento médico acerca das mitocondriopatias existentes, 

ainda há certa dificuldade em realizar diagnóstico diferencial, 

prognóstico e tratamento adequado e efetivo. Dessa forma, 

torna-se evidente a necessidade de investimentos em 

pesquisas e aprimoramento tecnológico, de modo a subsidiar a 

investigação clínica e terapêutica ideal para cada paciente. 
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RESUMO: O câncer cervical possui maior incidência em 
mulheres no mundo, sendo mais frequente nos países em 
desenvolvimento. Sua ocorrência está relacionada à infecção 
pelo Papilomavírus humano sendo encontrado em 95% dos 
casos. A identificação  da doença é realizada pela citologia de 
Papanicolau, método que se difundiu pelo mundo, reduzindo de 
modo drástico a mortalidade por este tumor. Entretanto, esta 
técnica apresenta variabilidade na precisão do diagnóstico, o 
que torna necessário a investigação de novos biomarcadores 
para detecção precoce e determinação de prognóstico. Nesse 
contexto, este trabalho objetivou avaliar a eficácia do uso da 
metilação do DNA como biomarcadores do câncer cervical. 
Para isto, foi feita uma busca pelas publicações mais recentes 
em periódicos como o Pubmed, LILACS, MedLine e SciElo 
sobre o tema. Foi visto que a metilação do DNA apresenta-se 
como uma alternativa promissora como valor preditivo do 
câncer cervical. Genes virais como o E2, E4, L1 e L2 são 
hipermetilados e podem ser úteis para identificação de lesões 
de alto grau. Outro fator prognostico relevantes é a mensuração 
dos locais CpG presente nos genes ontogênicos, esses 
prontamente propicio a sofrer metilação. Estas alterações 
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epigenéticas se mostrado um promissor candidato  a  
biomarcador desse tipo de carcinoma, seus estágios e subtipos. 
Palavras-chave: Biomarcadores; Epigenética; Prognostico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer cervical (CC) ou câncer do colo útero,configura-

se entre os principais que acometem mulheres no mundo, tendo 

como maior incidência entre as idades de 20 e 69 anos (BRAY 

et al., 2018). São vários os fatores de risco, os quais fazem 

parte os fatores genéticos e os ambientais. Dentre os fatores 

ambientais destacam-se o uso prolongado de 

anticoncepcionais, o hormonal, o hábito sexual, o tabagismo, 

processos inflamatórios e a ocorrência de infecções como a 

desencadeada pelo Papilomavírus Humano (HPV), o principal 

agente etiológico deste tipo de câncer (BARROS, 2018). 

O HPV é capaz de causar lesões de caráter benigno e 

maligno, além das verrugas genitais. Isso ocorre, pois este vírus 

é capaz de controlar vários processos intracelulares devido ao 

controle que exerce em vários genes do hospedeiro. Esse vírus, 

portanto, provoca inúmeros desarranjos a nível genético, 

molecular e, mais recentemente descoberto, a nível epigenético 

nas células cervicais. Tais alterações desencadeiam então, 

uma série de importantes mudanças intracelulares que vão 

desde o controle do ciclo celular, à regulação da apoptose e 

modulação da resposta imune. Desse modo, a célula fica 

totalmente susceptível à transformação celular (“Guia prático 

sobre o HPV”, 2014). 

O câncer cervical é a terceira neoplasia que mais incide 

mulheres no mundo e o Brasil segue essa taxa global, 

representando em 2016 7,9% da totalidade dos casos de 

câncer notificados; sabendo que quanto mais cedo for 
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descoberto, melhor  o seu prognóstico e maior será o controle 

dessa patologia (TSUCHIYA et al., 2017). 

O padrão ouro para triagem do CC é método citológico 

de Papanicolau, realizado entre 21 e 65 anos. Este método 

causou um grande impacto sobre as taxas de mortalidade, 

reduzindo-a de forma extremamente relevante desde que foi 

implementado (SILVA NETO, 2012). Contudo, para que o 

diagnóstico seja eficaz, é necessário que o procedimento seja 

realizado por profissional experiente e habilidoso, o que leva a 

uma frequente inconsistência sobre a interpretação das atipias 

e sinais de lesões identificadas pelos citopatologistas. Como 

resultado, a realização de procedimentos conjuntamente com a 

citologia são necessários, como a colposcopia, a histopatologia 

e o teste de detecção do HPV, o que aumenta os custos tanto 

em termos de recursos humanos quanto estrutural para 

conclusão sobre o diagnóstico da doença (GOMES DA SILVA 

et al., 2018).  

Outro inconveniente da técnica é que esta não é capaz 

de determinar o prognóstico do paciente de maneira efetiva, 

sendo incapaz de informar qual o risco de uma lesão em estágio 

pré-maligno progredir para maligno, ou ainda de regredir para o 

estágio normal. Dessa maneira, informações relevantes sobre 

a progressão molecular da carcinogênese mantém-se 

desconhecidas, comprometendo a realização de uma 

terapêutica eficaz (BARROS, 2018). Nesse sentido, a busca por 

biomarcadores que representem fidedignamente o estágio 

clínico é de fundamental importância, pois fornecerá 

informações relevantes para determinação do prognóstico da 

paciente e execução de uma terapêutica efetiva.  

Entre essa nova gama de novos biomarcadores estão os 

fatores epigenéticos, cujo potencial tem se relevado ser cada 

vez maior a partir do crescente número de estudos sobre o tema 
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e os bons resultados encontrados (FREITAS; COIMBRA; 

LEITÃO, 2014). 

Fatores epigenéticos são aqueles fatores não 

relacionados à sequência nucleotídica capazes de modular a 

expressão gênica e, portanto, associam-se diretamente ao 

fenótipo. O HPV modula os diversos fatores epigenéticos, 

causando mudanças nas células hospedeiras assim como em 

seu próprio genoma. Este vírus é capaz de provocar a 

hipermetilação de genes supressores de tumor, como o CCNA 

e o hTERT; provoca alterações no padrão químico das histonas, 

(por meio da ação sobre as acetiltransferases p300 e CBP), o 

que resulta na alteração do padrão de expressão de vários 

genes chave como o p53 e o pRB (SOTO; SONG; 

MCLAUGHLIN-DRUBIN, 2017). 

Portanto, os processos epigenéticos tornaram-se 

essenciais não somente quando associados ao 

desenvolvimento e diferenciação, mas também por estarem 

intimamente relacionados com o ambiente e suas influências 

sobre as células maduras, incluindo as infecções e processos 

malignos. Quando se trata de patologias, portanto, os fatores 

epigenéticos estão alterados, o que se relaciona com a 

expressão de proteínas chave da patogênese.  Tendo em vista 

as  alterações nos níveis da metilação  no  câncer cervical,  o 

presente   trabalho  teve como objetivo discutir a eficácia da 

utilização de biomarcadores do câncer cervical como 

prognóstico da doença e sua severidade, através da 

investigação de fatores que induzem a hipo e hipermetilação, 

associando estas com o desenvolvimento das lesões pré-

malignas e a gravidade do carcinoma.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O capitulo é uma revisão bibliográfica feita por meio da 

pesquisa de publicações referentes ao tema abordado, ou seja, 

a metilação do DNA no prognostico do câncer cervical, 

baseando-se em pesquisas de 2014 a 2019. Foram 

considerados revistas e jornais científicos (nacional e 

internacional) encontrados em periódicos como o Pubmed, 

Scielo, Medline, entre outros, utilizando-se das palavras 

chaves: Infecção do HPV e suas vias, Câncer cervical, 

Metilação de genes humano e viral, Proteínas Oncogênicas e 

Vias de replicação viral. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O vírus HPV e o câncer cervical 

 

O Papilomavírus compreendem um conjunto de vírus 

que apresentam DNA fita dupla e são membros da família 

Papillomaviridae, os quais possuem tropismo por células 

epiteliais escamosas. São divididos em 16 gêneros, dos quais 

cinco possuem a capacidade de infectar humanos: o gênero 

Alfa com 15 espécies, Beta  com 05 espécies, Gama possui 05 

espécies, MU apresenta 02 e o NU com 01 espécie (DE LIMA; 

DA SILVA; RABENHORST, 2013).  

Atualmente foram identificados mais de 200 tipos de 

HPV, os quais são classificados de acordo com sua capacidade 

de gera alguma condição clínica, podendo ser dividido em alto 

ou baixo rico. Desse muitos tipos, destacamos do HPV 16 e 18, 

eles correspondem a cerca de 90% dos casos de infecção e 

desenvolvimento de carcinogêneas (CARESTIATO et al., 

2019). 
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O genoma do HPV compreende um cromossomo circular 

de cerca de 8000 pares de base que apresenta três regiões: a 

região longa de controle (LCR), a região precoce ou early region 

e a região tardia ou late region. A região precoce compreende 

os genes E1, E2, E4, E5, E6 e E7, e compreende os genes 

responsáveis pela indução da expressão dos genes virais, da 

replicação e da oncogênese (E5, E6 e E7). Por sua vez, a região 

tardia é composta pelos genes L1 e L2, cuja função é produzir 

o capsídeo (CLARKE, 2012). 

A infecção pelo HPV ocorre nas camadas mais 

profundas do tecido epitelial (camada basal), onde existem 

células com alta capacidade proliferativa e onde os vírus iniciam 

a expressão proteica, sendo sintetizadas primeiramente as 

proteínas E1 e E2. A produção das proteínas do capsídeo e da 

montagem de partículas virais, por sua vez, ocorrem nas células 

mais maduras, as quais se situam na superfície, como as 

células intermediárias e as superficiais. Estas últimas sofrem 

apoptose liberando os vírus para o meio extracelular, 

possibilitando assim a infecção viral das células vizinhas (DA 

ROSA et al., 2009).  

Durante a infecção produtiva, E6 e E7 são expressos em 

níveis relativamente baixos, em parte devido à repressão 

transcricional por E2, mas durante a carcinogênese, o controle 

sobre a transcrição desses dois oncogenes é desfeito, levando 

à superexpressão desses genes. A perda desse controle pode 

ser mediada pela integração do DNA do HPV no genoma do 

hospedeiro, o que resulta na ruptura do gene E2. O resultado 

das alterações mediadas principalmente por E6 e E7, 

juntamente com outro oncogene viral, o E5, vem a causar 

então, a transformação maligna denominada assim de câncer 

cervical (BARROS, 2018). 
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O câncer cervical classifica-se em adenocarcinoma 

cervical, que abrange cerca de 10 a 20% dos casos, e em 

carcinoma escamoso, cujas etapas pré-malignas podem ser 

subdivididas em neoplasias intraepitelial cervical (NIC), e 

compreendem cerca de 80% dos casos. As NICs são divididas 

em três classificações que vai da forma I à III, havendo o 

aumento no grau da lesão em cada estágio (figura 1) (SILVA 

NETO, 2012).  

 

FIGURA 1: Representação da invasão do HPV no tecido 

cervical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Metilação do DNA 

 

        A metilação é uma alteração química na molécula do DNA 

que não provoca mudanças em sua sequência de bases 

nitrogenadas, mas que interfere diretamente na expressão 

gênica. Esse processo é comum em células eucariontes, que 
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através da ação das enzimas DNA-metiltransferase (DNMT), é 

transferido um radical metil da S-adenosil-metionina (SAM) para 

o carbono-5 da citosina, convertendo-a em 5-metilcitosina (5-

mC). Essa base metilada, porém, representa uma pequena 

totalidade do genoma- menos de 1% (GREENBERG; 

BOURC’HIS, 2019). Na família das DNA-metiltransferases, 

apenas a DNMT1, DNMT3A e a DNMT3B catalisam o 

grupamento metil de forma direta na molécula de DNA. Essas 

proteínas agem conjuntamente nos sítios replicativos do DNA, 

atuando na manutenção dos padrões de metilação nas fitas de 

DNA recém-sintetizadas (LYKO, 2018). 

Nas células diferenciadas, a adição do grupo metil (CH3), 

majoritariamente, é feita em uma citosina precedida por uma 

guanina, formando o dinucleotídeo (CpG). Estes dinucleotídeos 

são encontrados dispersos pelo genoma, mas também estão 

concentrados em algumas áreas, nas chamadas “ilhas CpG” 

comuns nas regiões promotoras dos genes humanos. Quando 

dispersas pelos DNA, a sequência de bases (CpG) está 

fortemente metilada, já nas “ilhas CpG” este dinucleotídeo 

encontra-se em um estado não-metilado, permitindo a 

transcrição gênica (GREENBERG; BOURC’HIS, 2019). Essas 

áreas ricas em dinucleotídeos CpG, sofrem a ação catalizadora 

das DNMT3A e DNMT3B que realizam, principalmente, a 

chamada metilação de novo nessas regiões genômicas (LYKO, 

2018). 

Proteínas da família Methyl Binding Proteins (MBP) ou 

proteínas ligadoras grupo metil, por apresentarem uma grande 

afinidade pelo grupamento (CH3) se ligam as 5-metilcitosinas 

nas regiões promotoras, ocupando os sítios de transcrição. No 

grupo das MPB, a MeCP1, especificamente, necessita de 

muitos dinucleotídeos (CpG) para se ligar ao radical (CH3) da 

base nitrogenada, e essa ação especifica torna a cromatina 
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mais condensada, inativando seus genes. Desse modo, nota-

se que a metilação do DNA atua no silenciamento gênico. Esse 

processo ocorre de maneira direta ou indireta, com a inibição 

dos processos transcricionais, não permitindo a ligação de 

fatores a sítios específicos e fundamentais à transcrição, 

bloqueando a leitura do gene (PAULA et al., 2015). 

Anormalidades nos processos de metilação do DNA 

incluem a hiper e hipometilação, as quais usualmente ocorrem 

nas regiões promotoras de genes que desempenham ações 

essenciais sobre funções biológicas. Tais alterações 

geralmente ocorrem em genes supressores de tumor e em 

sequências repetitivas, respectivamente, sendo muito 

comumente encontradas em vários tumores, como leucemia, 

câncer de mama e câncer de cólon. Dessa maneira, genes 

supressores de tumor têm sua expressão impedida, permitindo 

a ocorrência da transformação celular. É visto que padrões 

anômalos de status da metilação do DNA são frequentemente 

observados no câncer, principalmente porque os genes 

envolvidos participam de processos celulares essenciais como 

o ciclo celular, a apoptose, a adesão celular e a sinalização 

intracelular, o que fornece uma imensa gama de informações 

sobre a combinação das atividades de muitos atores durante o 

processo carcinogênico e no próprio câncer em si (PAULA et 

al., 2015). 

Reguladores do processo de metilação do DNA também 

estão associados à carcinogênese. A superexpressão das 

DNMTs, está relacionada com aberrações epigenéticas que 

promovem a sobrevivência de células presentes em carcinomas 

humanos, e foi comprovado que alterações no status de 

metilação em células cancerígenas ocorrem através da 

expressão aberrante das DNMTs. Embora a expressão elevada 

das metiltransferases de novo – DNMT3A e DNMT3B – venha 
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sendo relatada em diversos tipos carcinomas, a alteração mais 

corriqueira nos tumores humanos é a superexpressão da 

DNMT1 (AMARO-FILHO et al., 2018). O papel oncogênico 

desempenhados por essas proteínas é fundamental para a 

transformação celular, já que elas realizam a metilação das 

ilhas CpG de vários promotores gênicos (PAULA et al., 2015). 

         Os padrões de metilação também são alterados na 

carcinogênese provocada por vírus, como o HPV, sendo estas 

orientadas pela ação de seus oncogênese. Estes são capazes 

de induzir a expressão das DNMTs e, por consequência, 

provoca variações nos níveis de metilação tanto do genoma 

viral quanto do genoma do hospedeiro, como, por exemplo, a 

hipermetilação das ilhas CpG, padrão bem comum na 

carcinogênese cervical (figura 2) (DURZYNSKA; LESNIEWICZ; 

POREBA, 2017).  

 

FIGURA 2: Hipermetilação das ilhas CpG induzida pelas 

oncoproteínas virais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autores. 

 

Estudos apontam que adenovírus 5 E1A e a 

oncoproteína E7 (HPV16) conseguem se ligar de forma direta a 

DNMT1 in vitro, promovendo sua atividade metiltransferase; 
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desse modo, foi elucidado um novo meio pelo qual os vírus 

realizam a transformação celular, tendo como  alvo as DNMTs 

(BURGERS et al., 2012). Estas modificações são fundamentais 

para êxito do ciclo viral e o desenvolvimento de neoplasmas 

relacionados à infecção (DURZYNSKA; LESNIEWICZ; 

POREBA, 2017). 

A literatura mostra que a hipermetilação de ilhas CpG na 

carcinogênese -mediada pelos fatores regulativos- não é algo 

aleatório, é especifico de cada tipo de gene e câncer. Tal como 

no câncer cervical, o gene de reparação MSH2 apenas em 

eventos raros encontra-se hipermetilado; entretanto, no câncer 

cervical relacionado à Sindrome de Lynch, essa região do DNA 

é epigeneticamente silenciada. Os quadros de metilação 

aberrante é geralmente precoce em neoplasias, podendo ser 

identificadas nas ilhas CpG de fragmentos que precedem o 

câncer, como em amostras cirróticas que podem evoluir para 

cancros hepatocelulares. (YANG, 2013). 

Desse modo, foi visto que esse mecanismo epigenético 

influi em diversas funções genômicas, como no controle da 

replicação, controle de DNAs “parasitas” (ex.: viral), 

modificações da cromatina e na regulação da expressão 

gênica. Tais mudanças nos padrões da metilação no promotor 

gênico podem ocorrer em idades avançadas e no início da 

carcinogênese e, nesse caso, é mais corriqueiro que aconteça 

a inativação do gene a uma mutação genética  (KHANAL et al., 

2018). 

 

Metilação do DNA na carcinogênese cervical  

 

Como descrito anteriormente, condições patológicas 

relacionam-se com fatores epigenéticos, dentre eles, a 

metilação do DNA. Em relação às doenças virais foi observado 
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que esses microrganismos são capazes de reprogramar o 

padrão epigenético da célula hospedeira, incluindo sua 

organização da cromatina, tendo assim influência direta sobre 

o epigenoma do câncer. Tais mudanças permitem o 

estabelecimento da infecção viral, pois favorecem a replicação, 

a formação e manutenção dos vírus dentro das células (PAULA 

et al., 2015).  

O HPV, por exemplo, é capaz de silenciar genes 

supressores de tumor por meio da metilação do DNA e, 

portanto, induzirem a transformação celular. Observa-se que os 

níveis de metilação do DNA estão elevados durante os estágios 

iniciais do processo carcinogênico, desempenhando muitas 

vezes, eventos chave para a sua ocorrência (SEN; GANGULY; 

GANGULY, 2018). Foi visto que E7 liga-se ao DNMT1 

induzindo sua atividade e que, assim como o E6, induz sua 

expressão gênica, o primeiro por meio da via do pRB/E2F e o 

segundo pela supressão do p53 (SOTO; SONG; 

MCLAUGHLIN-DRUBIN, 2017). 

Vários genes do hospedeiro foram vistos estarem com 

graus de metilação alterados, a maioria deles estando 

hipermetilados, o que influencia diretamente sobre a expressão 

desses genes. Um estudo, que aplicou técnicas in situ, revelou 

26 genes diferencialmente expressos no câncer cervical em 

relação aos tecidos normais os quais possuíam 35 sítios de 

metilação, destacando-se os genes EDNRB, EDN3, além de 

LHX2, ACOX3, CYP39A1 e DPYS. Esses genes mostraram-se 

importantes, pois codificam proteínas que participam de 

significantes vias de transdução de sinal, como as vias da 

MAPK (EDNRB e EDN3), WNT (LHX2), do ácido α-linolênico 

(ACOX3), ERKs e PKC (CYP39A1) e no metabolismo dos 

carboidratos, nucleotídeos e aminoácidos (DPYS) (LIN et al., 

2016). Alguns deles tiveram a hipermetilação constatada in 
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vivo, como o EDN3 (em NIC3), cuja função poderia estar 

relacionada com a via de sinalização da β-catequina (CHEN et 

al., 2014). 

Outros genes encontrados metilados foram o gene da 

molécula da adesão celular 1 (CADM1), a caderina 1 (CDH1), 

a proteína quinase associada a morte (DAPK1), EPB41L3, 

FAM1A4, mielina e linfócito (MAL), paired box 1 (PAX1) e o 

domínio PR contendo 14 (PRDM14). Já nos testes de 33 genes 

dos quais somente PROX1, ARHGAP6, HAND2, NKX2-2, 

PCDH10, DAPK1, RAB6C e PITX2 encontravam-se metilados, 

diferentemente do que ocorria nos estágios pré-neoplásicos e 

normal (BHAT et al., 2017). Anteriormente, os genes DAPK1, 

RARB e TWIST1 já haviam sido hipermetilados em lesões nos 

estágios NIC3 ou superiores em gravidade  (GUPTA; MANIA-

PRAMANIK, 2019). Outro estudo verificou a associação da 

infecção pelo HPV com a hipermetilação da região promotora 

de genes SALL3, DLX4 e SIM1, reportando que as alterações 

encontradas sejam um fator significativo para a progressão da 

infecção e o câncer propriamente dito  (KHANAL et al., 2018).  

Nesse sentido, a compressão das alterações 

epigenéticas principalmente em células infectadas por HPV 

torna-se relevante, pois permite o desenvolvimento de novas 

técnicas para tratar a infecção antes do aparecimento do 

câncer, já que, uma pequena parte dos tipos de papilomavírus 

tem a capacidade de multiplicar seu genoma gerando lesões 

clinicamente relevante que podem ser benignas como 

pequenas verrugas e se desenvolverem para condilomas e 

lesões pré-malignas e, em algumas circunstâncias, progredir 

para carcinomas invasivos (BRUNETTI; GUNDRY; GOODELL, 

2017). 
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Metilação do DNA viral na carcinogênese cervical 

 

A respeito das modificações que ocorrem no genoma 

viral, estas acontecem de acordo com a etapa da 

carcinogênese, ou ainda com o tipo de integração viral. Foi 

observado que a metilação do sítio de ligação de E2 (E2BS) na 

região URR (região reguladora upstream) da LCR inibe a 

expressão de E2 in vitro e desregula a expressão de E6 e E7, 

onde foi observado um sítio hipometilado em células infectadas 

pelo HPV16. Observou-se também que o sítio URR apresentou 

graus diferenciados de metilação de acordo com os diferentes 

estágios do ciclo viral. A hipermetilação das ilhas CpG, presente 

na LCR do HPV16, foram mais frequentes no carcinoma e nas 

lesões com graus mais elevados de displasia (HSIL) do que no 

LSIL (53,3%, 33,3% e 5,9%, ou 84,6%, 46,2% e 29,4% - NIC II 

e I - respectivamente), sendo encontrada também em 71,8% 

das infecções assintomáticas (SOTO; SONG; MCLAUGHLIN-

DRUBIN, 2017). 

Além do mais, foram constatados níveis diferenciais de 

metilação de CpGs no HPV16 URR e, especialmente, os E2BSs 

na transformação de infecções caracterizadas pela 

superexpressão de E6-E7. Estudos indicam que a metilação do 

E2BS1 leva ao recrutamento de um complexo de transcrição 

para este local de ligação, o que aumenta a atividade do 

promotor dependente de E2 e, consequentemente, a expressão 

de E6-E7. A ligação de E2 aos E2BSs 3 e 4 não metilados 

impede a atividade do promotor deslocando o fator de 

transcrição SP1 que fica próximo aos E2BSs 3 e 4. Com os 

E2BSs 3 e 4 metilados, a proteína E2 não se liga a esses locais, 

anulando a inibição do promotor mediada por E2. Desse modo, 

a metilação dos E2BSs na URR viral resulta em perda da função 

E2 (figura 3). Essa ocorrência explicaria a expressão não 
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controlada de E6-E7 em células transformadas por HPV sem 

evidência de integração viral e com cópias inatas do gene E2. 

(SEN; GANGULY; GANGULY, 2018). 

 

Figura 3. Proteína E2 como reguladora da atividade dos 

oncogenes E6-E7. 

 

 
Fonte: Autores. Adaptado de  (VON KNEBEL DOEBERITZ; PRIGGE, 2019). 

 

Estudos apontam que as lesões celulares intraepitelial 

escamosa de baixo grau (L-SIL) e as lesões celulares 

intraepitelial escamosa de alto grau (H-SIL) são facilmente 

encontradas em células que possuam as proteínas E1 e E2 

metiladas, levando a sua interrupção e promovendo a 

expressão proteínas supressora de tumores (CARESTIATO et 

al., 2019). Já as regiões das proteínas E2 e E4 também se 

associam ao mal prognóstico a portadoras do CC, 

desenvolvendo lesões NIC III, essas observações foram 

constatadas em 03 das 05 regiões da CpG, contendo 

metilações, com sobreposição a ORF, E2/E4, em portadoras do 

HPV 16 (MIRABELLO et al., 2012). 

Outra região cuja hipermetilação também pode estar 

associada à progressão da carcinogênese é a do gene L1 e, 

portanto, pode ser sugerida como potencial biomarcador da 

progressão do câncer cervical. O mapeamento dos locais CpG 
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no genoma do HPV16, indica também um padrão de aumento 

da metilação, particularmente nas regiões E5, L2 e L1 no 

decorrer do aumento da gravidade da doença. Além disso, em 

estudo de replicação, confirmou-se maior metilação nas regiões 

L2, L1 e E2-E4 entre casos com neoplasias intraepiteliais grau 

igual ou maior que 2 (NIC2 +). Em amostras de diagnóstico, 

verifica-se que a metilação está aberrante nos locais CpG, 

principalmente nas regiões L2 e L1, onde foi associado ao risco 

de NIC3 (SEN; GANGULY; GANGULY, 2018).  

 

Metilação do DNA e a avaliação do prognóstico do câncer 

cervical 

 

Foi visto nos tópicos anteriores que a metilação 

aberrante do DNA é bastante evidente nos tumores em geral, 

não ocorrendo de maneira diferente no câncer cervical. A 

identificação dessas alterações é importante para compreensão 

da carcinogênese, para estabelecimento do diagnóstico e 

permite novas oportunidades terapêuticas. É possível 

estabelecer também correlações clínicas a partir da avaliação 

dessas modificações, o que contribui em configurar o estágio 

pré- e neoplásico da paciente e assim, seu prognóstico 

(DURZYNSKA; LESNIEWICZ; POREBA, 2017). 

Diferentes configurações de metilação das ilhas CpG, 

tanto do vírus quanto de genes do hospedeiro, conferem 

diferentes consequências clínicas e sobre a progressão da 

doença (CORREIA et al., 2018). No câncer cervical, os genes 

virais e do hospedeiro correlacionam-se entre si e são úteis 

como biomarcadores, sendo assim utilizados para 

estabelecimento do diagnóstico e prognóstico das pacientes. A 

metilação aberrante do DNA em lesões cervicais inclui 

hipometilação e hipermetilação. Pesquisas mostram que os 
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genes metilados podem desempenhar um importante papel 

para a prevenção e tratamento do câncer cervical quando 

associado ao HPV, que é um dos agentes infecciosos com 

relação direta com o câncer que mais acometem a população 

no globo terrestre, 4,5% dos novos casos de câncer mundial 

são causados pelo HPV (SEN; GANGULY; GANGULY, 2018).  

O status da metilação do CpG é um biomarcador 

potencial para o câncer cervical. Genes específicos 

hipermetilados podem ser úteis como marcadores precoces 

para prevenção e predição de prognóstico para o câncer 

cervical, já que, seus padrões de metilação são alterados de 

acordo com o nível de progressão da carcinogênese, sendo 

bastante úteis para avaliações clínicas das pacientes.  

(BRUNETTI; GUNDRY; GOODELL, 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

          Apesar de todos os avanços na triagem do câncer 

cervical, esta patologia ainda permanece como uma grande 

ameaça à saúde feminina, principalmente por seus 

mecanismos moleculares ainda não estarem elucidados. Nesse 

sentido, alterações no status de metilação do DNA revela-se 

como promissora alternativa, pois são frequentes nesse tipo 

tumoral e refletem de modo fidedigno a condição da paciente, 

apresentando assim características biomarcadoras com forte 

valor preditivo sobre a evolução ou regresso desse câncer. Por 

essa razão, o uso da metilação como potencial biomarcador da 

doença vem sendo relatado, pois preenche as lacunas dos 

métodos citológicos convencionais, fornecendo diagnóstico 

precoce e um eficaz prognóstico do câncer cervical.  
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RESUMO: O câncer  é uma das doenças com maior taxa de 
mortalidade em todo o mundo. Seu tratamento está associado 
ao desenvolvimento de resistência e toxicidade. Nesse 
contexto, o uso de produtos naturais representa uma importante 
estratégia para a descoberta de novos agentes antitumorais. 
Xylopia frutescens, conhecida popularmente como “embira”, é 
utilizada como antimicrobiano, porém, apesar do potencial 
medicinal, estudos toxicológicos são necessários para garantir 
a segurança de seu uso. O presente trabalho objetivou 
caracterizar o óleo essencial das folhas de X. frutescens 
(O.E.X.), e avaliar sua toxicidade e efeito antitumoral. A 
toxicidade foi avaliada pelo ensaio de hemólise e pelo ensaio 
do micronúcleo in vivo. O modelo do tumor Sarcoma 180 foi 
usado para avaliar a atividade antitumoral. O.E.X. induziu 
hemólise dependente de concentração, com valor de CH50 
(concentração que induz 50% de hemólise) de 63,87 µg/mL. No 
ensaio do micronúcleo, O.E.X. (100 e 150 mg/kg, i.p.) não 
induziu aumento no número de eritrócitos micronucleados em 
sangue periférico de camundongos. Após tratamento de sete 
dias com O.E.X., as taxas de inibição do crescimento tumoral 
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foram de 45,1% e 65,9% para o tratamento com 100 e 150 
mg/kg, respectivamente, e 72,1% para o tratamento com 5-FU 
(25 mg/kg), usado como droga padrão. Conclui-se que O.E.X. 
tem atividade antitumoral, efeito hemolítico in vitro e baixo 
potencial genotóxico. 
Palavras-chave: Toxicidade; Atividade antitumoral; Xylopia 
frutescens  
  

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma das doenças que representa uma 

ameaça de mortalidade para todo o mundo, apesar dos 

avanços significativos na tecnologia médica para seu 

diagnóstico e tratamento (CEYLAN et al., 2018).  

De acordo com estimativas mundiais da Agência 

Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC), no ano de 

2018, preveu-se 18,1 milhões de novos casos e 9,6 milhões de 

mortes por câncer em todo o mundo, o que caracteriza a doença 

como um grave problema de saúde pública (FERLAY et al., 

2018). 
Atualmente, o tratamento do câncer envolve cirurgias, 

radioterapia e terapia sistêmica. As modalidades de terapia 

sistêmica incluem a terapia hormonal, a terapia alvo, a 

imunoterapia e a quimioterapia (DICKENS; AHMED, 2018).  

A quimioterapia é o método mais utilizado para tratar o 

câncer. Porém, muitas vezes seu uso é limitado pelo tipo de 

célula, tempo de duplicação, tamanho, heterogeneidade, 

localização e vascularização dos tumores. Além disso, a 

toxicidade limita severamente a segurança e a eficácia da 

quimioterapia convencional para o câncer sistêmico 

(GOLDBERG et al., 2002; GAO, 2017). 
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Outro problema associado à quimioterapia é o fato de 

que as células tumorais têm desenvolvido resistência à 

múltiplas drogas. Dessa forma, faz-se necessária a busca por 

estratégias que garantam citotoxicidade direcionada às células 

tumorais e redução do desenvolvimento de resistência aos 

antineoplásicos (WU; ZHOU, 2015).  

Nessa conjuntura, as plantas medicinais têm sido uma 

fonte importante de novos medicamentos antineoplásicos 

(AMIRKIA; HEINRICH, 2015). São exemplos de antineoplásicos 

derivados de produtos naturais: paclitaxel, vimblastina, 

vincristina, doxorrubicina, entre outros (CHEUKA et al., 2016).  
Ademais, foi estimado que 60% dos novos protótipos de 

baixo peso molecular (conhecidos como Novas Entidades 

Químicas - NCE) introduzidos no mercado mundial como 

produtos farmacêuticos, foram derivados de produtos naturais 

durante o período de 1981 a 2014 (NEWMAN; CRAGG, 2016). 

Dentre os produtos farmacêuticos estão os óleos 

essenciais, uma classe de remédios utilizada desde os povos 

antigos, que teve sua popularidade aumentada devido à 

crescente venda desses produtos (MANION; WIDDER, 2017). 

 Segundo a Food and Drug Administration (FDA), os 

óleos essenciais possuem propriedades consistentes para a 

definição de um medicamento, ou seja, um agente destinado ao 

uso no diagnóstico, cura, mitigação, tratamento ou prevenção 

de doenças (MANION; WIDDER, 2017). 

Embora estejam disponíveis informações sobre 

segurança, eficácia e uso de óleos essenciais, essas 

geralmente são limitadas a um estado de doença, composto ou 

óleo isolado e não fornecem uma visão geral ampla e prática 

desses produtos (MANION; WIDDER, 2017). 
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 Além disso, o uso informal das plantas e seus derivados 

expõe os usuários a riscos toxicológicos (ROCHA; MEDEIROS; 

SILVA, 2010; MIRANDA et al., 2013), principalmente quando há 

interações com medicamentos ou alimentos. Além disso, 

fatores intrínsecos de cada indivíduo, a citar o estado 

nutricional, a idade, e características genéticas, também podem 

estar associados a toxicidade em decorrência do uso de plantas 

medicinais (JORDAN; CUNNINGHAM; MARLES, 2010; 

BATISTA, 2015). 

Entre as plantas utilizadas popularmente no Brasil, pode 

ser citada a espécie Xylopia frutescens Aubl., conhecida 

comumente por “embira”, “semente-de-embira” e “embira-

vermelha”. Esta espécie amplamente utilizada para fins 

medicinais, ornamentais e na indústria da perfumaria (DI-

STASI, HIRUMA-LIMA, 2002). 

No Brasil, suas sementes são usadas na medicina 

popular como agente antimicrobiano e antirreumático, dentre 

outros usos. Na região amazônica, a decocção da casca, na 

forma de inalação, serve para combater resfriados e dores de 

cabeça. As sementes são tidas como estimulantes da bexiga, e 

úteis contra catarro, leucorréia e cólicas estomacais. Há relatos 

que essas sementes, são precursoras de um óleo volátil 

utilizado em uma bebida alcoólica afrodisíaca (DI STASI; 

HIRUMA-LIMA, 2002; LUNGUINHO, 2012). 

Estudos farmacológicos mostram o potencial antitumoral 

in vitro para essa espécie. Observou-se que óleo das folhas e 

do caule de X. frutescens foram citotóxicos em linhagens 

tumorais de HepG2 (carcinoma hepatocelular humano) e HL-

60 (leucemia promielocítica humana) (DA SILVA et al., 2016). 

Do mesmo, o óleo essencial da casca da raiz de X. frutescens 

apresentou atividade citotóxica em diferentes linhagens 
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tumorais humanas: U251 (glioma, SNC); MCF-7 (mama); NCI- 

ADR/RES (ovário, com fenótipo de resistência a múltiplas 

drogas); 786-0 (rim); PC-3 (próstata); HT-29 (colorretal); K562 

(leucemia mielóide crônica) (LUNGUINHO, 2012). 

Apesar de alguns trabalhos destacarem atividades 

biológicas de X. frutescens, dentre as quais, atividade 

antimicrobiana, antifúngica (TATSADJIEU et al., 2003), 

antiparasitária (OSORIO et al., 2007) e antitumoral in vitro (DA 

SILVA et al., 2016; LUNGUINHO, 2012), estudos do potencial 

antitumoral in vivo não são relatados na literatura para o óleo 

essencial obtido das folhas dessa espécie. 

