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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. 

Os livros “FARMÁCIA 2: os desafios da pesquisa 

na atualidade” 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 28 e 29 de Novembro de 

2020. No ano de 2020 devido a pandemia causada pelo 

COVID – 19 o evento foi realizado em sua I Edição On-line. 

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 FARMÁCIA: os desafios da pesquisa na 

atualidade 2” apresenta interdisciplinaridade entre a as 

áreas da saúde concentrado em títulos com temas que 

relatam experiências profissionais e revisões bibliográficas na 

área de Farmácia, sub áreas: Segurança no Uso de 

Medicamentos, Tecnologia Farmacêutica, Terapêutica, 

Toxicologia, Uso Racional de Medicamentos, Biologia 

Molecular, Tratamento Não Farmacológico, 

Neuropsicofarmacologia, Produtos Naturais, 

Etnofarmacologia, Farmácia Hospitalar e 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 
 

FITOCANABINOIDES: COMPOSTOS 
PROMISSORES NO TRATAMENTO DE 

DIFERENTES PATOLOGIAS 
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RESUMO: O tratamento medicamentoso para náuseas, insônia 
e dores crônicas pode causar efeitos colaterais de grau leve, 
tais como inquietação e agitação, ao severo, tais como 
extrapiramidalismo, confusão mental, convulsões e até a morte. 
Em longo prazo podem gerar dependência química àqueles que 
utilizam algumas classes de medicamentos, tais como 
benzodiazepínicos e opioides, sendo assim, tais medicamentos 
necessitam de uma atenção ainda maior. Considerando o 
crescente aumento no consumo e a manutenção no uso de tais 
substâncias em todo mundo, mesmo após evidenciar os riscos 
possíveis envolvidos, a prescrição e o consumo continuam 
sendo indiscriminados, portanto, se faz necessário a busca de 
alternativas terapêuticas menos danosas e eficazes. 
Considerando a Cannabis spp. e seus compostos fitoquímicos 
como opções de baixo risco evidenciado por pesquisas, é 
possível utilizá-los como uma estratégia de redução de danos. 
Além disso, com os avanços tecnológicos na esterificação do 
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CBDA realizados pelo Dr. Mechoulam, a molécula tornou-se 
mais estável e com melhor resposta terapêutica, garantindo 
segurança, eficácia e novas possibilidades de tratamentos no 
uso dos compostos canabinoides. O uso da Cannabis spp. 
como terapia medicinal, seus fitocanabinoides naturais ou 
sintéticos, em conjunto ou isoladamente, prometem ser uma 
revolucionária alternativa no tratamento para náuseas, insônia, 
dores crônicas e outras condições patológicas que seguem 
sendo estudadas. 
Palavras-chave: Cannabis spp.. Fitocanabinoides. Náusea. 
Insônia. Dor. Redução de danos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em um mundo cada vez mais globalizado e faminto por 

soluções rápidas e eficientes há um risco que envolve o uso 

indiscriminado de medicamentos em todo o mundo. Os Estados 

Unidos, por exemplo, carregam hoje um crescente e alarmante 

uso de opioides que, segundo Madras (2017) cresceu 300% 

nas últimas duas décadas, sendo 50% dedicado unicamente ao 

tratamento de dores crônicas. A autora completa explicando 

que esse crescimento aumentou os riscos envolvidos nesse uso 

pelo desvio de necessidade (quando passa a ser utilizado para 

fins não prescritos), pelo aumento de transtornos relacionados 

ao uso e, principalmente, pelo risco de morte envolvido. 

A industrialização e o surgimento de empresas 

farmacêuticas na sociedade contemporânea contribuem para 

comportamentos e percepções que põem o conhecimento 

tradicional e os aspectos culturais em segundo plano, tal como 

aponta Vieira (2018), levando o senso comum a dar importância 

exacerbada ao tratamento alopático e químico, o que pode levar 
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ao abuso e até à adicção segundo Zorzanelli e Cruz (2018, apud 

VIEIRA, 2018). 

O uso de medicamentos alopáticos a longo prazo pode 

afetar a saúde de pacientes e usuários que fazem uso para o 

tratamento de patologias crônicas, tais como ansiedade e 

insônia, o que leva à necessidade de um acompanhamento 

médico regular. Uma vez que esses medicamentos são usados 

a situação pode escalar para um grau de periculosidade cada 

vez maior, entretanto, médicos e outros profissionais seguem 

prescrevendo e renovando prescrições de medicamentos de 

uso contínuo de maneira generalizada, como os 

benzodiazepínicos para ansiedade e indução de sono, 

conforme aponta Fegadolli, Varela e Carlini (2019), 

evidenciando o uso indiscriminado desses medicamentos em 

todo o mundo, muitas vezes em situações sem justificativa e por 

longo período de tempo, o que causa com frequência “déficits 

cognitivos, alterações motoras, sedação excessiva, tolerância e 

dependência, entre outros efeitos decorrentes da utilização 

inapropriada ou abusiva”.  

Um outro problema observado com frequência no uso de 

alguns medicamentos está relacionado aos efeitos colaterais 

proporcionados pelo uso contínuo e/ou prolongado desses. Os 

fármacos indicados para o tratamento de náuseas, como o 

dimenidrinato, escopolamina transdérmica e fenotiazinas 

apresentam como efeitos colaterais sonolência, boca seca e 

constipação. Outros como a domperidona e metoclopramida, 

apesar de suas propriedades antieméticas e procinéticas, o 

último apresenta alta incidência de efeitos extrapiramidais como 

distonia aguda, discinesia tardia (que pode ser irreversível) e 

síndrome neuroléptica maligna, enquanto a domperidona 
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apresenta alto risco de cardiotoxicidade pelo prolongamento do 

intervalo QT no cardiomiócito e, portanto, devem ser utilizados 

com muita cautela (CANGEMI e KUO, 2019). 

Em países como Cuba e o Brasil os médicos muitas 

vezes transferem a responsabilidade pela elevada taxa de 

prescrição e renovação dessas receitas médicas para os 

pacientes que buscam o uso, ou ainda para o Estado e órgãos 

reguladores, apontando que os mesmos não estruturam 

medidas mais rígidas de controle dessas medicações 

(FEGADOLLI, VARELA e CARLINI, 2019). Em contraponto, 

Júnior e Gerhardt (2017) reiteram a responsabilidade do 

profissional médico para com a saúde pública utilizando uma 

frase do filósofo Hipócrates que diz: “Primum non nocere”  

(primeiro não cause o dano) – relembrando o papel que o 

profissional tem enquanto agente direto de redução de danos 

em seus pacientes. 

Em complemento,  a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) lançou um Desafio Global em 2017 em prol da 

segurança do paciente, com foco na diminuição de riscos por 

uso de medicamentos e com meta de reduzir em 50% os danos 

evitáveis e os mais graves relacionados ao uso de 

medicamentos pelos próximos 5 anos subsequentes ao 

lançamento, colocando tanto o médico quanto o paciente como 

agentes de transformação dessa realidade, independente das 

políticas públicas de cada país (JÚNIOR e GERHARDT, 2017).  

Nesse contexto, torna-se necessária a busca por 

métodos terapêuticos alternativos em situações de uso crônico, 

sendo a fitoterapia uma das possibilidades promissoras. 

O cânhamo é uma variedade da Cannabis spp. que vem 

ganhando cada vez mais destaque na produção industrial por 
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ser uma boa alternativa de ingredientes para alimentos 

saudáveis, biomateriais para a indústria têxtil e construção, 

biocombustível, medicamentos, dentre outros (FORMATO et 

al., 2020). Dessa planta são identificados aproximadamente 

540 compostos, dentre eles os fitocanabinoides somando mais 

de 100, em especial o 𝛥9-tetrahidrocanabinol (THC) e o 

canabidiol (CBD) tal como aponta Amin e Ali (2019), além de 

muitos terpenos e flavonoides, sendo estes utilizados de forma 

isolada ou em associação como medicamentos no tratamento 

de diversas desordens (BARON, 2018). 