Diante do exposto e considerando a importância 

etnofarmacológica dessa espécie, o presente trabalho 

objetivou contribuir para a pesquisa científica no que se refere 

à investigação fitoquímica e avaliação da atividade antitumoral 

e toxicológica do óleo essencial das folhas de Xylopia 

frutescens. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Local da pesquisa  

 As atividades de pesquisa foram desenvolvidas no 

Laboratório de Oncofarmacologia (OncoFar/ Programa de Pós-

graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, 

PPgPNSB) e no Núcleo de Caracterização e Análise (NUCAL), 

que funcionam no Instituto de Pesquisa em Fármacos e 

Medicamentos (IPeFarM) da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB).  
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Animais  

Foram utilizados camundongos albinos Swiss (Mus 

musculus), fêmeas, pesando entre 28 e 32 g, com faixa etária 

aproximada de 60 dias, obtidos da Unidade de Produção Animal 

do IPeFarM/UFPB. Os animais foram agrupados em gaiolas de 

polietileno, mantidos sob condições controladas de temperatura 

(21 ± 1 ºC), com livre acesso à comida (pellets de ração da 

marca Purina®) e água potável disponível em garrafas 

graduadas de polietileno, colocadas nas grades metálicas das 

gaiolas em sua parte superior. Os animais foram mantidos em 

ciclo claro-escuro de doze horas. 

Antes da realização de qualquer protocolo experimental, 

os animais foram colocados no ambiente de trabalho por pelo 

menos 30 minutos de antecedência à execução do 

experimento. Todos os procedimentos experimentais foram 

analisados e previamente aprovados pela Comissão de Ética 

no Uso de Animais da UFPB (CEUA/UFPB), sob a Certidão Nº 

0112/10. 

 

Linhagem de células tumorais  

Para o ensaio de avaliação da atividade antitumoral de 

O.E.X. foi utilizado células tumorais da linhagem sarcoma 180 

(linhagem murina) gentilmente fornecidas pela Profa. Dra. 

Teresinha Gonçalves da Silva do Departamento de Antibióticos 

da Universidade Federal de Pernambuco. 

As células foram mantidas na cavidade peritoneal de 

camundongos Swiss fêmeas, sendo realizado repique a cada 

cinco dias. 
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Obtenção e caracterização do óleo essencial das folhas de 

Xylopia frutescens Aubl.  

    A espécie vegetal (folhas frescas de Xylopia frutescens), 

imediatamente após a coleta, foi triturada e submetida à 

extração pelo processo de hidrodestilação em aparelho de 

Clevenger utilizando seis litros de água destilada em balão de 

vidro (capacidade 12,0 L), aquecida em manta aquecedora, 

mantendo-se temperatura de ebulição por quatro horas. O 

material resultante foi seco com sulfato de sódio anidro, 

armazenado em frasco âmbar, e mantido em temperatura 

inferior a 4,0 ºC. 

As análises qualitativas para identificação dos 

constituintes do óleo essencial foram realizadas por 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa 

(CG/EM) através de um cromatógrafo Shimadzu GC17-A, 

usando coluna capilar de sílica fundida DB-5 (30 m x 0,25 mm 

d.i., 0,25 μM de espessura do filme). O Hélio foi utilizado como 

gás carreador, a um fluxo de 1,0 mL/min. A temperatura do 

forno foi programada de 60º a 240º a 3 ºC/min. As temperaturas 

do injetor e do detector foram de 220 ºC e 230 ºC, 

respectivamente. 

A análise foi realizada em um sistema Shimadzu QP-

5000-Quadrupole MS, operando com energia de ionização de 

70 eV. Foi utilizada coluna capilar de sílica fundida DB-5 (30 m 

x 0,25 mm d.i., 0,25 μM de espessura do filme); Hélio como gás 

carreador, fluxo de 1 mL/min com split. As temperaturas do 

injetor e do detector foram de 220 ºC e 230 ºC, respectivamente. 

A temperatura da coluna foi programada de 60 ºC a 240 ºC a 

3 ºC/min.  

A porcentagem de cada componente do óleo foi 

analisada a partir da área do pico no CG-EM e a identificação 
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química de cada substância que compõe o óleo foi determinada 

pelo tempo de retenção, pelos índices de Kovats e por 

comparação com dados disponíveis no banco de dados 

espectrais do sistema CG-EM (Nist. 62 lib.). Os espectros de 

massas foram comparados com os dados da literatura para 

confirmar os resultados. 

 

Avaliação da toxicidade 

Citotoxicidade em eritrócitos      

O ensaio para avaliação da atividade hemolítica foi 

realizado segundo Kang et al. (2009), com algumas 

modificações. Os eritrócitos foram obtidos de sangue fresco de 

camundongos Swiss coletado do sinus orbital. A agulha foi 

heparinizada (heparina sódica, Parinex® - Hipolabor) para 

prevenir coagulação. Para obter a suspensão de eritócitos, 1 

mL de sangue total foi solubilizado em 10 mL de solução 

tampão fosfato (PBS) e então centrifugado a 3.000 rpm durante 

5 minutos.  

O plasma sobrenadante foi descartado e esse processo 

repetido mais duas vezes. Os eritrócitos foram finalmente 

ressuspenssos em PBS, obtendo-se então a suspensão de 

eritrócitos a 0,5% (v/v) que foi utilizada para o ensaio de 

hemólise. O.E.X. foi solubilizado em DMSO (5%) e preparado 

em PBS, no dobro das concentrações desejadas. A cada 100 

µL dessas soluções foi adicionado 100 µL da suspensão de 

eritrócitos, em quadruplicata. Os controles positivo e negativo 

foram também utilizados, pela incubação de eritrócitos em uma 

solução de 0,1% de Triton X-100 (Sigma-Aldrich®) em PBS (2 

mL) e DMSO (5 %) em PBS (2 mL), respectivamente.  

A placa foi mantida sob agitação suave em um agitador 

por 60 minutos. Após esse período, a placa foi centrifugada por 
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cinco minutos a 3.000 rpm e o sobrenadante cuidadosamente 

removido. Após remoção foi adicionado, a cada poço, 200 µL 

de solução do Triton X-100 (0,1%) e cuidadosamente agitada. 

A quantidade de hemólise causada pela solução do Triton X-

100 (0,1%) foi determinada espectrofotometricamente a 415 nm 

e serviu como prova inversa para determinação da CH50 

(concentração que produz 50% de hemólise) de O.E.X. 

 

Ensaio do micronúcleo 

Para o ensaio do micronúcleo, grupos de seis 

camundongos Swiss machos foram tratados por via 

intraperitoneal com as doses de 100 e 150 mg/kg do O.E.X. Um 

grupo tratado com a droga padrão (ciclofosfamida - 50 mg/kg – 

i.p.) e um grupo controle negativo (solução salina e tween 80 à 

5 %) foram incluídos. Após 24 horas os animais foram 

anestesiados com tiopental sódico (40 mg/kg - Thiopentax®, 

Cristália) e amostras de sangue periférico foram coletadas pelo 

plexo orbital, para confecção das extensões sanguíneas. Após 

secagem, as lâminas foram coradas com coloração panótica 

(Newprov®) para posterior análise em microscópio óptico. Para 

cada animal três extensões sanguíneas foram preparadas e um 

mínimo de 2000 eritrócitos contados para determinação do 

número de eritrócitos micronucleados (HAYASHI et al., 2000). 

 

Avaliação da atividade antitumoral  

Avaliação da atividade antitumoral in vivo  

Células tumorais da linhagem sarcoma 180 (S180), com 

oito dias de crescimento foram aspiradas da cavidade 

peritoneal de camundongos e implantadas por via subcutânea 

(25x106 células/mL) na região subaxilar dos animais 

experimentais (n=6/grupo).  
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Vinte e quatro horas após o implante, O.E.X. foi 

solubilizado em Tween 80 (5%) e administrado diariamente por 

via intraperitoneal, em grupos de seis animais, nas doses de 

100 e 150 mg/kg, por sete dias consecutivos. O grupo controle 

transplantado foi tratado com uma solução de Tween 80 (5%) 

em solução salina e um quarto grupo de animais foi tratado com 

5-fluorouracil (5-FU), 25 mg/kg, como droga padrão. Foi 

utilizado, ainda, um quinto grupo (controle sadio), cujos animais 

permaneceram nas mesmas condições experimentais dos 

demais grupos, porém não foram transplantados com as células 

tumorais (sarcoma 180). No nono dia, todos os animais foram 

anestesiados e eutanasiados, e os tumores removidos e 

pesados. A inibição tumoral foi calculada seguindo a fórmula 

abaixo:  

PI% = [(A-B)/A] x 100 

 

Em que: PI% = Percentual de Inibição do peso tumoral   

A = Média de pesos dos tumores do grupo controle 

transplantado  

B = Média dos pesos dos tumores de cada grupo tratado 

 

Analise estatística  

Os resultados obtidos nos experimentos foram 

analisados pelo teste de análise de variância (ANOVA) one-

way, seguido do pós teste de Tukey. Os valores estão 

expressos em média ± erro padrão da média (e.p.m.),  e foram 

considerados significativos quando p<0,05. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização do óleo essencial das folhas de Xylopia 

frutescens 

O uso de produtos naturais como agentes com potencial 

anticâncer tem uma longa história que iniciou com a medicina 

popular e, através dos anos, foi incorporada à medicina 

alopática (AMIRKIA; HEINRICH, 2015; CHEN et al.,  205) 

Nesse contexto, dados da literatura mostram que a 

maioria das drogas utilizadas na clínica com atividade 

anticâncer foram derivadas direta ou indiretamente de fontes 

naturais. Portanto, o uso de produtos naturais representa a 

estratégia mais bem sucedida para a descoberta de novos 

medicamentos usados na terapia anticâncer (CHEN et al., 205). 

Adicionalmente, dados da literatura relacionados ao 

estudo da atividade antitumoral de óleos essenciais descrevem 

a teoria da ação sinérgica dos componentes, ou seja,  para uso 

biológico é mais importante estudar o óleo essencial per si do 

que os seus componentes isolados (BHALLA ET AL., 2013; 

MOURA et al., 2016). 

O óleo essencial das folhas de X. frutescens foi obtido 

por hidrodestilação e os resultados estão expressos na Tabela 

1. Pela análise em CG-EM foi possível identificar 20 44 

componentes em uma mistura de monoterpenos e 

sesquiterpenos. Cariofileno (23,91%) foi o constituinte 

majoritário, seguido do γ-cadineno (12,87%). Foi detectada a 

presença do espatulenol (3,97%) que é considerado um 

marcador de óleos essenciais do gênero Xylopia (MAIA et al., 

2005).  
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Tabela 1. Composição química do óleo essencial das folhas de 

X. frutescens Aubl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substâncias (% relativa) 

Cariofileno 23,91 

γ-cadineno 12,48 

β-ocimeno 8,19 

Cadin-4-en-10-ol 5,78 

Viridiflorol 4,83 

γ-elemeno 4,55 

β-elemeno 4,31 

α-selineno 4,29 

Espatulenol 3,97 

Delta-cadineno 3,02 

α-humuleno 2,48 

α –pineno 2,30 

γ-muuroleno 2,23 

β-selineno 2,11 

α- cubebeno 1,31 

Germacreno A 1,25 

 Aromadendreno 0,99 

 Campheno 0,94 

 Mirceno 0,92 

 Acetato de bornila 0,34 

Total identificado 90,20 
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                                       Fonte: Dados da pesquisa. 

A composição química apresentada na Tabela 1 é 

compatível com dados da literatura para constituintes voláteis 

de espécies de Xylopia, composta principalmente por 

monoterpenos e sesquiterpenos (MAIA et al., 2005). Silva e 

Grotta (1975) encontraram a porcentagem (volume/massa) de 

0,80 de óleo essencial da amostra do pó das folhas de X. 

frutescens, e dentre os 13 componentes identificados em 

análise cromatográfica, destacam-se o cariofileno, limoneno, 

linalol e geraniol (substâncias utilizadas na indústria de 

perfumaria), além do alfa e beta pinenos, corroborando com 

nossos achados. 

 

Avaliação da toxicidade 

Citotoxicidade em eritrócitos  

A citotoxicidade do O.E.X. foi avaliada em eritrócitos de 

sangue periférico de camundongos Swiss e observou-se 

aumento da percentagem de hemólise após o tratamento com 

as diferentes concentrações do óleo essencial, o qual produziu 

100% de hemólise em concentrações a partir de 375 μg/mL. O 

valor de CH50 obtido foi de 63,87 (57,22 - 71,30) μg/mL (Figura 

1).  
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Figura 1 – O gráfico mostra o percentual de hemólise 

em eritrócitos de camundongos Swiss após tratamento com o 

O.E.X. (µg/mL).  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O valor de CH50 obtido (63,87 µg/mL) demonstra que o 

O.E.X. foi citotóxico contra eritrócitos, células estas comumente 

afetadas com tratamentos antitumorais citotóxicos. Desse 

modo, O.E.X. pode ser caracterizado como um produto 

hemolítico, assim como foi visto por Moura et al. (2016) em que 

a espécie X. langsdorffiana também apresentou atividade 

hemolítica com CH50 em 281,6-306,1 µg/mL. 

Após tratamento quimioterápico, hemácias e 

hemoglobina podem ser diminuídos por meio da destruição 

e/ou da incapacidade da medula óssea de produzir essas 

células. Algumas novas drogas antitumorais mostram a 

capacidade de causar a destruição de eritrócitos, incluindo 

produtos naturais (ZBIDAH et al. 2013; MOURA et al., 2016). 

Já Magalhães (2010) e Costa-lotufo e colaboradores 

(2005) mostraram que o mecanismo de citotoxicidade de 
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compostos com capacidade de induzir lise de eritrócitos em 

concentrações abaixo de 200 µg/mL está relacionado a danos 

na membrana eritrocitária. 

 

Genotoxicidade 

 

Para a investigação do potencial genotóxico do O.E.X., 

foi utilizado o ensaio do micronúcleo em sangue periférico de 

camundongos Swiss. O ensaio do micronúcleo tem sido 

amplamente utilizado como o teste in vivo mais confiável para 

avaliar a indução de aberrações cromossômicas, um dos 

principais indicadores de mutagenicidade (HAYASHI, 2016), 

sendo amplamente utilizado e aceito por agências 

internacionais e governamentais como parte dos ensaios 

necessários para avaliar a genotoxicidade de novos produtos 

químicos (BRITO et al., 2018). 

Muitos fármacos antineoplásicos são agentes 

genotóxicos e induzem apoptose em células tumorais em 

resposta a danos causados ao DNA (QUISPE-TINTAYA et al., 

2018). Contudo, esse efeito também pode ser causado em 

células não tumorais, o que tem especial importância pela 

possibilidade de ocorrência de alterações genéticas nessas 

células e/ou indução de tumores secundários em pacientes em 

tratamento quimioterápico (GAJSKI et al., 2016). Nesse 

sentido, a avaliação do potencial genotóxico de novos 

candidatos a fármacos antineoplásicos é essencial.  

Para avaliar o possível efeito genotóxico in vivo do 

O.E.X. em sangue periférico de camundongos foi realizado o 

ensaio do micronúcleo, cujo resultado está apresentado na 

Tabela 2.  
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Tabela 2 – Número de eritrócitos micronucleados em sangue 

periférico de camundongos tratados (i.p.) com diferentes doses 

do O.E.X. e ciclofosfamida. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O tratamento dos animais com as doses de 100 e 150 

mg/kg do O.E.X. não induziu um aumento no número de 

eritrócitos micronucleados em sangue periférico quando 

comparados ao grupo controle (5 % Tween 80), sugerindo que 

o mesmo não possui efeito genotóxico (clastogênico e/ou 

aneugênico), característica importante para sua aplicabilidade 

terapêutica.  

 

Avaliação da atividade antitumoral  

Sarcoma 180 é um tumor de origem murina e é uma das 

linhagens mais utilizadas em pesquisas de avaliação da 

atividade antitumoral in vivo. Muitos efeitos farmacológicos 

observados em animais podem estender os resultados em alto 

valor de aplicação para a espécie humana (RAMOS et al., 

2019). 

Para o ensaio de avaliação da atividade antitumoral in 

vivo, camundongos transplantados com sarcoma 180 foram 

Grupos 

Dose 

(mg/kg) 

Número de células 

 micronucleadas 

Controle - 4,33 ± 0,61 

O.E.X. 100 2,67 ± 0,21 

O.E.X. 150 4,17 ± 0,48 

Ciclofosfamida 50 26,00 ± 5,01a 
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tratados intraperitonealmente com o O.E.X. (100 e 150 mg/kg), 

por sete dias. Os efeitos inibitórios do O.E.X. sobre o 

crescimento do tumor estão mostrados na figura 2.  

 

Figura 2 – O gráfico mostra o peso do tumor (g) e a taxa de 

inibição do crescimento do tumor (%) dos diferentes grupos 

experimentais.  

Dados estão expressos como média ± erro padrão da média de seis 

animais. *p<0,05 comparado com grupo controle transplantado. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Houve redução significante do peso dos tumores dos 

animais tratados com o O.E.X., bem como nos animais tratados 

com 5-FU (droga padrão). Após nove dias do implante, a média 

do peso dos tumores foi de 1,23 ± 0,11 g para o grupo controle 

transplantado, 0,67 ± 0,04 g e 0, 41 ± 0,04 g, para os grupos 

tratados com o O.E.X. nas doses de 100 e 150 mg/kg, 
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respectivamente. Os camundongos tratados com 5-FU (25 

mg/kg) também apresentaram uma significante redução no 

peso dos tumores (0,34 ± 0,02 g), quando comparados com o 

grupo controle transplantado. 

 As taxas de inibição do crescimento tumoral foram de 

45,1% e 65,9% para os camundongos tratados com o O.E.X. 

nas doses de 100 e 150 mg/kg, respectivamente, e 72,1% para 

os camundongos tratados com 5-FU (25 mg/kg). A análise 

estatística demonstrou que não houve diferença significativa 

entre a inibição do crescimento tumoral produzida pela maior 

dose do óleo (150 mg/kg) e àquela produzida pelo 5-FU. 

O 5-fluorouracil (5-FU), foi utilizado como droga padrão 

por ser um quimioterápico antimetabólito, amplamente utilizado 

no tratamento de vários cânceres sólidos, como carcinoma 

colorretal, de mama, de cabeça e pescoço, estômago e 

pâncreas (JATTO; OBOH; NTEKIM, 2017). Dentro da célula, o 

5-FU é convertido em metabólitos ativos, o 5-fluoro-2’-

deoxiuridina-5’-monofosfato (FdUMP), 5-fluorouridina-5’-

trifosfato (FUTP) e 5-fluoro-2’-deoxiuridina-5’-trifosfato 

(FdUTP), que causam interferência na síntese de RNA 

(THOMAS et al., 2016) e na função da timidilato sintase, 

resultando na inibição da síntese e função do DNA 

(CHANDRAN et al., 2017). 

Em relação ao gênero Xylopia, foi visto que 

X.langsdorffiana apresenta atividade antitumoral in vivo na 

linhagem de Sarcoma 180 (MOURA et al., 2016). Em ensaios 

in vitro observou-se que X. aromática é citotóxica frente a 

linhagem leucêmica RPMI-8226 (SUFFREDINI et al., 2007) e 

X. aethiopica apresentou atividade citotóxica em linhagem 

HEp-2 (ASEKUN; ADENIYI, 2004). Resultados estes, que 

também foram observados na espécie X.frutescens. 



ATIVIDADE ANTITUMORAL E TOXICIDADE DO ÓLEO ESSENCIAL DAS FOLHAS 

DE Xylopia frutescens Aubl. (ANNONACEAE) 

540 
 

CONCLUSÕES 

 

Com base nos estudos realizados é possível concluir 

que o óleo essencial das folhas de Xylopia  frutescens Aubl.: 

 - Apresentou efeito hemolítico em eritrócitos de sangue 

periférico de camundongos; 

 - Apresentou atividade antitumoral in vivo frente células 

tumorais malignas da linhagem S180; 

 - Não induziu genotoxicidade no ensaio de micronúcleo in vivo. 
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RESUMO: O câncer corresponde a um conjunto de patologias 
que têm em comum o aspecto multifatorial e a perda de 
atributos celulares essenciais ao funcionamento celular. Sua 
incidência é elevada, assim como os índices de morbidade e 
mortalidade, principalmente nos países em desenvolvimento, 
como o Brasil. Desse modo, o câncer constitui grave problema 
de saúde no país, ocasionando graves prejuízos financeiros e 
sociais. Para atenuamento desses problemas, medidas 
preventivas, de rastreio e diagnóstico precoce são essenciais, 
e as inovações biotecnológicas vem a contribuir 
fundamentalmente para isso. Nesse contexto, o objetivo deste 
trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica, utilizando 
publicações encontradas nos periódicos Pubmed, SciElo, 
LILACS, sobre as novas abordagens moleculares (genômica e 
epigenômica) utilizadas para detecção precoce e diagnóstico do 
câncer, utilizando como base os tipos tumorais mais comuns. 
Foi observado que a identificação de mutações é bastante 
utilizada e fornece resultados precisos, oferecendo informações 
úteis para realização de condutas terapêuticas mais 
apropriadas. Além disso, as análises de metilômica e de 
expressão gênica para mensuração dos níveis de expressão de 
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genes centrais e de microRNAs, também são bastante úteis 
para realização de diagnóstico precoce e determinação de 
prognósticos fidedignos. Conclui-se então que ferramentas 
moleculares no campo da genômica e epigenômica são 
essenciais para detecção precoce e diagnóstico do câncer, 
tornando-se fundamentais na tentativa de solucionar este grave 
problema de saúde nacional. 
Palavras-chave: Diagnóstico molecular. Epigenômica. 
Genômica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma doença multifatorial, ou seja, apresenta 

uma ampla variedade de fatores que se acumulam e contribuem 

para o seu surgimento. Esses fatores compreendem os 

ambientais e os genéticos. Juntos, eles interagem de forma 

complexa possibilitando e contribuindo para a ocorrência da 

carcinogênese que, desse modo, vem a transcorrer de 

maneiras distintas. Um mesmo câncer, por exemplo, pode 

apresentar diferentes causas e, portanto, possuirá evoluções 

clínicas e condutas terapêuticas específicas (FOUAD; AANEI, 

2017). 

Dessa maneira, a identificação dos genes envolvidos é 

de importância central para determinação do diagnóstico 

efetivo, pois assim, é possível caracterizar a patologia de modo 

completo e compreender seu desenvolvimento. Um exemplo 

prático dessa questão é a leucemia mieloide crônica (LMC), 

uma neoplasia que ocorre nos leucócitos. Este câncer pode ser 

identificado por meio da realização do mielograma, aspirado da 

medula óssea para análise do seu conteúdo celular; ou da 

análise da biópsia de medula óssea. Contudo, estes métodos 

são incapazes de caracterizar os subtipos de LMCs, o que é 
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feito por meio da análise molecular ou citogenética, quando a 

presença do cromossomo Philadelphia pode ser detectada. A 

presença ou ausência deste cromossomo é fundamental, pois 

determinará o prognóstico e a conduta clínico-terapêutica mais 

apropriada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Análises como a citada acima ou que envolvem a 

investigação de sequências nucleotídicas específicas, como 

mutações e translocações, denomina-se de genômica. A 

genômica inclui o mapeamento de todo ou parte do genoma do 

indivíduo na busca por alterações. O uso desta ferramenta 

molecular tem se tornado cada vez mais frequente no cotidiano 

do diagnóstico laboratorial do câncer e de outras patologias, 

principalmente devido a sua popularização e diminuição dos 

custos para sua execução (STRACHAN; READ, 2013).  

Atualmente, além dos estudos na área da genômica, 

uma recente área vem recebendo destaque: a epigenética. 

Esse novo ramo da ciência compreende a interação entre dos 

fatores genéticos e ambientais, pois reflete a capacidade dos 

fatores ambientais em provocar alterações ao nível da 

expressão gênica. Portanto, foi visto que não somente a 

presença de mutações (inserções, deleções, substituição de 

bases) poderia contribuir ativamente para a carcinogênese, 

mas também os fatores epigenéticos. Estes promovem 

alterações ao nível transcricional e pós-transcricional para 

regularem a expressão gênica (ARAUJO et al., 2018). 

Devido ao seu importante papel em processos celulares 

fundamentais à sua manutenção, alterações epigenéticas são 

atributos muito comuns das células cancerígenas. Estas 

alterações incluem a metilação do DNA, os microRNAs e o 

código de histonas, ambos apresentando padrões específicos 

nas células malignas e que são úteis para diferenciá-las das 
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células saudáveis (PENG; CROCE, 2016; SINA et al., 2018; 

ZHAO; SHILATIFARD, 2019). 

A metilação do DNA consiste na adição dos grupos metil 

nas citosinas pelas enzimas denominadas de DNA-

metiltransferases (DNMT) (D’ALESSANDRO, 2014). Foi visto 

que células cancerígenas possuem alterações na expressão 

das DNMTs e no padrão de metilação (hipo e hipermetilação) 

de DNA de sequências promotoras, incluindo as denominadas 

de "ilhas CpG". Estas regiões são essenciais na regulação da 

expressão gênica e a alteração no padrão de metilação destas 

sequências causa mudanças radicais nos processos celulares 

(BOMMARITO; FRY, 2019). 

Os microRNAs, por sua vez, são moléculas pequenas 

que apresentam entre 19 e 23 pares de bases e são capazes 

de inibirem a expressão gênica por se ligarem às moléculas de 

mRNA alvo específicas, devido a complementaridade de bases 

(KWOK et al., 2017). Caracterizam-se como excelentes 

marcadores na detecção e monitoramento do desenvolvimento 

das neoplasias, pois possuem ótimas características como alta 

especificidade, sensibilidade, facilidade de implementação, não 

são invasivos, são mais resistentes a degradação que o RNAm, 

além de poderem ajudar na personalização do diagnóstico e do 

tratamento (ACUNZO et al., 2015). Com isso, essas moléculas 

tornaram-se alvo de muitos estudos na área oncológica nos 

últimos anos, sendo reconhecida sua potencial aplicação no 

diagnóstico e prognóstico (OMS, 2017). 

Outra importante característica que favorece os fatores 

epigenéticos é porque são herdáveis. Além disso, os padrões 

de mudanças epigenéticas em células tumorais são 

característicos, permitindo assim a elaboração de assinaturas 

epigenéticas próprias de cada condição clínica apresentada 

pelos pacientes, sendo esse tipo de análise incluída na 
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crescente área da epigenômica (D’ALESSANDRO, 2014). 

Desse modo, o conhecimento e uso dessas alterações 

ganharam muita importância como biomarcadores, oferecendo 

importantes informações quanto ao diagnóstico e prognóstico 

na avaliação clínica-laboratorial dos pacientes com câncer ou 

que já estejam apresentando sinais de alterações displásicas.  

Desse modo, o objetivo deste trabalho foi realizar uma 

revisão bibliográfica para avaliar a importância e aplicação das 

inovações biotecnológicas, no campo da genômica e 

epigenômica, no diagnóstico molecular do câncer, 

considerando os tipos tumorais de maior importância clínica. Foi 

visto que estes testes moleculares aumentam a eficiência do 

diagnóstico, proporcionam um diagnóstico mais precoce e 

oferecem um prognóstico mais informativo e fidedigno, 

aspectos importantes para execução de uma terapêutica 

eficiente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica 

que foi realizada pela pesquisa de publicações de relevância 

contidas nos periódicos LILACS (Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde), Medline (Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online), SciElo (Scientific 

Electronic Library Online) e PubMed (US National Library of 

Medicine), entre os anos de 2014 e 2019. Os critérios de busca 

foram metilação do DNA, microRNAs (miRNAs), 

biomarcadores, diagnóstico, prognóstico, câncer, câncer de 

pulmão (CP), câncer de mama, câncer cervical (colo de útero), 

e câncer de próstata (CaP). Os critérios de inclusão definidos 

para a seleção dos artigos foram: artigos disponíveis referentes 

ao objeto de pesquisa; artigos em idiomas português e inglês. 
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Os estudos foram selecionados com base nos seguintes 

critérios: (I) miRNAs e padrões de metilação do DNA como 

biomarcadores, (II) contribuição na carcinogênese e no (III) 

prognóstico dos cânceres citados. 

 

Epidemiologia  

 

O câncer é uma doença grave que apresenta altos 

índices de morbidade e mortalidade. Constitui a segunda causa 

de morte no mundo, apresentando a relação de um óbito a cada 

seis e atingindo cerca de 8,2 milhões de pessoas por ano, tendo 

esse número alcançado 9,6 milhões em 2018. A maioria dessas 

mortes ocorre em países de baixa e média rendas e cerca de 

um terço relacionam-se aos cinco principais riscos de 

comportamento e hábito alimentar como o alto índice de massa 

corporal, o baixo consumo de frutas e vegetais, a falta de 

atividade física, o consumo de álcool e o tabagismo. Este último 

é o principal fator de risco para o câncer, causando em torno de 

22% das mortes (BRAY et al., 2018). 

Atualmente, cerca de 32,6 milhões de pessoas possui 

algum tipo de câncer (aqueles diagnosticados em 2007 e que 

estavam vivos até 2012 segundo as mais recentes estatísticas) 

e surgem cerca de 14,1 milhões de casos anualmente no 

mundo (18 milhões em 2018) – a incidência e a mortalidade por 

continente estão apresentados na figura 1. Os tipos mais 

comuns são o de pulmão e o de mama (com estimativa de 2,1 

milhões de novos casos para cada tipo em 2018), tendo 

mudado pouco a frequência dos mais comuns nos últimos 40 

anos. Outros tipos frequentes são o de intestino (3º lugar), 

próstata (4º lugar) e o de colo de útero ou cervical (7º lugar). 

Entre os que apresentam maior taxa de mortalidade, inclui-se o 

câncer de pulmão com um total de mortes de 18,4%, seguido 



INOVAÇÃO BIOTECNOLÓGICA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER 

550 
 

pelo de intestino e o de estômago. A figura 2, por sua vez, 

representa a incidência e mortalidade global dos tipos de câncer 

por gêneros (BRAY et al., 2018). 

 

Figura 1. Incidência e mortalidade do câncer por continente no 

mundo.  

 

Fonte: GLOBOCAN, 2018. 
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Figura 2. Incidência global dos tipos de câncer por gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: GLOBOCAN, 2018. 

 

No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 600 mil novos 

casos por ano atingindo 640 mil quando considerado o sub-

registro. Entre o mais incidentes estão os carcinomas de 

pulmão, próstata, mama (feminina), cólon e reto, seguido pelos 

cânceres do colo do útero (CCU), estômago e esôfago 

(SANTOS, 2018) 

No país, o câncer de próstata é de maior ocorrência entre 

os homens, estimando-se cerca de 68.220 casos novos com 

risco de 66,12 a cada 100 mil homens. As maiores taxas 

ocorrem nas regiões mais desenvolvidas, Sul e Sudeste. Entre 

as mulheres, por sua vez, o câncer de mama é o mais 

frequente, ocorrendo cerca de 59.700 novos casos por ano e 

possuindo risco estimado de 56,33 casos a cada 100 mil 

mulheres. Esses dados não consideram o câncer de pele não 

melanoma, o qual é o primeiro mais frequente tanto em 
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mulheres quanto em homens em todas regiões com exceção do 

Norte, tratando-se do segundo tumor mais incidente (19,21/100 

mil) (INCA, 2018). 

O câncer colorretal é outro tipo tumoral de destaque no 

país, sendo o terceiro mais frequente em homens e o segundo 

entre as mulheres. Estima-se que ocorram 17.380 novos casos 

em homens e 18.980 em mulheres, com um risco corresponde 

a 16,83 novos casos a cada 100 mil homens e 17,90 para cada 

100 mil mulheres. Enquanto no câncer cervical ocorrem cerca 

de 16.370 novos casos e o risco é avaliado em 15,43 casos a 

cada 100 mil mulheres. A neoplasia maligna de tireoide, por sua 

vez, aproxima-se de 1.570 novos casos no sexo masculino e 

8.040 para o sexo feminino, com um risco estimado de 1,49 

casos a cada 100 mil homens e 7,57 casos a cada 100 mil 

mulheres (INCA, 2018). 

Segundo a estimativa referente ao biênio 2018-2019 dos 

carcinomas nas regiões Norte e Nordeste, os cânceres de 

mama (feminino) e de próstata também são os mais frequentes, 

seguindo o perfil que ocorre no país. O de próstata é o mais 

incidente entre os homens em todas as regiões do país, 

estimado em 56,17/100 mil no nordeste; o câncer de mama 

avaliado em 40,36/100 mil; câncer de colorretal 7,98/100 mil; 

câncer do colo do útero em 20,47/100 mil; e, o câncer de 

tireoide em homens ocupa a 12º posição na Região Nordeste 

com 1,76/100 mil, enquanto que nas mulheres, é o quinto mais 

frequente nesta região, com 7,55/100 mil (INCA, 2018). 

 

Câncer de pulmão 

 

O câncer de pulmão é o tumor mais frequente no mundo 

desde 1985, constituindo cerca de 13% entre todas as 

neoplasias. De acordo com o Global Burden of Disease Study 



INOVAÇÃO BIOTECNOLÓGICA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER 

553 
 

2015, caracteriza-se também por ser a principal causa de 

mortalidade por câncer totalizando mais de 1,7-1,8 milhões de 

mortes por ano, 76% entre mulheres e 135% entre os homens, 

sendo responsável por 30% de todas das mortes por motivo 

cancerígeno (BRAY et al., 2018). 

No Brasil, a incidência do câncer pulmonar é estimada 

em 18.740 novos casos em homens e 12.530 em mulheres para 

cada ano dos anos de 2018 e 2019. Nos homens o risco atinge 

cerca de 18,16 novos casos a cada 100 mil indivíduos e, nas 

mulheres, 11,81 a cada 100 mil. No momento, este câncer vem 

se tornando um dos índices mais devastadores perdendo para 

o câncer de próstata e o de mama (SANTOS, 2018). 

Essa epidemia se deve primordialmente aos fatores de 

risco expostos a esses indivíduos. A carcinogênese surge 

devido ao acumulo progressivo de anormalidades genéticas 

que transformam o epitélio brônquico benigno em um tecido 

neoplásico, sendo a fumaça do cigarro o principal 

acometimento genético. Esta fumaça contém mais de 6.100 

substâncias químicas, sendo que mais de 60 são cancerígenas 

(VIEIRA et al., 2017).  Os indicadores clínicos geralmente são 

adquiridos pelas observações de alterações histológicas no 

epitélio de revestimento do trato respiratório em fumantes 

regulares (KNIGHT et al., 2017) 

Conforme estudos, relata-se que existe uma 

convergência linear entre a exposição da fumaça do cigarro e o 

aparecimento de lesões epiteliais, que são precedidas pela 

metaplasia escamosa. As influências que predispõem a 

metaplasia, quando persistentes, podem induzir a 

transformação maligna do epitélio metaplásico, devido as 

alterações genéticas ocorridas neste tecido, gerando assim o 

carcinoma in situ e o carcinoma invasivo. Entre as alterações 

mais frequentes estão as mutações que ocorrem no gene p53, 
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relacionada a mais de 70% dos casos de carcinoma escamoso 

(ALTORKI et al., 2019) 

Muitos fatores prognósticos têm sido relacionado a 

variação de sobrevida em pacientes com câncer de pulmão: o 

estadiamento, sexo, idade ao diagnóstico, etnia, tipo celular, 

exposição aos agentes ambientais, predisposição genética, 

perfil de expressão imunológica de linfócitos, nível de 

angiogênese tumoral, expressão de EGF-R (receptor do fator 

de crescimento epidérmico) e MCM2 (proteína de manutenção 

do minicromossoma 2), dentre outros. Porém, apesar da 

variedade de informações, alguns fatores como a complexidade 

e o custo elevado impedem a utilização destes marcadores 

tanto na pesquisa quanto na prática clínica (VIEIRA et al., 

2017). 

Desse modo, os microRNAs tornam-se uma alternativa 

viável. Um aspecto que os tornam moléculas atrativas para 

estudos moleculares, é a sua estabilidade; de fato são 

moléculas mais regulares quando comparados à molécula de 

RNAm. Devido a essa característica, sua expressão pode ser 

mais facilmente avaliadas em amostras clinicamente 

relevantes, como exemplo de tecidos obtidos de cirurgias ou 

biópsias, tecidos fixados em formalina e embebidos em parafina 

para análise macro e microscópica de tecidos e células. 

Ademais, padrões de assinaturas de expressão dos miRNAs 

podem ser detectados em fluidos corporais como o plasma e o 

soro, sendo considerados como potenciais biomarcadores 

sensíveis e minimamente invasivos para a detecção de células 

tumorais circulantes (ZHOU et al., 2017; YANG et al., 2019). 

Foi visto que vários microRNAs são úteis para o 

diagnóstico, classificação e prognóstico do câncer de pulmão, 

pois estas moléculas desempenham papéis críticos no 

desenvolvimento e progressão tumorais. No câncer pulmonar 
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de células não-pequenas os microRNAs codificados pela 

família let-7 foram vistos estarem com a expressão reduzida, 

estando também associados ao mal prognóstico (ZHOU et al., 

2017). Os da família miR-200 também estavam pouco 

expressos, induzindo assim a transição epitélio-mesenquimal, a 

metástase e a invasão (YUAN et al., 2019). Desse modo, os 

microRNAs pertencentes a estas duas famílias podem ser 

utilizados como biomarcadores de mal prognóstico. Além 

desses, o miR-155, miR-21, miR-145, miR-126 também estão 

bem caracterizados como marcadores para esta condição 

(ZHOU et al., 2017).  

Por sua vez, outros microRNAs foram associados a uma 

evolução positiva do câncer pulmonar de células não-

pequenas, estando quatro deles relacionados ao 

adenocarcinoma, como o miR-375, miR-148a, miR-29b-1 e 

miR-584, e outros quatro ao carcinoma de células escamosas, 

os quais foram o miR-4746, miR-326, miR-93 e miR-671 (CHEN 

et al., 2019). O miR-182, miR-451 também revelaram-se indicar 

bom prognóstico (ZHOU et al., 2017). Desse modo, observa-se 

que os microRNAs apresentam grande potencial para 

diagnóstico e avaliação prognóstica no câncer de pulmão.  

 

Câncer de mama 

 

O câncer de mama é o tumor que mais acomete 

mulheres no mundo, compreendendo cerca de 25% dos novos 

casos de câncer a cada ano. Além de sua alta incidência, esta 

neoplasia também é a que apresenta maior mortalidade, sendo 

a causa mais comum de morte por câncer em mulheres tanto 

em países desenvolvidos quanto subdesenvolvidos, 

compreendendo cerca de 627 mil óbitos (BRAY et al., 2018).  



INOVAÇÃO BIOTECNOLÓGICA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER 

556 
 

No Brasil, a estimativa para 2019 é que ocorram 59.700 

casos novos, representando cerca de 29,5% dos cânceres em 

mulheres quando se exclui o câncer de pele não melanoma. 

Exibe risco estimado de 56 casos a cada 100 mil mulheres e 

apresentou uma taxa de sobrevida de 75,2% para o último 

período avaliado (2010 - 2014). No ano de 2016 esse câncer 

levou ao óbito 16.069 mulheres (INCA, 2019). 

Diferentemente de outros tipos tumorais, o câncer de 

mama apresenta caráter altamente heterogêneo, sendo 

possível classificá-lo em seis subtipos, sendo quatro do tipo 

intrínseco (o luminal A, o luminal B, o basal e o ErbB2+), o 

normal-like e um novo subtipo denominado de claudin-low. Em 

termos histológicos, classifica-se em in situ e em carcinoma 

invasivo, os quais podem ser divididos em ductal e lobular. A 

depender do tipo, a evolução da doença ocorre de forma mais 

ou menos grave e, portanto, a conduta terapêutica é específica 

para cada subtipo tumoral (BARROS; LEITE, 2015). 

Quando descoberto de maneira precoce, este tipo 

tumoral apresenta altas taxas de cura. No entanto, uma 

pequena fração é identificada na fase precoce, o que resulta em 

um aumento da mortalidade. Dessa maneira, o uso de 

marcadores moleculares, como a análise de mutações, tem 

sido de grande importância para diagnóstico, determinação do 

subtipo neoplásico, recorrência e como valor preditivo.  

Um estudo identificou cerca de 44 genes com mutações 

em amostras de câncer de mama, sendo os mais frequentes 

genes relacionados a fosforilação de proteínas e 

autofosforilação – como as peptidil-tirosina e proteína quinase 

C –, como o BRCA1 e 2, APC, ATM, NF1, TET2, TSC1 e 2, 

NOTCH1, MSH2, PTCH1, TP53, PIK3CA, FBXW7 e o RB1. Em 

especial, mutações em PTCH1 (principalmente nos exons 22 e 

23) foram correlacionadas com mal prognóstico, como uma 
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maior frequência de metástase e recorrência precoce, sendo 

considerado um preditor poderoso potencial desta última 

condição (WANG et al., 2019). 

Como já mencionado, os microRNAs são moléculas 

bastante úteis para diagnóstico e prognóstico em vários tipos 

tumorais (incluindo o câncer de mama), pois apresenta funções 

tanto pró-oncogênicas quanto supressoras de tumor. No câncer 

de mama, alguns estudos avaliaram o padrão de expressão de 

microRNAs com o intuito de utilizá-los para fins diagnóstico e 

prognóstico. A tabela 1 indica alguns microRNAs de importância 

diagnóstica e clínica no câncer de mama.  

A análise dos transcritos além de fornecer valiosas 

informações sobre o diagnóstico principalmente nos casos de 

pré-câncer, também é demasiado importante para avaliação 

clínica das pacientes que já possuem o câncer. Um estudo 

avaliou os transcritos de genes reguladores de cromatina e 

correlacionou-os com a resposta à medicamentos da classe das 

antraciclinas em 1006 pacientes com câncer de mama — as 

antraciclinas são medicamentos pilares da quimioterapia 

utilizados a mais de 30 anos para tratamento de estágios iniciais 

do câncer de mama. Eles reportaram que 54 genes reguladores 

de cromatina determinavam a sensibilidade ao medicamento, 

oferecendo informações sobre a capacidade de resposta do 

paciente à droga e a ocorrência de efeitos colaterais. Ainda 

descobriu que membros dos complexos proteicos Trithorax e 

Polycomb foram associados a sensibilidade as antraciclinas, o 

primeiro aumentando e o segundo reduzindo-a. Tais complexos 

são chave para a ocorrência de alterações epigenéticas que 

culminam em mudanças no padrão de expressão gênica. Tais 

informações são valiosíssimas pois de sua posse é possível 

analisar a condição clínica de cada paciente individualmente e 

adotar a terapêutica mais adequada, prevendo os efeitos 
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benéfico das antraciclinas e prevenindo seu uso naquelas 

pacientes que irão apresentar seus perigosos efeitos colaterais 

(SEOANE et al., 2019). 

 

Tabela 1. MicroRNAs oncogênicos no câncer de mama 

MicroRNAs 

oncogênicos 
Atividade Referência 

miR-10b 

Tem o HOXD10 como alvo, 

promovendo a migração e 

invasão celulares 

(MACEDO, 

2014) 

miR-21 

Associado ao câncer de mama 

invasivo e metastático; regula a 

transição epitélio-mesenquimal 

e a HIF1A em células-tronco 

mamárias. Inibe várias 

proteínas supressoras de 

tumor (VAN 

SCHOONEVE

LD et al., 

2015) 

miR-155 

Suprime SOCS1; o aumento de 

sua expressão induz a 

proliferação em células MCF7 e 

inibe a expressão de FOXO3, 

aumentando a sobrevivência 

celular e o crescimento tumoral 

miR-373 Tem como alvo o CD44, sendo 

associado com metástase, 

invasão e migração 
miR-520c 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Câncer de colo do útero 

 

O câncer de colo do útero é o desenvolvimento maligno 

das células que compõe o tecido epitelial escamoso 
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estratificado não queratinizado (carcinoma escamoso) ou o 

tecido glandular (adenocarcinoma). Entre alguns fatores de 

risco, o principal é a infecção persistente pelo Papilomavírus 

humano de alto risco (hrHPV), sendo os mais frequentes (em 

termos globais) os tipos 16 e 18 (SILVA NETO, 2012). 

Por ser de alta incidência e por ocasionar prejuízos 

importantes tanto a nível social quanto financeiro, o câncer 

cervical tornou-se um importante problema de saúde pública. 

Este tumor ocupa o quarto lugar entre os tipos de carcinomas 

mais frequentes entre as mulheres no mundo. Estima-se que 

ocorram cerca de 530 mil novos casos anualmente, dos quais 

a maioria acontecem nos países em desenvolvimento, como o 

Brasil (INCA, 2018). A alta morbidade e mortalidade, as quais 

também são obstáculos importantes a serem superados pelo 

sistema público de saúde.  

O método padrão ouro para triagem e diagnóstico do 

CCU é a citologia de Papanicolau. Apesar de ter contribuído de 

maneira impactante para diminuição das taxas de mortalidade 

do CCU pelo mundo (SILVA NETO, 2012) este método exibe 

pouco valor preditivo  e baixo poder prognóstico.  

Desse modo, os padrões de metilação do DNA e de 

expressão dos microRNAs vêm sendo avaliados quanto seu 

poder diagnóstico e prognóstico. Foi visto, por exemplo, que os 

níveis de expressão dos microRNAs são modulados pelas 

atividades dos oncogenes virais, é o que ocorre entre o E7 e o 

miR-203, o qual tem sua expressão suprimida pelo primeiro. 

Como resultado ocorre a indução da replicação viral (FREITAS; 

COIMBRA; LEITÃO, 2014) 

Sendo assim, foi observado que os vírus são capazes de 

reprogramar o padrão epigenético da célula hospedeira, 

favorecendo sua replicação, sua formação e sua manutenção 

no interior das células. Nota-se que os níveis de metilação do 
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DNA estão aumentados durante os estágios iniciais da 

carcinogênese, exercendo, muitas vezes, eventos chave para a 

sua ocorrência (FENG et al., 2018). 

Um estudo feito por Lin et al. (2016), aplicou técnicas in 

silico que revelaram 26 genes distintos expressos no câncer 

cervical em relação aos tecidos normais; estes possuíam sítios 

de metilação evidenciando-se os genes EDNRB, EDN3, além 

de LHX2, ACOX3, CYP39A1 e DPYS. Esses genes mostraram-

se relevantes por codificar proteínas que participam de 

importantes vias de transdução de sinal, como as vias da MAPK 

(EDNRB e EDN3), WNT (LHX2), do ácido α-linolênico (ACOX3), 

ERKs e PKC (CYP39A1) e no metabolismo dos carboidratos, 

nucleotídeos e aminoácidos (DPYS). 

Neste contexto, constata-se que para um prognóstico 

eficaz não é possível apontar como biomarcador um único gene 

silenciado, mostrando-se mais eficiente à utilização de um 

painel de genes hipermetilados como indicadores da doença 

(D’ALESSANDRO, 2014). 

 

Câncer de próstata 

 

O câncer de próstata é o segundo mais frequente em 

homens no mundo e a sexta causa mais comum de morte, 

sendo o segundo com maior taxa de mortalidade entre as 

neoplasias (BRAY et al., 2018). Para triagem desse tipo de 

câncer, a mensuração dos níveis do antígeno prostático-

específico, ou PSA, é o mais efetivo biomarcador disponível 

atualmente. Este biomarcador, no entanto, não oferece 

informação suficiente para investigação da agressividade de um 

possível tumor existente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

UROLOGIA, 2018). 
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Contudo, a triagem por este biomarcador ainda não é 

recomendada para população em geral pela European 

Randomised Study of Screening for Prostate Cancer, nem pela 

US Preventive  Service Task Force (a Sociedade Brasileira de 

Urologia segue as recomendações), devido a ocorrência do 

sobrediagnóstico (overdiagnosis) e excesso de tratamento 

(overtreatment), dois fatos que trazem muitos prejuízos à 

população rastreada (WROCLAWSKI, 2017).  

Dessa maneira, segundo a opinião destas duas 

entidades sobre os estudos, as consequências da triagem por 

PSA leva a mais malefícios do que benefícios (WROCLAWSKI, 

2017). De acordo com suas análises, concluíram que apenas 

uma morte causada por esse câncer seria evitada a cada 1000 

homens rastreados, levando ao ônus da ocorrência de 50 

homens com disfunção erétil, 15 com incontinência urinária 

(GROSSMAN et al., 2018), 1 é hospitalizado por sepse (ILIC et 

al., 2018), 2 com eventos cardiovasculares graves, 1 com 

trombose venosa profunda e 1 morte por complicações do 

tratamento (a cada 3000 homens rastreados) (WROCLAWSKI, 

2017). Desses 1000 rastreados, 240 têm resultado positivo para 

o PSA e 100 apresentam biópsia positiva, dos quais 20% a 50% 

serão diagnosticados com câncer que nunca crescerão ou 

causarão quaisquer danos (sendo considerados 

sobrediagnóstico), dentre os quais 80% optarão por cirurgia ou 

radioterapia para tratamento deste suposto câncer 

(GROSSMAN et al., 2018). Além disso, outra desvantagem 

desse biomarcador é que ele possui baixa especificidade, 

especialmente em níveis entre 2 e 10 ng/mL (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE UROLOGIA, 2018). 

Por outro lado, o uso do PSA tem trazido melhorias 

relevantes desde que começou a ser utilizado na década de 90, 

quando a mortalidade pelo CaP diminuiu cerca de 50%, 
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devendo-se isso a execução conjunta de políticas de 

rastreamento, diagnóstico e tratamento precoces. Portanto, 

como pode ser visto, o uso deste biomarcador é controverso e 

deve ser ponderado individualmente considerando os vários de 

fatores de risco para cada paciente e a opinião deste, segundo 

as recomendações médicas em uma decisão compartilhada, 

considerando o risco x benefício em seu caso particular 

(WROCLAWSKI, 2017).  

Frente a controvérsia sobre uso deste biomarcador e de 

suas importantes desvantagens que comprometem sua 

utilização principalmente em relação aos potenciais danos x 

impacto na mortalidade, estudos na área molecular vêm sendo 

realizados com o intuito de descobrir outros métodos 

diagnósticos com maior especificidade e eficiência na triagem 

do CaP. A curiosidade é que a presença de mutações em um 

importante gene relacionado a tumores em mulheres 

(principalmente o de mama) também está relacionado ao 

surgimento do tumor em homens: o BRCA (BANCROFT et al., 

2014).  

Um estudo, portanto, avaliou a utilidade da mensuração 

do PSA na triagem do CaP com o desafio de separar homens 

que terão benefício deste exame de homens que 

potencialmente sofrerão os prejuízos de um sobrediagnóstico e 

tratamento excessivo. Eles avaliaram mais de três mil homens 

entre 40 e 69 anos dos quais pouco mais da metade deles 

possuíam alguma mutação herdada nos genes BRCA1 e 

BRCA2, enquanto o restante eram controles normais. Ao final 

de três anos de avaliações, eles concluíram que o teste de PSA 

foi útil para aqueles pacientes que apresentavam mutações no 

gene do BRCA2 do que aqueles que não continham tais 

mutações, sendo recomendado, assim, o rastreio pelo PSA 

somente para aqueles com as mutações nesse gene (PAGE et 
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al., 2019). Tal resultado vem a demonstrar a importância dos 

testes moleculares no auxílio ao diagnóstico, tornando-o mais 

eficiente e evitando-se danos desnecessários, no caso do CaP, 

do sobrediagnóstico e supertratamento. 

 

CONCLUSÃO 

 

O câncer é uma doença multifatorial grave. A estimativa 

de novos casos de câncer no Brasil é preocupante, pois refere-

se à aproximadamente 600 mil novos casos por ano. Em vista 

disso, a caracterização de inovações biotecnológicas no 

diagnostico molecular é crucial para demarcar os genes 

envolvidos determinação do diagnostico fidedigno do câncer. 

Os microRNAs e a metilação do DNA tem sido analisado para 

um a boa avaliação do prognóstico, como no câncer cervical. 

Suas características como especificidade, sensibilidade, 

facilidade na detecção e alto valor preditivo são ótimos 

indicativos para sua potencial aplicação para fins de diagnóstico 

e prognóstico. 
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RESUMO: O carcinoma hepatocelular (CHC) é um dos tumores 
malignos mais comuns e letais no mundo, com mecanismos 
fisiopatológicos complexos. O tratamento de pacientes com 
estágios avançados e tumores irressecáveis é um desafio atual, 
mas o advento da terapia sistêmica representou uma 
possibilidade de melhora para esses indivíduos. O objetivo do 
presente estudo é fornecer um panorama acerca do cenário 
atual da terapia sistêmica no CHC, dos agentes envolvidos 
nesse processo e das perspectivas futuras. Trata-se de uma 
revisão integrativa realizada com descritores específicos na 
base de dados PubMED, MEDLINE e BVS, selecionando 
artigos entre o período de 2014-2019 e adequados ao tema. 
Atualmente, os inibidores de cinases e os inibidores do ponto 
de verificação imune são os agentes com melhores resultados 
de sobrevida global (SG) de pacientes com CHC avançado, 
com destaque para o sorafenibe. Agentes recentes, como o 
levantinibe, regorafenibe, ramucirumabe e cabozantinube não 
tiveram resultados superiores ao sorafenibe, mas são opções 
de tratamento de segunda linha. Além disso, os imunoterápicos, 
com destaque para o nivolumabe e pembrolizumabe, 
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demonstraram efeitos antitumorais promissores para o CHC 
avançado em estudos atuais. Recentemente, os resultados 
positivos incentivaram o desenvolvimento de novas terapias 
moleculares direcionadas e a execução de intervenções 
comparativas, a fim de ampliar o arsenal terapêutico e 
personalizar as decisões médicas em casos de CHC avançado. 
Palavras-chave: Carcinoma hepatocelular. Terapia sistêmica.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O carcinoma hepatocelular (CHC) é a neoplasia de 

fígado mais comum (80 a 90%) dentre todos os cânceres de 

fígado e vias biliares e é responsável por, aproximadamente, 

800.000 mortes globais por ano, o que corresponde a quarta 

causa de morte por câncer mundialmente (AKINYEMIJU et al., 

2017). O CHC possui taxas de incidência bastante próximas 

dos números de mortalidade (854.000 casos incidentes e 

810.000 mortes em 2015) e números de incidência crescendo 

ao passar dos anos (AKINYEMIJU et al., 2017). Com uma 

sobrevida em 5 anos de 18%, o CHC é o segundo tumor mais 

letal, depois do câncer de pâncreas (VILLANUEVA, 2019).  

O CHC possui variáveis geográficas, sexuais e etárias 

particulares, que possivelmente são definidas por fatores 

etiológicos específicos. Por exemplo, a doença acomete 2 a 5 

vezes mais os homens em relação às mulheres e, no sexo 

masculino, trata-se do quinto câncer mais diagnosticado no 

mundo, enquanto nas mulheres é o nono (FERLAY et al., 2014). 

Os fatores de risco mais críticos e preocupantes para o 

desenvolvimento de CHC é a infecção pelo vírus da hepatite C 

(HCV) e B (HBV), a cirrose de qualquer etiologia e a 

hemocromatose hereditária (VILLANUEVA, 2019). No entanto, 

há uma ampla gama de outros fatores de risco com impactos 
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menos pronunciados, como o uso de álcool, a doença hepática 

gordurosa não-alcoólica, a obesidade, o diabetes mellitus, a 

exposição à toxinas ambientais (aflatoxina), dentre outros 

(LONDON; PETRICK; MCGLYNN, 2018). 

O desenvolvimento do CHC é um processo complexo, 

influenciado por fatores genéticos, epigenéticos e ambientais e 

seguido de várias etapas que comumente ocorrem no contexto 

de cirrose hepática ou algum dano hepático tecidual. 

Geralmente, a progressão para a malignidade inicia-se em 

hepatócitos maduros ou células progenitoras, com nódulos 

cirróticos pré-cancerosos com displasia de baixo grau que, 

posteriormente, tornam-se nódulos displásicos de alto grau com 

alta propensão de evoluírem para carcinoma hepatocelular em 

estágio inicial. A partir do carcinoma inicial, há rápida 

progressão para estágios avançados e metastáticos (LLOVET 

et al., 2016; VILLANUEVA, 2019).  

A respeito da patogenia, alguns dos principais defeitos 

moleculares observados na carcinogênese hepática são as 

mutações do promotor da TERT (human telomerase reverse 

transcriptase), que provocam alterações no complexo da 

telomerase, enzima superexpressa em pacientes com CHC, 

causando anomalias na regulação da senescência celular 

(SCHULZE et al., 2015). Em indivíduos acometidos por 

hepatites, os vírus HBV e HCV, além de induzirem um 

microambiente inflamatório crônico e expressarem proteínas 

virais,  podem provocar mutagênese ao inserir o DNA viral nos 

principais genes e vias que impulsionam a 

hepatocarcinogênese, como o TERT, os da via WNT-B-

catenina (CTNNB1 and AXIN1) e outros oncogenes (TP53). 

Outros mecanismos de transformação maligna de hepatócitos 

estão na via WNT-β-catenina, re-expressão de genes fetais, 
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desregulamentação do mecanismo de dobra de proteínas e 

resposta ao estresse oxidativo (LEVRERO; ZUCMAN-ROSSI, 

2016; LLOVET et al., 2016).  

Existem diversas apresentações clínicas em pacientes 

com CHC e a maioria delas são inespecíficas. Os pacientes 

podem ser assintomáticos ou apresentarem doenças com risco 

de vida imediato, a exemplo das hemorragias. Diante de um 

quadro clínico inespecífico e, frequentemente, ausente, é 

importante atentar para os fatores de risco para CHC, visando 

vigilância e diagnóstico precoce da condição (MARRERO et al., 

2018). Descobertas recentes acerca das principais alterações 

genéticas, biomoleculares e dos mecanismos imunológicos 

participantes da patogênese do CHC possibilitaram o 

desenvolvimento de novas intervenções terapêuticas e ensaios 

clínicos cada vez mais intensos (KHEMLINA; IKEDA; 

KURZROCK, 2017), com o objetivo de proporcionar 

tratamentos mais efetivos à cura do paciente.  

A ressecção cirúrgica é uma das bases terapêuticas para 

o CHC, mas é impedida por fatores como tumor muito extenso 

ou pacientes com disfunções hepáticas subjacentes (hepatites, 

cirrose). Por isso, existem alternativas de tratamento, como o 

transplante de fígado, técnicas de ablação (por radiofrequência, 

por microondas, crioablação), quimio e radioembolizações 

transarteriais, e radioterapia (CARRILHO et al., 2015). No 

entanto, no CHC irressecável e avançado, as técnicas citadas 

acima são limitadas ou até mesmo contraindicadas, sendo o 

tratamento sistêmico o preconizado para esses pacientes.  

Nesta revisão, objetivou-se analisar o cenário atual da 

terapia sistêmica em pacientes com carcinoma hepatocelular 

avançado, bem como compreender os principais desafios e 

perspectivas futuras acerca dessa modalidade de tratamento. 
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Buscaremos discutir, também, acerca dos ensaios clínicos 

atuais, dos resultados recentes e das pesquisas em andamento 

envolvendo os agentes sistêmicos, além do impacto da terapia 

no prognóstico e sobrevida dos pacientes.   

MATERIAIS E MÉTODOS 

Revisão integrativa foi o método de escolha. Por meio 

desta, será possível envolver as principais características de 

interesse do tema, seguindo cuidadosamente os passos da 

produção científica. Na primeira etapa foi definida a pergunta 

norteadora da pesquisa: Como encontram-se a situação atual e 

as perspectivas futuras acerca da terapia sistêmica para o 

carcinoma hepatocelular?  

Na segunda etapa estabeleceu-se todos os critérios de 

inclusão da pesquisa: artigos em inglês, espanhol e português, 

disponíveis completos e online, publicados entre 2014 a 2019. 

E os critérios de exclusão foram também definidos: estudos 

observacionais, relatos de caso, relatos de experiências e 

editoriais. Na terceira etapa foram definidas as plataformas 

PUBMED, MEDLINE e a biblioteca virtual de saúde (BVS) para 

pesquisa dos dados. A busca online ocorreu em agosto de 

2019, utilizando os seguintes descritores: “hepatocellular 

carcinoma”; AND “systemic treatment”, OR “systemic therapy”. 

Visando melhorar a qualidade e confiabilidade da base de 

dados foi realizado rastreamento manual de outros artigos que 

possibilitariam incrementar a produção baseado em produções 

já coletadas. 

De início, dois investigadores investiram em avaliar títulos e 

resumos dos artigos encontrados para selecionar os estudos 

elegíveis para a produção. Dos selecionados, foram filtrados a 
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partir de tradução e leitura minuciosa daqueles que atendiam 

aos critérios de inclusão e que tinham conexão importante com 

o tema central. Após isso, fez-se uma transcrição sistemática 

das informações extraídas, para possibilitar a organização dos 

dados de forma coerente e que atingisse o objetivo do estudo 

em sintetizar dados que demonstrem e analisem os principais 

agentes terapêuticos envolvidos no tratamento sistêmico do 

carcinoma hepatocelular e as perspectivas futuras, de forma 

que limitasse e excluísse pontos de menor relevância para a 

produção. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A alocação do tratamento depende de vários fatores que 

afetam o prognóstico, incluindo carga tumoral, função hepática 

e status de desempenho do paciente. Apesar das diversas 

abordagens terapêuticas, os pacientes com CHC irressecável 

avançado, ou seja, aqueles que possuem invasão 

microvascular de tumor, doença sintomática, metástases extra-

hepáticas ou aqueles que tiveram refratariedade à terapia de 

quimioembolização transarterial (TACE) são indicados para a 

terapia sistêmica (PINTER; PECK-RADOSAVLJEVIC, 2018).  

A terapia sistêmica para o CHC mudou drasticamente 

desde a introdução do agente-alvo molecular em 2007, o 

sorafenibe, que mostrou um benefício considerável sobre a 

sobrevida de pacientes com CHC avançado no cenário de 

primeira linha (KUDO, 2019).  

Sorafenibe 

O corpo humano possui centenas de proteínas quinases 

responsáveis por alterações da funcionalidade celular mediante 
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fosforilação de resíduos de serina, treonina ou tirosina. Além 

disso, essas proteínas estão intimamente envolvidas na 

mutagênese e no crescimento das células cancerígenas 

humanas (BOLAND; WU, 2018). Por isso, nos últimos anos, 

dezenas de fármacos inibidores de cinase estão sendo 

aprovados para o tratamento de câncer, incluindo o sorafenibe.  

O sorafenibe é a primeira linha no tratamento sistêmico 

direcionado em pacientes com CHC avançado e age inibindo 

várias cinases intracelulares que estão envolvidas na 

sinalização de células tumorais, angiogênese e apoptose , a 

exemplo das famílias de quinase RAF, BRAF e dos domínios 

tirosina quinase dos receptores de superfície celular (c-kit, flt1, 

ret) e de fatores de crescimento, como o endotelial vascular 

(VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3) e o derivado de plaquetas 

(PDGFR-β) (CONTRATTO; WU, 2018; BOLAND; WU, 2018; 

AGGARWAL; ARAIN; JIN, 2018).  

Dentre os ensaios clínicos randomizados que 

comprovaram a eficácia do sorafenibe, o estudo SHARP 

(estudo de fase III), de 602 pacientes portadores de CHC 

avançado que não haviam recebido tratamento sistêmico 

prévio, evidenciou um prolongamento significativo da sobrevida 

global média (SG) em pessoas que receberam o sorafenibe 

quando comparadas ao placebo (10,7 versus 7,9 meses) e um 

tempo médio de progressão (TMP) da doença mais alto (5,5 

versus 2,8 meses). Um ano após a randomização, 44% dos 

pacientes em uso de sorafenibe estavam vivos, em comparação 

com 33% dos pacientes em uso de placebo, com 62% dos 

pacientes tratados com sorafenibe sem progressão em 4 

meses, em comparação com 42% dos pacientes no grupo 

placebo. Resultados semelhantes foram encontrados no 

subgrupo de pacientes com infecção pelo HCV (LLOVET et al., 
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2008; AGGARWAL; ARAIN; JIN, 2018). Posteriormente, outro 

estudo controlado de fase III realizado na região Ásia-Pacífico, 

que abrangeu pacientes 271 pacientes, mostrou resultados 

semelhantes, como uma SG média mais longa (6,5 versus 4,2 

meses) e um TMP maior (2,8 versus 1,4 meses). Apesar dos 

dados de sobrevida do estudo Ásia-Pacífico terem sido 

menores quando comparados ao estudo SHARP, isso ocorreu 

devido às características do grupo de pacientes no estudo 

asiático, os quais tinham doença mais avançada em termos de 

disseminação extra-hepática, número de lesões intra-

hepáticas, alfa-fetoproteína (AFP) e status de desempenho 

(PINTER; PECK-RADOSAVLJEVIC, 2018). 

O sorafenibe é metabolizado principalmente no fígado 

pelo metabolismo oxidativo mediado pelo citocromo p450 

(CYP3A4) e pela glucuronidação mediada por UGT1A9, sendo 

400 mg via oral o regime recomendado diário, 

independentemente das características do paciente (RAOUL et 

al., 2018). Os principais efeitos adversos encontrados nos 

estudos foram diarreias, alterações cutâneas (síndrome mão-

pé, erupções), fadiga, alopecia, hipofosfatemia e hipertensão 

(CONTRATTO; WU, 2018; RAOUL et al., 2018). No entanto, 

esses efeitos são geralmente bem controlados e tolerados 

mediante estratégias de manejo eficazes e gerenciamento 

adequados, como por exemplo o uso de agentes tópicos para 

alívio de sintomas ou a redução da dose do fármaco (RAOUL 

et al., 2018). Alguns autores ainda defendem que a ocorrência 

de efeitos adversos específicos (principalmente diarreia, 

hipertensão e toxicidade cutânea) estão positivamente 

correlacionados com a sobrevida (PINTER; PECK-

RADOSAVLJEVIC, 2018; CONTRATTO; WU, 2018) e, 
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portanto, podem atuar como biomarcadores clínicos para 

mensurar a eficácia do sorafenibe em pacientes com CHC. 

Alternativas terapêuticas de segunda linha e possibilidades 

Embora o sorafenibe tenha expandido as opções de 

tratamento para pacientes com disseminação extra-hepática 

(EHS) e invasão vascular, além de proporcionar maior 

sobrevida, há forte tentativa de  desenvolver novos agentes 

moleculares direcionados como alternativas ao sorafenibe, 

devido a limitações deste último fármaco, como a baixa taxa de 

resposta objetiva (TRO), isto é, a baixa taxa de redução ou 

estagnação do tumor dentro do período estudado (BOLAND; 

WU, 2018). 

 O lenvatinibe é o inibidor de quinase mais promissor 

após o sorafenibe e tem mecanismo de ação semelhante, 

inibindo receptores tirosina quinases envolvidos na 

angiogênese tumoral e transformação maligna, sendo eles os 

VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, o derivado de plaquetas PDGFR-

α, os de superfície (KIT, RET), além dos fatores de crescimento 

de fibroblastos (FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4) (KUDO, 

2019).  

O estudo REFLECT, de fase III, realizado por Kudo et al. 

(2018), comparou o levaninibe com o sorafenibe no tratamento 

de CHC irressecável em uma coorte de 954 pacientes e 

evidenciou que o lenvatinibe não era estatisticamente inferior 

ao sorafenibe em termos de SG (13,6 versus 12,3 meses) e 

TMP (7,4 vs 3,7 meses), com melhorias estatisticamente 

significativas. Nos pacientes infectados pelo VHB e naqueles 

com disseminação extra-hepática do tumor, invasão portal ou 

ambos e níveis elevados de alfa-fetoproteína (≥200 ng/mL), 

também houve uma tendência a favor do lenvatinibe (KUDO et 

al., 2018; RAOUL et al., 2018). Diante disso, esse é o único 
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inibidor de tirosina quinase que não mostrou inferioridade 

quando comparado ao sorafenib e já consiste em uma opção 

terapêutica em países como Estados Unidos, Japão e China 

(BOLAND; WU, 2018).  

A dose de uso é oral 8 mg para pessoas com menos de 

60 kg ou 12 mg para maiores de 60 kg, uma vez ao dia  

(CONTRATTO; WU, 2018). O perfil de segurança do lenvatinib 

também foi comparável ao do sorafenibe e os efeitos adversos 

mais comuns associados ao lenvatinib no estudo foram 

hipertensão, diarréia, anorexia, perda de peso e fadiga, com a 

síndrome mão-pé ocorrendo em menos frequência (RAOUL et 

al., 2018). 

 O regorafenibe é outro inibidor de quinases e tem uma 

ampla gama de alvos (VEFGR 1-3, PDGFR-β, c-KIT, RET, 

RAF-1 e BRAF) (KUDO, 2017). Foi aprovado nos Estados 

Unidos em 2017, pela FDA, como tratamento de segunda linha 

para pacientes com CHC que tinham sido tratados 

anteriormente com sorafenibe e exibiram boa tolerância ao 

fármaco (CONTRATTO; WU, 2018). O estudo RESORCE (fase 

III), desenvolvido por Bruix et al. (2017), foi o responsável por 

evidenciar os resultados positivos do regorafenibe em relação 

ao placebo em 573 pacientes com CHC que haviam recebido 

sorafenibe, com taxa melhor de sobrevida (10,6 versus 7,8 

meses) e taxa de resposta tumoral relativamente favorável. Os 

efeitos adversos são similares aos sorafenibe e incluem 

síndrome mão-pé, hipertensão, fadiga e diarreia. Análises 

posteriores decorrentes do acompanhamento longitudinal dos 

pacientes do estudo evidenciaram que o tempo médio dos 

pacientes desde o início do tratamento com o sorafenibe até a 

morte foi de 26 meses no grupo que também recebeu 

regorafenibe, enquanto que o placebo teve em média 19,2 
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meses (FINN et al., 2018), dados que confirmaram os 

benefícios do tratamento sistêmico com sorafenibe, seguido de 

regorafenibe.  

O cabozantinibe inibe as tirosinas quinases dos 

receptores VEGFRs, MET, AXL, RET, KIT, FLT3, além de atuar 

no receptor do fator de crescimento de hepatócitos (HGF) 

(BOLAND; WU, 2018; AGGARWAL; ARAIN; JIN, 2018). Assim 

como o regorafenibe, o cabozantinibe apresenta potencial 

considerável para ser um tratamento de segunda linha eficaz 

para pacientes com CHC. Isso foi mostrado por Abou-alfa et al. 

(2018), no estudo CELESTIAL (fase III), que avaliou a eficácia 

do cabozantinibe em relação ao placebo, em um grupo de 707 

pacientes que haviam sido tratados anteriormente com o 

sorafenibe, sendo a maioria portadora de CHC com 

disseminação extra-hepática e outra porção com infecção pelos 

vírus da hepatite (HCV, HBV). Os resultados foram uma maior 

SG (10,2 versus 8 meses) e uma TRO positiva. Os efeitos 

adversos mais comuns foram síndrome mão-pé, aumento de 

AST, fadiga, diarreia e hipertensão. Tanto o cabozantinibe, 

quanto o regorafenibe tiveram eficácia comparável em termos 

de sobrevida e taxa de resposta, mas alguns autores defendem 

que o primeiro possui mais efeitos adversos do que o último, 

embora essa característica não afeta na tolerabilidade dos 

pacientes (KUDO, 2018). Com base nos resultados citados 

anteriormente, o cabozantinibe foi aprovado em janeiro de 2019 

para o tratamento de pacientes com CHC que foram tratados 

anteriormente com sorafenibe (BTEICH; BISCEGLIE, 2019). 

O ramucirumabe é um anticorpo monoclonal (IgG1) que 

inibe de maneira seletiva o VEGFR-2 e foi comparado ao 

placebo como tratamento de segunda linha no estudo REACH 
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de fase III, em um grupo de 565 pacientes com CHC que haviam 

utilizado sorafenibe (ZHU et al., 2015). Apesar dos resultados 

não mostrarem diferenças significativas na melhora da 

sobrevida (9,2 versus 7,6 meses), a TRO ao tratamento foi 

considerável (7% versus 1%). Na avaliação retrospectiva de 

pacientes que possuíam AFP ≥ 400 ng/ml (n = 250), a sobrevida 

com o uso do ramucirumabe aumentou consideravelmente em 

relação ao placebo (7,8 versus 4,2 meses), o que evidenciou o 

caráter biomarcador da AFP  (CONTRATTO; WU, 2018). No 

início de 2019, o estudo REACH-2 (fase III) testou o 

ramucirumabe em 292 pacientes com níveis de AFP maiores 

que 400 ng/dl após terapia com sorafenibe e encontrou um 

aumento considerável da sobrevida (MONTIRONI; MONTAL; 

LLOVET, 2019), reforçando a ideia de que o anticorpo pode ser 

eficaz como opção de segunda linha em pacientes com níveis 

de AFP característico. 