O CBD é um composto não psicoativo sendo o principal 

fitocanabinoide encontrado no cânhamo. Este vem 

demonstrando efeitos terapêuticos positivos em muitas 

doenças como epilepsia, dor, náuseas, ansiedade e insônia 

(NELSON et al., 2020). 

Na planta fresca, o CBD é encontrado principalmente na 

sua forma ácida, o CBDA (ácido canabidiólico). este foi isolado 

pela primeira vez em 1955, e sua estrutura (Figura 1) foi 

elucidada em 1965 por Mechoulam pela análise das 

propriedades físicas (MECHOULAM, 1970). 

O efeito terapêutico da Cannabis spp., se bem utilizada 

sobre os aspectos em foco neste estudo, pode representar uma 

alternativa viável, reduzindo a possibilidade de efeitos adversos 

e promovendo uma abordagem de redução de danos (SAGY et 

al., 2019).  

Em 1998 a OMS constatou uma prevalência de dor 

crônica de 22% da população mundial, contudo, dados mais 

recentes vêm apresentando um aumento nessa prevalência. 

Um estudo de 2016 No Reino Unido apontou uma prevalência 

de 33,33% a 50%; enquanto que no Brasil, diferentes estudos 
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(1998-2015) apontam uma variação por região entre 26% a 

40% da população, sendo o sexo feminino o mais acometido. A 

dor crônica é considerada um problema de saúde mundial 

devido à alta prevalência e incapacidade física associada ao 

emocional. O impacto social ocasionado pela dor lombar e 

cervical está entre as 10 maiores causas de invalidez no 

mundo, segundo Souza e col. (2017), sendo a fibromialgia, 

artrite reumatoide, dor neuropática e migrânea alguns exemplos 

de dores crônicas severas (BARON, 2018). Estudos indicam 

que o CBD possui baixa afinidade pelo receptor canabinoide 

CB1, contudo interage como agonista do receptor 

serotoninérgico 5-HT1A e do receptor transiente vaniloide tipo 

1 (TRPV1). Ou seja, como a dor costuma estar em comorbidade 

com distúrbios do humor e ansiedade, vários trabalhos estão 

surgindo com alvo nesses receptores e mostrando que o CBD 

apresenta efeitos analgésico, antidepressivo e ansiolítico (DE 

GREGORIO, et al., 2019; SCHOTT, 2019).  

A insônia é caracterizada pela insatisfação com a 

quantidade ou qualidade do sono associada com a dificuldade 

em adormecer e manter o sono durante a noite ou com a 

incapacidade de voltar a dormir. Nos Estados Unidos as taxas 

de prevalência de insônia aumentaram nos últimos anos de 

17,5% em 2002 a 19,2% da população adulta, representando 

46,2 milhões de pessoas acometidas. Como alternativa de 

tratamento, trabalhos recentes em modelos animais vêm 

demonstrando a eficácia do uso de fitocanabinoides na 

qualidade do sono e no ciclo sono-vigília (BABSON, SOTTILE 

e MORABITO, 2017). 

Em um estudo realizado na cidade de São Paulo com 

uma amostra de 831 pessoas foi identificado uma incidência na 
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população relevante. Na pesquisa foi observado que 14% tem 

náuseas associadas a tontura às vezes e 12% disse sempre ter 

náuseas associadas à tontura, portanto, uma grande parte 

dessa amostra carece de atenção especial no controle dessa 

condição (BITTAR et al, 2013). 

Dessa forma, o objetivo principal desse estudo foi 

evidenciar o tratamento de náuseas, insônia e dor crônica 

utilizando a Cannabis spp. e os fitocanabinoides derivados 

(produtos) como alternativa terapêutica para redução de danos, 

assim como avaliar a farmacoterapia tradicional e o uso dos 

fitocanabinoides nesses distúrbios.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão da literatura científica dos 

últimos cinco anos (2015 a 2020) sobre o tema em questão 

utilizando a busca em plataformas acadêmicas e banco de 

dados de artigos científicos, tais como o Scielo, Pubmed, 

Science Direct, Google Acadêmico através de palavras-chave 

em associação ou isoladas em inglês, tais como antiemetics; 

medicines; antiinflamatory; Cannabis; hypnotic; sedative; 

analgesic; cannabidiol; cannabidiolic acid; THC; terpenes; CBD; 

ou em português como, antiemético; anti-inflamatório; hipnótico; 

sedativo; analgésico; canabidiol; ácido canabidiólico; THC; 

CBD. As buscas foram realizadas nos meses de setembro e 

outubro de 2020. Os critérios de inclusão compreenderam 

artigos originais e de revisão sobre o tema, em inglês ou 

português. Foram excluídos os trabalhos que continham 

exclusivamente o uso da planta Cannabis no tratamento das 

doenças sem associar aos fitocanabinoides isolados.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos resultados encontrados nas buscas realizadas em 

bancos de dados acadêmicos, podem ser citados como 

exemplo os achados encontrados no Pubmed, tais como:  

“antiemetic AND Cannabis” (391); “CBD AND antiemetic” (70); 

“CBD AND antiinflamatory” (291); “CBD AND hypnotic” (27); 

“CBD AND sedative” (39); “CBD AND analgesic” (670); “THC 

AND analgesic” (7581); “THC AND antiemetic” (907); “THC AND 

antiinflamatory” (574); “THC AND hypnotic” (286); “THC AND 

sedative” (319); “cannabidiolic acid AND antiemetic” (2); 

“cannabidiolic acid AND antiinflamatory” (11); “cannabidiolic 

acid AND hypnotic” (1); “cannabidiolic acid AND sedative” (2 

resultados).  

A compreensão dos mecanismos de ação de alguns 

fitocanabinoides foi possível a partir da descoberta dos 

receptores canabinoides CB1 (CBR1) e CB2 (CBR2). Sabe-se 

que os CB1R estão mais concentrados nos terminais neuronais 

do gânglio basal (atividade motora), cerebelo (coordenação 

motora), hipocampo (memória de curto prazo), neocórtex 

(pensamento), e hipotálamo e córtex límbico (apetite e 

sedação). Ademais, também estão localizados na medula 

espinhal (dor) e células do sistema imune. Já os CBR2 são 

primariamente localizados em células do sistema imune e 

tecidos, podendo estar envolvidos em eventos inflamatórios e 

de imunossupressão (MAKARY et al., 2018). 

 Alguns medicamentos à base de Cannabis spp., 

tais como os sintéticos, Cesamet® e Marinol®, e naturais, 

Sativex®, fumados ou ingeridos via oral vêm crescendo seu uso 

em pacientes como prevenção dos sintomas de náusea/vômito  
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induzidos por quimioterapia e radioterapia no tratamento do 

câncer e para dor crônica (MAKARY et al., 2018). 

O CBD pode ser utilizado em inúmeras ações 

farmacológicas, como por exemplo no tratamento das náuseas, 

dor, sono, ansiedade, epilepsia, artrite, depressão, doenças de 

Parkinson, Alzheimer, dentre inúmeras patologias da nossa 

sociedade (NELSON et al., 2020). 

O THC, composto psicoativo da planta, também é capaz 

de trazer benefícios à saúde de forma eficaz. Este gera 

melhorias mensuráveis no alívio dos sintomas das dores, 

náuseas, sono, ansiedade, patologias oncológicas e até mesmo 

a doença de Alzheimer (PETZKE et al., 2016). 

Os efeitos benéficos podem ser observados em estudos 

clínicos, com efeitos colaterais leves e na realidade prática de 

diversos países que já regulamentaram o uso medicinal e/ou 

recreativo da planta. Um estudo com 239 pacientes em Israel 

mostrou que o efeito colateral que mais acometeu a amostra foi 

tontura, mas apenas em 19 casos (7,9%). Outros efeitos 

identificados foram boca seca (16), náusea e vômito (13), 

hiperatividade (12) e psicoatividade (11) (SAGY et al., 2019). 