Imunoterapia 

Há diversos mecanismos utilizados por células 

cancerígenas para evitar a detecção pelo sistema imune e, nas 

últimas décadas, foram descobertos ligantes e receptores que 

exercem um ambiente imunossupressor. Dentre eles, temos o 

ligante de morte programada (PD-L1) e o antígeno citotóxico 

associado aos linfócitos T4 (CTLA-4), os quais são chamados 

de moléculas do ponto de verificação imune. O primeiro 

interage com o receptor de morte programado (PD-1) dos 

linfócitos T e pode provocar apoptose dessas células, ao passo 

que o último, pode agir inibindo a ação das células T mediante 

o recrutamento de linfócitos T reguladores ou ligando-se ao 

receptor B7 nas células apresentadoras de antígeno (BOLAND; 

WU, 2018). A resposta final de ambos os casos é a 
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imunossupressão e o consequente crescimento facilitado do 

tumor. Recentemente, estudos com uma nova classe de 

inibidores das moléculas do ponto de verificação imune 

evidenciaram que eles seriam capazes de induzir respostas 

imunes poderosas contra as células tumorais de diversos 

cânceres, inclusive o CHC em estágio avançado.  

O nivolumabe é um anticorpo monoclonal IgG4 humano 

que inibe o PD-1, restaurando, assim, a imunidade antitumoral 

de células T dirigida contra as células neoplásicas. Está 

atualmente aprovado pelo FDA como tratamento sistêmico de 

segunda linha em pacientes com CHC avançado que usaram 

sorafenibe anteriormente, principalmente devido aos resultados 

surpreendentes do estudo Checkmate 040 (fase I/II) que, 

durante as fases de escalonamento e expansão, recrutou 262 

pacientes com CHC avançado que haviam ou não recebido 

sorafenibe anteriormente  (EL-KHOUEIRY et al., 2017). Após a 

análise, o nivolumabe 3 mg/kg alcançou uma taxa de resposta 

objetiva de 20% (objetivo primário do estudo), com boa 

tolerância e relativamente poucos efeitos colaterais, sendo os 

mais comuns fadiga, prurido, erupção cutânea e diarreia. Além 

disso, os resultados do estudo evidenciaram, posteriormente, 

que a sobrevida geral elevou entre os pacientes que haviam 

recebido sorafenibe (28,6 meses) e os que não haviam (15,6 

meses) (KUDO, 2018). Esses achados promissores estão 

sendo melhor analisados em um estudo de fase III, envolvendo 

o nivolumabe versus sorafenibe em pacientes com CHC, com 

resultados previstos para 2020 (SANGRO et al., 2016).  

 O pembrolizumabe é outro anticorpo monoclonal anti-

PD-1 que já demonstrou atividade positiva contra outros tipos 

de cânceres. No CHC, a eficácia e a segurança foram avaliadas 
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em um ensaio de fase II, o KEYNOTE-224, no qual 104 

pacientes com estágio avançado e tratados previamente com 

sorafenibe receberam o pembrolizumabe (ZHU et al., 2018). A 

TRO foi de 17%, a SG em 6 meses aproximou-se de 77,9% e a 

SG média foi de 12,9 meses, além de demonstrar boa 

tolerabilidade e efeitos adversos comuns, como fadiga e 

aumento de AST. Este estudo revelou que o pembrolizumabe 

pode ter uma boa resposta em pacientes com CHC avançado 

que evoluíram com sorafenibe e, portanto, deve ser melhor 

avaliado em abordagens futuras. Um ensaio clínico 

randomizado de fase III (KEYNOTE-240) comparou o 

pembrolizumabe versus placebo como terapia de segunda linha 

no CHC em vários países, porém as informações divulgadas à 

imprensa no início de 2019 afirmaram que o estudo não atingiu 

os objetivos principais de prolongar a SG (KUDO, 2019).  

 Outros inibidores do ponto de verificação imune 

 

Há esforços atuais para o desenvolvimento de novos 

medicamentos ou combinações sinérgicas entre os fármacos 

existentes atualmente. O tremelimumabe é um agente anti-

CTLA-4 que está sendo testado em estudos iniciais de fase II e 

mostrou resultados promissores em um pequeno grupo de 21 

pacientes com CHC avançado, no qual 17 deles tiveram 

resposta positiva e os que tinham HCV apresentaram carga 

viral reduzida após o tratamento (BOLAND; WU, 2018). Porém, 

mais estudos de fase III bem delineados e com maior número 

de participantes são necessários. Outros inibidores da PD-1, a 

exemplo do atezolizumabe e do durvalumabe, estão passando 

por estudos interventivos. A combinação de durvalumabe e 

tremelimumabe foi bem tolerada em um estudo de fase I/II em 
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pacientes com CHC avançado (KELLEY et al., 2017) e um novo 

estudo de fase III (HIMALAYA) está comparando-os versus o 

sorafenibe a fim de confirmar a tolerância e a eficácia da 

combinação desses agentes como tratamento de primeira linha 

(ABOU-ALFA et al., 2018). Outros novos inibidores estão sendo 

desenvolvidos em estudos iniciais, a exemplo da combinação 

entre o atezolizumabe e o bevacizumabe (anticorpo anti-VEFG) 

que, quando comparados ao sorafenibe em um estudo de fase 

I, mostraram uma TRO melhorada de 34% (BTEICH; 

BISCEGLIE, 2019; KUDO, 2019).   

Perspectivas futuras 

O tratamento de pacientes com CHC avançado e 

irressecável passou por revoluções desde 2007, com a 

introdução do sorafenibe e a eficácia de outros inibidores de 

tirosina-quinases e o advento da imunoterapia aumenta o 

arsenal antitumoral e abre horizontes para novas possibilidades 

terapêuticas de segunda linha.  

 As possibilidades futuras giram em torno dos estudos de 

fase III que estão em andamento, principalmente os que estão 

analisando o potencial terapêutico do nivolumabe e do 

lenvatinibe, os principais candidatos para a primeira linha do 

CHC junto ao sorafenibe (CONTRATTO; WU, 2018). Mas, um 

dos principais objetivos e desafios atuais no desenvolvimento 

desses medicamentos envolve a formulação de terapias 

combinadas e a maneira correta de sequenciar os 

medicamentos após falha ou abandono do sorafenibe, a fim de 

maximizar o índice de sobrevida global. As combinações mais 

testadas atualmente são, como abordado anteriormente, 

associações entre inibidores do ponto de verificação imune e 
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inibidores de tirosina-quinase, além da combinação desses 

medicamentos com terapias locorregionais, a exemplo da 

quimioembolização transarterial (KUDO, 2019). 

 O sucesso do sorafenibe em 2007 aumentou o otimismo 

sobre o potencial de futuros agentes e diversos estudos de fase 

I, II e III foram desenvolvidos, porém, ao longo de 10 anos, 

houveram repetidas falhas dos medicamentos tanto na primeira 

como na segunda linha. Essas falhas sequenciais reforçou a 

ideia de que os estudos envolvendo medicamentos complexos 

em pessoas com doenças de prognóstico e apresentações 

obscuras necessitam de metodologias que contenham um 

agente biologicamente ativo e eficaz, um design ideal e uma 

execução do teste praticamente perfeita (BRUIX; FONSECA; 

REIG, 2019). Foi a partir desse cuidado metodológico, que a 

partir de 2017, novos medicamentos alcançaram os objetivos 

primários com sucesso em estudos de fase III, a exemplo do 

regorafenibe, do lenvatinib, do cabozantinibe e ramucirumabe. 

Paralelamente a isso, o constante crescimento da imunoterapia 

e os resultados promissores evidenciados em algumas séries 

geraram grandes expectativas sobre os anticorpos monoclonais 

humanos, principalmente o nivolumabe e o pembrolizumabe no 

tratamento do CHC avançado. No entanto, as expectativas 

devem ser atenuadas até que dados mais robustos e confiáveis 

sejam evidenciados nos estudos de fase III que estão em 

andamento (BRUIX; FONSECA; REIG, 2019). 

 Outro desafio é a dificuldade em encontrar 

biomarcadores disponíveis para avaliar ou prever a resposta do 

paciente aos medicamentos e guiar de maneira mais precisa a 

decisão terapêutica. No momento, o único exemplo disponível, 

já citado anteriormente, é o ramucirumabe, agente eficaz em 

pacientes com CHC de mau prognóstico que apresentam AFP 
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> 400 ng/dL (MONTIRONI; MONTAL; LLOVET, 2019). 

Especula-se que o VEGF, o fator de crescimento de hepatócitos 

e até mesmo microRNAs podem ser potenciais biomarcadores, 

porém essa afirmação está apoiada apenas em pequenas 

coortes e carece de evidências. 

 O desenvolvimento futuro da terapia sistêmica no CHC 

avançado ou irressecável dependerá, em diversos aspectos, de 

uma melhor compreensão da patogênese desse tipo de câncer, 

a qual envolve mecanismos de evasão imunológica das células, 

características do microambiente tumoral e modificações 

genéticas e epigenéticas das células neoplásicas. Aliado a isso, 

a identificação de novos biomarcadores que possam prever a 

resposta ou tolerância ao tratamento, de maneira sensível e 

específica, são fundamentais para a personalização do 

tratamento para cada paciente, visando maior sobrevida global. 

 

CONCLUSÕES  

 O CHC é a quarta principal causa de morte por câncer no 

mundo e a evolução da doença, bem como o prognóstico, são 

desfavoráveis. Em pacientes portadores de CHC irressecável e 

avançado, a terapia sistêmica representa uma possibilidade de 

tratamento que proporcione uma maior sobrevida a esses 

indivíduos. Embora existam sucessos recentes com inibidores 

da tirosina-cinase e inibidores do ponto de verificação imune, os 

reflexos dessas terapias no prolongamento do tempo de 

sobrevida ainda são modestos. Pesquisas que visem identificar 

vias específicas envolvidas na fisiopatologia do CHC podem 

identificar novos alvos terapêuticos e a realização de novos 

estudos experimentais bem controlados, como os de fase III, 

são fundamentais para avaliar precisamente as taxas de 
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sobrevida global. Além disso, técnicas para a descoberta de 

novos biomarcadores devem ser desenvolvidas a fim de 

otimizar e personalizar tanto estratégias de tratamento, como a 

avaliação da resposta terapêutica nos pacientes com CHC. 
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RESUMO: O câncer cervical é o quarto mais comum no mundo 
e o terceiro no Brasil, possuindo alta morbidade e mortalidade. 
Sua etiologia fundamenta-se na infecção persistente pelo 
Papilomavírus de alto risco. O padrão ouro para o diagnóstico 
é a citologia. Contudo, tal método ainda depende da habilidade 
do profissional para representar a condição clínica, algumas 
vezes sendo necessário a realização da colposcopia e da 
histopatologia. Além disso, a citologia tem baixo valor preditivo. 
Sendo assim, o objetivo dessa revisão foi explorar as 
publicações mais recentes, por meio de periódicos Pubmed, 
LILACS, Medline e SciElo, visando investigar a aplicabilidade 
dos miRNAs como ferramentas moleculares para o 
estabelecimento de um prognóstico fidedigno. A grande 
quantidade de microRNAs que são alterados e o elevado 
número de genes que têm sua expressão modificadas por eles, 
fazem com que essas moléculas sejam consideradas 
indicadores inestimáveis da evolução patológica, desde a 
carcinogênese até a metástase. MicroRNAs como o miR-148a, 
miR-302b, miR-132 e miR-205 tiveram sua expressão elevada 
durante a progressão carcinogênica, enquanto o miR-218, miR-
199a, miR-29a e miR-145 diminuíram sua expressão, alterando 
vias centrais da carcinogênese cervical, como a ERK-MAPK e 
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da Wnt/β-catequina. Conclui-se então que os microRNAs 
podem ser utilizados como biomarcadores de forma eficiente na 
determinação do fenótipo do câncer cervical, contribuindo com 
informações essenciais para estabelecimento do prognóstico e 
tomada de decisões clínicas. 
Palavras-chave: Epigenética. Biomarcadores. Oncogenes. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer cervical (CC), também denominado de câncer 

de colo do útero, é um dos tipos de tumor que mais acometem 

mulheres no Brasil e apresenta alta mortalidade, sendo a 

principal causa de morte por câncer em mulheres em países em 

desenvolvimento (BERTI et al., 2019). Este tipo tumoral 

relaciona-se com a infecção persistente do Papilomavírus 

Humano (HPV) em torno de 99% dos casos. Esse vírus 

apresenta DNA circular dupla fita podendo causar doenças de 

caráter benigno (verrugas) e maligno (carcinoma escamoso e 

adenocarcinoma) (BARROS, 2018). 

Entre os tipos existentes de HPV, mais de 120 foram 

divididos em alto risco (high risk HPV ou hrHPV) e baixo risco 

(low risk HPV ou lrHPV) de acordo com a probabilidade de 

gerarem câncer. Os classificados como baixo risco limitam-se 

ao aparecimento de verrugas (tipos 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 

70, 72, 81 e CP6108), e os de alto risco estão associados ao 

processo neoplásico (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 54, 56, 

58, 59, 66, 68, 73, 82, 26, 53 e 66). Estes últimos rompem o 

controle do ciclo celular e de outros inúmeros processos 

essenciais da célula hospedeira por meio da expressão dos 

oncogenes virais, o que resulta em inúmeras alterações 

genéticas, epigenéticas e proteicas (FEBRASGO, 2016).  
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O desenvolvimento de lesões no colo uterino está 

associado a diversos fatores, entre eles principalmente os 

hábitos sexuais, como a atividade sexual precoce, o uso de 

contraceptivos e o nível social e econômico. Estas 

circunstâncias tornam a mulher mais vulnerável à infecção pelo 

HPV e, consequentemente, mais susceptível ao 

desenvolvimento da carcinogênese (CARVALHO; COSTA; 

FRANÇA, 2019).  

No Brasil, o principal método de rastreamento do câncer 

cervical é a citologia de Papanicolau, realizado em mulheres 

entre 21 e 65 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Contudo, 

este método apresenta importante inconvenientes, como a 

imprecisão no diagnóstico e o baixo valor prognóstico. Desse 

modo, a investigação e descoberta de biomarcadores são 

indispensáveis para um diagnóstico e prognóstico eficazes do 

câncer do colo do útero. Com a revolução genômica foram 

descobertos novos dados moleculares, nos quais alavancaram 

a compreensão de como ocorria o crescimento e 

desenvolvimento de células cancerígenas. Muitas técnicas têm 

sido desenvolvidas para rastreamento do câncer cervical com o 

objetivo de identificar novos marcadores celulares (COIMBRA; 

FREITAS; LEITÃO, 2014).  

Como método da análise da expressão gênica, o estudo 

do transcriptoma vêm sendo utilizado para identificar novos 

biomarcadores do câncer, como no CC. Nesse contexto, os 

RNAs não codificantes têm sido alvo de interesse para estudo, 

pois os mesmos podem exercer várias funções. Dentre eles, os 

microRNAs (miRNAs) têm sido peças chaves para determinar o 

fenótipo de diversos tipos de carcinomas, contribuindo para um 

diagnóstico mais preciso (BALACESCU et al., 2017).   

Os MicroRNAs são RNAs não codificantes endógenos de 

cerca de 22 nucleotídeos de comprimento que possuem 
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capacidade de controlar a expressão gênica a nível pós-

transcricional, por meio da interação com o RNA mensageiro 

(RNAm) na região 3' UTR (região 3' não traduzida) (KWOK et 

al., 2017). Estima-se que estas moléculas regulam em torno de 

90% dos genes em humanos, o que sugere que possam regular 

todos os processos celulares (COIMBRA; FREITAS; LEITÃO, 

2014). Dessa forma, podem ser encontrados no sangue, 

encapsulados em exossomos e até mesmo em associação com 

proteínas. Sua desregulação têm demonstrado contribuir 

diretamente na carcinogênese cervical, o que leva a alterar a 

expressão de vários genes reguladores de processos celulares 

básicos (BERTI et al., 2019; HASANZADEH et al., 2019). Diante 

destes fatos os miRNAs são de suma importância para estudos 

científicos que buscam o aprimoramento de, não somente 

métodos diagnósticos e para avaliação clínica, mas também da 

terapêutica. 

Foi visto que uma gama de microRNAs tiveram sua 

expressão alterada no tecido cervical, alguns tendo sua 

expressão diminuída durante a progressão maligna, como o 

miR-143, miR-145, o miR-203, miR34a, enquanto outros 

apresentaram expressão aumentada, como o miR21a, miR-

205, miR-146a, podendo ser úteis como biomarcadores do 

surgimento do CC (COIMBRA; FREITAS; LEITÃO, 2014; 

PARDINI et al., 2018). Outros estudos avaliaram os níveis de 

microRNAs na circulação sanguínea, potencializando a 

viabilidade do uso destas moléculas para predição do CC, 

podendo-se citar o miR-20a, miR-21, miR-218 e o miR-485-5 

(HASANZADEH et al., 2019). 

Diante do exposto, objetivou-se com o presente trabalho 

avaliar a aplicabilidade dos miRNAs como prognóstico do 

câncer cervical. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica 

com pesquisas nos periódicos LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Medline 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), 

SciElo (Scientific Electronic Library Online) e PubMed (US 

National Library of Medicine), do ano de 2014 a 2019 usando o 

critério de busca sobre microRNAs (miRNAs) e câncer cervical. 

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos 

foram: artigos disponíveis referentes ao objeto de pesquisa; 

artigos em idiomas português e inglês; também foram incluídas 

teses e dissertações. Os estudos foram selecionados com base 

nos seguintes critérios: (I) miRNAs como biomarcadores do 

câncer de colo uterino; (II) a relação entre os miRNAs e a 

carcinogênese; (III) os diferentes tipos de miRNAs no 

prognostico do câncer cervical. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Câncer Cervical 

 

O câncer cervical é um dos tipos tumorais que mais 

acometem mulheres no mundo. No Brasil, segundo dados do 

Instituto Nacional de Câncer (INCA), a incidência chega a 

16.370 novos casos e 6.385 mortes por ano. Estima-se que em 

2018-2019 a taxa de risco seja de 15,43 casos a cada 100 mil 

mulheres. No Nordeste, o CC é o segundo mais frequente 

(excluindo-se os casos de tumor de pele não melanoma), 

superando a taxa nacional, sendo 20,47 casos a cada 100 mil 

mulheres (INCA, 2018).  
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O principal agente etiológico do CC é o HPV. Foram 

identificados mais de 120 tipos virais, sendo que somente 

alguns (os HPVs de alto risco) são capazes de causarem o 

câncer. Dentre eles, os genótipos 16 e 18 são os mais 

frequentemente encontrados em amostras de CC no mundo, 

relacionando-se a mais de 70% dos casos (BARROS, 2018). 

No Brasil, o HPV16 também o mais frequente, o mesmo 

ocorrendo no Nordeste, onde este genótipo é seguido pelos 

HPVs 58 e 33 (GURGEL et al., 2015) 

O processo carcinogênico inicia-se com a infecção pelos 

hrHPVs, os quais infectam a camada basal do tecido epitelial 

escamoso estratificado não queratinizado na junção escamo-

colunar (BARROS, 2018). Nestas células, o HPV replica-se e 

expressa seus oncogenes, o que altera a resposta imune contra 

o vírus, torna crônica a infecção e possibilita o surgimento de 

lesões pré-malignas e malignas (FREITAS et al., 2017; 

BARROS et al., 2018)  

As lesões no tecido escamoso são identificadas pela 

colposcopia e classificadas de acordo com a análise 

citopatológica/histopatológica por meio do sistema Bethesda 

em: lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (LSIL) – 

também denominada de NIC I –, alto grau (HSIL) – também 

denominada de NIC II ou NIC III (carcinoma in situ) – e em 

carcinoma escamoso invasivo. Ainda existem as lesões 

classificadas como indeterminadas, o ASC-US e ASC-H. Por 

sua vez, as lesões encontradas no tecido glandular são 

classificadas em atipia glandular, adenocarcinoma in situ e em 

adenocarcinoma (FEBRASGO, 2016).  

O exame padrão ouro, portanto, para diagnóstico do CC 

é a citologia de Papanicolau, método bastante eficaz para 

rastreamento de lesões precursoras e identificação precoce 

desse tumor. Esta técnica foi implementada de forma 
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abrangente nos serviços públicos de saúde desde a década de 

1990, causando reduções substanciais na frequência e 

mortalidade desde sua utilização (CARVALHO; COSTA; 

FRANÇA, 2019). Dessa forma, o Ministério da Saúde preconiza 

que todas as mulheres de 24 a 64, que tenham atividade sexual 

ativa, devem realizar o exame anualmente visando prevenção 

dessa malignidade (INCA, 2018). 

Assim como em várias outras doenças, a priorização 

para novas descobertas de medicamentos e biomarcadores são 

essenciais para o progresso do tratamento. Com isso, diversos 

estudos sobre os microRNAs tem sido realizados a fim de 

compreender sua associação com o câncer por serem 

reguladores de diferentes etapas celulares, como a 

diferenciação celular e apoptose (CROCE; PENG, 2016; KWOK 

et al., 2017).  

 

MicroRNAs 

 

Os microRNAs são uma classe de moléculas de RNA 

não codificantes. Diferentemente daqueles envolvidos 

diretamente na transcrição proteica, como o RNA mensageiro 

(RNAm), o RNA transportador (RNAt) e o RNA ribossômico 

(RNAr), esta classe de RNAs apresentam função estrutural e 

regulatória sendo, portanto, capazes de alterarem o estado de 

condensação da cromatina e provocarem modificações pós-

transcricionais. Como são capazes de regular a maioria dos 

genes codificadores de proteínas, essas moléculas são 

essenciais na regulação de vários processos celulares, 

incluindo a proliferação, diferenciação, apoptose e 

desenvolvimento celular (ACUNZO et al., 2015).  

Atualmente, existem um total de 1872 genes precursores 

de miRNA que dão origem a cerca de 2578 miRNAs maduros 
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(CROCE; PENG, 2016). Além dos microRNAs, ainda existem 

outros RNAs não codificantes, os quais estão subdivididos de 

acordo com seus comprimentos: os piRNAs (26-31bp) e tiRNAs 

(17-18bp) fazem parte dos short ncRNAs; os snoRNAs (60-300 

bp), PARS (22-200 bp), TSSa-RNAs (20-90 bp) e PROMPTs 

(>200 bp) compõem os mid-size, e os ncRNAs e lincRNAs 

(>200 bp), T-UCRs (>200 bp) e outros lncRNAs (long non-

conding RNAs) formam o grupo dos lncRNAs. O mais bem 

definido, o microRNA, possui entre 19 e 25 bp e são derivados 

da transcrição de íntrons ou de regiões do genoma não-

codificantes, não possuem uma localização específica 

(ROMANO et al., 2017).  

O processo de síntese dos microRNAs (figura 1) inicia-

se com a transcrição dos microRNAs primários (pri-miRNA) 

pela RNA polimerase II. Em seguida os grampos são clivados 

pelo complexo enzimático Drosha formando o pre-miRNA, os 

quais são conduzidos ao citoplasma e associados ao complexo 

Exportina-5 (Exportin-5-Ran-GTP-dependent). No citoplasma, o 

pre-miRNA é processado, perdendo sua configuração em 

grampo devido a ação do complexo enzimático Dicer, que cliva 

esta molécula e remove a alça, resultando na formação de um 

dúplex de RNA. O miRNA fita-dupla, então formado, associa-se 

a proteína Argonauta 2, acoplando uma das fitas ao complexo 

de proteínas que reprime a expressão do gene alvo (RISC), 

enquanto a outra é degradada. O RISC, contendo o microRNA, 

liga-se ao RNAm alvo, reprimindo a sua tradução ou 

promovendo a sua degradação (CROCE; PENG, 2016). 

Os microRNAs têm adquirido importância cada vez maior 

nas últimas duas décadas. Verificou-se que estas moléculas 

participam de diversas vias de sinalização celular por meio da 

regulação da expressão de genes envolvidos nessas vias. 

Desse modo, os miRNAs atuam de forma essencial no controle 
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de diversos processos biológicos, pois regulam o ciclo celular, 

a diferenciação, a pluripotência, a reprogramação celular, a 

proliferação e a apoptose (CROCE; PENG, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Recentemente, notou-se que a desregulação na 

expressão dos miRNAs está envolvida em diversas patologias, 

dentre elas podem ser citadas as doenças neurodegenerativas 

e distúrbios cardiovasculares (JIA et al., 2016) e na regulação 

da resposta imunológica contra diferentes tipos de 

microrganismos patogênicos, como vírus, bactérias, fungos e 

parasitas (CAI et al., 2014). Estas pequenas fitas de RNA estão 

associadas a estímulos por citocinas pró-inflamatórias, a 

diferenciação de células imunes e a expressão de citocinas 

(CROCE; PENG, 2016), sendo cruciais na imunidade inata, 

Figura 1. Processo de síntese dos microRNAs. 
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adaptativa e na polarização na ativação de macrófagos 

(GŁOBIŃSKA; KOWALSKI; PAWEŁCZYK, 2014).  

A desregulação da expressão dos microRNAs também é 

fundamental no câncer. Um dos primeiros vestígios da relação 

dos microRNAs com a carcinogênese foi confirmado pela 

identificação de uma família (miR-15a/16-1), posicionada em 

13q14, uma região de deleção característica de células 

tumorais da leucemia linfocítica crônica. Tais estudos 

evidenciaram que essas moléculas estão frequentemente 

localizadas em regiões frágeis, de pontos de quebra e de 

perdas e ganhos genômicos associados a mecanismos 

patogenéticos no câncer, ou seja, regiões inconstantes que tem 

sido relacionada com a promoção de variabilidade do DNA em 

células cancerosas (HATA; LIEBERMAN, 2015). 

Foram verificados também mutações em genes que 

codificam proteínas chave na maquinaria da biossíntese e 

processamento dos miRNAs, ou seja, o TARBP2, DICER1 e a 

exportina-5 (JAMALI et al., 2015) alterando, portanto, a 

quantidade sintetizada destas moléculas. Logo, seus níveis 

estão geralmente alterados em células cancerígenas, e uma 

série de microRNAs foram demonstrados possuírem tanto 

alterações genéticas (p.ex. mutações, deleções) quanto 

epigenéticas (p.ex. metilação do DNA, modificações em 

histonas) como causas dessas mudanças que culminam, em 

último grau, na super expressão de oncogenes e inibição de 

genes supressores tumorais (LINS, 2018). 

MicroRNAs como o miR148a e miR141, por exemplo, 

apresentam hipermetilação das ilhas CpG que se relacionam 

com a metástase e a transição epitelial-mesenquimal nos 

tumores de cólon, mama, melanoma (miR148a) e pulmão 

(miR141). Via de regra, no entanto, os microRNAs envolvidos 

no câncer podem ser classificados como supressores tumorais 
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(tsiRs) ou como oncogênicos (oncomiRs) (BALTIMORE; 

MEHTA, 2016). Já foi constatado em pesquisas, a expressão 

distinta destes, ao comparar células tumorais e células normais. 

Em alguns tipos de carcinoma, os microRNAs específicos 

indicam níveis de expressão diferenciados nas fases da 

doença, desde a formação do câncer até invasão e metástase 

(YIN et al., 2014). 

A expressão irregular da quantidade de microRNAs 

durante o desenvolvimento carcinogênico pode inativar os 

glutationa S-transferases (GSTs) ou ativar os oncogenes, o que 

leva a formação tumoral em ambos os casos (VINCENT et al., 

2014). A modificação nesses miRNAs pode contribuir com o 

desenvolvimento do câncer substancialmente de duas 

maneiras, uma em que há restrição da expressão do oncomiR 

que regula genes relacionados com o aparecimento e 

crescimento de tumores, e outra quando a expressão de um 

oncomiR que controla genes supressores tumorais elevados 

(GAO et al., 2014). 

Além dessa capacidade de representar condições 

clínicas específicas do processo patológico, outra propriedade 

que tornam os microRNAs atraentes para realização de estudos 

moleculares é sua estabilidade quando comparada a outras 

moléculas como o RNAm. Dessa forma, a sua expressão pode 

ser mais facilmente mensurada em amostras clinicamente 

consideráveis, tais como tecidos obtidos de biopsias ou 

cirurgias, tecidos embebidos em parafina para análise 

anatomopatológica. Aditivamente, essas moléculas podem ser 

identificadas em fluidos corporais como o plasma e o soro e têm 

sido considerados como biomarcadores sensíveis e 

minimamente invasivos para a detecção de células tumorais 

circulantes (BENZ et al., 2016) 
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Portanto, sugere-se o uso dessas pequenas moléculas 

como biomarcadores eficientes, por serem informativos e 

fidedignos sobre as condições clínicas de pacientes, 

possibilitando a avaliação de quadros de evolução da doença. 

Estudos quantitativos dos vários miRNAs estão se tornando 

cada vez mais frequentes para fins de diagnóstico. No câncer 

cervical, evidências provindas de estudos em linhagens 

celulares demonstraram o envolvimento de microRNAs nos 

vários estágios da carcinogênese cervical, e que a expressão 

aberrantes dessas moléculas ocorrem devido a ação de 

hrHPVs (PARDINI et al., 2018).  

 

MicroRNAs e o câncer cervical 

 

O estudo dos microRNAs, atualmente, é indispensável 

para a avaliação da patogênese como também das diversas 

condições clínicas patológicas. No câncer, o padrão de 

expressão de microRNAs é bastante útil. Como um único 

miRNAs é capaz de modular a expressão de centenas de genes 

e múltiplos miRNAs podem afetar um único gene, a análise do 

cruzamento dessa grande quantidade de informações fornece 

avaliações clínicas bastante interessantes sobre a 

fisiopatologia. No câncer, incluindo o câncer cervical, tais 

análises tornaram-se fundamentais para compreensão da 

carcinogênese, para determinação do prognóstico e para o 

estabelecimento de novas abordagens terapêuticas.  

O avanço tecnológico na biologia molecular 

proporcionou a observação das atuações de vários microRNAs 

nos aspectos da carcinogênese cervical e foi descoberto que 

seus níveis são modulados principalmente pelas atividades dos 

oncogenes virais. Como consequência, a desregulação do 

microRNA pode ativar oncogenes ou inativar genes que tem o 
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potencial de suprimir a transformação celular, contribuindo para 

o surgimento e desenvolvimento do câncer. O miR-203, por 

exemplo, tem sua expressão suprimida pela ação do E7, o que 

induz a replicação do vírus dentro da célula hospedeira 

(MCLAUGHLIN-DRUBIN; SONG; SOTO, 2017). 

Comparando-se amostras cervicais normais e amostras 

de câncer cervical, observou-se a redução significativa da 

expressão do miR-143 e miR-145, e o aumento do miR-21, 

sendo essas alterações reportadas em vários estudos. Os dois 

primeiros funcionam como genes supressores de tumor, já que 

inibem a proliferação celular e foi visto que o primeiro (miR-143) 

previne a formação do tumor em camundongos (COIMBRA; 

FREITAS; LEITÃO, 2014). Já o miR-21, assim como o miR-

146a, atuam auxiliando a carcinogênese induzindo a 

proliferação celular (TUTAR et al., 2015). O primeiro é um dos 

microRNAs mais oncogênicos que existem, sendo 

frequentemente superexpresso em vários tumores incluindo o 

cervical. É capaz de inibir vários genes supressores de tumor 

(BALACESCU et al., 2017) . O segundo foi visto estar com seus 

níveis aumentados em queratinócitos positivos para HPV16 que 

expressavam E5 (COIMBRA; FREITAS; LEITÃO, 2014). 

O não funcionamento adequado dos microRNAs 

ocasiona uma cascata de efeitos moleculares negativos. Em 

estudos recentes foi verificado que a redução dos níveis de 

miR-23b resulta no aumento da expressão do ativador de 

plasminogênio tipo uroquinase (uPA), que induz a migração de 

células malignas cervicais. Este microRNA sofre influência do 

E6, que reduz seus níveis por meio da degradação da p53 

(BALACESCU et al., 2017). 

O miR-203 tem sido uma das moléculas que mostrou 

especificidade por tecido epitelial, apresentando uma grande 

importância no controle da proliferação através da inibição da 
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Np63 sendo, desse modo, responsável pelo início da 

diferenciação dos queratinócitos. A partir da expressão destes 

em epitélios normais, observa-se uma diferenciação das células 

da camada basal até as superficiais (OLIVEIRA, 2016). Já no 

câncer cervical, foi visto uma redução dos níveis deste 

microRNA (COIMBRA; FREITAS; LEITÃO, 2014). Além disso, 

desempenham um papel importante no início e progressão de 

vários tipos de câncer, incluindo o câncer cervical (WANG et al., 

2019). 

 

MicroRNAs no prognóstico do câncer cervical 

 

Como visto no tópico anterior, os microRNAs têm sido 

avaliados quanto sua presença e ausência tanto in vitro como 

in vivo, fornecendo assim valiosas informações sobre a 

compreensão do desenvolvimento do câncer cervical e seu 

diagnóstico. As alterações no padrão de expressão dessas 

moléculas no câncer em relação ao tecido normal relacionam-

se com características adquiridas pelas células hospedeiras 

que a levam a sofrer transformação. Neste ponto, surge a 

necessidade de estudar como essas alterações ocorrem 

durante a gradação do surgimento dessa malignidade, ou seja, 

no estágio pré-maligno, onde as alterações displásicas ainda 

não atingiram níveis neoplásicos, tanto em termos qualitativos 

como quantitativos. A importância da realização dessas 

avaliações reside na capacidade de estabelecer prognósticos 

fidedignos e, portanto, mais eficazes.  

As mudanças na expressão experimentadas por 

inúmeros genes e proteínas do hospedeiro tanto em termos 

qualitativos quanto quantitativos, associam-se com as 

alterações nos níveis dos microRNAs e de genes e proteínas 

virais em uma intrincada e complexa rede de interações, 



USO DE MICRORNAS NO PROGNÓSTICO DO CÂNCER CERVICAL 

600 
 

permitindo o surgimento do câncer. Alguns estudos avaliaram, 

por meio de técnicas como o microarray e a qPCR (PCR 

quantitativa), quais microRNAs apresentaram mudanças no 

padrão de expressão durante a progressão da displasia em 

tecidos provindos de biópsias, embebidos em parafina fixados 

por formalina, ou ainda células esfoliadas do tecido cervical. 

Dentre eles, uns estratificaram os resultados de acordo o 

genótipo viral enquanto outros apenas dividiram as amostras 

entre HPV positivas ou negativas (PARDINI et al., 2018).  

Foi visto que vários microRNAs tiveram sua expressão 

aumentada e outros diminuída – padrão de expressão desses 

microRNAs pode ser visto na figura 2 – e que essas alterações 

ocorrem devido a ação das oncoproteínas virais E5, E6 e E7. 

Entre eles 13 foram revelados terem sua expressão 

influenciada por E6 e E7 (de hrHPV) a partir de um estudo com 

cultura de células: o miR-16, miR-25, miR-92a, miR-83, miR-

106b, miR-210, miR-224, miR-378, miR-22, miR-24, miR-27a, 

miR-29a e o miR-100 (BALACESCU et al., 2017). Tal controle 

sobre a célula hospedeira ocorre com o objetivo de manutenção 

do genoma viral, tornando a infecção crônica e permitindo 

assim a evolução do processo displásico e a ocorrência do 

câncer (BARROS et al., 2018).  

O miR-218 sofre influência direta do E6, mostrando níveis 

diminuídos em amostras tumorais infectadas pelo hrHPV em 

comparação aos que não estavam infectados. A redução dos 

seus níveis ocorre de maneira gradual a medida que ocorre a 

progressão maligna. Um dos seus alvos é o gene LAMB3 (que 

codifica a cadeia beta da laminina-5), o qual contribui para a 

carcinogênese cervical por promover a migração celular, além 

de interferir no processo de transição epitélio-mesenquimal e 

diferenciação celular (BALACESCU et al., 2017). Outro que 

também tem seus níveis diminuídos é o miR-100, que induz a 
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carcinogênese cervical por meio da promoção do crescimento 

celular, diminuição da apoptose e aceleração da passagem 

G2/M no ciclo celular (PARDINI et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Já o miR-34a é outro regulador chave da supressão 

tumoral e tem sido descrito como desregulado em vários tipos 

de câncer, como o de mama. Esse miRNA tem sua transcrição 

induzida por meio da ação do p53, e é capaz de regular vários 

genes envolvidos na transformação celular e carcinogênese 

(CALVANO, 2014). No estudo do câncer cervical, foi visto que 

este microRNA tem seus níveis reduzidos em amostras pré-

malignas (NIC II e III) em relação ao NIC I e em amostras de 

câncer em relação ao tecido normal; e ainda em tecidos 

infectados por hrHPV em relação aos não-infectados 

(COIMBRA; FREITAS; LEITÃO, 2014). 

Parecia haver, então, uma regulação negativa deste 

microRNA pela influência viral, o que foi constatado depois, 

Figura 2. Perfil de expressão dos microRNAs na 

carcinogênese cervical. 
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sendo sua expressão diminuída pela influência do oncogene 

E6. Como consequência, ocorre a degradação da p53 pela 

sistema ubiquitina-proteassoma, o que indica que o miR-34a 

funciona como um gene supressor de tumor. Portanto, é 

esperado que a desregulação do miR-34a suceda a infecção 

pelo HPV, possivelmente, após a integração do genoma viral no 

genoma do hospedeiro. A inibição da expressão de miR-34a é 

notada em lesões e provavelmente representa um evento de 

carcinogênese precoce, podendo este microRNA funcionar 

como biomarcador do surgimento do CC (VALENÇA et al., 

2016). 

Dentre os miRNAs que tiveram sua expressão reduzida 

desde o estágio normal até o estágio de carcinoma, destaca-se 

acentuada diminuição do miR-143 e miR-145 (PARDINI et al., 

2018). Estes dois miRNAs também foram encontrados com 

expressão reduzida em outros tipos tumorais como o colorretal, 

mama, próstata e linfoma de células B (TROPPAN et al., 2014).  

O miR-205, por sua vez, foi mensurado no tecido e no 

sangue, apresentando níveis aumentados que foram 

relacionados com câncer avançado, metástase e com uma 

baixa taxa de sobrevivência total. Desse modo, este microRNA 

pode funcionar como biomarcador para metástase com uma 

sensibilidade de 71,1% e especificidade de 72,7%, além de 

pode diferenciar com uma sensibilidade de 76,5% e 

especificidade de 73,1% os tumores poucamente diferenciados 

daqueles moderadamente diferenciados. Juntamente com este, 

o miR-155 é outro microRNA altamente associado a um mal 

prognóstico (BALACESCU et al., 2017). 

Quanto ao miRNA-203, tem sua expressão aumentada 

em tecidos normais de acordo com a diferenciação das células 

escamosas, ou seja, das camadas basais para as camadas 

superficiais. Esta molécula tem sido apontada como possível 
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biomarcador em vários tipos de câncer por apresentar um perfil 

de expressão modificado em muitos processos de carcinoma; 

dessa maneira, pode atuar como supressor tumoral em várias 

neoplasias devido a inibição direta de produtos gênicos como 

ΔNp63, AKT2, Src, Runx2 e ABL 1, podendo ser uma 

alternativa para diagnóstico, prognostico e terapia (ZHANG et 

al., 2014). No câncer cervical, Coimbra et al. (2016) verificaram 

que este microRNA teve seus níveis elevados no estágio de NIC 

II mas que foram reduzidos progressivamente no estágio de 

NIC III e no carcinoma, quando seus níveis alcançaram os 

valores mais baixos dentre todos os grupos (COIMBRA et al., 

2016).  

Estudos também avaliaram como esses microRNAs 

poderiam contribuir para a carcinogênese por meio do uso de 

softwares para inferir genes alvos e vias de transdução de sinal 

envolvidas. Vias como a do VEGF (miR-10a), da apoptose 

(miR-512-3p) e outras (tabela 1) foram correlacionadas com os 

níveis dos miRNAs. Quanto as proteínas-alvos envolvidas 

pode-se listar as oncogênicas como a KRAS, MYCN, MAPKs, 

BCL2, BCL2L2, MCL-1 (as três últimas anti-apoptóticas), as 

quais foram observadas estarem upregulated (PEREIRA et al., 

2010; BALACESCU et al., 2017). 
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Tabela 1. Alguns microRNAs de padrão alterados e vias de 

sinalização de sinal envolvidas no câncer cervical. 

VIA 
microRNAs 

ENVOLVIDOS 

PADRÃO DE 

EXPRESSÃO 

ALTERADO 

REFERÊNCIA 

Wnt/β-

catequina 

miR-145, 

miR199a, 

miR-132 

 

(PEREIRA et al., 

2010) 

miR-132 
 

ERK-

MAPK 
miR-203 

 (COIMBRA et al., 

2016) 

p53 miR-205 
 (BALACESCU et 

al., 2017) PTEN, 

BCL2, 

PDCD4 

miR-21 
 

Laminina-

5 
miR-218 

 

 (PARDINI et al., 

2018) 
PLK1 miR-100 

 

 

p53 miR-34a 
 (COIMBRA; 

FREITAS; 

LEITÃO, 2014) 

FASTL1, 

ALCAM 
miR-9 

 

 

(BALACESCU et 

al., 2017) 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

CONCLUSÃO 
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A investigação por biomarcadores no câncer é bastante 

relevante, principalmente no câncer cervical, já que o método 

citológico (padrão ouro) tem baixo valor preditivo e é pouco 

fidedigno. Desse modo, a avaliação dos níveis de microRNAs 

tornou-se essencial para avaliação clínica e determinação do 

prognóstico. Foi visto que essas moléculas apresentam um 

enorme potencial, tendo-se mostrado eficientes, pois 

apresentam características ditas ideais de moléculas 

biomarcadoras, como a facilidade de mensuração, 

especificidade e representa de modo fidedigno a condição 

clínica do paciente. Alguns microRNAs foram vistos estarem 

com níveis elevados durante toda a progressão maligna, 

podendo funcionar como biomarcadores precoces para o 

surgimento do CC, como o miR-148a, miR-302b, miR-10a, miR-

196a, miR-132, e outros do estágio de NIC III para o carcinoma 

invasivo, como o miR-205, miR-106, miR197, miR-16, miR-27a 

e o miR-142-5p, podendo indicar a ocorrência de invasão no 

tecido maligno. Por sua vez, o miR-34a, o miR-375, o miR-26a, 

miR-29a, miR-99a, miR-143, miR-145, miR-199a, miR-203, 

miR-513, apresentaram redução dos seus níveis durante a 

progressão maligna, podendo funcionar como biomarcadores 

precoces; já o miR-522 e o miR-512-3p somente reduziram 

entre o NIC III e o carcinoma invasivo, indicando, desse modo, 

a ocorrência de invasão.  
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RESUMO: O doping genético é caracterizado pela terapia na 
inserção de genes e elementos gênicos ou produtos 
biotransformados, que modulam a expressão gênica das 
células dos atletas aumentando o seu desempenho fisiológico. 
Existem muitas dificuldades no exame antidoping que possam 
identificar a prática da manipulação gênica. Com o 
aprimoramento em metodologias de detecção do doping 
genético, vem sendo desenvolvidas técnicas moleculares para 
avaliar as alterações por produtos de biotransformação no 
genoma dos atletas esportivos.  O objetivo desse trabalho foi 
realizar um levantamento das análises diante das técnicas 
usadas na detecção do doping genético. Utilizou-se um método 
por estudo retrospectivo de artigos científicos completos e 
gratuitos disponíveis em acesso eletrônico na plataforma 
PubMed e Scielo. A partir dos descritores: gene doping, doping 
genético e terapia gênica, totalizaram 40 artigos, dentre eles, 
foram escolhidos 10 por critérios de seleção sobre a descrição 
do método de detecção e seus genes-alvos. Dentre os genes-
alvo do doping genético, são reportados os de expressão de 
proteínas relacionadas à regulação do sistema endócrino. 
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Assim, a busca na literatura mostrou que os principais testes 
antidoping incluem técnicas na detecção de proteínas no 
plasma sanguíneo e hormônios esteroides por biópsias de 
tecidos, avaliação dos níveis de proteínas séricas, Reação em 
Cadeia da Polimerase (PCR) e Reação em Cadeia da 
Polimerase quantitativa (qPCR). Portanto, verificou-se que as 
técnicas na detecção do doping genético têm ganhado 
especificidade sobre os genes-alvo. 
 
Palavras-chave: Doping; Doping genético; Terapia gênica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A definição de doping no esporte faz referência ao uso 

proibido ou inadvertido de uma substância ou método não 

permitido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI, 2018). O 

doping não é apenas à utilização de substâncias exógenas, 

como uso de esteroides anabolizantes, diuréticos e hormônios 

do crescimento, mas também são incluídas técnicas adotadas 

por atletas esportistas, como a transfusão de sangue ou 

autotransfusão em momentos antes da prova de competição, 

com o intuito de melhorar o condicionamento físico (BIRD et al., 

2016). O doping é visto como caminho rápido para um melhor 

rendimento físico, destacando o desempenho esporádico ou 

apenas estético (ALMEIDA; GUTIERREZ; GUTIERREZ, 2016).   

A luta contra o doping é uma das principais prioridades do 

Comitê Olímpico Internacional (COI), que estabeleceu uma 

política de tolerância zero para combater a trapaça e 

responsabilizar qualquer pessoa responsável pelo uso ou 

fornecimento de produtos de doping (COI, 2018). 

O COI iniciou-se nos anos 60, mas posteriormente, houve 

a cooperação com a Agência Mundial Antidopagem (AMA) e 
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apoio das organizações intergovernamentais, aumentando o 

número de testes antidoping realizados durante os eventos 

olímpicos, de 2.359 em Sydney no ano de 2000, para 4.882 no 

Rio em 2016 (BIRD et al., 2016). 

O Código Mundial Antidopagem (AMA) registrou que, das 

amostras analisadas em 2013, obteve-se 63% foram devidos a 

anabolismo, 10% de estimulantes, 7,5% de diuréticos e outros 

agentes mascarantes, 6,3% de glicocorticosteróides, 3,8% de 

hormônios peptídicos e afins, 3,6% de canabinóides, 2% 

atípicas e entre outras categorias. (BIRD et al., 2016). As 

estimativas mostram que 60 a 80% dos atletas de nível mundial 

utilizam algum meio de dopagem durante o treinamento ou 

competição (ABRAHIN et al., 2013).  

As estimativas mostram que 60 a 80% dos atletas de nível 

mundial utilizam algum meio de dopagem durante o treinamento 

ou competição (ABRAHIN et al., 2013). Em competições de 

halterofilismo (levantamento de peso), atletismo, lutas e 

natação são mais comuns os exames positivos. Porém, não se 

deve considerar o exame antidoping com resultado negativo 

como verdade absoluta, pois o doping tem ganho técnicas 

aprimoradas (ROCHA; BRAIBANTE, 2016).  

Por mais que os laboratórios da AMA realizem testes para 

aumentar a sensibilidade ao doping, novos mecanismos de 

doping vêm sendo desenvolvidos para escapar dos exames 

antidoping, por esportistas que buscam alcançar vantagens 

físicas injustas durante as competições olímpicas sobre outros 

atletas (BIRD et al., 2016). 

Dentre os efeitos fisiológicos de substâncias consideradas 

doping, podem ser observados aumento da massa corporal, 

otimizar a circulação sanguínea e elevar a síntese de proteínas 

contráteis da musculatura cardíaca (ABRAHIN et al., 2013). 
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Porém, destaca-se que a prática de dopagem além de auxiliar 

de alguma forma o rendimento do atleta, as substâncias ou 

processos utilizados podem oferecer potencial risco a saúde do 

indivíduo (MANSKE, 2017).  

 A busca no melhor de rendimento das modalidades 

esportivas e o avanço da biotecnologia, deram início ao doping 

genético. Esse tipo de doping é proporcionado pela são 

transfecção de genes ao patrimônio genético de atletas por 

vetores biológicos que, após introduzidos, estimulam a 

produção de compostos endógenos, como proteínas 

plasmáticas, fatores e hormônios de crescimento. Destaca-se 

que os maiores alvos do doping genético são o sistema vascular 

e a musculatura esquelética (QUEIROZ; ALVES, 2012). Na 

possibilidade da utilização de células geneticamente 

modificadas para melhorar o desempenho esportivo, ver-se a 

preocupação da medicina esportiva quanto ao abuso das 

terapias celulares em gerar atletas mutantes (GRONDE et al., 

2013). 

O atual mapa genético humano para fenótipos de 

desempenho e de saúde relacionados à saúde identifica mais 

de 200 genes que parecem estar associados ao desempenho 

atlético. Basicamente, o doping genético atribui fenótipos que 

favorecem resistência, força e potência anaeróbica, 

adicionando um gene funcional e/ou material genético nas 

células do receptor, o que permite a expressão de um gene e 

aumentando o número de cópias do gene dessas células, 

através de um vetor viral introduzido no corpo por meio de 

injeção ou spray nasal. Após a penetração do vetor, o material 

genético introduzido será ativado para produzir o mRNA e 

consequentemente, gerar a proteína (BIRD et al., 2015). 
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Os genes-alvo relacionados ao doping genético são 

codificadores de produtos endógenos, os quais, o hormônio do 

crescimento (GH), fator de crescimento semelhante à insulina-

1 (IGF-1), bloqueadores da miostatina, fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF), endorfinas e encefalinas, 

eritropoietina (EPO), leptina e receptor ativado por 

proliferadores de peroxissomo delta (PPAR-δ) são descritos 

seus efeitos fisiológicos no Quadro 3, a seguir (GRONDE et al., 

2012). 

 As atividades físicas têm ganhado importantes 

discussões sobre a utilização de novos métodos, substâncias e 

suas implicações a saúde (DYREK; LEE, 2015). Seja do ponto 

de vista sanitário ou ético, o doping genético gera debates 

intensos e questionáveis no âmbito científico, assim, enfatiza-

se a necessidade de buscar técnicas para identificação precoce 

de procedimentos, que possam impactar no rendimento de 

atletas (BREITSAMETER, 2016). 

Na visão ética, o melhoramento genético nas atividades 

competitivas traz preocupações quanto a vantagem injusta dos 

atletas mutantes sobre os demais não mutantes (LEAL et al., 

2017). Bem como, torna-se ilegal alterar o patrimônio genético 

de um indivíduo para proporcionar condições de superioridade. 

Assim, é preocupante que os meios tecnológicos avancem os 

limites da natureza humana para fins próprios (COELHO, 2012). 

O fato do doping genético não ser facilmente detectável, 

pode propiciar seu uso em larga escala no meio esportivo, e 

dessa forma torna-se de grande valia o desenvolvimento de 

novas estratégias, com o intuito de aumentar a especificidade 

dos exames antidoping, principalmente em alterações 

fisiológicas por doping genético nos atletas esportivos 

(QUEIROZ; ALVES, 2012). 
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 O doping genético gera sérios efeitos colaterais a longo 

prazo, os quais incluem derrame, doenças cardiovasculares ou 

até mesmo câncer (CHAKRABORTY et al., 2015). É visto que 

alguns atletas esportivos descartam a possibilidade de uma 

vida saudável na busca de resultados expressivos em suas 

modalidades esportivas, utilizando métodos para o 

aprimoramento genético (ALMEIDA; GUTIERREZ; 

GUTIERREZ, 2016). 

Por enquanto, o doping genético ainda está na forma de 

terapia gênica e acessível apenas aos atletas de alta categoria, 

por ser um procedimento de custo elevado, onde pode ser 

destacado também que a continuidade desses procedimentos 

pode gerar, em um futuro próximo, um perfil de indivíduos com 

porte físico semelhante ao de um super-homem (DYREK; LEE, 

2015).  

           Nesse contexto, faz-se necessário realizar um 

levantamento bibliográfico de técnicas usadas na detecção do 

doping genético aplicadas nos exames antidoping nos últimos 

seis anos.  

          O presente trabalho teve como objetivo realizar 

levantamento bibliográfico de técnicas usadas na detecção do 

doping genético entre os anos de 2012 a 2018, além disso 

especificar as técnicas utilizadas nos exames de detecção para 

doping genético; Descrever e analisar o princípio das técnicas 

utilizadas nos exames de detecção para doping genético; 

Elencar os vetores virais mais comuns usados para a dopagem 

genética e seus principais alvos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A abordagem do estudo foi do tipo retrospectivo, 

descritivo e transversal artigos científicos completos e gratuitos 

disponíveis em acesso eletrônico na plataforma PubMed e 

Scielo. A partir dos descritores: gene doping, doping genético e 

terapia gênica (termos em língua inglesa e portuguesa), 

totalizou-se 40 artigos, dentre eles, foram escolhidos 10 (dez), 

por critérios de seleção sobre a descrição do método de 

detecção e seus genes-alvos, sendo excluídas publicações 

anteriores ao ano de 2012 e que não abordavam de forma direta 

os métodos de detecção. 

Foi realizada uma leitura prévia de resumos e dos títulos 

dos artigos selecionados, observando os elementos de inclusão 

e mantidos os artigos que retratavam detalhadamente os 

métodos e vetores utilizados no processo de dopagem 

genética.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O potencial para o uso indevido da terapia gênica entre 

atletas tem chamado atenção de cientistas e órgãos 

reguladores dos esportes e a utilização da transferência de 

genes que melhoram o desempenho esportivo por atletas 

saudáveis foi considerada um método proibido a partir de 2003 

pela Agência Mundial Antidoping (AMA), sendo assim, 

denominado de doping genético (QUEIROZ; ALVES, 2012). 

Para que se configure o doping genético, segundo a AMA, 

devem ser considerados pelo menos três fatores: a) O 

desenvolvimento, ou mesmo a identificação de vetores de 

transferência para incorporação ao patrimônio genético das 
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células do hospedeiro, b) A identificação de possíveis 

sequencias promotoras de um tecido específico que irão 

compor um gene externo capaz de expressar uma proteína ou 

enzima específica; c) Identificação de genes que estão 

relacionados ao melhoramento do desempenho físico 

(YAMANDA et al., 2016; GEORGIADES et al., 2017; BARRIOS-

SILVA et al., 2018). 

O levantamento realizado mostrou que de 40 artigos 

obtidos nas plataformas eletrônicas, apenas 10 foram 

selecionados, onde são destacados o autor principal, ano de 

publicação, título do artigo e método de detecção empregada 

para a confirmação do doping genético (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Avaliação das técnicas sugeridas como métodos 

viáveis na detecção de doping genético, a partir dos artigos 

publicados na plataforma Pubmed e Scielo, nos últimos seis 

anos. 

                                 Fonte: Autor, 2018. 

Título do artigo Métodos de detecção Referê

ncia 

Análise do doping 

genético nos esportes 

e seu aspecto 

bioético 

-Reação em cadeia da 

polimerase (Polymerase 

Chain Reaction - PCR); 

-Biópsia; 

LEAL 

et al., 

2017 

Análise do doping 

genético nos esportes 

e seu aspecto bioético 

-PCR; 

-Biopsia; 

BIRD 

et al., 

2016 

Doping de genes. 

Estamos dispostos a 

arriscar? 

 

- PCR; 

REDO

NDO, 

2017 
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Gradientes de doping 

e definições de 

fronteiras: desafios e 

contingências no 

esporte de alto 

rendimento 

-Biopsia; 

-PCR; 

MANS

KE, 

2017 

Como justificar a 

proibição do doping? 

-PCR; BREIT

SAME

TER, 

2016 

Doping genético: 

principais genes-alvo, 

riscos associados e 

possíveis métodos de 

detecção 

-Biópsia; 

-PCR; 

-Polimorfismo de comprimento 

de fragmento de restrição 

(Restriction Fragment Length 

Polymorphism - RFLP); 

QUEIR

OZ & 

ALVES

, 2012 

Doping genético: uma 

visão geral e atual 

implicações para 

atletas 

-Biopsia; 

-PCR; 

-Proteômica; 

GRON

DE  et 

al., 

2013 

Doping genético no 

esporte - 

Perspectivas e riscos 

-Reação em cadeia da 

polimerase quantitativa 

(qPCR); 

-Proteômica; 

BRZEZ

IANSK

A; 

DOMA

NSKA; 

JEGIE

R, 

2014 

Detecção de 

Transgene por Digital 

Droplet PCR 

-PCR de partícula digital 

(ddPCR); 
MOSE

R et 
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Os 10 artigos analisados a partir da plataforma Pubmed 

e Scielo, enfatizam que nos últimos anos, houve um progresso 

por parte do conhecimento genético sobre o genoma humano 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Número de artigos relacionados aos principais 

métodos empregados para a detecção do doping genético. 

 

Fonte: Autor, 2018.    

al., 

2014 

Amplificação 

isotérmica mediada 

por loop (LAMP) como 
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Métodos de detecção 

 

A partir disso, a prática da terapia gênica tem sido 

crescente e a substituição de genes, que geram proteínas 

defeituosas, por novos genes tem ganho destaque em 

tratamentos de câncer e outras mutações genicas. Em 

contrapartida, o uso indiscriminado da terapia gênica também 

obteve destaque na dopagem em atletas esportivos.  

No doping genético, é feito a seleção do gene-alvo e 

inserido nas células do atleta, por procedimentos ex vivo ou in 

vivo, que codificam proteínas endógenas capazes de aumentar 

a capacidade fisiológica nos esportes de força ou resistência 

físicas. A dopagem genética pode ser realizada por laboratórios 

clandestinos, com o objetivo de modular a expressão gênica de 

RNAm que, posteriormente, geram proteínas funcionais 

determinantes nos processos fisiológicos de força e resistência 

físicas (BRZEZIANSKA; DOMANSKA; JEGIER, 2014) 

Através da visão ética sobre o doping genético, foi visto 

o impacto negativo dos avanços tecnológicos utilizados para 

fins próprios e desvio dessas ferramentas para uso terapêutico. 

A vantagem dos atletas mutantes nos esportes de força e 

resistência são reportados com frequência em países como 

Rússia e Estados Unidos (MANSKE, 2017).   

Métodos não terapêuticos como doping genético, torna-

se preocupante para a AMA, pois os exames antidoping são 

especializados em avaliar a dopagem por uso de substâncias 

ou métodos convencionais. Por isso, houveram esforços por 

parte dos órgãos fiscalizadores do esporte em investir numa 

maior especificidade dos exames antidoping com objetivo de 

aumentar a sensibilidade para casos de doping genético no 

esporte (LEAL et al.,2017). 
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Foram elaborados protocolos aprimorados pela AMA, 

baseados em técnicas de biópsia, PCR, qPCR, ddPCR e LAMP 

a fim explorar a natureza do DNA transgene por longos 

períodos em amostras biológicas oriundas de atletas 

esportistas(SALAMIN, KUURANNE; SAUGY, 2017) 

A biopsia destaca-se como um método direto 

tradicionalmente usado na busca de produtos gênicos 

exógenos, demonstrando que a transferência de genes-alvo 

pode ser detectável por até uma década (QUEIROZ; ALVES, 

2012; MANSKE, 2017). Porém, esta técnica é considerada um 

método invasivo se comparada aos testes genéticos, que fazem 

uso de amostras biológicas como urina, sangue periférico ou 

cabelo (GRONDE et al., 2013; LEAL et al., 2017).   

 Em geral, os métodos genéticos de detecção utilizados 

para doping genético no esporte são baseados na identificação 

de genes virais, genes introduzidos e/ou pelo perfil proteômico 

contido no material coletado a partir de fluidos corporais, 

principalmente (BRZEZIANSKA; DOMANSKA; JEGIER, 2014; 

LEAL et al., 2017). 

 Dentre as técnicas utilizadas, a PCR foi relatada como 

um método que apresenta especificidade durante os exames 

antidoping (BREITSAMETER, 2015). A partir da extração do 

DNA ou RNA de amostras de sangue periférico ou tecido 

específico, é possível realizar uma amplificação de genes de 

interesse pela PCR e avaliar a presença ou ausência de DNA 

transgênico ou do vetor viral, nas amostras obtidas por material 

genético dos atletas esportivos (QUEIROZ & ALVES, 2012; 

LEAL et al., 2017). Devido a praticidade da manipulação das 

amostras ou do material genético e a ampla aplicação no 

diagnóstico de doenças, a PCR ganhou destaque nos 

laboratórios de pesquisa e arcabouço para demais outras 
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análises relacionadas a genética. A partir das vantagens 

obtidas da PCR, é possível identificar variações genéticas em 

determinadas populações, devido a especificidade dos primers 

(QUEIROZ; ALVES, 2012). 

São destacados como fatores limitantes encontrados 

durante uma PCR: os riscos de contaminação, armazenamento 

inadequado e estrutura física sem preparação que podem 

interferir na avaliação da amostra (MOSER et al., 2014; 

REDONDO, 2017). 

 Outro método utilizado na detecção de componentes 

exógenos virais é a técnica da qPCR, que permite detectar a 

presença de genes adicionais em amostras biológicas. 

Diferentemente da PCR convencional, a qPCR utiliza o DNA 

complementar (cDNA), sendo molde do RNA mensageiro 

(mRNA), como material genético ausente de regiões 

inespecíficos, o qual assegura a especificidade da pureza dos 

genes (GRONDE et al., 2013).  

Além disso, o método de qPCR demonstra praticidade 

em emitir o resultado com cerca de 2-3 horas (GRONDE et al., 

2013; BRZEZIANSKA; DOMANSKA; JEGIER, 2014). 

 Assim, pensando em estratégias que demonstram 

limitações técnicas, Mose e colaboradores (2014) 

desenvolveram um protocolo de ddPCR em modelos in vivo e 

in vitro, realizando a extração de DNA com uso orientado de 

enzimas de restrição, assim na detecção do IGF-1 e EPO, foi 

demonstrado que os elementos transgênicos puderam ser 

detectados por um período de até 33 dias, bem como, o ddPCR 

forneceu quantificação absoluta do material genético, 

garantindo excelente reprodutibilidade no dia-a-dia.   

 Em outra abordagem, a técnica de LAMP, é um novo 

método que amplifica o DNA de forma mais simples do que a 
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PCR e qPCR, apresentando um princípio da amplificação 

complexo, onde são utilizados conjuntos de primers e 

iniciadores projetados que reconhecem regiões distintas e 

produzem uma alça com os genes para amplificação. Esta 

técnica demonstra potencial de ser aplicada na detecção de 

doping genético por demonstrar alta especificidade, eficiência e 

rapidez sob condições isotérmicas (SALAMIN, KUURANNE; 

SAUGY, 2017). A LAMP tem ganho destaque nos últimos anos 

devido a sua sensibilidade por vírus ou mutações. Tornando-se 

uma técnica com potencial para detectar a dopagem genético 

em atletas esportistas (SALAMIN et al., 2017).  

 Os métodos de perfis “ômicos” a exemplo da 

transcriptômica e proteômica, tem objetivo de detectar 

mudanças na transcrição de proteínas do genoma. Assim, é 

possível rastrear níveis de proteínas e taxas de transcrição 

gênica em genes-alvo que codificam os endógenos comumente 

utilizados durante doping. A aplicação da proteômica pode 

contribuir nas análises de detecção para dopagem genética, 

sabendo que estas são beneficiadas com a implementação 

adicional de uma cópia gênica, o que gera super expressão da 

proteína funcional do transgene e causa anormalidades no perfil 

proteico do atleta mutante (GRONDE et al., 2013).  

Um dos riscos da utilização de métodos proteômicos são 

as elevadas chances de resultados falsos positivos ou 

negativos, pois treinamentos ou lesões também podem induzir 

mudanças no metabolismo, sendo essa abordagem bastante 

útil para determinar a eficácia dos ensaios de terapia gênica, 

mas sua validade ainda não pôde ser comprovada 

(BRZEZIANSKA; DOMANSKA; JEGIER, 2014).  

 Os polimorfismos de nucleotídeos simples (SNP) são 

considerados excelentes marcadores na construção de mapas 
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genéticos, sendo avaliados pela técnica de RFLP (Polimorfismo 

de comprimento de fragmento de restrição). Essa técnica faz 

uso de enzimas de restrição, capazes de clivar o DNA em locais 

específicos e sugerir deleções, mutações ou inserções em 

lócus gênicos. Uma limitação encontrada na técnica de RFLP 

como exame antidoping, é sua exigência em que o atleta seja 

acompanhado durante um longo período de tempo para avaliar 

supostas alterações do genoma (QUEIROZ; ALVES, 2012). 

 

CONCLUSÕES 

 

       O doping genético induz ao processo de mutação obtida 

através da terapia gênica, o estudo permitiu observar que no 

universo de dez artigos selecionados entre os anos de 2012 a 

2018, os métodos de detecção aplicados em exame antidoping 

são realizados a partir de técnicas como biopsia, PCR, qPCR, 

ddPCR e perfil proteômico.  

 Além disso, foi verificado que os alvos mais comuns na 

abordagem do doping genético são: o hormônio do crescimento 

(GH), fator de crescimento semelhante à insulina-1 (IGF-1), 

bloqueadores da miostatina, fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF), endorfinas e encefalinas, eritropoietina 

(EPO), leptina e receptor ativado por proliferadores de 

peroxissomo delta (PPAR-δ). 

Portanto, os métodos utilizados na detecção do doping 

genético estão em aperfeiçoamento, bem como, pesquisas nas 

áreas das ciências “ômicas” (metabolômica, proteômica, 

transcriptômica e genômica), para o reconhecimento de 

marcadores biológicos mais específicos e técnicas de detecção 

mais assertivas, de maior especificidade para detecção em 

tempo hábil. 
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RESUMO: A existência de aulas práticas, principalmente na 
área da genética e biotecnologia, propicia melhor 
aprendizagem, tanto no ensino médio quanto no superior. A 
articulação entre teoria e prática é essencial para que os alunos 
obtenham o melhor aproveitamento possível das aulas, e 
proporcione subsídios para a construção concreta do 
conhecimento. A extração de DNA com material alternativo e de 
baixo custo é uma das práticas de genética mais difundidas, no 
entanto, observa-se que o resultado muitas vezes, pode ser 
interpretado de forma errônea, devido a presença de pectina. 
Foram realizados experimentos de extração de DNA de material 
vegetal, utilizando uma metodologia desenvolvida neste 
trabalho para resolver o problema da diferenciação 
DNA/pectina, utilizando uma solução corante comercial de 
baixo custo. Também foi verificado se a técnica é bem aceita 
pelos graduandos do curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG) campus Patos. Foram testados vários vegetais e, na 
maioria deles, o uso de corante após a extração do DNA 
possibilitou a diferenciação entre DNA e pectina. Os resultados 
dos discentes de três turmas de alunos do curso de licenciatura 
em ciências biológicas, mostraram que a utilização de 
atividades práticas promove a melhor compreensão do 
conteúdo e estimula a aprendizagem da genética. 



PROTOCOLO DIDÁTICO DE EXTRAÇÃO DE DNA DE VEGETAL 

629 
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Prática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade atualmente necessita de uma educação que 

auxilie na compreensão do conhecimento científico, 

principalmente em genética e biotecnologia. Constantemente, 

novas tecnologias na área são mencionadas em revistas 

especializadas, rádio, TV e internet. 

Um dos temas mais abordados nas aulas práticas de 

genética, tanto no ensino médio quanto no superior, é sobre o 

ácido desoxirribonucleico (DNA). Muitas vezes, os temas 

correlacionados com a genética e biotecnologia são 

considerados difíceis de serem compreendidos, visto que o 

conceito de DNA ainda é de difícil entendimento e os alunos e 

educadores, muitas vezes, não conseguem associar o DNA a 

uma molécula real, numa aula puramente expositiva. Para uma 

aprendizagem concreta é necessário que os alunos aprendam 

os conceitos corretos tanto nas aulas teóricas quanto nas 

práticas. 

É salutar que os professores de Ciências e Biologia 

devam refletir sobre estratégias didáticas distintas, que visem 

maior atenção e, consequentemente, maior interesse dos 

alunos, a existência de aulas práticas, possibilita melhor 

aprendizagem do aluno que, muitas vezes, apresenta 

dificuldades de entendimento apenas com as aulas expositivas 

(BRITO; JUNGES; OLIVEIRA, 2017, p.42). 

O ensino de Biologia pode ser ainda hoje, um desafio 

para muitos professores e alunos. Em geral, a insatisfação dos 

alunos ocorre por acharem que a Biologia é uma disciplina 

difícil, pois exige uma grande capacidade de memorização, dos 
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inúmeros conteúdos teóricos abordados no dia a dia escolar 

(CASTRO e GOLDSCHMIDT, 2016). 

A área do ensino de Genética, consequentemente, 

também vem enfrentando dificuldades na assimilação dos 

conceitos básicos por parte dos alunos (MASCARENHAS et al., 

2016). O educador necessita se aprimorar, pois o ensino é a 

forma sistemática de transmissão de conhecimentos, e deve 

sofrer transformações ao longo do tempo com intuito de 

melhorar a aprendizagem (CAVALCANTE et al., 2018).  

Um recurso bastante utilizado pelos educadores nas 

aulas práticas de genética é a técnica didática de extração de 

DNA utilizando vegetais, como morango, cebola, banana, 

tomate, etc. e material de baixo custo e fácil aquisição no 

comércio. Este tipo de extração difere da extração de DNA 

científica, que ocorre em laboratórios públicos e privados pela 

pureza e qualidade analítica dos reagentes.  

Esta técnica de extração é bastante difundida, pois 

permite observar um aglomerado de moléculas de DNA de 

forma macroscópica (CHIESSE et al., 2016; CARVALHO et al., 

2019, CAVALCANTE et al., 2018). Ela surgiu no Brasil, a partir 

de informações disponíveis na internet em sites do exterior, 

onde o vegetal mais utilizado para este fim era a cebola. 

Entretanto, devido ao cheiro desagradável exalado durante o 

manuseio numa sala cheia de alunos, alguns autores alteraram 

o protocolo de extração de DNA de cebola para uso com outras 

frutas, como: banana, morango e kiwi. Frutas macias e de fácil 

trituração, mas, no entanto, ricas em pectina (FURLAN et al., 

2011). 

Apesar de ser uma técnica bastante utilizada como um 

recurso didático para alunos dos três níveis de ensino 

(Fundamental, Médio e Superior) existe uma grande 

controvérsia no processo de identificação do DNA. 
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Frequentemente o DNA é confundido com a proteína pectina, 

encontrada em vegetais. Além disso, o morango, principal 

vegetal utilizado na extração de DNA, muitas vezes não é 

facilmente encontrado no comércio das cidades brasileiras. 

Com o intuito de auxiliar no entendimento dessa técnica 

tão difundida que contribui para a melhoria da aprendizagem, 

foram realizados experimentos de extração de DNA de material 

vegetal, onde foram testados vários tipos de vegetais, utilizando 

um protocolo didático desenvolvido neste trabalho para resolver 

o problema da identificação do DNA através de sua 

diferenciação da pectina pela adição de solução comercial de 

azul de metileno a 1%, que vai atuar como corante do DNA. 

Corantes são compostos químicos, naturais ou 

sintéticos, que se fixam em escala molecular a um substrato. 

Eles vêm sendo constantemente desde os primeiros estudos 

celulares no século XIX. Os corantes básicos coram elementos 

celulares basilófilos. As moléculas ácidas como DNA e RNA são 

basilófilas, e tem afinidade com corantes básicos (BRAMMER; 

TONIAZZO; POERSCH, 2015). Portanto este tipo de corante 

deve corar o DNA na cor azul. 

O corante azul de metileno é um composto aromático 

heterocíclico, sólido, solúvel em água, inodoro, com fórmula 

molecular C16H18ClN3S e massa molar igual a 319,85 g/mol. 

É um corante catiônico da classe dos fenotiazinas, com 

diversas aplicações na ciência e indústria e cadeia carbônica 

aromática polinucleada (ALFREDO, 2015). 