Em contrapartida, existem diversos medicamentos que 

são utilizados hoje no tratamento das condições mencionadas 

e que podem gerar efeitos colaterais diversos, trazendo 

dificuldades aos que fazem uso em longo prazo, podendo 

promover problemas secundários ou mesmo reduzindo a 

qualidade de vida de pessoas que já tem tal qualidade de vida 

comprometida (Quadro 1). 

 Enquanto o Brasil permanece relutante com a 

possibilidade de regulamentação efetiva do uso da planta e 

seus fitocanabinoides, o governo canadense já tem até material 
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didático para que profissionais de saúde compreendam melhor 

sobre a terapêutica canábica e possam aplica-la no tratamento 

de diversas condições de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE 

CANADENSE, 2018). 

Segundo Cangemi e Kuo (2019) há diferença no 

tratamento de náuseas agudas e crônicas, pois estas se dão 

através de vias centrais diferentes, logo, a depender do tipo de 

tratamento que se utiliza é necessária uma abordagem 

específica. Para tratamentos agudos, antieméticos e 

procinéticos aparentam ter boas respostas, porém, para uso 

crônico, os antidepressivos tricíclicos, gabapentina, olanzapina, 

mirtazapina, benzodiazepínicos e canabinoides vem mostrando 

boas respostas no tratamento dessas mesmas condições e 

podem ser eficazes para o combate crônico de náuseas. 

Conforme Mogollón e Díaz (2020) os efeitos colaterais 

mais relatados em relação ao uso crônico de antieméticos são 

os efeitos extrapiramidais, como distonia aguda, acatisia, 

discinesia tardia e síndrome neuroléptica maligna, além dos 

sintomas de uso agudo que podem incluir sonolência, boca 

seca e constipação.  
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Quadro 1. Patologias e principais medicamentos utilizados no 

tratamento  

Patologia Classificação Princípio ativo Principais efeitos colaterais 

Náusea Antieméticos 

Dimenidrinato 

Prometazina 

Domperidona 

Metoclopramida 

Ondansetrona 

Inquietação,sonolência, fadiga, 

insônia, cefaléia, tontura, 

náuseas, distúrbios intestinais, 

confusão mental, euforia, 

sialosquese, 

cicloplegia,midríase, 

taquicardia, retenção urinária, 

hipertermia, convulsões, 

constipação intestinal, 

nervosismo, excitação 

Insônia 
Benzodiazepínicos 

Alprazolam 

Midazolam 

Diazepam 

Clonazepam 

Bromazepam 

Diminuição da atividade 

psicomotora, prejuízo na 

memória, tontura, zumbido, 

reação paradoxal (excitação, 

agressividade e desinibição), 

risco de desenvolvimento de 

tolerância e dependência 

Dor crônica 

Analgésicos e 

antitérmicos 

Paracetamol 

Dipirona 

Naproxeno 

Acetaminofeno 

Benzidamina 

Agitação, confusão mental, 

euforia, sialosquese, 

cicloplegia, midríase, 

taquicardia, retenção urinária, 

hipertermia, convulsões, 

constipação intestinal, cefaléia, 

nervosismo, excitação. 

Analgésicos Opióides 

Meperidina 

Oxicodona 

Tramadol 

Codeína 

Constipação, náuseas, vômitos, 

tontura e sedação. 

Fonte: KOROLKOVAS e BURCKHALTER, 1988 

Fitocanabinoides no tratamento de náuseas 
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O THC, que age nos CB1R e CB2R do sistema nervoso, 

desencadeia uma série de reações que vão culminar na 

abertura de canais para potássio operados por voltagem e 

fechamento dos canais para cálcio operados por voltagem, 

levando a um decréscimo na liberação de vários 

neurotransmissores, e por isso apresenta um espectro amplo 

de ações (MAYER et al., 2019). Essa substância apresenta 

efeito antieméticos mais potente que outros fármacos utilizados 

com a mesma finalidade. Apesar de apresentar uso limitado por 

conta dos efeitos colaterais induzidos, especialmente os 

psicotrópicos, contudo é comprovado que os compostos 

canabinoides têm o potencial de produzir efeitos terapêuticos 

(FONSECA et al., 2019). 

O CBD possui grandes propriedades antieméticas, efeito 

este que possivelmente está relacionado com a sua capacidade 

para modular a transmissão serotoninérgica (5-HT1A). Este age 

como um modulador alostérico negativo dos receptores CB1R, 

atuando também em outros receptores, incluindo o TRPV1 e de 

adenosina A2A, além de de outros mecanismos, como o 

aumento nos níveis de anandamida (um canabinoide 

endógeno), não apresentando propriedades tóxicas. As 

evidências apontam que o CBD ajuda na redução dos efeitos 

adversos relacionados ao THC, fato que tem implicações na 

prática clínica (MAYER et al., 2019).  

O controle da náusea e vômito está diretamente ligado a 

ativação do receptor 5-HT1A, um receptor acoplado à proteína 

Gq/o, que tem como uma de suas ações o fechamento de 

canais iônicos acarretando na inibição do estímulo emético, o 

que torna esses receptores alvos farmacológicos para o 

tratamento antiemético. Estudos recentes sugerem que outro 
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fitocanabinoide, o CBDA, pode induzir efeito anti-náusea 

mediado pela ativação do receptor serotoninérgico. Além de 

reduzir a náusea aguda o CBDA tem o potencial de reduzir a 

náusea antecipatória (condicionada), que é o tipo de náusea 

que acomete os pacientes em tratamento com os 

quimioterápicos (ROCK, LIMEBEER e PARKER, 2015; ROCK 

et al., 2016).  

Devido à instabilidade pela susceptibilidade ao ambiente, 

o CBDA tem sido pouco estudado, entretanto, a adição de um 

grupo éster metílico (CBDA-ME) aumentou consideravelmente 

sua estabilidade, possibilitando a realização de análises da sua 

eficácia terapêutica. Quando mantido a 4 °C por 21 dias, o 

CBDA-ME permaneceu inalterado, ao contrário do CBDA que 

se decompôs parcialmente. É possível ver a cadeia química do 

CBDA e CBD (figura 1).  

Figura 1. Estrutura química dos principais fitocanabinoides 

utilizados na terapêutica. (a) canabidiol (CBD) e ácido 

canabidiólico (CBDA); (b) ∆9-tetrahidrocanabinol (THC) 

 
Fonte: Adaptado de Mechoulam, 1970. 

 

Atualmente não existem tratamentos eficazes para 

náusea antecipatória e como o CBDA demonstrou-se promissor 
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nesses casos, foram feitos testes comparativos entre ele e sua 

forma mais estável (CBDA-ME) na inibição do receptor 5-HT1A 

e foram feitos testes não-clínicos e clínicos para comprovar a 

ativação desse receptor em ratos e humanos por essas 

substâncias (ROCK et al., 2020). Análises in vitro sugerem que 

o CBDA pode aumentar a ativação do receptor 5-HT1A no 

tronco cerebral de ratos e também de humanos por parte do seu 

agonista 8-OH-DPAT. A curva dose-resposta sigmóide foi 

observada em doses baixas. Os testes também evidenciaram a 

similaridade de resposta in vitro entre o CBDA e o CBDA-ME, 

este último com maior potência e uma curva dose-resposta 

mais ampla por apresentar resposta em doses ainda menores 

(PERTWEE et al., 2018).  

Nenhuma das concentrações utilizadas no estudo que 

produziu aumento significativo na eficácia do 8-OH-DPAT 

produziu qualquer alteração significativa na sua potência 

diretamente, sugerindo que tanto o CBDA como seu éster 

metílico funcionou como um modulador alostérico positivo na 

ativação do 5-HT1A, havendo evidências de que alguns 

moduladores alostéricos positivos aumentam a eficácia mas 

não a potência dos agonistas em certos receptores. Assim, 

esses dados mostraram que a capacidade do CBDA de reduzir 

a náusea aguda e antecipatória em ratos se estendeu ao 

CBDA-ME, porém, este último mostrou-se com maior potência 

(PERTWEE et al., 2018). 