Foi buscado verificar a eficácia e aceitabilidade de um 

protocolo didático de extração de DNA, desenvolvido neste 

trabalho, utilizando vários vegetais, pelos graduandos do curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG) campus Patos, visto que, 



PROTOCOLO DIDÁTICO DE EXTRAÇÃO DE DNA DE VEGETAL 

632 
 

estes alunos futuramente irão exercer a profissão de 

professores de Biologia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Função pedagógica 

Esta atividade de aula prática de extração de DNA 

permite tanto ao professor de ensino médio quanto o de ensino 

superior escolher qual material vegetal será mais útil durante a 

aula prática, permitindo tanto ao professor quanto ao aluno 

identificar corretamente o DNA extraído.  

Como forma de avaliação do protocolo foi realizada uma 

pesquisa qualitativa com aplicação de questionário com os 

alunos graduandos das turmas 2017.2, 2018.2 e 2019.2 do 

curso de Ciências Biológicas da UFCG, que aceitaram 

responder as perguntas sobre a aula prática de extração de 

DNA, durante a disciplina de Genética Molecular. 

Posteriormente foi realizada a avaliação estatística das 

respostas dos alunos, com o auxílio do software excel 2013. 

A seguir é descrito o protocolo didático para a aula 

prática de extração de DNA de material vegetal. 

 

Material para extração de DNA 

 

Vegetais selecionados 

Em um primeiro momento foram seguidos os passos 

deste protocolo com os seguintes vegetais: uva (Vitis vinífera), 

melancia (Citrullus vulgaris), acerola (Malpighia glabra), 

tangerina (Citrus reticulata), caju (Anacardium occidentale), 

goiaba (Psidium guajava), manga (Mangifera indica), kiwi 

(Actinidia deliciosa), cajarana (Spondias lutea) e melão 

(Cucumis melo). 
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E no segundo momento, para análise dos alunos das 

turmas de graduação do curso de ciências biológicas foram 

selecionados os vegetais relacionados a seguir: morango 

(Fragaria vesca), tomate (Lycopersicon esculentum), cebola 

branca e roxa (Allium cepa), maçã (Malus domestica), banana 

(Musa spp), e mamão (Carica papaya). Todos os resultados 

tanto no primeiro quanto no segundo momento foram 

analisados qualitativamente. 

 

Material utilizado 

b) facas e colheres (uma de sopa e uma de chá);  

c) banho-maria (panela e aquecedor de água ou fogão); 

d) termômetro; 

e) proveta graduada ou recipiente de vidro ou plástico 

graduado usado na culinária;  

f) recipiente de plástico com pistilo (conjunto de 

caipirinha);  

g) freezer ou congelador ou recipiente com gelo;  

h) álcool comercial gelado (92,8%);  

i) detergente líquido neutro e incolor;  

j) sal marinho comercial;  

k) tubos de centrífuga de 50 ml ou frascos de vidro com 

tampa;  

l) funil de plástico;  

m) peneiras de metal ou plástico; 

n) solução comercial de azul de metileno a 1% (Figura 

1). 

 

Preparo de solução de lise 

Deve ser adicionado 100 ml de uma solução de lise 

composta por 80 ml de água quente, 20 ml de detergente e uma 
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colher de sopa de sal (NaCl). A solução deve ser misturada 

devagar, sem formar espuma, com o auxílio da colher de sopa. 

 

Figura 1. Material utilizado no protocolo didático para extração 
de DNA de vegetal. 

 
Fonte: os autores 

 

Procedimento: 

1. O vegetal deve ser descascado individualmente, cortado 

em pedaços e macerado em recipiente plástico, 

peneirado e colocado em um frasco (Figura 2). 
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Figura 2. Ilustração do procedimento para extração do DNA. 
2a. esmagamento do vegetal. 2b banho-maria, 2c peneiramento 
e 2d adição de álcool gelado. 

 
Fonte: os autores 

 

2. Em seguida, 20 ml do macerado mais 20ml de solução 

de lise deve ser colocado num tubo de centrífuga de 50 

ml (pode ser utilizado um frasco de vidro com tampa de 

rosca, semelhante aos de suplementos vitamínico, 

encontrado em supermercados). 

3. Misture bem e aguarde aproximadamente 10 min em 

banho maria a 65–80ºC por 20 minutos; (se não dispuser 

de termômetro, não deixar a água ferver, quando as 

primeiras bolhas de água surgirem, desligar o fogo.) 

4. Coloque o frasco com o vegetal peneirado em um banho 

de gelo ou congelador/freezer, por 5 minutos 
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5. Quando a solução estiver fria, colete o líquido em um 

frasco limpo. 

6. Adicione cerca de 20 a 40 ml de álcool etílico comercial 

(92,8º) pela parede do recipiente. 

7. Observe o material 

8. Deve adicionado ao líquido de uma a quatro gotas de 

solução comercial de azul de metileno a 1%, encontrado 

em farmácias, como solução antiséptica (Figura 3).  

9. A solução deve ser homogeneizada vagarosamente com 

o auxílio de uma colher de chá. 

 

Figura 3. Corante azul de metileno.  

 
Fonte: os autores 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Extração do DNA 

Com o protocolo utilizado foi observado que em todas as 

frutas ocorreu diferenciação entre DNA e pectina, em até 20 

minutos da adição de álcool gelado.  

Neste tipo de experimento é importante utilizar um 

protocolo adequado, pois caso não sejam seguidas todas as 
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etapas corretamente, ou se for utilizado um protocolo 

inadequado, os alunos não irão obter os resultados esperados.  

Outro diferencial do protocolo utilizado neste trabalho é 

que a etapa de filtração/peneiração do DNA deve ser executada 

depois da etapa do banho-maria, o que aumenta a quantidade 

de DNA observada no final do experimento. 

Na extração de DNA de morango, logo após a adição de 

álcool gelado observa-se uma nuvem esbranquiçada, com o 

DNA formando uma linha tênue. Mas após cerca de 20 minutos 

ocorre aglomeração de uma substância esbranquiçada 

gelatinosa, com presença de bolhas de ar (pectina). 

Somente após o período de tempo de 20 minutos foi 

adicionado solução de azul de metileno em todas as 

preparações. Foram colocadas inicialmente quatro gotas de 

azul de metileno no copo com a extração de DNA de morango. 

Foi observado que com esta concentração, o DNA apresentou 

cor azul intensa, o que facilita a diferenciação entre pectina e 

DNA (Figura 4). 

 

Figura 4. Extração de DNA de morango. 4a sem o uso do 
corante e 4b com o uso do corante. 

 
Fonte: os autores 
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A cebola também apresentou resultado semelhante ao 

morango, com melhor visualização após o uso do corante 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Extração de DNA de cebola. 5a sem o uso do corante 
e 5b com o uso do corante. 

 
Fonte: os autores 

No DNA da banana, ficou evidenciada a grande 

quantidade de pectina presente nesta fruta (Figura 6). Neste 

caso também foi possível diferenciar o DNA da pectina. 

 

Figura 6. Extração de DNA de banana. 6a sem o uso do corante 
e 6b com o uso do corante. 

 
Fonte: os autores 
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Análise do protocolo de extração de DNA em relação 

ao tipo de material vegetal 

Na maioria dos casos, foi possível observar a separação 

da pectina em relação aos filamentos de DNA. Ao utilizar-se a 

solução de azul de metileno somente o DNA extraído foi corado 

de azul; podendo ser observado algumas vezes aglomerados 

de DNA. A pectina não se cora e continua branca em meio a 

solução azulada. 

Em relação aos materiais vegetais foi possível observar 

que os resultados de experimentos realizados anteriormente 

com a extração de DNA de uva, variedade rubi, de cor 

avermelhada não foram satisfatórios, não havendo nenhum 

sinal de pectina e filamentos de DNA. O mesmo ocorreu com as 

variedades de uva Isabel, de cor escura e uva Itália, de cor 

verde. No entanto, quando utilizada a variedade Red Globe, de 

origem chilena e cor avermelhada, o resultado foi satisfatório, 

provavelmente devido à poliplodia deste tipo de uva. 

As frutas: caju, goiaba, banana, mamão, manga, kiwi, 

cajarana e melão, inicialmente, também não apresentaram 

resultados satisfatórios, com visualização apenas da proteína 

pectina e não do DNA. Contudo, após o uso da solução de azul 

de metileno, o DNA pode ser observado, embora numa 

quantidade pequena, destacando pequenos pontos de 

coloração azulada. Vale salientar que quanto mais verde estiver 

o mamão maior será a quantidade de pectina em relação ao 

mamão maduro, provavelmente devido a pectina estar 

relacionada ao amadurecimento da fruta. 

Na maçã, sem o uso do corante foi encontrado um 

material que era semelhante ao DNA, entretanto após o uso do 

corante foi revelado que, na verdade, existia apenas um 

excesso de pectina. Este é um exemplo de como, sem o uso do 

corante, podem ocorrer resultados errôneos (Figura 7). 
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Figura 7. Extração de DNA de maça. 7a sem o uso do corante 
e 7b com o uso do corante. 

 
Fonte: os autores. 

Os melhores resultados foram encontrados com o uso da 

solução de azul de metileno com os seguintes vegetais: caju, 

melancia, acerola, tomate, tangerina e cebola variedade roxa. 

A cebola variedade branca, utilizada anteriormente em outros 

experimentos e citada nos protocolos de extração de DNA 

encontrados na literatura apresenta maior quantidade de DNA 

e pouca pectina se comparada com a variedade roxa, que 

apresenta menos DNA e mais pectina. Entretanto, após a 

coloração com azul de metileno foi possível diferenciar o DNA 

da pectina da cebola roxa. (Figura 8). 
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Figura 8. Extração de DNA com o uso do corante. Da esquerda 
para a direita, cebola roxa, mamão, morango e cebola branca. 

 
Fonte: os autores. 

 

Os vegetais que apresentaram maior quantidade de 

pectina foram morango e banana. Embora o morango 

apresente uma grande quantidade de pectina, após a solução 

de azul de metileno foi possível observar uma faixa escura de 

DNA. Assim como na banana e na cebola branca. 

Observa-se que a solução de azul de metileno, de acordo 

com os resultados obtidos neste trabalho, pode ser utilizada 

como corante para evitar, em sala de aula, os problemas da 

identificação incorreta do DNA. 

 

Análise dos questionários 

O questionário foi respondido por 50%, 36,7% e 65% dos 

alunos matriculados em 2017.2, 2018.2, e 2019.2, 

respectivamente. 

A análise estatística das turmas estudadas está disposta 

na Tabela 1. 
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Tabela 1. Porcentagem de respostas às perguntas do 

questionário. 

Variáveis 2017.2 2018.2 2019.2 

Ensino médio em escola particular 16,6% 33,33%  21,05% 

Fez esta prática antes? 14,28% 20% 21,05% 

Conhecia a pectina? 16,6% 50% 31% 

Aprova o uso do corante? 99% 100% 99% 

Aula adequada ao aprendizado? 100% 100% 100% 

 

Foi observado a maioria dos alunos cursaram o ensino 

médio em escolas públicas e que no máximo 21,05% deles já 

tinham tido contato com o protocolo de extração de DNA 

anteriormente. Até 50% deles já tinham conhecimento sobre a 

pectina. Pelo menos 99% dos alunos aprenderam melhor com 

o uso do corante e 100% dos alunos que participaram da 

pesquisa informaram que a aula prática contribuiu para o 

aprendizado de genética. 

 

Outros autores também observaram que os alunos 

possuem deficiência na aprendizagem do conteúdo sobre o 

DNA, como Carvalho et al (2019) observaram que 24% das 

questões sobre o DNA foram respondidas de forma incorreta ou 

deixadas em branco por alunos no último ano do ensino médio. 

Cavalcante et al (2018) observou que todos os alunos do 

ensino médio analisados em uma escola estadual de Porto 

velo- RO apresentaram termos errôneos, citados pelos próprios 

alunos, afirmando que as plantas não são consideradas seres 

vivos e não sabiam que uma planta possuía DNA. 

Para Teixeira da Silva et al. (2015), a aula prática de 

extração de DNA de morango proporcionou aos discentes do 1º 
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ano do ensino médio de uma escola estadual de Alagoas, 

resultados satisfatórios, aumentando o interesse dos alunos 

participantes. 

A aula prática é um método de ensino que estimula o 

aluno a ser agente do seu próprio aprendizado, uma vez que a 

maioria dos participantes gostam de realizar a prática, 

mostrando que o uso dessas estimula o interesse pela 

disciplina. Além de complementar a teoria, garantindo maior 

eficácia nos conhecimentos adquiridos (SILVA, 2019). 

 

CONCLUSÕES  

Os melhores vegetais para demonstrar extração de DNA 

nas aulas práticas são, respectivamente: caju, melancia, 

acerola, tomate, tangerina e cebola variedade roxa. Os com 

maior quantidade de pectina foram morango e banana. 

Ressalta-se que a maça, sem o uso do corante, pode levar a 

resultados errôneos na identificação do DNA. 

A solução de azul de metileno a 1%, é facilmente 

encontrada em farmácias, de baixo custo e pode ser usada 

como uma excelente alternativa para facilitar a diferenciação 

entre DNA e a pectina dos vegetais. 
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RESUMO: A prevalência de fumantes está inteiramente 
relacionada com doenças de alta morbimortalidade, com isso, 
o tabagismo torna-se um problema de saúde pública no mundo, 
sendo o principal fator evitável para o desenvolvimento de 
doenças respiratórias.  O cigarro apresenta uma toxicidade 
tanto nos fumantes ativos, como também nos passivos, devido 
a grande quantidade de substâncias tóxicas e cancerígenas 
que estão presentes na fumaça do cigarro. O objetivo desse 
estudo é apontar alguns dos principais danos causados no 
organismo, principalmente no sistema respiratório devido as 
substâncias tóxicas dos produtos derivados do tabaco. Por 
meio de uma revisão sistemática, pode-se verificar que o 
tabagismo além de formar espécies reativas de oxigênio e 
nitrogênio, promove a quebra dupla fita de Ácido 
Desoxirribonucléico (DNA) e consequentemente desregula a 
divisão celular, o que é um fator predisponente para o câncer 
atuando desta forma na carcinogênese pulmonar, afetando 
também o mecanismo de defesa do organismo, aumenta 
resposta inflamatória localizada e leva a distúrbios na 
respiração. Sendo assim, estudos voltados ao tema e 
campanhas de conscientização sobre os efeitos do tabaco são 
de suma importância para população, tendo em vista que o 
tabagismo é um fator evitável tanto de cânceres, como de 

mailto:glauciafaheina@yahoo.com.br
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diversas doenças com intuito de diminuir o índice de 
morbimortalidade devido ao uso do cigarro. 
 
Palavras-chave: Tabaco, Genotoxicidade, Câncer de pulmão, 
Efeito do cigarro. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O tabagismo  tem relação com aproximadamente 50 

enfermidades, dentre elas vários tipos de câncer, como de 

pulmão, da cavidade oral, da faringe, do esôfago, do estômago, 

do pâncreas, do fígado, dos rins, da bexiga,  leucemia, 

colorretal, além de doenças do aparelho respiratório e 

cardiovasculares (INCA, 2019), sendo considerado um 

problema de saúde pública no mundo devido à grande 

prevalência   de   fumantes   e   a   associação   com   doença   

de   alta   morbimortalidade (DANTAS et al., 2015). Mesmo 

assim, cresce o número de consumidores do cigarro, seja por 

falta de conscientização, por políticas de controle do tabaco 

inadequadas bem como pelas campanhas de “marketing” da 

indústria do cigarro (LUNELLI, 2016). 

No mundo, a taxa de mortalidade anual relacionada ao 

uso do cigarro corresponde a 5,4 milhões de pessoas, o que 

representa um óbito a cada 10 adultos. No Brasil, essa taxa é 

de 200 mil óbitos ao ano com cerca de 30 milhões de pessoas 

com mais de 15 anos fazendo o uso do cigarro, sendo os 

individuos do sexo masculino os que mais consomem (DANTAS 

et al., 2015).  

 

O tabagismo é uma das principais causas evitáveis de 

morbimortalidade humana, causando doenças graves 

pulmonares e câncer de pulmão. A grande maioria das doenças 
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relacionadas ao tabagismo é causada pelos tóxicos presentes 

na fumaça do cigarro, que são formados principalmente durante 

a combustão do tabaco (ROYAL COLLEGE, 2016). 

As doenças pulmonares prejudicam o funcionamento 

dos pulmões e incluem o câncer de pulmão, a doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC), o enfisema pulmonar e a bronquite 

crônica que além de acarretarem incapacidade podem levar à 

morte prematura, sendo o tabaco um grande fator de risco para 

o desenvolvimento delas (INCA, 2019).  

No que diz respeito às mortes prematuras devido às 

doenças causadas pelo tabagismo, estima-se que no Brasil a 

cada ano cerca de 157 mil pessoas morram precocemente. 

Com relação ao potencial de morbidade e o impacto destas 

doenças, os fumantes adoecem com uma frequência duas 

vezes maior que os não fumantes, além de possuírem menor 

resistência física, menos fôlego e pior desempenho nos 

esportes e na vida sexual do que os não fumantes (INCA, 2019).

  

No que diz respeito aos efeitos biológicos, a fumaça do 

cigarro quando é inalada para os pulmões, distribui-se para o 

sistema circulatório fazendo com que a nicotina, um de seus 

componentes, chegue de sete a 19 segundos ao cérebro. Em 

virtude do fluxo sanguíneo capilar pulmonar ser rápido, todo o 

volume de sangue do corpo percorre os pulmões em um minuto. 

Dessa forma, as substâncias do cigarro quando inaladas pelos 

pulmões espalham-se pelo organismo com uma velocidade 

quase semelhante à de substâncias introduzidas por uma 

injeção intravenosa (INCA, 2019). Sendo assim, mesmo os 

indivíduos que não possuem o hábito de fumar sofrem os danos 

causados por esta exposição ao inalarem os compostos 

presentes na fumaça do cigarro (AMARONI et al., 2014).   
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Estudos tem demontrado que a fumaça do cigarro 

contém mais de 60 agentes carcinogênicos documentados que 

podem induzir danos e mutações no DNA das células humanas 

(WENG, 2018), sendo esta fumaça do tabaco a principal causa 

de câncer humano com mais de 80% dos cânceres de pulmão 

e 50% dos cânceres de bexiga tendo sido relacionados 

(HOWLADER, 2016).   

A nicotina presente na fumaça do cigarro quando inalada 

é convertida em carcinógenos e também causa 

desenvolvimento fetal anormal devido à ativação aberrante dos 

receptores de acetilcolina. Estudos in vivo demonstraram que 

partículas como os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

(PHA) também presentes na fumaça do cigarro são bioativados 

para carcinógenos (JONES, et al 2016). Ademais, os 

xenobióticos presentes no cigarro (incluindo a acroleína, o qual 

é um forte irritante), tem a capacidade de estimular os nervos 

sensoriais das vias aéreas (MORRIS, et al 2018). 

A nicotina, uma das diversas substâncias prensentes no 

cigarro, age no sistema nervoso central de forma semelhante à 

cocaína, porém de maneira bem mais rápida chegando ao 

cérebro em apenas de 7 a 19 segundos, sendo considerada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma droga que  que 

causa dependência. Dessa maneira, o uso do cigarro é 

classificado como doença estando inserido no Código 

Internacional de Doenças (CID-10) no grupo de transtornos 

mentais e de comportamento devido ao uso de substância 

psicoativa (INCA, 2019). 

No que diz respeito ao dano ao DNA, os componentes 

da fumaça do cigarro, assim como outras substâncias 

carcinógenas, danificam o DNA de forma reversível ou 

irreversível. Quando irreversível, as células modificadas do 
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organismo podem ser eliminadas e, caso seja reversível o 

sistema de reparo do próprio organismo consegue desfazer 

essa alteração (PRADO, 2014). 

O tabagismo passivo ocorre quando existe a inalação da 

fumaça de derivados do tabaco, tais como cigarro, charuto, 

cigarrilhas, cachimbo, narguilé e outros produtores de fumaça, 

por indivíduos não fumantes, que convivem com fumantes em 

ambientes fechados respirando as mesmas substâncias tóxicas 

que o fumante inala (INCA, 2019). 

O grande problema para o fumante passivo é que a 

quantidade de nicotina e de monóxido de carbono é três vezes 

maior na fumaça que sai da ponta do cigarro e contém até 50 

vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça que o 

fumante inala. Além disso, esta exposição involuntária à fumaça 

do tabaco pode ocasionar desde reações alérgicas (tais como 

rinite, tosse, conjuntivite, exacerbação de asma) a curto prazo, 

bem como até infarto agudo do miocárdio, câncer do pulmão e 

doença pulmonar obstrutiva crônica (enfisema pulmonar e 

bronquite crônica) em adultos expostos por longos períodos 

(INCA, 2019). 

 Em 2011 houve a aprovação da Lei nº 12.546, de 14 de 

dezembro, que proíbe o fumo em locais fechados em todo 

país. Esta bem como outras medidas são importantes para que 

o fumante tenha conhecimento de que a fumaça do seu cigarro 

ou de outro produto derivado do tabaco pode causar doenças 

nas pessoas com quem convive em casa, no trabalho e em 

demais espaços coletivos e que não existe nível seguro de 

exposição à fumaça (BRASIL, 2018; INCA, 2019). 

Face ao exposto, esta revisão sistemática tem como 

objetivo apontar os danos e efeitos nocivos no indivíduo 

decorrente do tabagismo, enfatizando o sistema respiratório, 



ACEFEITOS FISIOLÓGICOS E GENOTÓXICOS DO CIGARRO  

 

652 
 

causado pelas diversas substâncias tóxicas presentes em 

derivados do tabaco e fumaça do cigarro. A ênfase da 

discussão nos resultados tem como foco estas substâncias 

tóxicas do tabaco por serem um dos principais fatores que 

causam problemas na saúde do indivíduo e possuírem 

potencial carcinogênico.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O método da revisão sistemática da literatura foi utilizado 

nesse estudo. Este método é uma forma de pesquisa que utiliza 

como fonte de dados a literatura. Como tema utilizou-se os 

efeitos fisiológicos e genotóxicos causados devido ao consumo 

do tabaco ou exposição à fumaço do cigarro.  

Os artigos foram identificados por meio de busca na base 

de dados MEDLINE versão PubMed, Scielo e Capes. Para 

selecionar os artigos foi feita uma seleção, tendo como critérios 

de inclusão: trabalhos completos publicados entre os anos de 

2014 a 2019 e que apresentassem informações sobre danos 

fisiológicos ou genotóxicos ao indivíduo devido ao tabagismo. 

Para a busca foram utilizados os seguintes descritores: 

doenças pulmonares, tabagismo, genotoxicidade devido ao 

cigarro, efeitos nocivos ocasionados pelo tabaco. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De acordo com a estratégia estabelecida, a busca 

bibliográfica resultou em 105 artigos. Porém, apenas 10 artigos 

se enquadravam nos critérios de inclusão obrigatória dessa 

pesquisa. Entre os 10 artigos utilizados, 2 foram publicados no 

ano de 2015, 4 artigos publicados no ano de 2016, 3 artigos no 
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ano de 2018 e 2 artigos no ano de 2019. Em relação ao idioma, 

50% dos artigos eram em inglês e os outros 50% em português.  

 Todos os estudos utilizados envolvem aspectos 

relacionados com os diversos tipos de transtornos fisiológicos 

ou patológicos causados pela toxicidade do tabaco. Porém, 7 

(70%) dos 10 artigos correlaciona o tabagismo aos danos 

especificamente no sistema respiratório. 

Em relação aos achados, reafirmando a capacidade do 

tabaco ser um agente considerado importante fator nocivo a 

população tanto fumante ativo, quanto passivo. Os dados 

obtidos na pesquisa mostram as duas formas que levam ao 

dano celular: pelo modo indireto e pelo modo direto. O dano 

indireto ocorre através da formação de Espécies Reativas de 

Oxigênio e Nitrogênio (ROS e RNS) as quais podem causar 

dano oxidativo ao DNA, e consequente quebra de fita simples 

ou quebra de fita dupla, além de oxidar lipídios e proteínas e 

induzir inflamação (Figura 1). Já o dano direto, está relacionado 

a formação de adutos de DNA causados por carcinógenos 

presentes no fumo, (PHILLIPIS, VENITT 2012; ARAUJO, 2019). 
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Figura 1: Dano direto ocasionado pela formação de espécies 

reativas de oxigênio e nitrogênio (ROS e RNS). 

 
Fonte: AUTOR  

 

Os adutos de DNA são formados em consequência da 

ligação covalente entre substâncias eletrofílicas reativas, dentre 

as quais, as mais amplamente estudadas presentes no cigarro 

são os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PHAs) (PATEL 

et al, 2016; EWA; DANUTA, 2017). Ao entrar na célula, esse 

xenóbiótico é metabolizado, sendo que durante esse processo 

espécies reativas de oxigênio (ROS) também podem ser 

formadas (EWA; DANUTA, 2017), as quais quando interagem 

com o DNA podem levar também à quebra de fita dupla. 

Segundo o INCA (2019) a fumaça do cigarro é uma 

mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas 

diferentes que constituem-se de duas fases fundamentais: a 

particulada e a gasosa. A fase gasosa é composta, entre outros 

por monóxido de carbono, amônia, cetonas, formaldeído, 
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acetaldeído, acroleína. A fase particulada contém nicotina e 

alcatrão.  

 Tacao e colaboradores (2014) justificam a toxicidade da 

fumaça do tabaco, devido as substâncias tóxicas e irritantes 

presentes serem metabolizadas, resultando na redução de 

oxigênio no ânion superóxido que, pela ação da enzima 

superóxido dismutase (SOD), é transformado em peróxido de 

hidrogênio (H2O2), que é convertido no radical hidroxila (-OH), 

altamente oxidativo (PRETTO et al.,2016). Estão presentes 

também na fumaça, intermediários de oxidação mais estáveis, 

os aldeídos, com potencial de induzir estresse oxidativo 

endógeno e inflamação. 

Bhat e colaboradores (2018), nos fornecem evidências 

novas e fortes de que a exposição crônica ao fumo passivo 

(SHS) piora a inflamação pulmonar mediada Pela bactéria 

Haemophilus influenzae não tipável (NTHI) e compromete a 

capacidade do hospedeiro de combater infecções respiratórias 

crônicas e agudas. Além disso, o SHS prejudica potencialmente 

a capacidade do hospedeiro de induzir respostas imunes 

robustas contra um antígeno de vacina específico de patógeno 

chave. Esses resultados demonstram que a exposição 

ambiental e involuntária ao SHS tem o potencial de induzir uma 

variedade de defeitos no hospedeiro, semelhantes aos 

induzidos pela exposição a fumaça do tabaco, e acreditamos 

que o SHS desempenha um papel importante na fisiopatologia 

de várias doenças, principalmente nas doenças respiratórias 

humanas. 

Diversos estudos apontam o tabagismo como o principal 

fator evitável para o desenvolvimento de doenças respiratórias 

como o câncer (LEON et al., 2015). Afetando negativamente o 

transporte mucociliar, mecanismo de defesa do sistema 



ACEFEITOS FISIOLÓGICOS E GENOTÓXICOS DO CIGARRO  

 

656 
 

respiratório, além de prejudicar a função pulmonar por outros 

mecanismos (UZELOTO et al., 2017).  

 Pretto (2016) contribuiu com seus estudos, enfatizando 

os distúrbios nos processos de oxidação, o tabagismo como 

agente causador do estresse oxidativo pulmonar, que produz 

danos à membrana lipídica, às proteínas estruturais ou ao DNA, 

o que afeta a função, estrutura e replicação celular, e, deste 

modo, está fortemente implicado na fisiopatologia da DPOC. 

 Em uma recente revisão, Harris e colaboradores (2016) 

apontam que a fumaça do cigarro e a nicotina promovem 

alterações de peso corporal decorrentes de mudanças no 

metabolismo da glicose, resultantes da ativação da lipase 

lipoproteica que promove a degradação dos triglicerídeos em 

ácidos graxos livres; da ativação do sistema nervoso simpático 

e de outras alterações que podem levar ao aumento do 

consumo de energia e consequentemente à perda de peso. 

Segundo Morris (2018), o estímulo dos nervos sensoriais 

(provocados por xenobióticos presentes no cigarro) induz a 

liberação local de neuropeptídeos como a substância P, a 

neuroquinina A e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, 

os quais estão relacionados a vasodilatação, aumento do fluxo 

sanguíneo e aumento da permeabilidade capilar, resultando em 

edema localizado (edema neurogênico), o qual em conjunto 

com a quimiotaxia aumentada, resulta em uma resposta 

inflamatória localizada (inflamação neurogênica). Este tipo de 

resposta tem particular importância em relação ao 

desenvolvimento de edema pulmonar induzido por gás irritante 

e ao desenvolvimento de doença alérgica das vias aéreas 

(MORRIS, et al 2018). 

Apesar de haver mecanismos para proteção pulmonar 

que promovem a eliminação de substâncias tóxicas presentes 
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no ar (reflexos físicos, que incluem, mudança no padrão de 

respiração e indução de espirro ou tosse) Morris e 

colaboradores (2018) afirmam que a exposição em larga escala 

e contínua traz uma série de prejuízos ao organismo. 

Em experimento in vivo realizado por Possebon (2017), 

com Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) induzida por 

fumaça de cigarro, mostrou a capacidade nociva no sistema 

fisiológico, percebendo perda de peso, aumento da pressão e 

redução da frequência e capacidade de ventilação nas ratas 

expostas ao fumo sem tratamento, o que indica diminuição da 

capacidade pulmonar nos animais expostos ao fumo. 

Os efeitos da nicotina no sistema respiratório são 

duplos. Um, diretamente pela exposição local dos pulmões à 

nicotina por meio do fumo ou da nicotina inalada, e o segundo 

por um mecanismo do sistema nervoso central. A nicotina 

desempenha um papel no desenvolvimento do enfisema em 

fumantes, diminuindo a elastina no parênquima pulmonar e 

aumentando o volume alveolar. A nicotina estimula o reflexo 

vagal e os gânglios parassimpáticos e causa uma maior 

resistência das vias aéreas, causando broncoconstrição 

(MISHRA, 2015). 

 A nicotina altera a respiração através de seus efeitos no 

SNC. O efeito simultâneo de broncoconstrição e apneia 

aumenta a tensão traqueal e causa vários distúrbios 

respiratórios. Em um estudo, microinjeção de nicotina foi 

administrada ao complexo prebotzinger e núcleos adjacentes 

no cérebro. O padrão de disparo dos sinais cerebrais e o padrão 

respiratório foram monitorados. Havia uma frequência 

aumentada de rajadas e diminuição da amplitude e um ritmo 

superficial e rápido da respiração (MISHRA, 2015). 
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Outros diversos efeitos são causados pela nicotina. A 

nicotina aumenta a liberação de catecolaminas, causando 

vasoconstricção, acelerando a frequência cardíaca, causando 

hipertensão arterial e provocando adesividade plaquetária. A 

nicotina juntamente com o monóxido de carbono, provoca 

diversas doenças cardiovasculares. Além disso, estimula no 

aparelho gastrointestinal a produção de ácido clorídrico, o que 

pode causar úlcera gástrica. Também desencadeia a liberação 

de substâncias quimiotáxicas no pulmão, que estimulará um 

processo que irá destruir a elastina, provocando o enfisema 

pulmonar (INCA, 2019). 

No ano de 2018, Weng e colaboradores propuseram um 

paradigma para a carcinogênese da fumaça do cigarro: os 

aldeídos, como acroleína (Acr), Acet, formaldeído, são os 

principais carcinógenos do pulmão. sua carcinogenicidade é via 

indução de danos ao DNA, principalmente adutos γ-OH-PdG e 

α-met-γ-OH-PdG, e inibição de mecanismos de reparo de DNA, 

incluindo mecanismo de reparo por excisão de nucleotídeos 

(NER), excisão de bases (BER) e reparo de incompatibilidade.  

A abundância de aldeídos na fumaça do cigarro também 

impede efetivamente o processo de ativação metabólica de 

uma quantidade pequena de procarcinógenos da fumaça do 

cigarro, como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs), 

nitrosaminas, aminas aromáticas, hidrocarbonetos heterociclos 

e benzeno. Consequentemente, a carcinogenicidade da fumaça 

do cigarro é principalmente devido ao agente aldeído, em vez 

de um resultado aditivo de todos os carcinogênicos presentes 

na fumaça  (WENG, 2018). 

Leigh (2018) realizou um estudo sobre os efeitos 

citotóxicos de produtos de tabaco aquecido (PTA) em células 

epiteliais brônquicas humanas, seus resultados foram 
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compreendidos que emissões de PTA causam danos às células 

epiteliais brônquicas humanas, e maior toxicidade em 

comparação com cigarros eletrônicos. Sugerido que o uso de 

produtos IQOS (produto de tabaco não combustível) pode levar 

a um risco aumentado de comprometimento da saúde 

respiratória (MOAZED, 2018). 

O fumo é um dos principais responsáveis do processo 

carcinigênico pulmonar, que é causado pela exposição crônica 

aos tóxicos cancerígenos encontrados na fumaça do 

tabaco. Essas substâncias desencadeiam os principais 

caminhos que levam ao câncer. Tóxicos cancerígenos contidos 

na fumaça do cigarro, como nitrosaminas específicas do 

tabaco, metabólitos de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, 

radicais livres incluindo espécies reativas de oxigênio e 

espécies reativas de nitrogênio e vários aldeídos, causarão 

danos genéticos que podem levar a à perda de mecanismos 

normais de controle do crescimento celular e proliferação 

celular (HOENG, 2019).  

Esses danos no DNA envolvem sistemas complexos de 

vigilância e reparo da célula (HOENG, 2019).  Como esse 

sistema de reparo não é isento de erros, podem ocorrer e se 

acumularem rupturas na cadeia de DNA e podem ocorrer e se 

acumularem substituições errôneas de bases nitrogenadas, 

levando a instabilidade genômica. Na maioria dos casos, esses 

erros levam à células disfuncionais ou morte celular 

programada. No entanto, em alguns casos, isso pode levar à 

ativação de mutações em oncogenes, fatores de crescimento e 

seus receptores, ou mutações inativadoras em supressores de 

tumores, levando a alterações na função celular. Essas 

alterações podem gerar populações de células neoplásicas com 

potencial para formar tumores, por exemplo, em um ambiente 
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de tecidos com inflamação crônica que promove tumores 

(HOENG, 2019). 

Corroborando com Hoeng (2019), Hanahan e Shields 

enaltecem a inflamação como sendo uma marca registrada do 

câncer. Os efeitos pró-inflamatórios no pulmão são observáveis 

em fumantes saudáveis antes do início da doença (ZHOU, 

2016). Esse processo ocorre quando a fumaça do cigarro ativa 

macrófagos alveolares e células epiteliais das vias aéreas para 

liberar citocinas pró-inflamatórias, resultando no recrutamento 

de células inflamatórias infiltradas do sangue para o pulmão. Ao 

mesmo tempo, mecanismos normais de proteção para reparo 

adequado dos tecidos por fibroblastos são prejudicados pela 

fumaça do cigarro: as vias pró-inflamatórias são reguladas em 

excesso e as anti-inflamatórias são reguladas 

negativamente. Citocinas inflamatórias chave (por exemplo, 

TNF-α, interleucinas [IL] e interferons) e mediadores citotóxicos, 

como espécies reativas de oxigênio, metaloproteinases e 

mediadores solúveis da morte celular, são induzidos pelo 

tabagismo com inflamação crônica, promovendo proliferação 

celular desregulada, invasão celular e angiogênese e 

instabilidade genômica (GOMES, 2014). 

Os danos causados pelo tabaco, não agridem o sistema 

respiratório apenas do fumante, mas de indivíduos que estão 

em contato com substâncias liberadas pelo ar. Na primeira 

infância, por exemplo, a exposição à fumaça do tabaco 

prejudica o desenvolvimento pulmonar, estabelecendo assim 

um risco aumentado ao longo da vida de problemas de saúde 

pulmonar (GIBBS, 2016; STERZELAK, 2018).  Sendo assim, 

torna-se um problema global, havendo a necessidade de se 

realizar campanhas contra o tabagismo, além de realizar 

estudos mais aprofundados em relação aos diversos danos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shields%20PG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28642230
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causados ao organismo no intuito de evitar morbimortalidade 

causado pelo o uso do cigarro. 

 

CONCLUSÕES  

 

De acordo com o amplo número de estudos encontrados, 

pode-se confirmar a presença da toxicidade causada pela 

exposição a fumaça do cigarro, atingindo o sistema respiratório 

pela inalação, ou ao contato direto com o tabaco, com 

alterações patológicas e fisiológicas do indivíduo usúario 

causada devido à variedade de substâncias tóxicas presente 

nos produtos derivados do mesmo. Especialmente no sistema 

respiratório, bastante acometido devido a uma maior exposição 

e contato frequente com essas substâncias, foram constatadas 

uma gama de doenças que a prática tabagista acarreta, 

apresentando como principal alvo do sistema respiratório os 

pulmões. 

 O tabagismo, de acordo com as referências utilizadas 

nessa revisão, além de formar espécies reativas de oxigênio e 

nitrogênio, promove a quebra dupla fita de DNA e 

consequentemente desregula a divisão celular, o que é um fator 

predisponente para o câncer atuando desta forma na 

carcinogênese pulmonar. Afeta também o mecanismo de 

defesa do organismo, aumenta resposta inflamatória localizada 

e leva a distúrbios na respiração. Sendo assim, estudos 

voltados ao tema e campanhas de conscientização sobre os 

efeitos do tabaco são de suma importância para população, 

tendo em vista que o tabagismo é um fator evitável tanto de 

cânceres, como de diversas doenças com intuito de diminuir o 

índice de morbimortalidade devido ao uso do cigarro. 
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RESUMO: O Zika vírus (ZIKV) é um Flavivírus, transmitido para 
humanos e macacos através da picada de vetores silvestres, 
como artrópodes. O primeiro surto causado pelo ZIKV ocorreu 
em 2007, nas ilhas Yap, localizada na Micronésia, e desde 
então vem se relatando surtos em países da América Latina. 
Suas repercussões estão diretamente interligadas com as 
mudanças climáticas. Apesar da importância desta arbovirose, 
existem poucos estudos de variabilidade genética com as 
regiões de controle 5´UTR e 3´UTR de ZIKV. Assim, o presente 
trabalho tem como objetivo comparar a variabilidade das 
regiões 3´UTR e 5´UTR de ZIKV, isolados em humanos. As 
sequências do RNA viral foram retiradas dos bancos de dados 
GenBank e VIPR. Foram analisadas 48 amostras de ZIKV 
isolados de humano para a região 5´UTR, onde observou-se um 
total de 50 mutações, sendo 49 substituições de pares de bases 
e 1 deleção. Já na região 3´UTR, foram observadas 440 
amostras, um total de 559 mutações, sendo 36 deleções e 523 
substituições de pares de bases. As análises filogenéticas 
demonstraram que as amostras de ZIKV são classificadas 
como linhagens Asiáticas e Africanas. Estas mutações nas 
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regiões 5´UTR e 3´UTR de ZIKV isolados de humanos podem 
estar relacionadas com as manifestações do ZIKV observadas 
durante os surtos. Entretanto, futuros estudos deverão 
esclarecer os impactos destas mutações. 
Palavras-chave: Zika Vírus (ZIKV). 5´UTR. 3´UTR. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O vírus Zika vírus (ZIKV) é um Flavivírus da família 

Flaviviridae. A transmissão, em grande parte, ocorre através da 

picada de vetores silvestres do gênero Aedes (Ae. aegypti, Ae. 

albopictus, Ae. africanus, Ae. opock, Ae. vittatus, Ae. taylori, Ae. 

furcifer, Ae. Luteocephalus). O ciclo de transmissão do ZIKV é 

de humano-mosquito-humano, podendo provocar, além da 

febre do zika, diversas outras arboviroses em humanos (NG et 

al., 2017; PETERSEN et al., 2017). Além da transmissão por 

vetores artrópodes, a contaminação por ZIKV pode ocorrer 

durante a gestação, da mãe infectada para o feto, durante a 

gravidez. Também foram relatados casos de transmissão do 

ZIKV pela via sexual e através da transfusão de sangue 

(PETERSEN et al., 2016). 

A descoberta do ZIKV ocorreu no ano de 1947 pela 

floresta Zika, na Uganda, identificada no macaco sentinela 

Rhesus (macaco mulatta). ZIKV foi detectado em humanos, no 

ano de 1953, na Nigéria. Contudo, em 2007 foi registrado o 

primeiro surto por ZIKV em diversas ilhas no estado de Yap e 

também da Micronésia, com cerca de 5000 casos de infecções. 

Após isso, em 2013/2014 observou-se outro surto registrado, 

na Polinésia Francesa, onde foram relatados os primeiros casos 

de repercussões neurológicas causadas pela febre do Zika, 

como a sindrome de Guillain-Barré. Em 2015/2016, foram registrados 
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surtos causados pelo ZIKV em países da América Latina, como Brasil 

e Colômbia. Com base na sequência de nucleotídio, o ZIKV tem sido 

classificado em duas linhagens, nomeadamente a linhagem africana 

(descrita na Nigéria, em 1953) e a linhagem asiática (mais comumente 

encontrada nos surtos descritos na América Latina). Com base nesses 

evidências, recentes estudos tem mostrado que variações no genoma 

do ZIKV permitiram uma maior transmissibilidade e patogenicidade 

da linhagem do ZIKV asiática (LESSLER et al., 2016; LESSER; 

KITRON, 2016). 

Uma das principais hipóteses da epidemia de ZIKV nas 

Américas é de que houve uma evolução molecular no genoma 

do ZIKV, tornando-o mais neurotrópico, com capacidade 

replicativa e transmissibilidade aumentada. Nesse sentido, 

análises genéticas e filogenéticas de ZIKV isolados de humanos 

e em mosquitos podem esclarecer a causa dessa epidemia 

(WANG et al., 2016). 

As mudanças ambientais podem proporcionar uma maior 

transmissão de doenças infecciosas por vetores, tornando-se 

uma ameaça à saúde humana. Suas repercussões estão 

diretamente interligadas com as mudanças climáticas, o 

crescimento urbano desordenado e as modificações antrópicas 

do ambiente. Um dos fatores mais importantes para o 

desenvolvimento de arboviroses é o aquecimento global. O 

prolongamento das alterações de temperatura, principalmente 

em países tropicais, afeta diretamente no desenvolvimento da 

população adulta dos vetores transmissores do vírus. Esse 

aquecimento no planeta amplia a propagação de doenças 

infecciosas causadas por vetores artrópodes (LIMA-CAMARA, 

2016). 

A diversidade genética do hospedeiro e a genética de 

população estão relacionadas com as inúmeras mutações e 
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que acarretaram a uma maior adaptação mais suscetíveis do 

mosquito. Essa diversidade pode esta relacionada com a 

heterogeneidade das manifestações clinicas, incluindo a febre 

do zika e as malformações congênitas observadas. Vários 

fatores estão envolvidos nessa diversidade, entre eles 

resistência a inseticidas e sua adaptação ecológica. É 

importante ressaltar que a diversidade genética define o 

tamanho da população de vetores (RODRIGUES, 2018). 

O ZIKV é um vírus de RNA, envelopado, de sentido 

positivo, fita simples, contendo aproximadamente 11 kb com um 

único quadro de leitura aberto (ORF). O genoma viral é 

subdividido em três regiões: uma região contendo três genes 

que codifica para proteínas estruturais do vírus (Structural, S); 

uma outra região contendo sete genes que codificam para 

proteínas não estruturais (Non-Structural, NS); e duas regiões 

não codificantes, denominadas 5 ́UTR e 3 ́UTR. Um único 

polipeptídio é gerado, 5´-C-prM-E-NS1-NS2A-NS2B-NS3-

NS4A-NS4B-NS5-3´, que é, subsequentemente, clivado por 

proteases do hospedeiro e do vírus, gerando o capsídeo viral 

(C), a proteína precursora de membrana (prM), o envelope viral 

(E) e as proteínas não estruturais (ENFISSI et al., 2016; 

LANCIOTTI et al., 2008; MUSSO; GUBLER, 2016; VAN 

HEMERT; BERKHOUT, 2016; WANG et al., 2017). As duas 

regiões não codificantes, 5´UTR e 3´UTR, contém diversos 

motivos para proteínas do hospedeiro e do vírus, que estão 

relacionados com a replicação viral, tradução, adaptação e 

patogêneses desses vírus (GRITSUN; GOULD, 2007). 

As regiões 5´UTR e 3´UTR são responsáveis pela 

ciclização do genoma, com isto é iniciado o processo da síntese 

de RNA. Ambas regiões estão diretamente relacionadas com a 

replicação, duplicação e sobrevivência do vírus. Tais funções e 
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informações dessas duas regiões podem compreender 

questionamentos sobre a evolução viral, adequação e projeto 

da vacina. A região 5´UTR de ZIKV possui um tamanho (pb) de 

107 nucleotídeos, sendo assim considerada uma região curta. 

Já a região 3´UTR, observa-se entre 400 a 600 nucleotídeos em 

seu tamanho (pb) (NG et al., 2017).  

Variação genética na região 5´UTR e 3´UTR pode ter um 

impacto biológico na replicação e transmissibilidade viral. 

Assim, o presente estudo tem como objetivo geral analisar e 

comparar a variabilidade das regiões 3´UTR e 5´UTR de ZIKV, 

isolados de humanos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostras 

 

As sequências de RNA foram retiradas do banco de 

dados genômicos GenBank 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) e do Virus Pathogen 

Resource (VIPR) 

(https://www.viprbrc.org/brc/home.spg?decorator=vipr). O 

GenBank é o banco de dados de sequências genéticas do 

National Institutes of Health (NIH), uma coleção anotada de 

todas as sequências de DNA publicamente disponíveis, onde 

mostra os países onde foram detectados os genomas utilizados 

no presente estudo (Tabela 1). O VIPR é um banco de dados 

de sequências gênicas de vírus, contendo também todas as 

sequências depositadas no GenBank. 

Para a análise de mutações, foram realizados os 

alinhamentos múltiplos da sequência de nucleotídeos da região 

3´UTR e 5´UTR do ZIKV isolados de humanos. Para isso, foi 
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utilizado o programa CLUSTALW (inserido no software Mega 

7.0, versão Beta) e o programa online Vírus Variation, 

disponível em 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/viruses/variation/. 

 
Tabela 1. Países onde foram detectados os genomas do ZIKV utilizados 
para a análise de variabilidade genética de amostras isoladas de humanos. 

 Países 
 

Linhagem do ZIKV 

Micronésia Asiático 

Polinésia Francesa Asiático 

Brasil Asiático 

Indonésia Asiático 

Suriname Asiático 

Guatemala Asiático 

Haiti Asiático 

Martinique Asiático 

Tailândia Asiático 

Filipinas 

China 

Guiana Francesa 

Asiático 

Asiático 

Asiático 

Colômbia Asiático 

Itália Asiático 

Estados Unidos Asiático 

México Asiático 

Camboja Asiático 
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Nigéria Africano 

Porto Rico Asiático 

Panamá Asiático 

Honduras Asiático 

Nicarágua Asiático 

Venezuela Asiático 

República Dominicana Asiático 

Austrália Asiático 

Equador Asiático 

Coreia do Sul Asiático 

Taiwan Asiático 

Singapura Asiático 

Peru Asiático 

Jamaica Asiático 

Japão Asiático 

Rússia Asiático 

Áustria Asiático 

Fonte: Autor, 2019 

 

Análises filogenéticas 

 

Foram realizadas análises filogenéticas utilizando as 

regiões 3´UTR e 5´UTR das amostras de ZIKV isolados em 

humanos. Para a construção das árvores filogenéticas, foram 

utilizados os algoritmos FastME e PhyML, inseridos no banco 
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de dados VIPR. Foi inserida a amostra do vírus da dengue 

(DENV) AY858048, como grupo externo. Foram incluidas, para 

a construção das árvores filogenéticas, apenas as amostras 

polimórficas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise da variabilidade genética das regiões 5´UTR de 

ZIKV isolados de humanos 

 

No total de 48 amostras de ZIKV, isolados de humanos, 

foram selecionadas para a análise de variabilidade genética. 

Foram observadas um total de 50 mutações, sendo 49 

substituições de pares de bases e uma deleção de base (Tabela 

2). Nas amostras que foram observadas nessa região, todas 

são de origem Asiática. 

 
Tabela 2. Variações nucleotídicas da região 5´UTR do genoma do ZIKV isolados de 

humanos. 

Variação no DNA Quantidade de amostras 

A1G 3 
A1C 1 
G2T 1 
T3C 1 
T4A 1 
G5T 1 
T6C 
T7C 

1 
1 

G8A 
A9C 

5 
5 

C11G 
G13T 

5 
5 
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T14G 
G15C 

5 
5 

A19C 
A19G 

5 
1 

A50G 
G71A 

1 
1 

G72C 
DEL78T 

1 
1 

Fonte: Autor, 2019  

 

Análise da variabilidade genética das regiões 3´UTR de 

ZIKV isolados de humanos 

  

Para a análise de variabilidade genética da região 3´UTR 

de ZIKV, foram selecionadas 440 amostras. Foram observadas 

um total de 559 mutações na região 3´UTR de ZIKV, sendo eles 

caracterizados como 523 destas mutações sendo substituições 

de pares de bases e 36 deleções de bases (Tabela 3). Nas 

amostras que foram observadas nessa região, obtiveram-se 

variações de origens entre Africano e Asiático. 

 
Tabela 3. Variações nucleotídicas da região 3´UTR do genoma do ZIKV, 
isolados de humanos. Del- Deleção. 

Variação de 
DNA 

Quantidade 
de 

amostras 

Variação 
de DNA 

Quantidade 
de 

amostras 

C10381T 1 T10501C 1 

DEL10385G 1 DEL122G 1 

C10387T 3 G10504C 2 

DEL10388G 1 G10504T 3 

DEL10390G 1 G10504A 1 

G10393A 1 A10507G 109 
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T10394C 1 DEL10507A 1 

C10396T 3 DEL10518T 1 

G10402C 1 C10519T 1 

T10405C 1 DEL10519C 1 

DEL10406C 2 DEL10521T 1 

DEL10411C 1 T10525C 1 

C10417T 2 C10531T 4 

A10420G 1 DEL10536G 5 

T10423C 1 G10537A 1 

C10427T 3 DEL10543C 1 

C10435T 7 DEL10544C 1 

G10438A 8 A10546G 2 

C10441T 4 C10547T 2 

C10444T 2 C10555T 2 

DEL10446T 2 T10564C 2 

C10447A 3 T10567C 10 

DEL10447C 2 A10570G 1 

T10450A 7 T10571G 1 

A10453G 3 T10573C 1 

DEL10454G 6 T10581C 1 

C10458T 1 T10582C 1 

G10459A 2 C10585T 1 

DEL10459G 1 DEL10588G 1 

A10462G 1 T10591C 1 

C10471T 1 G10600A 1 

DEL10472C 1 T10606C 7 

DEL10473G 1 T10621C 1 

T10480C 2 A10625C 1 

T10480A 2 T10634A 1 

T10483C 4 G10636A 1 

DEL10483T 1 A10637C 1 

C10486T 1 T10638A 1 
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C10487T 1 C10642T 1 

A10489T 2 C10644A 1 

A10489G 4 C10644T 29 

A10492G 2 A10648G 3 

DEL10493A 1 C10651T 3 

A10495G 1 T10657C 1 

A10498G 1 G10658A 1 

Variação 
de DNA 

Quantidade 
de amostras 

Variação de 
DNA 

Quantidade 
 de 

 amostras 

T10659C 2 G10744A 1 

G10660A 1 G10746A 1 

T10662C 1 A10747G 2 

G10663A 1 G10753A 1 

C10669T 4 A10756G 1 

T10681C 2 A10758G 1 

G10687A 4 C10759T 2 

C10690T 1 T10760C 2 

A10701G 1 G10762A 106 

A10702G 1 G10767T 1 

C10705T 1 A10771G 3 

C10713T 2 DEL10771A 1 

A10714T 1 T10774C 1 

G10715A 1 C10775T 1 

T10717C 6 C10777T 2 

T10717A 4 C10786T 1 

A10718G 58 G10792T 1 

G10720A 4 C10795T 2 

A10723G 1 C10798T 4 

C10732T 4 C10801T 1 

T10735C 3 DEL10802T 1 

T10741C 3 T10807C 1 

T10742C 4   
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Fonte: Autor, 2019 

 

Análise filogenética 

 

Foram realizadas análises filogenéticas utilizando a 

região 5´UTR de humanos e a região 3´UTR de humanos das 

amostras de ZIKV depositadas nos bancos de dados GenBank 

e VIPR Virus. Como mostra a Figura 1, na região 5´UTR de 

ZIKV isolados de humanos, foram observadas apenas 

linhagens asiáticas. Entretanto, na região 3´UTR de ZIKV 

isolados de humanos (Figura 2), as amostras variam entre 

linhagens asiáticas e africanas. Foi inserida uma amostra de um 

grupo externo, no caso o da DENV (AY858048), pois o seu 

genoma é similar ao do ZIKV, então para observar a eficiência 

da árvore, foi preciso inserir a amotra do grupo externo. 

 
Figura 1. Árvore filogenética de amostras contendo variações nucleotídicas 

encontradas nas regiões 5´UTR do ZIKV isolados de humanos. 
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Fonte: Autor, 2019 
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Figura 2. Árvore filogenética de amostras contendo variações nucleotídicas 
encontradas nas regiões 3´UTR do ZIKV, isolados de humanos. 

 
Fonte: Autor, 2019 

 

As duas regiões não codificantes, 5´UTR e 3´UTR 

contém diversos motivos para proteínas do hospedeiro e do 
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vírus, que estão relacionados com a replicação viral, tradução, 

adaptação e patogêneses desses vírus (GRITSUN; GOULD, 

2007). Dessa forma, sabendo-se que as regiões não 

codificantes estão envolvidas em diversos processos de 

controle, replicação viral e da sua virulência, alterações 

genéticas nestas regiões 5´UTR e 3´UTR em amostras do ZIKV 

isolados de humanos, podem estar relacionadas com o 

aumento da patogenicidade destas amostras. Apesar da notória 

importância, pouca atenção tem sido dada a estas regiões. 

Esse estudo descreve variação genética destas regiões em 

amostras de ZIKV isolados de humanos. Os resultados do 

presente estudo mostraram alterações nucleotídicas inseridas 

nas regiões 5´UTR e 3´UTR, de amostras de ZIKV isolados em 

humanos. Futuros estudos deverão esclarecer se estas 

alterações nucleotídicas inseridas nas regiões 5´UTR e 3´UTR 

estão relacionada com a patogênese da linhagem asiática do 

ZIKV. 

Além disso, foi possível demonstrar que as linhagens 

presentes na região 5´UTR são todas asiáticas. Em 

comparação com a região 3´UTR de humanos, foram 

observados linhagens Africanas, que são as amostras mais 

antigas depositadas nos bancos de dados, e também linhagem 

Asiáticas, em que supõe-se ao fato desta linhagem ter surgido 

durante o surto na Polinesia Francesa. Este resultado está de 

acordo com outros estudos que também demonstraram a 

presença majoritária das linhagens asiáticas e africanas (Faria 

et al., 2016). 

Alguns estudos demonstraram que, a linhagem Africana 

é mais suscetivel a patogenicidade nos indivíduos. 

Anteriormente, a hipótese que se firmava era de que a linhagem 

Asiática estava relacionada com as inúmeras repercussões das 
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doenças e infecções virais e, contudo a transmissibilidade por 

vetores artrópodes era mais abrangente. Pressupõe-se que a 

linhagem Asiática estava relacionada com a microcefalia, 

porém alguns estudos demonstram que, os estudos eram 

incorretos. A linhagem Africana, esta sim, em alguns estudos 

realizados, comprovaram que, as mesmas possuem uma maior 

patogenicidade e são mais virulentas. Apresentam uma maior 

capacidade de causar doenças e que podem chegar a um alto 

índice de mortalidade (ROSSI et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Na região 5´UTR do ZIKV isolados de humano, foram 

analisadas quarenta e oito amostras, onde observou-se um total 

de 50 mutações, sendo 49substituições de pares de bases e 

uma deleção. 

Na região 3´UTR do ZIKV isolados de humanos, foram 

observadas 559, sendo 36 deleções e 523 substituições de 

pares de bases. Algumas destas mutações decorrentes da 

evolução do ZIKV podem estar relacionados com o aumento da 

patogenicidade nessas amostras. 

As análises filogenéticas demonstraram que as amostras 

de ZIKV são classificadas como linhagens Asiática e Africana. 

Contudo, foram observadas uma predominância da linhagem 

asiática de ZIKV, isoladas de humano. 
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RESUMO: Os plasmídeos são estruturas que desempenham 

um papel importante na ecologia e evolução microbiana, como 

veículos de transferência lateral de genes e reservatórios, 

porém o processo de replicação e manutenção do plasmídeo 

culmina em um aumento e disseminação global de bactérias 

multirresistentes. O presente trabalho teve como objetivo 

discutir os conhecimentos sobre os mecanismos de resistência 

antimicrobiana e em como eles podem ser reduzidos com 

possíveis estratégias biotecnológicas. Foi utilizada uma 

metodologia sistemática de estudo exploratório qualitativo por 

meio de uma pesquisa bibliográfica em bases de dados 

genéticos, compilando os artigos e selecionando as 

informações para compor este trabalho. Os resultados mostram 

que os mecanismos de resistência bacteriana podem ser 
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representados de diversas formas e que a disseminação dessa 

resistência é mediada pela transferência horizontal de 

plasmídeos, assim, há algumas estratégias que visam diminuir 

ou até mesmo cessar essa manutenção plasmídica, sendo 

consideradas como compostos de cura por plasmídeo, 

incluindo detergentes, biocidas, agentes intercalantes de DNA, 

ácido ascórbico, medicamentos psicotrópicos, compostos 

derivados de plantas, ácidos graxos, sistemas CRISPR-Cas, 

perturbação da estabilidade do plasmídeo, entre outros. 

Portanto, conclui-se que alguns desses mecanismos testados 

já apresentaram resultado, porém ainda é necessário um maior 

aprofundamento e entendimento frente aos fatores que levam a 

resistência antimicrobiana, dessa forma, garantindo o acesso 

mundial a antimicrobianos eficazes, promovendo uma melhor 

qualidade de vida. 

Palavras-chave: Plasmídeo. Resistência antimicrobiana. 
Gene. 

 

INTRODUÇÃO  

 

As bactérias são organismos unicelulares que possuem 

uma parede celular que envolve externamente a membrana 

plasmática, constituída por proteínas interligadas a 

polissacarídeos, formando um complexo denominado de 

pepdidoglicanas. Tal complexo é responsável pela forma e 

proteção tanto física quanto osmótica do organismo. Assim, 

considerando a forma estrutural genética, seu material localiza-

se em uma região chamada nucleoide contendo moléculas 

menores de DNA, os plasmídeos (SILVA, S. R., 2019). 

De acordo com Wein et al. (2019) os plasmídeos 

desempenham um papel importante na ecologia e evolução 



ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS BIOTECNOLÓGICAS NO COMBATE AOS 

MECANISMOS DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA 

688 
 

microbiana, como veículos de transferência lateral de genes e 

reservatórios de funções genéticas acessórias em populações 

microbianas. São moléculas de ácido nucleico que podem 

conduzir sua própria replicação em uma célula viva, podendo 

ser transmitidos horizontalmente e ainda prosperar na célula 

hospedeira para obter números de cópias altas (BEDHOMME, 

2017). 

Bedhomme (2017) afirma que  o processo de replicação 

do plasmídeo e a expressão gênica consomem recursos 

celulares, e células transportadoras de plasmídeos incidem em 

custos sob condições adaptativas, isto é, os plasmídeos 

normalmente não codificam genes essenciais exigidos pelo 

hospedeiro, porém atuam no transporte de genes que podem 

ajudar no processo de adaptação à novos ambientes. A 

exemplo disso está a contribuição dos plasmídeos para a rápida 

adaptação em condições de limitação do crescimento (como na 

presença de antibióticos ou pesticidas). As funções plasmídicas 

podem beneficiar seus hospedeiros bacterianos, uma vez que 

permitem que a célula persista na presença de antibióticos, 

toxinas, concorrentes ou até mesmo parasitas.  

O fato é que tal persistência em uma determinada 

população depende diretamente da herança estável do 

plasmídeo. Os mecanismos de controle da replicação 

plasmídica são determinantes fortes dessa herança, pois 

garantem a presença de cópias suficientes na célula antes da 

divisão celular. Além dos mecanismos conhecidos de 

estabilidade, acredita-se que a persistência a longo prazo 

dependa amplamente de seus efeitos na aptidão do hospedeiro 

(WEIN et al., 2019).  

Fatores abióticos que afetam a fisiologia e a evolução do 

hospedeiro devem ser considerados como fatores de influência 
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à persistência do plasmídeo. Por exemplo, observa-se que a 

temperatura de crescimento tem impacto em vários processos 

celulares, afetando assim a cinética enzimática, as taxas de 

difusão, interações de DNA, RNA e proteínas (WEIN et al., 

2019). 

Contudo, é esperado que os plasmídeos, dispendiosos 

ou benéficos para seus hospedeiros, sejam perdidos ao longo 

do tempo, mas não que tais moléculas persistam (CARROLL, 

2018). No entanto, diversas evidências apontam que os 

plasmídeos podem perdurar por longos períodos de tempo 

(SAN MILLAN, 2015).   

Ademais, diversos fatores contribuem para a 

manutenção do plasmídeo, o que culmina em um aumento e 

disseminação global de bactérias multirresistentes (MDR) 

devido a presença de genes móveis resistentes a antibióticos 

(ARGs). Estando estes frequentemente localizados em 

plasmídeos, geralmente circular, codificantes de uma variedade 

de diferentes grupos de genes funcionais, os ARGs 

representam uma séria ameaça à saúde humana, sendo 

normalmente encontrados em bactérias Gram-negativas 

(BUCKNER, 2018).   

Nessa perspectiva, de acordo com Buckner (2018) novas 

estratégias para combate a resistência antimicrobiana estão 

sendo estudadas, incluindo a cura por plasmídeo, onde todas 

buscam a redução da prevalência de ARG e sensibilizar 

bactérias para antibióticos. Além desses, há os mecanismos 

inibidores de conjugação (por exemplo, Inibidores de TraE, 

ácidos linoléico) que também estão relacionados com a redução 

ou até mesmo cessação global da carga de bactérias 

multiresistentes, bem como, sistemas projetados em torno da 

incompatibilidade plasmídica, fagos e abordagens baseadas 
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em CRISPR / Cas (sistema que permite realizar modificações 

genéticas específicas). 

Como resultado dos fatos apresentados, este trabalho 

tem como objetivo discutir e compilar os conhecimentos sobre 

os mecanismos de resistência antimicrobiana e como eles 

podem ser reduzidos com possíveis estratégias relacionadas a 

engenharia genética, abordando a expressão e mutações 

gênicas responsáveis pela progressão e evolução dessa 

resistência, bem como, a elucidação de bactérias 

multiresistentes. Assim, a pesquisa é justificada pelos 

conhecimentos disponíveis, possibilitando a ocorrência de 

estudos futuros mais aprofundados para melhorar a eficácia dos 

antibióticos com a utilização de estratégias dessa natureza, 

afim de reduzir a incidência dos casos de infecção bacteriana 

no Brasil e no mundo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O referente trabalho trata-se de um estudo explicativo e 

de revisão bibliográfica como ferramenta para a compreensão 

do processo de resistência antimicrobiana além de aprofundar 

de forma qualitativa os conhecimentos envolvendo a 

preocupação sobre esta problemática. Dessa forma, a análise 

das informações obtidas em bancos de dados públicos 

disponíveis on-line possibilita a descoberta de possíveis novos 

genes candidatos, como também de identificação do 

funcionamento da progressão para doenças crônicas. 

A pesquisa literária foi realizada por meio de plataformas 

bibliográficas de pesquisas cientificas NCBI, PubMed, KEGG e 

UniProt. Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos 

que apresentaram estruturas textuais completas disponíveis 
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nas plataformas de pesquisa, publicações que apresentaram 

dados qualitativos condizentes com os objetivos propostos. 

Foram excluídos da pesquisa trabalhos que não atendiam aos 

critérios de buscas, bem como aqueles que divergiam do 

objetivo proposto no presente trabalho. 

As análises iniciais dos conteúdos encontrados se 

basearam numa leitura detalhada dos artigos, resultando em 

uma seleção de quais atenderiam a necessidade de solucionar 

a problemática e sua compreensão. Por fim, as informações 

pertinentes foram agrupadas e compiladas, escolhendo os 

artigos considerados relevantes para discusssão sobre o tema.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As bactérias Gram-negativas (GNB) diferem das 

bactérias Gram-positivas em relação à estrutura da parede 

celular, o que resulta em diferenças na penetração e retenção 

de agentes químicos. Já as bactérias gram-positivas 

geralmente não possuem a membrana externa. A principal 

função da membrana externa é servir como uma barreira de 

permeabilidade, impedindo que certos medicamentos e 

antibióticos penetrem na célula. Esse recurso é um dos 

principais fatores que contribuem para as resistências 

antibióticas intrínsecas, observadas nas bactérias Gram-

negativas (EXNER, Martin et al., 2017). 

O surgimento de resistência antimicrobiana em 

microrganismos é um fenômeno natural, porém, a seleção da 

resistência antimicrobiana foi motivada pela exposição a 

antibióticos nos cuidados de saúde, agricultura e meio 

ambiente. A transmissão é atingida pelos padrões de controle 

de infecção, saneamento, acesso a água limpa, acesso a 
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antimicrobianos de qualidade garantida, diagnóstico, viagens, 

migração e entre outros (HOLMES et al., 2016). 

Por possuir uma importante plasticidade genética, as 

bactérias conseguem responder a uma ampla cadeia de 

ameaças ambientais, incluindo a presença de moléculas de 

antibióticos que podem comprometer sua existência, afirma 

Munita J. M. (2016). Os antibióticos por sua vez causam efeitos 

quando introduzidos no meio, pois sua presença permite a 

obtenção de respostas rápidas pelas bactérias e 

consequentemente adaptações que resultam em mecanismos 

de resistência às drogas, a partir de mutações ou assimilação 

de mutações genéticas dos mais diversos tipos propiciando a 

replicação dessas bactérias multiresistentes (FRACAROLLI; 

OLIVEIRA e MARZIALE, 2017). 

Segundo Exner (2017) a resistência a antibióticos pode 

ser essencial a microrganismos específicos, o que pode ser 

explicado por suas características estruturais ou funcionais 

inerentes. As bactérias gram-negativas, por exemplo, são 

naturalmente insensíveis à vancomicina porque esse agente 

antibiótico não é capaz de penetrar na membrana externa. Já  a 

Klebsiella expressa uma insensibilidade própria à ampicilina 

como resultado da produção de beta-lactamase. Pseudomonas 

aeruginosa é naturalmente insensível às sulfonamidas, 

tetraciclina, cloranfenicol e trimetoprim. 

Além da resistência inata, as bactérias 

podem adquirir resistência por alterações no DNA bacteriano, 

podendo tornar os antibióticos ineficazes, transmitindo uma 

vantagem de sobrevivência à cepa bacteriana mutada. Significa 

dizer que as bactérias sem essas vantagens morrem ou não 

podem se reproduzir na presença de agentes antibióticos, 

enquanto as bactérias resistentes são capazes de proliferar 
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com menos competição. Por conseguinte, quanto mais 

antibióticos forem usados e dispersados, maior a possibilidade 

de surgirem cepas de resistência (HOLMES et al., 2016). 

A prevalência de resistência aos antibióticos é 

diretamente dependente de seu uso e consumo indiscriminado 

no cotidiano humano, podendo possibilitar a presença de 

organismos resistentes individualmente, ou seja, no paciente, 

bem como também pode estimular maior resistência presente 

na comunidade microbiológica global, onde neste caso 

considera-se uma grande ameaça à saúde pública (BOADA, 

2018; ROUSHAM, 2018). 

Os antibióticos são fármacos que revolucionaram o 

tratamento de doenças infecciosas causadas por bactérias e 

reduziram mundialmente as taxas de morbidade e mortalidade 

associadas a infecções bacterianas. Em contrapartida, o mau 

uso desses fármacos intensifica e estimula o processo natural 

de resistência das bactérias contra os antibióticos, devido ao 

fato de que no ambiente natural desses antimicrobianos são 

produzidos por populações microbianas como ferramenta de 

competição por recursos nutricionais e espaço dentro do micro-

habitat que ocupam (DA COSTA, 2017). 

O amplo uso desses antimicrobianos nos âmbitos da 

saúde, pecuária e controle de doenças de plantas e animais 

durante os últimos 65 anos resultaram no rápido crescimento e 

prevalência global de microrganismos com multirresistência a 

antibióticos carregando muitos genes com esta finalidade 

(RAFRAF et al., 2016; SELVARAJ et al., 2018). 

Os mecanismos de resistência bacterianos podem ser 

representados de diversas formas e possuem alvos específicos. 

Para Wu et al., (2018) três caminhos existem para a resistência 

dos organismos primeiro, a liberação de antibióticos na dose de 
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sub-inibição resultante de atividades antrópicas exercendo uma 

pressão seletiva de longa duração sobre a comunidade 

microbiana ambiental. Em segundo lugar, bactérias resistentes 

podem continuar proliferando, disseminando e persistindo no 

meio ambiente. Em terceiro lugar, o transporte de genes de 

resistência aos antibióticos (ARGs) entre bactérias de 

diferentes espécies via transferência gênica horizontal (HGT) 

persistindo na comunidade microbiana ambiental. como o 

antibiótico, mostra a figura 1. 

 

Figura 1: representação dos mecanismos de resistência 

bacteriana. 

 

 
Fonte: neoprospecta (2016). 
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A disseminação da resistência antimicrobiana, 

habitualmente é mediada pela transferência horizontal de 

plasmídeos, sendo um problema que dificulta o tratamento de 

infecções bacterianas. Dessa forma, os genes de resistência 

antimicrobiana móvel são frequentemente transmissíveis entre 

bactérias e alguns se disseminam, o que permite a troca do 

material genético entre as espécies, acentuando ainda mais 

essa resistência. À vista disso, considerando o crescente 

número de casos de doenças crônicas e a ineficácia de diversos 

antibióticos frente essas infecções bacterianas, novas 

estratégias para combater a RAM estão sendo estudadas 

(BUCKNER, 2018).   

Um fato incontestável é que o crescimento da resistência 

bacteriana é diretamente proporcional aos gastos com 

tratamentos de saúde e internações. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) passou a considerar a resistência bacteriana 

atualmente como um problema mundial. Esse problema é 

ampliado pela dificuldade para reproduzir a diversidade 

microbiana em escala laboratorial e assim poder estudá-la 

(SAMPAIO et al., 2018). 

Graf (2019) e colaboradores afirmam que a conjugação 

é um mecanismo comum de transferência horizontal de genes 

em bactérias, que é fundamental na dispersão da resistência a 

antibióticos. A maioria dos genes de resistência é encontrada 

em elementos genéticos móveis e disseminada principalmente 

por conjugação. Além disso, elementos conjugativos podem 

atuar como um reservatório para manter a resistência a 

antibióticos na população bacteriana, mesmo na ausência de 

seleção de antibióticos. Esse mecanismo genético aumenta a 

progressão da manutenção desses plasmídeos, acentuando, 

assim, a resistência. Dessa forma, informações adicionais 
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sobre diversas variações de cepas podem ser encontradas na 

tabela 1. 

 

Tabela 1: Isolados clínicos de variadas cepas e mecanismos 

genéticos resistentes. 
 

 

 PLASMÍDEO 

   

DESIGNAÇÃO                               

 

CARACTERÍSTICAS 
 

ESCHERICHIA TOP10 

 

 

 

ESCHERICHIA COLI 

DY329 

 

 

TOP 10 

 

 

 

 

DY329              

 

 

Doador de conjugação 

semelhante ao DH10B   

 

 

 

Usado para recombinar. 