 

Fitocanabinoides no tratamento da insônia  

 

O CBD apresenta propriedades farmacológicas no 

tratamento de distúrbios do sono. Este, diferente do THC, 
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mostrou ter efeito ansiolítico por atuar como um 

neuromodulador em diferentes mecanismos fisiológicos. Em 

indivíduos com ansiedade generalizada, mostrou considerável 

melhora quando comparado ao efeito placebo, e apresentou 

efeito benéfico no sono. O CBD, quando usado em médias a 

altas doses, apresentou efeito sedativo e melhora da qualidade 

do sono (GONTIJO et al., 2016). 

Alguns neurotransmissores como a dopamina, 

serotonina, norepinefrina, epinefrina, adenosina e acetilcolina 

estão envolvidas diretamente à modulação do ciclo sono-vigília. 

Em estudos anteriores utilizando o CBDA e seu análogo mais 

estável CBDA-ME (MURILLO-RODRÍGUEZ et al., 2020), foram 

demonstrados que esses compostos modulam os 

neurotransmissores do ciclo circadiano. 

Os testes realizados em ratos Wistar machos 

demonstraram que a resposta dose dependente do CBDA e do 

CBDA-ME  foi capaz de causar o aumento da vigília prolongada 

e de diminuir a duração do sono de ondas lentas, enquanto o 

sono de movimentos rápidos dos olhos (REM) não apresentou 

alteração significativa (MURILLO-RODRÍGUEZ et al., 2020) . 

As alterações neuroquímicas foram observadas através 

de sondas de microdiálise cerebral colocadas no núcleo 

accumbens (NAc) ou no prosencéfalo basal em animais que se 

moviam livremente durante o tratamento com o CBDA-ME. 

Dessa forma, os resultados evidenciaram que o CBDA-ME foi 

capaz de aumentar os níveis extracelulares de dopamina e 

serotonina no NAc, e de adenosina e acetilcolina no 

prosencéfalo basal (MURILLO-RODRÍGUEZ et al., 2020).  
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Fitocanabinoides no tratamento da dor 

 

Tanto o THC quanto CBD são ferramentas na gestão do 

paciente com dor, seus efeitos relatados são diminuição do 

nível da dor e aumento da tolerância à mesma, e 

consequentemente melhora da qualidade de vida. Mostram-se 

bastante eficientes no tratamento da dor, podendo ser utilizados 

no auxílio das dores neuropáticas crônicas de qualquer 

etiologia, fibromialgia, dor, espasticidade, em esclerose 

múltipla, dor em lesão medular, dor oncológica e como 

coadjuvante para melhora do humor e sono (ANDREAE et al., 

2015).  

 Diversos estudos apontam que o uso 

concomitante do desses fitocanabinoides se mostra bastante 

eficaz no tratamento da dor relacionada à esclerose múltipla, 

artrite, enxaqueca, dor do câncer, além de outras condições 

dolorosas. Quando combinados, a dupla de canabinoides e os 

demais compostos da planta criam o que é conhecido como o 

efeito comitiva, culminando mutuamente em melhoria do 

prognóstico relacionado ao tratamento. O CBD retarda a 

repartição de THC no fígado (metabolismo), permitindo que os 

efeitos terapêuticos do THC ocorram sem que o efeito 

psicoativo seja tão forte e fazendo persistir por mais tempo 

(AVIRAM et al., 2017). 

O CBD é responsável por diversas respostas no 

tratamento da dor, dado os seus possíveis efeitos anti-

inflamatórios, neuroprotetores, antipsicóticos, antiepiléticos, 

ansiolíticos, anti-tumorais e outros. Estudos demonstraram que 

o CBD pode ajudar a reduzir a dor crônica, afetando a atividade 
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do receptor endocanabinóide, reduzindo a inflamação e 

interagindo com neurotransmissores (PETZKE et al., 2016).  

Já se sabe que o CBDA produz respostas anti-

hiperalgésicas em um modelo de dor inflamatória conforme 

apontam Rock, Limebeer e Parker (2018), no entanto sua 

instabilidade o torna um composto desafiador para trabalhar 

experimentalmente em estudos in vivo. O desenvolvimento do 

CBDA-ME demonstrou maior potência na supressão da 

ansiedade, depressão e náuseas em ratos (HEN-SHOVAL et 

al., 2018; PERTWEE et al., 2018). 

Num estudo in vivo pré-clínico em ratos Sprague-Dawley 

machos e fêmeas em modelo de dor neuropática periférica 

foram avaliadas doses diárias de 2 e 4 μg/kg de CBDA-ME.  A 

eficácia antinociceptiva deste canabinóide foi avaliado através 

dos testes de Von Frey. Nos animais machos, o CBDA-ME 

induziu um efeito anti-hiperalgésico crônico dependente da 

concentração também influenciando os mecanorreceptores 

nociceptivos e não-nociceptivos, que não foram observados em 

fêmeas em nenhuma das concentrações testadas. Logo, o 

estudo demonstrou que o CBDA-ME possui uma ação 

antinociceptiva para o tratamento de lesão do nervo periférico 

em ratos machos em doses baixas (ZHU et al., 2020).  

 

CONCLUSÕES  

 

Com base nos riscos dos tratamentos convencionais 

utilizados para insônia, náusea e dor, foi possível verificar que 

existem soluções menos danosas para realizar os mesmos 

tratamentos com eficácia semelhante utilizando os compostos 

da Cannabis spp. e seus fitocanabinoides CBD, THC e CBDA 
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isolados ou sintéticos, através da manipulação de 

características desses compostos em prol de aumentar a  

eficácia e reduzir os riscos. E dessa forma, como possibilidade 

de solução estratégica na prospecção de novos fármacos para 

as patologias abordadas nesta revisão, já está evidente que o 

uso da Cannabis spp. e seus derivados é eficaz e seguro como 

tratamento medicinal alternativo para essas doenças.   
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RESUMO: Considerando a segurança do paciente, a 
Organização Mundial de Saúde, em 2004, criou o Programa de 
Segurança do Paciente, que têm como objetivo principal propor 
medidas para reduzir os riscos e eventos adversos associados 
ao cuidado em saúde, incluindo aqueles que envolvem 
medicamentos. Dentre os erros de medicação, alguns 
medicamentos em específico são mais relacionados aos erros 
e maior gravidade, os medicamentos de alta de vigilância são 
aqueles que podem levar a erros mais impactantes na vida dos 
pacientes, inclusive levar até a morte. Esses medicamentos são 
classificados pelo Institute for Safe Medication Practices e 
assim denominados pela capacidade de causar danos 
significativos ao paciente devido a alguma falha no processo de 
uso. Dessa forma, todo o processo de medicação que envolve 
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esses medicamentos deve ser bem estabelecido e 
acompanhado por uma equipe capacitada. Levando em conta 
a importância da minimização de riscos e eventos adversos no 
cuidado em saúde e uso de medicamentos, foi elaborado num 
hospital geral de 108 leitos e 6 distintos setores a identificação 
desses medicamentos e elaboração de um guia de diluição dos 
mesmos, sendo apresentado à equipe, por meio de ações 
educativas e disponibilizado a lista de medicamentos de alta 
vigilância e o guia de diluições em todos os setores, facilitando 
acesso a consulta. 
Palavras-chave: Medicamentos. Eventos adversos. 
Potencialmente perigosos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A segurança do paciente em hospitais vem sendo 

discutida há bastante tempo, Florence Nightingale no século 

XIX já trazia o tema para discussão, ressaltando sobre a 

importância de medidas para prevenção de erros em 

instituições de saúde (CAVALCANTE et. al., 2015). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) criou, em 2004, 

a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Os objetivos 

desse programa, que passou a chamar-se Programa de 

Segurança do Paciente, entre outros, é organizar os conceitos 

e as definições sobre segurança do paciente e propor medidas 

para reduzir os riscos e mitigar os eventos adversos de forma 

que os danos associados ao cuidado de saúde, neles 

envolvidos os riscos do uso dos medicamentos, sejam mínimos 

(BRASIL, 2014).  
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Caracterizam-se como segurança do paciente todos os 

estudos e prática para diminuição ou eliminação de riscos na 

assistência em saúde que podem gerar danos ao paciente. As 

ações de diminuição ou eliminação de riscos são promovidas 

pelas instituições de saúde e ensino para reduzir ao mínimo 

aceitável. No Brasil, as metas para segurança do paciente são 

baseadas nas metas internacionais da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (CONASS, 2018). As metas são: a identificação 

do paciente, comunicação efetiva, uso correto de 

medicamentos, protocolos para cirurgias seguras, redução do 

risco de infecções associadas aos cuidados de saúde e a 

redução de quedas e lesão por pressão, busca-se o 

cumprimento do objetivo da segurança do paciente 

(INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO 

PACIENTE, 2017).  

No que diz respeito a segurança do uso de 

medicamentos, algumas estratégias são descritas, como por 

exemplo ações educativas, conciliação de medicamentos, a 

informatização das etapas do ciclo da assistência farmacêutica, 

incluindo administração, por meio da estruturação de 

prescrições, codificação por código de barras entre outras 

medidas (SODRÉ-ALVES, 2018; SAMSIAH, 2016; SEIDLING e 

BATES, 2016; GRISSINGER, 2016).  

A gravidade dos erros de medicação que ocorrem 

dependem do medicamento e da etapa do processo envolvido 

(SEIDILING e BATES, 2016). Dentre os medicamentos, alguns 

em específico são mais relacionados aos erros de medicação, 

e dentre esses é importante ressaltar sobre os medicamentos 

de alta vigilância (MAV) ou medicamentos potencialmente 
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perigosos ou ainda medicamentos de alto risco, como são 

denominados, pois esses possuem maior capacidade de 

provocar danos (ISMP BRASIL, 2019). 

Os MAV podem causar danos significativos ao paciente 

em decorrência de uma falha no processo de utilização. Os 

erros associados a esses medicamentos podem não ocorrer em 

maior frequência, contudo, suas consequências tendem a ser 

mais graves, podendo ocasionar danos permanentes ou a 

morte (ISMP BRASIL, 2019).  

O Institute for Safe Medication Practices (ISMP) 

disponibiliza uma lista atualizada desses medicamentos, sendo 

essa listagem o resultado de consulta aos principais bancos de 

dados americanos de notificação de erros de medicação, 

relatos de casos na literatura, dados de ações litigiosas e 

consultas a profissionais de saúde e estudiosos. Na versão 

atual, publicada em 2019, o documento contou com 

contribuições de profissionais do seu conselho consultivo, de 

especialistas em segurança e de profissionais de saúde por 

meio da aplicação de um questionário. Além disso, realizou-se 

também uma comparação entre os resultados da pesquisa 

realizada com os profissionais de saúde em 2014 e 2018, em 

que foram observadas diferenças entre os medicamentos 

considerados potencialmente perigosos na avaliação desses 

profissionais (ISMP BRASIL, 2019).  

Levando em consideração os desfechos dos erros que 

podem vir a ocorrer e a susceptibilidade do paciente em todas 

as etapas do processo de medicação, medidas preventivas de 

minimização de risco devem ser estabelecidas em todo ciclo 

que envolve o uso do medicamento, como aquisição, 
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armazenamento, prescrição, dispensação, preparo de dose, 

reconstituição, diluição e administração (SODRÉ-ALVES, 2018; 

GRISSINGER, 2016). De acordo com a literatura a maior 

frequência de erros ocorrem nas fases de prescrição e 

administração, isto é, fases iniciais e finais do processo, 

denotando assim a importância de medidas preventivas a cada 

etapa (STULZ e NATAHA, 2015). 

 

OBJETIVO 

 

Considerando essa temática, objetivou-se neste estudo 

descrever a experiência da identificação de medicamentos de 

alta vigilância e elaboração de um guia de diluição desses 

medicamentos injetáveis como medidas de esforços na 

promoção de maior segurança ao paciente no cenário 

hospitalar, almejando evitar a ocorrência de danos frente aos 

processos e práticas de cuidados de saúde.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

Trata-se de um estudo de intervenção, do tipo relato de 

experiência a partir da vivência da Residência Multiprofissional 

em saúde Materno-Infantil da Escola Multicampi de Ciências 

Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(EMCM/UFRN), no Hospital Regional Dr. Mariano Coelho. 

O hospital de vivência deste estudo classifica-se como 

hospital geral, atualmente com 108 leitos, sendo 21 de 

obstetrícia, 17 de pediatria e 10 de Unidade de Cuidados 

Intermediários Neonatal (UCIN), os demais são divididos em 
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clínica médica, clínica cirúrgica e Unidade Terapia Intensiva 

(UTI) adulto. O Hospital conta ainda com uma Maternidade, fica 

localizado na cidade de Currais Novos-RN, sendo referência 

para os municípios da Região Seridó do Rio Grande do Norte.  

No hospital descrito foi implementado a identificação dos 

Medicamentos de Alta Vigilância (MAV), processo esse que 

passou por algumas etapas, das quais inicialmente foi realizado 

um levantamento bibliográfico sobre os MAV, sua importância 

para o Hospital, pacientes e profissionais. Foram utilizados na 

busca os descritores “medicamentos de alta vigilância”, 

“medicamentos potencialmente perigosos”, “segurança do 

paciente”, “eventos associados a medicamentos de alta 

vigilância”, utilizando bases de dados como o Scielo, PubMed, 

NCBI e Science Direct. A partir do levantamento dos 

medicamentos componentes no grupo dos MAV foi elaborado 

um quadro com classificação seguindo a Anatomical 

Therapeutic Chemical (ATC) e considerando os medicamentos 

padronizados na unidade da farmácia hospitalar.  

A tabela 1, apresenta a classificação dos medicamentos 

de alta vigilância padronizados na unidade da farmácia 

hospitalar. Essa tabela, foi elaborada a partir da lista atual 

disponibilizado pelo ISMP. Os medicamentos potencialmente 

perigosos foram organizados na tabela como “classe 

terapêutica”, quando todos os medicamentos da classe são 

considerados potencialmente perigosos; ou como 

“medicamentos específicos”, quando apenas um ou alguns 

medicamentos da classe terapêutica apresenta risco 

aumentado de provocar danos significativos ao paciente na 
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ocorrência, seguindo as recomendações do Institute for Safe 

Medication Practices (ISMP, 2019).  

 
Tabela 1. Classificação dos MAV padronizados na Farmácia Hospitalar 

(Continua) 

Classe Terapêutica Medicamentos 

Agonistas adrenérgicos 

endovenosos 

Dobutamina 

Dopamina 

Epinefrina 

Etilefrina 

Norepinefrina 

Terbutalina 

 

Analgésicos opióides 

intravenosos 

Fentanila 

Morfina 

 

Anestésicos gerais, 

inalatórios e intravenosos 

Bupivacaína 

Cetamina 

Lidocaína 

Propofol 

Sevoflurano 

 

Antiarrítmicos 

intravenosos 

Amiodarona 

 

Tabela 1. Classificação dos MAV padronizados na Farmácia Hospitalar 

(Continuação) 
 

Bloqueadores 

neuromusculares 

Rocurônio 

Suxametônio  

 

Antitrombóticos 

Enoxaparina 

Heparina 

Varfarina 

 

Hipoglicemiantes orais Glibenclamida 
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Metformina 

 

Inotrópicos 

endovenosos 

Deslanosídeo 

 

Insulinas 

NPH 

Regular 

 

Sedativos 

 

Diazepam 

Fenobarbital 

Midazolam 

 

 

 

Específicos 

 

Água para 

injeção (volume ≥ 

100 mL) 

Cloreto de 

potássio (KCl) 

19,1% 

Cloreto de sódio 

(NaCl) > 0,9% 

Glicose 

hipertônica > 

20% 

Nitroprussiato de 

sódio injetável 

Ocitocina 

Prometazina 

injetável 

Sulfato de 

Magnésio 

(MgSO4) 10%  

Fonte: Autores (2020). 