 

 

PLASMÍDEO ESBL DE 

KP33 

 

 

pKP33 

 

 

Genes de resistência: TEM-1, 

OXA-1, CTX-M   

 

 

ESCHERICHIA COLI CI 

37 

 

 

Ec37 

 

 

Perfil de resistência: Nenhum; 

 

 

 

ESCHERICHIA COLI CI 

38 

 

 

Ec38                    

 

Perfil de resistência: 

cloranfenicol. 

 

Fonte: BUCKNER (2018). 

 

As cepas de Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli 

portadoras de plasmídeos de resistência a múltiplas drogas são 

atualmente reconhecidas como um dos problemas de 
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resistência a antibióticos mais urgentes (OMS 2016). Nessas 

linhagens, os plasmídeos que codificam carbapenemases e β-

lactamases de espectro estendido (ESBLs) são preocupantes 

porque limitam bastante as opções de tratamento eficazes 

(DHILLON e CLARK., 2012).  

O espalhamento de genes de β-lactamases de espectro 

estendido (ESBLs) entre bactérias é frequentemente alcançada 

por conjugação plasmídica. A produção das enzimas β-

lactamases, tem sido exposta como um importante mecanismo 

de resistência a antibióticos β-lactâmicos, como as penicilinas, 

cefalosporinas, cefamicinas e carbapenemas. As 

carbapenemase (KPC) são microrganismos produtores de uma 

enzima que verifica resistência aos cabapenêmicos, a primeira 

descrita foi um isolado de Klebsiella pneumoniae. Já os β-

lactâmicos faz com que o antibiótico perca a capacidade de 

inibir a síntese da parede celular bacteriana. (BUCKNER., 

2018). 

Outro exemplo de cepas resistentes são as 

Staphylococcus aureus que é um importante patógeno 

responsável por várias condições clínicas em ambientes 

hospitalares e comunitários. Isso se deve principalmente à 

capacidade de colonizar o hospedeiro humano, à presença e 

expressão de importantes fatores de virulência e à capacidade 

de desenvolver resistência a vários antibióticos. A resistência à 

penicilina surgiu neste microorganismo em 1940 devido à 

aquisição de uma beta lactamase codificada em plasmídeos 

que se espalhou rapidamente. Atualmente, aproximadamente 

90% dos isolados clínicos de S. aureus são resistentes a esse 

medicamento (RINCÓN et al., 2014). 

Naturalmente as bactérias possuem um mecanismo de 

resistência, porém, diversos mecanismos como a transferência 
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por plasmídeo de uma bactéria para a outra ou até mesmo a 

manutenção desses plasmídeos podem aumentar ou 

potencializar a resistência antimicrobiana. Assim, não é 

diferente com os fatores genéticos, incluindo genes que 

codificam β-lactamases de espectro estendido (por exemplo, 

CTX-M), carbapenemases (por exemplo, KPC, NDM e OXA-58) 

e resistência à colistina (por exemplo, MCR-1). 

Dessa forma, é avaliada que a resistência observada a 

determinados medicamentos seja causada pela mutação em 

bla CTX-M –15 com contribuição adicional de alterações 

externas. Assim, acontece também com o gene MCR-1 frente 

as polimixinas, essa resistência é mediada por mutações 

cromossômicas, resultando em modificações no 

lipopolissacarídeo (LPS), é encontrado em organismos Gram-

negativos que já possuem mecanismos de resistência de alto 

nível, deixando aos médicos poucas ou nenhuma opção 

antibacteriana para infecções causadas por essas cepas 

(SILVA, 2018). 

Como resultado, uma estratégia atraente para combater 

a RAM, é a remoção dos ARGs de uma população, deixando a 

comunidade bacteriana intacta. Além disso, a perturbação da 

estabilidade do plasmídeo em espécies bacterianas em 

ambientes clínicos serve como uma nova estratégia para 

reduzir o desenvolvimento e a disseminação da resistência a 

antibióticos, Dessa forma, é possível pertubar as células 

bacterianas, expondo-as a uma Rede de Polímeros 

Interpenetrantes (IPN) que liberam um composto, o qual, induz 

impacto biológico significativo no crescimento dessas células.  

Estas são geneticamente modificadas para que a perda de 

plasmídeo possa ser quantificada (RIBER et al., 2016).  



ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS BIOTECNOLÓGICAS NO COMBATE AOS 

MECANISMOS DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA 

699 
 

Buckner (2018) demonstra que as propriedades de cura 

do plasmídeo foram avaliadas cultivando cepas na presença de 

um composto ou extrato em concentrações inibitórias de 

subcrescimento.  Os efeitos de cura são então confirmados pela 

reversão da resistência aos antibióticos mediada por 

plasmídeo. Recentemente, foi demonstrado que 24% dos 

medicamentos não antibacterianos afetam o crescimento de 

membros do microbioma humano (MAIER, 2018). Dessa forma, 

estudos como esse seriam importantes para determinar 

qualquer impacto de compostos anti-plasmídeos no 

microbioma. 

Muitos compostos mostraram alguma atividade de cura 

de plasmídeo. Isso inclui detergentes, biocidas, agentes 

intercalantes de DNA, antibióticos (por exemplo, 

aminocumarinas, quinolonas, rifampicina), ácido ascórbico, 

medicamentos psicotrópicos (por exemplo, clorpromazina) e 

compostos derivados de plantas, ácidos graxos e entre outros. 

Estes podem atuar através de diferentes mecanismos, em 

muitos casos, o composto interrompe a replicação do 

plasmídeo, integrando-se ao DNA, causando quebras no DNA 

ou influenciando o superenrolamento do plasmídeo. Os 

compostos de cura por plasmídeo também podem atuar 

impedindo a conjugação por exemplo, ácidos graxos 

insaturados e inibidores de TraE (BUCKNER, 2018). 

Os plasmídeos conjugados são os principais portadores 

dos genes de resistência a antibióticos transmissíveis (AbR). 

Por esse motivo, estratégias para controlar a transmissão de 

plasmídeos foram propostas como possíveis soluções para 

impedir a disseminação do AbR. Assim, mecanismos naturais 

que as bactérias empregam como barreiras de defesa contra 

genomas invasores, como modificação-restrição ou sistemas 
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CRISPR-Cas, podem ser explorados para controlar a 

conjugação (GETINO, 2018). Os vários sistemas CRISPR / Cas 

encontrados nas archaea e nas bactérias são diversos, e os 

advento no entendimento dos mecanismos complexos desses 

sistemas variados não apenas aumentaram o conhecimento 

sobre a interação bactéria-hospedeiro, mas também levaram a 

um grande avanço na engenharia genética. 

De acordo com Getino (2015) a propagação da 

resistência a antibióticos pode ser interrompida ou diminuída 

por moléculas que interferem no processo de conjugação. 

Nesse sentido, os ácidos graxos 2-alcinóicos sintéticos foram 

identificados como uma nova classe de inibidores de 

conjugação. Suas propriedades químicas foram investigadas 

usando o protótipo ácido 2-hexadecinóico e seus derivados. 

Portanto, inibir a conjugação será uma adição importante ao 

nosso arsenal de estratégias para combater a crise de 

resistência aos antibióticos, permitindo ampliar a utilidade dos 

antibióticos (GRAF et al., 2019). 

Ademais, estratégias artificiais também foram projetadas 

para controlar a conjugação bacteriana. Por exemplo, os 

anticorpos contra a relaxase R388 expressos nas células 

receptoras inibem a transferência conjugada do plasmídeo 

R388; a proteína pIII do bacteriófago M13 inibe a transmissão 

do plasmídeo F obstruindo os pili conjugados (GETINO et al., 

2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

Em síntese, conclui-se que há diversos mecanismos que 

podem atuar para fazer com que as células bacterianas 

resistam aos antibióticos e se tornem multirresistentes no nosso 
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organismo, fazendo com que muitas infecções e doenças, no 

Brasil e no mundo, tenham maior dificuldade para realizar a 

terapêutica necessária. Dessa forma, a revisão elenca diversos 

mecanismos e estratégias para reduzir e/ou combater a 

resistência antimicrobiana. Portanto, essa redução deve ser 

considerada de forma abrangente, avaliando inúmeros fatores 

como os microrganismos, medicamento antimicrobiano, 

hospedeiro. Com isso, é imprescindível, uma pesquisa ampla e 

multidisciplinar nesses níveis, interligando os setores de saúde, 

agricultura e meio ambiente para que assim consiga garantir o 

acesso mundial a antimicrobianos eficazes, promovendo uma 

melhor recuperação aos pacientes e por conseguinte, melhor 

qualidade de vida. 
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RESUMO: Desde a segunda metade do século XIX, o petróleo 
é consolidado no mercado, como a mais importante fonte para 
produção de diferentes produtos, desde energia aos 
petroderivados. Neste cenário, o petróleo no século XXI ainda 
assume o primeiro lugar como matéria-prima para geração de 
polímeros. Contudo, a crescente preocupação da comunidade 
com os índices de poluição mundial encoraja a procura por 
alternativas ecologicamente corretas. Dentre estas alternativas 
destacam-se os processos que visam a geração de materiais 
poliméricos, a partir de fontes renováveis, convencionais e não 
convencionais, tais como, resíduos agropastoris, resolvendo 
neste caso, os problemas relacionados à destinação de 
resíduos, os quais, o simples descarte ainda é o caminho mais 
empregado. Com isso, este capítulo tem o intuito de apresentar 
dois pontos importantes na obtenção de Substâncias 
Poliméricas Extracelulares (EPS). Inicialmente, será informada 
uma breve introdução sobre estes biopolímeros, enfatizando 
sua origem em fontes renováveis e dará informações sobre sua 
composição e possíveis aplicações. Em seguida, serão 
destacada as EPS de origem micobiana, acompanhando seu 
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processo de produção e extração, especialmente em bactérias. 
Após será dada ênfase na etapa downstream, explorando as 
possíveis metodologias de extração por métodos físios e 
químicos, bem como etapas de caracterização, citando 
metodologias convencionais e inovadoras. 
Palavras-chave: Substâncias Poliméricas Extracelulares 
(EPS). Produção de EPS. Caracterização de EPS. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os polímeros são materiais de grande valor para a 

humanidade, tendo facilitado a comodidade do homem 

moderno em todos os segmentos da sociedade (TAKO, 2015; 

ZHU et al., 2016). O petróleo ainda é a principal fonte para 

produção de polímeros, contudo, a crescente preocupação da 

comunidade com os índices de poluição mundial, somados aos 

conflitos geopolíticos, encorajou a procura por novos tipos de 

polímeros (ZHU et al., 2016). Os biopolímeros também 

conhecidos por substâncias poliméricas extracelulares (EPS) 

são produzidos por organismos vivos e surgiram como uma 

alternativa aos polímeros originários de fontes não renováveis. 

Algumas EPS são produzidas comercialmente e têm sido 

aplicadas em diferentes segmentos da indústria, tais como 

alimentícia, cosmética, celulose, têxtil, óleo, farmacêutica, 

médica, dentre outras (HOTTLE et al., 2017; TAKO, 2015). 

O impacto econômico na produção dos biopolímeros 

está focado principalmente na composição do meio de cultivo. 

O principal substrato para a sua manufatura é uma fonte de 

carbono renovável, por exemplo, carboidrato oriundo de 

resíduos agropastoris e/ou ácidos graxos obtidos da extração 

de óleo em plantas oleaginosas (ZHU et al., 2016; PAGLIANO 

et al., 2017). A natureza química da EPS é variável e inclui 
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carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, lipídeos e 

substâncias húmicas, dentre outros. Os componentes 

majoritários das EPS são as proteínas e carboidratos, 

perfazendo cerca de 75-90%. É importante frisar que a 

proporção e concentração dos componentes de uma EPS 

implicam diretamente na sua aplicação (KASAAI, 2018; MORE 

et al., 2014 ). Neste contexto, novas atribuições podem ser 

dadas as EPS, por exemplo, nutracêuticos, biolixiviação, 

biorremediação, tratamento de efluentes, sistemas de liberação 

de bioativos e biossensores (MUKHERJEE et al., 2017; MUTHU 

et al., 2017).   

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão bibliografica direcionada a 

identificar o panorama do tema biopolímeros, especialmente de 

origem microbiana, enfatizando a produção e extração e 

potenciais aplicações. A revisão foi construída, baseada em 

artigos e dados obtidos na literatura. A partir das informações 

coletadas foi construído um texto unificado que permite ao 

leitor, uma visão global do tema em questão, sendo o suporte 

inicial para pesquisas na área de aproveitamento 

biotecnológico. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Os biopolímeros de origem microbiana 

 

Os biopolímeros são originários de biomassa natural tal 

como agropolímeros (amido, celulose e lignocelulose), ou são 

obtidos pela produção microbiana, tais como poli-
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hidroxialcanoatos e gomas (YOUNES, 2016). Estes compostos 

podem ser classificados de várias formas, sendo a baseada na 

biodegradabilidade, uma das mais comuns (EKIERT et al., 

2015). Polímeros de ambos os grupos são amplamente 

utilizados, mas sua particular utilização é determinada por suas 

específicas propriedades e possibilidades das formas do 

produto final. 

Os biopolímeros naturais são compostos na sua maioria 

por proteínas e polissacarídeos. Do ponto de vista microbiano, 

as EPS ou gomas, apresentam a propriedade de formar géis e 

soluções viscosas em meio aquoso (KASAAI, 2018). Estes 

materiais consistem numa mistura complexa de polímeros de 

alta massa molecular, que envolvem diferentes classes de 

moléculas: polissacarídeos, proteínas, ácidos húmicos, ácidos 

urônicos, ácidos nucleicos, lipídeos, entre outros (SHI et al., 

2017). Alguns apresentam grupos funcionais ionizáveis, 

especialmente carboxilas, hidroxilas, fosfato e  aminas (KARAKI 

et al., 2016; ŞENGÖR, 2019) e a proporção de cada um destes 

grupos influencia diretamente as características da EPS, 

determinando por conseguinte, sua aplicação biotecnológica 

(MORE et al., 2014). 

As EPS estão presentes no interior dos agregados 

microbianos, bem como são excretados pela célula. As EPS 

podem ser divididas em duas principais frações: EPS ligadas, 

exemplificados por polímeros capsulares, fracamente ligados, 

géis condensados e materiais orgânicos anexados. O segundo 

grupo, EPS solúveis, são representados por macromoléculas 

solúveis, biofilmes e coloides (SHI et al, 2017; SHENG et al., 

2010).  

As EPS solúveis também são conhecidos por produtos 

microbianos solúveis, SMP, do ingês Soluble Microbial 
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Products. Estes materiais são fracamente ligados com a célula 

ou absolutamente dissolvidos em solução. Por outro lado, as 

EPS ligadas formam uma camada de cobertura discreta com 

uma margem distinta fora da parede celular. As EPS ligadas 

exibem uma estrutura dinâmica, de dupla camada, podendo ser 

ainda classificados como fortemente ligadas (TB-EPS), 

formando uma camada interior; e fracamente ligadas (LB-EPS), 

difundindas para fora da camada por metodologias de extração 

(SHI et al, 2017).  

 

3.2 Processo de produção de biopolímeros 

 

A produção de EPS microbiana ocorre em eucariotos 

(fitoplâncton, fungos e algas), assim como em procariotos 

(Bacteria e Archaea). Em ambientes naturais, a acumulação de 

EPS acontece por diferentes mecanismos incluindo excreção, 

secreção, lise celular e sorção (SHI et al., 2017). 

As EPS produzidas por microrganismos são 

significativamente influenciadas por diferentes fatores, tais 

como temperatura, pH, composição do meio, concentração de 

oxigênio, concentração de sal e/ou metais pesados. A síntese 

ocorre especialmente sob estresse celular, relacionado à 

concentração de nutrientes, em especial, excesso de fonte de 

carbono e limitação de nitrogênio, potássio ou fosfato. No meio, 

estas EPS servem como estruturas de proteção contra 

desidratação, radiação ultravioleta e fagocitose (MOHITE et al., 

2017).  

Sob cultivo, não há uma condição ideal  para que os 

microrganismos produtores de EPS garantam altos valores de 

produtividade e rendimento. Dependendo da espécie e das 

condições de cultivo, a produção de EPS varia 
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significativamente. Por exemplo, os maiores valores da goma 

curdlana são em torno de 63 g/L. Para a goma levana, valores 

próximos a 100g/L e de 25 g/L para goma xantana. Comparado 

com os fungos, que utilizam de 2 a 32 dias, o tempo para 

produção de EPS por bactérias é menor, variando de 0,1 a 7 

dias (FREITAS et al., 2017). 

Sob condições limitantes de crescimento, a fonte de 

carbono é levada para a síntese de polissacarídeos. Contudo, 

isto é importante pra definir apropriada faixa de substrato, 

dentro de certas condições a síntese de EPS pode ser 

impedida. Com a presença de nitrogênio extra, o crescimento 

celular é favorecido, frequentemente diminuindo a produção de 

EPS (LING;WANG, 2015).  

Em contraste, a disponibilidade de nitrogênio estimula a 

produção de levana por Bacillus subitilis e Paenibacillus sp. 

2H2, pois a enzima requerida para a produção de polímeros são 

sintetizados concomitantemente com as células de 

crescimento. Adicionalmente curdlana produzida por 

Rhizhobium radiobacter é aumentada pela adição de 10 g/L 

(NH4)2HPO4 no final da fase exponencial (RÜTERING et al., 

2016; WANG et al., 2016). 

Considerando em custos médios, a fonte de carbono 

equivale a 30% dos custos do processo fermentativo, assim há 

uma intensiva busca por substratos de baixo valor. Glicose e 

sacarose são as fontes de carbono comumente utilizadas. Por 

outro lado, diferentes materiais, tais como resíduos e 

subprodutos derivados da agricultura, indústria alimentícia e de 

biocombustíveis podem servir como fontes alternativas não 

convencionais para a produção de EPS (FREITAS et al., 2017). 

Embora a literatura reporte que a natureza do substrato pode 

não influenciar a composição da EPS produzida, verifica-se que 
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a concentração de carbono e nitrogênio são parâmetros 

importantes (FREITAS et al., 2017). Contudo, Geyik et al. 

(2016) explicaram que componentes orgânicos afetam a 

produção e composição da EPS. Alguns deles foram 

aprsentados por More et al. (2014). L. Bulgaricus produziu uma 

EPS composta por 61,7% de galactose, 33% de glicose e 5,3% 

de manose quando o substrato foi leite, enquanto ao usar 

glicose, a EPS era constituída de 39,7% de galactose, 57,9% 

de glicose e 1,8% de manose.  

Diferentes bactérias podem produzir EPS de diferentes 

naturezas, crescidos com diversas fontes de carbono e são 

correntemente comercializadas no mercado como produdos, 

por exemplo, ácido hialurônico, de Streptococcus equii e 

Streptococcus zooepidemicus; levana de Bacillus subtilis e 

Bacillus polymyxa; pululana de Aureobasidium pullulans; 

dextrana de Leuconostoc mesenteroides; xanthana de 

Xanthomonas campestris; gelana de Sphingomonas 

paucimobilis; alginato de espécies de Pseudomonas e 

Azotobacter chrococcum; celulose de Acetobacter xylinium; 

curdlana de Agrobacterium and espécies de Alcaligenes; e 

succinoglicana de Rhizobium, quando (LIANG; WANG, 2015). 

Na Tabela 1 estão apresentados algumas classes de polímeros 

e seus precursores.  

 

Tabela 1. Alguns polímeros bacterianos (NOUHA et al., 2018) 

EPS Precursor Microrganismos 

Celulose UDP-d-Glicose A. xylinum 

Dextrana Sacarose Leucomostoc sp. 

Xantana UDP-Glicose, 

GDP-manose, 

UDP-Glucuroronato 

X. campestris 

Alginato GDP-ácido manurônico Pseudomonas sp.  
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Pululana UPD-d-Glicose A. pullulans 

Curdlana UPD-Glicose Rhizobium sp.e P. polymyxa 

UDP- Uracil difosfato; GDP – guanosina difosfato  

 

 

A rota da biossíntese de EPS pode ser dividida em três 

principais passos, como apresentado na Figura 1, 

representando a produção de xantana: (i) sintetização do 

substrato precursor, (ii) polimerização e transferência da 

membrana citoplasmática, e (iii) exportação para fora da 

membrana. Todos os três passos variam com a fonte de 

carbono empregada, bem como do microrganismo produtor. 

Os nucleotídeos fornecem uma forma ativa dos 

monossacarídeos à célula bacteriana por meio de reações de 

epimerização, desidrogenação e descarboxilação. Enzimas 

específicas de polimerização são requeridas para a biossíntese 

do precursor polimérico ativo, no qual tem sido alvo de 

engenharia metabólica para melhorar a produção de polímeros 

e permitir a síntese de polissacarídeos desejados. Neste 

contexto, para cada tipo de polímero, precursores específicos e 

enzimas específicas estão envolvidos na sua biossíntese. Por 

exemplo, UDP-glicose é o precursor direto da síntese de 

celulose por Acetobacter xylinum e produção de pululana por 

Aureobasidium pullulans, usando UDPG pirofosforilase e 

glicosiltransferase, respectivamente. 

Similarmente, todo polímero tem um precursor exclusivo 

e enzimas que variam de organismo para organismo (ATES, 

2015). A via biossintética da xantana, por exemplo, inicia-se 

com a repetição da montagem das unidades de pentose (GDP-

manose e URP-glucoronato). Essas unidades são  

polimerizadas por GumE, subunidade catalítica da xantana 

polimerase, localizada na membrana citoplasmática e, em 
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seguida, converte em xantana. Uma vez sintetizada, a 

substância é secretada. 

 

 

Figura 1. Passos da rota bioquímica da produção de 

polímeros por bactérias 

 
Fonte: Nouha et al. (2018) 

 

No caso do alginato, esta etapa requer a transferência do 

precursor citosólico do ácido GDP-manurônico através da 

membrana celular e a polimerização dos monômeros em 

polimanuronato usando Glicosil-transferase (Alg8) (SCHMID, 

2018; NOUHA et al., 2018). 
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O estágio final da EPS é a secreção da membrana 

citoplasmática e envolve passagem através do periplasma, 

membrana externa e finalmente  a excreção ao ambiente 

extracelular. Na síntese de EPS, os transportadores lipídicos 

fornecem uma âncora à membrana extracelular, facilitando a 

formação ordenada da cadeia de carboidratos, prosseguida do 

através da membrana celular. Polissacarídeos são 

polimerizados no lado interno da membrana citoplasmática e 

exportados pelo intermediário de um transportador lipídico. 

Estes transportadores são ésteres de cadeia longa e alcoóis 

isopropenóides, idênticos aos descritos na biossíntese de 

lipopolissacáridos e peptido-glicanos, nos quais desempenham 

um papel importante na síntese de heteropolissacarídeos, que 

é combinada com a excreção de EPS (ATES, 2015; MORE et 

al., 2014). 

 

3.3 Etapa de Downstream 

 

Os métodos usados para recuperação de EPS de meios 

de cultivo dependem das características dos organismos 

produtores, os tipos de polissacarídeos e o grau de pureza 

desejado. Os cultivos podem simplesmente serem secados, 

entretanto o rendimento de produto cru tem poucas aplicações 

e não são em áreas de alto valor agregado. Normalmente, a 

etapa de downstream envolve vários passos, começando com 

a remoção das células por centrifugação ou filtração, seguida 

pela recuperação do polímero ligado a célula ou no 

sobrenadante. Os processos de downstream devem ser 

escolhidos baseados na pureza, ou seja, para qual aplicação o 

polímero é desejado (FREITAS et al, 2017; ATES, 2015). 
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3.3.1 Extração de biopolímeros 

 

A eficiência de extração de uma EPS pode ser definida 

como a quantidade total extraída do material orgânico total ou 

do conjunto total de EPS, em razão de uma determinada 

amostra de células. Um método ideal de extração deve ser 

eficiente, não destrutivo em relação à estrutura da EPS e 

causando o mínimo de lise de células (MORE et al., 2014). 

Alguns estudos utilizam a concentração de proteínas ou 

ácidos nucleicos como indicador de lise, porém nenhuma das 

duas macromoléculas é um indicador preciso (KARAKI et al., 

2016). Os ácidos nucleicos dentro da EPS são geralmente 

baixos. Em complemento, a contagem das células juntamente 

com os métodos de microscopia, e a quantificação das células 

vivas ou mortas, ou métodos de coloração tem sido usado para 

avaliar a lise celular. Isto na verdade, baseia-se sobre a 

integridade da parede celular, indicando que a interrupção da 

parede celular significa liberação de conteúdo intracelular 

(SCHMID, 2018; SHENG, et al., 2010).  

A interrupção das macromoléculas pode ocorrer durante 

a extração dos EPS, com fervura e tratamentos alcalinos. As 

mudanças na composição macromolecular das EPS excretadas 

podem também ser avaliadas usando cromatografia de 

permeação de gel ou cromatografia de exclusão de tamanho de 

alta pressão (MORE et al., 2014). 

 

3.3.2 Seleção do método de extração de EPS 

 

Um típico procedimento de extração de EPS é seguido 

por: (1) pré-tratamento, incluindo amostragem, estocagem, 

lavagem e homogeneização; (2) extração de amostras; e (3) 
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purificação da EPS para futuras análises. Para EPS solúveis, a 

centrifugação é comumente usada, enquanto que para as EPS 

ligadas foram desenvolvidos diferentes métodos. Essa extração 

pode ser classificada de acordo com o métodos empregados: 

físicos, químicos ou a combinação dos dois, como listados na 

Tabela 2.  

 

Tabela 2. Alguns métodos para extração de EPS 

Método Mecanismo 

Físicos 

Sonicação 

 

Parte da EPS fica sobre efeito da pressão 

criada pelo sonicador e é dissolvido no meio. 

Sonicação/ 

centrifugação 

Parte da EPS é dissolvida no meio pelo efeito 

da pressão criado pelo sonicador e pela força 

centrifuga. 

Centrifugaçã

o de alta 

velocidade 

A EPS destaca da superfície celular e 

dissolve para solução devido à força 

centrífuga. 

Aquecimento O movimento molecular é aumentado que 

acelera a dissolução da EPS. 

Químicos 

Sulfuretos  

 

A adição de sulfito pode remover Fe pela 

formação de FeS. 

Tratamento 

alcalino 

O tratamento alcalino pela adição de NaOH 

forma grupos, tais como grupos carboxílicos, 

para serem ionizados resultando em forte 

repulsão entre a EPS e a célula e isso faz a 

EPS dissolver em água. 

EDTA Cátions divalentes são muito importantes 

para a ligação dos componentes com cargas 

da EPS. E, portanto, a remoção desses 
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cátions usando EDTA faz com que ocorra 

reticulação polimérica (desfazer as ligações 

entre cadeias lineares ou ramificadas 

interligadas por ligações covalentes). 

Resina de 

troca 

catiônica  

Resina de troca catiônica removem cátions 

divalentes causando o desmembramento da 

EPS. 

NaCl Troca catiônica é promovida pela alta 

concentração de NaCl. 

 

 

NH4OH/ 

EDTA 

Este método combina a o ajuste do pH e o 

métodos de troca iônica para aumentar a 

eficiência de extração. Usando uma base 

forte como NH4OH para neutralizar e reduzir 

a lise celular. 

Extração por 

etanol 

Desnatura a EPS e reduz a força da ligação 

entre EPS e célula. 

HCHO/NaOH A adição de HCHO reduz a lise celular que é 

causada pela adição de NaOH. 

Glutaraldeído Como o glutaraldeído tem a habilidade para 

fixar células e desnaturar a EPS, isso pode 

ser utilizado para extrair EPS.  

Éter Coroa Éter Coroa é usado para se ligar metais 

divalentes e destruir a interação entre EPS e 

célula. 

Extração 

enzimática 

O carboidrato e a proteína das EPS que se 

encontram aglomerados são hidrolisados por 

enzimas e isso facilita a dissolução das EPS. 
Fonte: Rühmann et al. (2015); Sheng et al. (2010); More et al. (2014) 
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O método de extração física geralmente utilizada forças 

externas que são criados por ultrasonicador, centrifugação ou 

aquecimento, para auxiliarem as EPS a se destacar da célula e 

dissolver em solução. Os métodos químicos envolvem a adição 

de um componente químico para destruir as ligações/interações 

entre a EPS e a célula com a finalidade de acelerar a dissolução 

da EPS. Em geral, a eficiência de extração por métodos físicos 

é menor que o químico (RÜHMANN et al., 2015). Para aferir a 

extração é necessário realizar uma caracterização do produto 

obtido, para tanto a seguir será abordada uma abordagem 

sobre as EPS e algumas metodologias convencionais e 

inovadoras utilizadas. 

 

3.3.3 Características Químicas das EPS 

 

A natureza química das EPS pode ser de diversas 

estruturas e variam em termos de concentração de 

carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, lipídeos e 

substâncias húmicas. Sendo os componentes dominantes das 

EPS as proteínas e carboidratos, em torno de 75-90%, além de 

seus derivados como lipopolissacarídeos, glicoproteínas e 

lipoproteínas (JACHLEWSKI et al., 2015). 

Os carboidratos são os principais componentes 

extracelulares das EPS, sendo normalmente neutro 

(principalmente hexose e raramente pentose) e ácido urônico 

(tais como ácido glurônico, galactourônico e manurônico). A 

presença dos ácidos urônicos ou substitutos como acetato de 

éster, cetais de piruvato, formatos, succinatos e inorgânicos 

(fosfato e sulfato) decidem a natureza (neutro, aniônico ou 

catiônico) das macromoléculas de EPS. Os exopolissacarídeos 

podem ser homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos, 
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sendo que os homopolissacarídeos são geralmente neutros e 

compostos de monossacarídeos tais como D-glicose ou L-

frutose. Heteropolissacarídeos são constituídos de 

monossacarídeos e suas propriedades físicas são 

determinadas pela natureza das ligações entre unidades de 

monossacarídeos e cadeias ramificadas (PAPIRO et al., 2017; 

MAJEE et al., 2017).  

 As EPS contém uma quantidade substancial de 

proteínas, como enzimas e proteínas estruturadas. As proteínas 

estruturais estão envolvidas na formação da matriz de 

polissacarídeos e constituem uma ligação entre a superfície 

bacteriana e a superfície extracelular. A natureza hidrofílica das 

EPS é principalmente devido aos polissacarídeos hidratados, 

proteínas e moléculas de DNA, mas algumas EPS também 

possuem propriedades hidrofóbicas, que são atribuídas para as 

ligações entre polissacarídeos ligados a grupos metil e acetil. 

Os lipopolissacarídeos, que tem participação na adesão, são 

biosurfatantes capazes de dispersar substancias hidrofóbicas 

no meio, que podem ter propriedades antibacterianas e 

antifúngicas (MORE et al., 2014; SHENG, et al., 2010). Para 

caracterização das EPS, especialmente das substâncias 

citadas anteriormente, inúmeros métodos estão descritos na 

literatura e são divididos em duas categorias denominadas 

convencionais e inovadores.  

 

3.3.3.1 Métodos convencionais de caracterização das EPS 

 

As análises químicas convencionais colorimétricas 

podem ser usadas para quantificar a concentração das 

substâncias que compõem as EPS. Geralmente, a 

concentração de carboidrato é medida usando o método de 
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antrona ou o fenol-ácido sulfúrico. Já a concentração de 

proteínas é medida pelo método de Lowry, Bradford ou 

Nitrogênio total, sendo comumente utilizado o método de Lowry 

por ser melhor que o de Bradford e não tão complexo como o 

de Nitrogênio total. A concentração de ácido urônico pode ser 

determinada usando o método ácido sulfúrico m-hidroxidifenil.  

A concentração de DNA ou ácidos nucleicos são medidos 

usando o método de DAIP fluorescência e método de 

absorbância de UV (MAJEE et al., 2017; MORE et al., 2014). 

 

3.3.3.2 Métodos inovadores de caracterização das EPS 

 

A composição complexa torna difícil realizar análises da 

conformação, estrutura, distribuição e as funções das EPS. 

Entretanto, progressos em análises químicas têm conduzido 

para o desenvolvimento de novos instrumentos e novas 

tecnologias para a caracterização das EPS, que estão listados 

no Quadro 1. No qual tem gerado uma ampla quantidade de 

informação sobre as propriedades estruturais e funcionais da 

EPS bem como seu comportamento ambiental (SHENG et al., 

2010). 

 

Quadro 1. Técnicas analíticas aplicadas na pesquisa de EPS 

Técnicas analíticas  Descrição 

Cromatografia de gás  

Análises qualitativas e quantitativas de 

monossacarídeos e aminoácidos de 

EPS depois da hidrólise. 

Cromatografia Líquida 

de alta eficiência 

Cromatografia de gás 

acoplada à 

espectrometria de 

massa 
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Microscopia eletrônica 

de Varredura 
Observação da microestrutura e da EPS 

do agregado microbiano depois de 

fixação e desidratação 
Microscopia de 

transmissão eletrônica 

Microscopia eletrônica 

deVarredura Ambiental 

Técnica para observação de amostras 

hidratadas para obter formas e as 

estruturas das EPS originais. 

Microscopia de Força 

Atômica 

Ser usada para observar a forma da 

superfície e a estrutura das EPS nas 

células bacterianas. Isto pode ser 

também usado para avaliar a força de 

adesão entre a célula e a superfície 

sólida. 

Microscopia de 

varredura laser confocal 

(MVLC) 

Pode ser usada para estruturas 

hidratadas. A distribuição espacial da 

EPS pode ser obtida utilizando sondas 

de fluorescência. A concentração total 

de EPS pode ser avaliada das figuras de 

MVLC através do uso de fatores de 

conversão.  

Microbalança de Cristal 

de Quartzo 

Pode ser usado para estudar a cinética 

de adsorção das EPS ou adesão de 

células para superfície do material in situ 

e em tempo real. 

Espectroscopia Foto-

eletrônica de Raios-X 

Pode ser usado para estudar os grupos 

funcionais da EPS, as interações entre 

EPS e metal, e o papel da EPS na 

adesão aos substratos. 

Espectroscopia no 

infravermelho por 

transformada de Fourier 

Pode ser usado para estudar grupos 

funcionais de agregados microbianos e 

sua EPS associada.  

Espectroscopia Raman 
Pode ser usada para estudar a estrutura 

química da EPS in situ. 



PRODUÇÃO E SEPARAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS POLIMÉRICAS 
EXTRACELULARES (EPS) DE INTERESSE PARA A INDÚSTRIA 

722 
 

Espectroscopia 3-

Dimensional de 

excitação-emissão de 

fluorescência da matriz 

(3D- EE) 

Um método sensitivo e seletivo que 

necessita apenas pequenas amostras e 

não destrói a estrutura das amostras. 

Recentemente tem sido usado para 

caracterizar a origem de vários EPS.  

Ressonância Magnética 

Nuclear   

Pode ser estudado para estudar a 

estrutura molecular dos carboidratos e 

proteínas, e a interação entre EPS e 

metais. 

Cromatografia de 

exclusão de tamanho 

de alto desempenho 

(CETAD) 

Pode ser usado para caracterizar a 

distribuição do peso molecular da EPS e 

para avaliar métodos. CETAD 

combinado com outras técnicas (por 

exemplo, EITF) pode ser usada para 

caracterizar EPS com diferentes frações 

de peso molecular.  

Espectroscopia de 

massa de tempo de voo 

do íon secundário 

Pode ser utilizada para caracterizar a 

composição química da EPS e a 

interação EPS e metal. 
Fonte: Rühmann et al. (2015); More et al. (2014) e Sheng et al. (2010) 

 

CONCLUSÕES 

 

As EPS microbianas possuem grande potencial para 

aplicação, entretanto para sua industrialização e 

comercialização com a finalidade de se tornar atrativa é 

necessário colocar esforços no estagio fermentativo, por 

exemplo utilizar como matéria-prima resíduos do agronegócio. 

O Recente desenvolvimento está focado na minimização dos 

custos de Downstream, principalmente na caracterização e em 

pesquisas de aplicação, seja em indústrias de cosméticas, 

farmacêutica, alimentos ou seja pela aplicações 
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biotecnológicas ambientais, como na biorremediação de solos 

contaminados, assim como no tratamento de efluentes.  
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