 

Consecutivamente a elaboração da tabela, foram 

produzidas etiquetas de identificação dos MAV, confeccionadas 

em papel adesivo com o alerta “ALTA VIGILÂNCIA”, sendo 
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estas fixadas nas embalagens dos medicamentos assim 

classificados (Figura 1). 

 

Figura 1: Etiquetas de identificação dos medicamentos 

potencialmente perigosos.   

 
Fonte: autores.  
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Para compreensão da intervenção pela equipe da 

farmácia e demais setores, com auxílio do Núcleo de 

Segurança do Paciente (NSP) do Hospital, foram realizadas 

práticas educativas, nas quais foram apresentados à equipe um 

material impresso colorido em folha A4,  contendo a definição 

dos medicamentos de alta vigilância e apresentação da tabela 

1 elencando quais se encaixam nessa classificação, sendo 

esse material disposto de forma física impressa em todas as 

clínicas do Hospital: UTI adulto, clínica obstétrica, pediatria, 

UCIN, clínica médica e clínica cirúrgica. 

Considerando o apoio do NSP da unidade hospitalar, foi 

realizado também a elaboração de um guia de diluição, preparo 

e administração dos medicamentos padronizados na farmácia 

hospitalar, neles, compreendidos os medicamentos de alta 

vigilância, a fim de garantir uma maior segurança e qualidade 

no processo de assistência ao paciente. Assim, o guia no 

formato impresso foi disponibilizado nos setores, assim como 

disponível na farmácia, de fácil acesso, para consulta por todos 

profissionais.  

A tabela 2 ilustra o guia de diluição dos MAV que foi 

elaborado, onde foram explanados os reconstituintes e 

diluentes compatíveis a serem utilizados de acordo com a via 

de administração (intravenosa, intramuscular, subcutânea, 

percutânea, intracardíaca ou intratecal), assim como foi incluso 

o tempo de estabilidade das soluções preparadas, de acordo 

com os fabricantes dos medicamentos disponíveis na 

instituição. Foi utilizado para consulta de informações técnico-

científicas bases como o Micromedex, bulas de laboratórios 

farmacêuticos e/ou fontes fornecidas pelo fabricante do 



IDENTIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE GUIA DE DILUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA EM UM HOSPITAL GERAL 
COMO MEDIDA DE SEGURANÇA AOS PACIENTES: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

47 
 

medicamento, sendo consideradas as informações que 

ofereceram maior segurança para o tratamento do paciente. 
Tabela 2. Guia de diluição e administração dos MAV (Continua) 

Medicamento Administração Reconstituição Diluente Estabilidade 

Amiodarona 

(Hypolabor) 

EV 

 
- SG 5%       24 h (TA) 

Bupivacaína 

(Hipolabor) 

Intratecal 

 
- - - 

Cetamina 

(Cristália) 

EV 

IM 
- 

SF 

0,9%,  

SG 5% 

  

- 

Cloreto de 

Potássio 

19,1% 

(Isofarma) 

EV - 
SF 

0,9%  
- 

 

Cloreto de 

Sódio 20% 

(Farmace) 

EV - 

SF 

0,9%, 

SG 5% 

24 h (TA) 

Deslanosídeo 

(União 

Química) 

 

EV 

IM 

 

 

SF 

0,9%,  

SG 5% 

- 

Diazepam 

(Teuto) 

EV 

IM 
       - - 

Uso 

imediato 

Dobutamina 

(Hypofarma)  
EV - 

SF 

0,9%, 

SG 5% 

RL 

 

24 h (TA) 
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Dopamina 

(Hypolabor) 

 

EV - 

SF 

0,9%, 

SG 5% 

- 

Enoxaparina 

(Eurofarma) 

 

SC 

 
- - - 

Epinefrina 

(Hipolabor) 

EV 

IM 

Intracardíaca 

SC 

 

- SF 

0,9%, 

SG 5% 

24 h (TA) 

 

 

    

Tabela 2. Guia de diluição e administração dos MAV (Continuação) 

 

Epinefrina 

(Hipolabor) 

EV 

IM 

Intracardíaca 

SC 

 

- SF 

0,9%, 

SG 5% 

24 h (TA) 

Etilefrina 

(União 

Química)  

EV 

IM 
- 

SF 

0,9%, 

SG 5% 

RL 

 

- 

Fenobarbital 

(Cristália) 

EV 

IM 
- 

SF 

0,9%, 

SG 5% 

 

Uso 

imediato 

Fentanila 

(Cristália) 

EV 

IM 
- 

SF 

0,9%, 

SG 5% 

 

24 h (TA) 

Glicose 50% 

(Farmace) 
EV - 

SF 

0,9%, 

SG 5% 

RL 

 

Uso 

imediato 
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Heparina 

(Crisália) 

 

EV 

SC 

- 
SG 5% 

RS 

- 

 

Lidocaína 

(Hypofarma) 

EV 

Percutânea 

 

- SG 5%  - 

Midazolam  

(Hipolabor) 

 

EV - 

SF 

0,9%, 

SG 5% 

24 h (TA) 

72 h (REF) 

Morfina 

(Cristália) 

 

EV - 

SF 

0,9%, 

SG 5% 

Uso 

imediato 

Nitroprussiato 

de sódio 

(Cristália) 

 

EV 
2 mL diluente 

próprio 
SG 5% - 

Norepinefrina 

(Hypofarma) 
EV - SG 5% 

Uso 

imediato  

 

 

 

 

    

Tabela 2. Guia de diluição e administração dos MAV (Continuação) 

 

Norepinefrina 

(Hypofarma) 
EV - SG 5% 

Uso 

imediato  

 

Ocitocina 

(União 

Química) 

EV - 

SF 0,9% 

SG 5% 

 

- 

Prometazina 

(Sanval) 
EV - 

A.D 

SF 

0,9%, 

SG 5% 

 

- 

Propofol 

(Cristália) 
EV - 

SF 

0,9%, 

SG 5% 

6 h (TA) 
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Rocurônio 

(Eurofarma) 
EV - 

A.D 

SF 

0,9%, 

SG 5% 

 

 

24 h (TA) 

Sulfato de 

Magnésio 

(Isofarma) 

EV 

IM 

 

- 

SF 

0,9%, 

SG 5% 

 

Sulfato de 

Magnésio 

(Isofarma) 

Suxametônio 

(Blau) 

EV 

IM 

2- 10 mL 

A. D 

A.D 

SF 0,9% 

SG 5% 

 

24 h (TA) 

Terbutalina 

(União 

Química) 

EV 

SC 
- SG 5% 12 h (TA) 

Fonte: autores. 

 

Os veículos indicados para a reconstituição, quando 

necessária, e diluição, são aqueles comprovadamente 

compatíveis com os medicamentos, isto é, aqueles cuja 

combinação com o medicamento em mesmo recipiente não 

oferece riscos de turvação, precipitação ou comprometimento 

de estabilidade (CORREIA, 2019).  

Quando avaliado a estabilidade após reconstituição e 

diluição, foi considerado a temperatura ambiente (TA) e o tempo 

de refrigeração (RF). O hífen (-) presente nas lacunas dessas 

colunas significa que não havia nenhuma informação a respeito 

nas bases de dados consultadas. 

Nessa perspectiva, se propôs a manutenção do processo 

de educação continuada para adaptações a essa nova 
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realidade no hospital, englobando todos os profissionais 

alocados na farmácia hospitalar, bem como os enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e demais profissionais de outros 

setores.  

O estudo não foi submetido a avaliação por parte do 

comitê de ética, uma vez que as informações apresentadas são 

experiências pessoais vivenciadas.  Contudo, ressalta-se que 

todos os princípios éticos foram seguidos conforme a resolução 

466/2012. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

 As estatísticas com relação aos erros de medicação 

reforçam a necessidade de se compreender mais 

profundamente os complexos processos envolvidos, 

justificando a busca incessante pela segurança do paciente. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou o Global Patient 

Safety Challenge on Medication Safety, o seu terceiro desafio 

para a segurança do paciente, caracterizando-se como uma 

iniciativa mundial que busca reduzir em 50% os incidentes 

evitáveis associados ao uso de medicamentos em todos os 

países nos próximos cinco anos. Esse programa estabelece 

intervenções voltadas ao fortalecimento dos sistemas de saúde 

e ao incentivo às práticas seguras, reconhecendo a importância 

dos medicamentos e os riscos associados para a saúde e 

segurança do paciente (WHO, 2017).  

 Arduini e colaboradores (2018) observaram a alta 

frequência de MAV em prescrições médicas e, embora os erros 

que ocorram com estes medicamentos não sejam os mais 
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frequentes, apresentam consequência mais graves, podendo 

ocasionar lesões permanentes ou a morte. Grissinger (2016) 

afirma que às diversas organizações dedicadas à segurança do 

paciente no mundo recomendam aos profissionais de saúde 

que conheçam seus riscos e implementem práticas para 

minimizar a ocorrência de erros envolvendo este grupo de 

medicamentos nos diferentes locais de prestação de serviços, 

nele compreendidos o ambiente hospitalar.   

 Segundo Souza (2018), o contexto hospitalar requer a 

implementação de gerenciamentos de risco, como o 

desenvolvimento e aplicação de medidas de proteção, visando 

identificar e eliminar condições que potencializam os erros. 

 No Brasil, além da garantia do acesso da população aos 

serviços de saúde e a medicamentos com qualidade, segurança 

e eficácia comprovados, é necessária a implantação de práticas 

assistenciais voltadas à prestação de cuidados aos pacientes 

que promovam o uso seguro e racional de medicamentos, 

propiciando resultados que influenciem diretamente os 

indicadores sanitários, visto que o país se encontra entre os dez 

maiores mercados consumidores de medicamentos do mundo 

(NUNES et al., 2020).  

 Tal conjuntura favorece que o farmacêutico desempenhe 

atividades clínicas, seja de maneira pontual, seja de forma 

estruturada/sistematizada em seu conjunto como serviços 

clínicos, a partir das atribuições profissionais que lhe são 

inerentes. A importância dessa atuação clínica foi confirmada 

por estudos diversos, dos quais alguns concluíram que a 

atuação desse profissional permitiu reduzir os erros de 

medicação em cerca de 66%, melhorou significativamente os 
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resultados terapêuticos obtidos pelos pacientes e ajudou a 

modificar os padrões de qualidade da prescrição em 

populações especiais de pacientes (LEE et al., 2019). 

 É de grande importância o acesso à informação por parte 

dos profissionais de saúde e pacientes, pois ambos podem 

funcionar como barreira no processo de erro de medicação, os 

profissionais devem ter conhecimento de quais medicamentos 

são potencialmente perigosos, e desses, quais são 

disponibilizados na instituição, é de fundamental importância o 

treinamento contínuo acerca da utilização dos medicamentos, a 

saber de informações técnicas específicas, como dose máxima 

permitida, necessidade de diluição e outras características 

inerentes aos MAV. Por outro lado, o paciente ou 

acompanhante quando orientado de forma clara sobre o 

esquema terapêutico prescrito pode contribuir no processo de 

segurança do paciente ficando alerta acerca do que está sendo 

utilizado (ISMP BRASIL, 2015). 

 Nesse contexto, Reis e colaboradores (2018), realizaram 

um estudo transversal, tipo inquérito, em unidades de terapia 

intensiva com profissionais de saúde, no qual observaram que 

medicamentos de uso rotineiro em unidades de terapia 

intensiva tiveram uma menor taxa de reconhecimento como 

MAV pelos profissionais, como por exemplo a insulina, que foi 

utilizada por cerca de 97% e apenas 76% foi reconhecido como 

MAV. As vulnerabilidades que sucedem essa falta de 

conhecimento, a falta de barreiras de prevenção de erros, 

devem ser vistas pelas instituições hospitalares, com o intuito 

de implementar programas de educação permanente, visando 

a cultura de segurança do paciente. 
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 A fortalecimento da integração dos profissionais ao 

serviço beneficia o conhecimento sobre as necessidades e 

prioridades locais da instituição a serem estabelecidas. Peng e 

Wu (2017), por exemplo, ao avaliarem as causas dos danos aos 

pacientes relacionados a medicamentos e a gravidade dos 

possíveis eventos adversos, estabeleceram sua própria lista de 

MAV, no hospital ao qual desenvolveram o estudo.  

 Apesar de todas as medidas levantadas acerca do uso 

de MAV, ainda há escassez na literatura dos danos 

ocasionados por esse grupo de medicamentos. A escassez de 

informações acerca da incidência de eventos adversos a esses 

medicamentos é provavelmente devida a não notificação por 

parte das equipes envolvidas nos cuidados aos pacientes 

(TYYNISMAA et al., 2017). No entanto, é importante conhecer 

quais medicamentos e sistemas de medicação que - em 

decorrência de erros - provocam danos aos pacientes, para que 

possam ser realizadas estratégias para melhoria da segurança 

dos pacientes (GRISSINGER, 2016).  

 O farmacêutico deve estar atento aos diversos outros 

incidentes que podem ocorrer nos hospitais e que têm relação 

direta ou indireta com o uso de medicamentos, como as 

quedas, as flebites e as infecções hospitalares. O farmacêutico 

atuando junto aos núcleos de segurança do paciente das 

instituições tem o papel de identificar os riscos e incidentes que 

possam estar relacionados ao uso de medicamentos e propor 

ações para seu tratamento, evitando que voltem a ocorrer 

(NUNES et al., 2020).  

 As instituições de saúde que queiram oferecer 

assistência segura para seus pacientes devem definir, como 
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prioridade em suas estratégias, a gestão de riscos do processo 

de medicação, e para tanto é fundamental que se conheçam as 

características do sistema de medicação do estabelecimento de 

saúde, que se obtenha o apoio da alta administração e se 

estabeleça a infraestrutura necessária para iniciar as atividades 

de gerenciamento de riscos de uso de medicamentos, ou seja, 

atividades de farmacovigilância (NUNES et al., 2020).  

 

CONCLUSÕES  

 

Considerando a cultura de segurança que vêm sendo 

proposta ao longo das últimas décadas, os erros que envolvem 

medicamentos, particularmente os de alta vigilância, têm um 

papel importante no que se refere à assistência à saúde. Pois 

quando ocorrem, podem causar danos graves aos pacientes. 

Sendo assim, ressalta-se a importância do conhecimento 

dos profissionais de saúde inseridos na instituição hospitalar 

acerca dos MAV, desde o conhecimento da definição, de quais 

medicamentos se enquadram nessa classificação, as doses a 

serem utilizadas, vias de administração e todo o processo que 

os envolvem na prática clínica, pois estes assumem um papel 

importantíssimo como barreira nos eventos que possam vir a 

ocorrer, assim como se preconiza a educação continuada para 

manutenção dessa cultura de segurança. 
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RESUMO  
 
Os fitoterápicos são medicamentos obtidos através de uma 
planta medicinal, ou dos seus derivados, com exceção das 
substâncias isoladas, tendo o objetivo profilático, curativa ou 
paliativa.O presente trabalho teve como foco descrever os cinco 
principais medicamentos fitoterápicos dispensados em uma 
farmácia do município de João Pessoa no período de setembro  
novembro de 2019 e compilar as informações terapêuticas das 
principais espécies vegetais ativas presentes nestes produtos e 
com isso auxiliar na assistência farmacêutica quanto ao uso 
correto e adequado dos produtos fitoterápicos. Este estudo 
apresenta caráter documental, descritivo com abordagem 
quantitativa. Para isto, foi acessado o relatório de vendas 
informatizado de produtos, através do programa de computador 
LINX BIG procurando por aqueles classificados como 
“fitoterápicos”. Os dados foram avaliados utilizando análise 
percentual e expressos em gráficos ou quadros. Durante o 
período avaliado foram dispensadas 87 unidades de 
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fitoterápicos industrializados, os cinco de maiores saídas foram: 
Seakalm® (75.8%), Valyanne® (10,3%), Arlivry® (8,0%), 
Hipérico® (3.5%) e Bioginko® (2.4%). As formas farmacêuticas 
mais utilizadas foram as sólidas, principalmente comprimidos. 
Todos os medicamentos analisados são usados por via oral, e 
a maioria desses tem ação no sistema nervoso central (SNC). 
Foi observado também que a comercialização de fitoterápicos 
ainda é pequena quando comparada aos medicamentos 
convencionais. Assim, neste trabalho, foram compiladas as 
informações terapêuticas das cinco espécies vegetais ativas. 
Muitas delas apresentam importantes efeitos adversos, 
contraindicações e interações, sendo estas informações de 
suma importância para a orientação do farmacêutico aos 
usuários quanto ao uso correto e adequado dos produtos 
fitoterápicos. 
           
Palavras-chave: Fitoterapia. Medicamentos fitoterápicos. 
Plantas medicinais. Assistência farmacêutica. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O surgimento do conceito de "natural" em muito 

contribuiu para o aumento do uso das plantas medicinais nas 

últimas décadas. Para muitas pessoas, esse conceito significa 

a "ausência de componentes químicos", que são aqueles que 

podem causar algum dano ou, de outra forma, representam 

perigo. Assim, produtos naturais passaram a ser sinônimo de 

produtos saudáveis, seguros e benéficos. Além desses fatores, 

o aumento do uso das plantas medicinais também pode ser 

explicado pelo avanço ocorrido na área científica que permitiu 

o desenvolvimento de fitoterápicos confiáveis e eficazes. 

Porém, ainda faltam estudos científicos que comprovem a 
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utilização segura e eficaz de várias plantas. (MAZIERO; 

TEIXEIRA, 2018). 

Fitoterápicos são produtos alopáticos derivados de 

plantas, usados com propósitos medicinais e para promoção da 

saúde. Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 

26/2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

são considerados Medicamentos Fitoterápicos “os obtidos com 

emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja 

segurança e eficácia sejam baseadas em evidências clínicas e 

que sejam caracterizados pela constância de sua qualidade”. 

Os Produtos Tradicionais Fitoterápicos, diferem quanto à 

segurança e efetividade, pois são “baseadas em dados de uso 

seguro e efetivo, publicados na literatura técnico-científica” 

(CARDOSO; AMARAL, 2019). 

O uso de fitoterápicos aumentou mundialmente nos 

últimos anos, assim como outras práticas complementares e 

alternativas de tratamento. As projeções do Instituto Brasileiro 

de Plantas Medicinais (IBPM) mostram que o mercado de 

medicamentos fitoterápicos movimenta até 500 milhões de 

dólares por ano no Brasil. Além disso, o mercado mundial de 

fitoterápicos cresce de 6% a 7% ao ano, enquanto o mercado 

farmacêutico tradicional apresenta um crescimento anual de 

apenas 3% a 4% (BORGES; SALES, 2018; OLIVEIRA et al., 

2016). 

Para que ocorra o uso racional de fitoterápicos, mesmo 

no contexto da automedicação, é imprescindível que 

informações a respeito destes produtos cheguem até o 

consumidor/usuário, de forma facilmente compreensível, com 

dados sobre segurança e eficácia, descrição do modo de usar 

e situações nas quais o acompanhamento médico é necessário. 



PRINCIPAIS MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS DISPENSADOS EM 
UMA FARMÁCIA DE JOÃO PESSOA-PB 

62 
 

O entendimento do uso racional de medicamentos também 

compreende a prescrição apropriada, a dispensação em 

condições adequadas e o consumo nas doses indicadas, nos 

intervalos definidos e no período de tempo indicado. A 

legislação vigente permite a dispensação de medicamentos 

fitoterápicos, apenas em farmácias, drogarias ou dispensários 

de medicamentos, onde o farmacêutico é a mais importante e 

acessível fonte de informação (BRITO et al., 2016; 

MORAIS;MARQUES, 2019).  

 Apesar disto, o conhecimento dos farmacêuticos e outros 

profissionais de saúde acerca da Fitoterapia é limitado, pois 

essa terapêutica é pouco abordada nas grades curriculares de 

graduação, e existe certa carência de bibliografias compiladas 

em língua portuguesa, sendo que as informações mais atuais e 

relevantes aparecem em artigos científicos em língua 

estrangeira e são de difícil acesso à maior parte dos 

profissionais. Considerando estes aspectos, este trabalho 

buscou avaliar quais são os medicamentos fitoterápicos 

industrializados mais dispensados em uma Farmácia do 

município de João Pessoa, e compilar as informações 

terapêuticas das principais espécies vegetais ativas presentes 

nestes produtos e com isso auxiliar na orientação do 

farmacêutico aos usuários quanto ao uso correto e adequado 

dos produtos fitoterápicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo apresenta caráter documental, descritivo 

com abordagem quantitativa. Foi realizado um levantamento 

dos fitoterápicos industrializados (medicamentos fitoterápicos) 
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mais dispensados em uma farmácia comunitária localizada no 

bairro Manaíra do município de João Pessoa, PB, Brasil, no 

período de setembro a novembro de 2019.  

Para isto, foi acessado o relatório de vendas 

informatizado de produtos, através do programa de computador 

LINX BIG procurando por aqueles classificados como 

“fitoterápicos”.  

A análise quantitativa foi realizada a partir das unidades 

comercializadas, sendo considerado como uma unidade o 

produto em sua embalagem final, independente da dosagem ou 

unidades posológicas contidas na mesma. Os resultados 

obtidos foram organizados e analisados com auxílio do 

programa Excel® (Microsoft Office, 2010).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A organização mundial da saúde (OMS) estima que, 

mesmo com os avanços alcançados nos últimos 30 anos no que 

se refere a políticas públicas, uma grande parte da população 

ainda não tem acesso regular a serviços de saúde 

convencionais e medicamentos essenciais, principalmente em 

países considerados menos desenvolvidos. Uma alternativa à 

terapêutica convencional é o uso de plantas medicinais e seus 

derivados (VILLAS BÔAS et al., 2016). 

A amostra compreendeu um total de 87 medicamentos 

fitoterápicos, durante o período de setembro a novembro de 

2019.  Ao considerar o valor líquido de vendas e o número de 

unidades de produtos comercializados, o percentual de venda 

dos fitoterápicos industrializados foi de apenas 3%, em relação 
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aos medicamentos alopáticos convencionais (dados não 

apresentados). 

Esse percentual é próximo ao encontrado por Oliveira 

(2015), 1,78%, ao analisar a venda e dispensassão de 

fitoterápicos em três drogarias no Estado de Mato Grosso. 

Nesta ocasião, o autor verificou, por entrevistas, que este baixo 

valor era, em parte, atribuído à falta de conhecimento por parte 

dos profissionais farmacêuticos para a sua indicação, pois a 

maioria dos fitoterápicos eram isentos de prescrição médica, e, 

também, à pouca aceitação pela população, que não confiava 

plenamente em medicamentos fitoterápicos, ou desconhecia 

quais eram eles. 

De acordo com Newman & Cragg (2016), 

aproximadamente 60% dos medicamentos disponíveis são 

oriundos de alguma forma de produtos naturais. Só em 2008, o 

mercado mundial de medicamentos de origem vegetal foi de 

19,5 bilhões de dólares, estimando um crescimento de 600% 

nos anos seguintes (DUTRA et al., 2016). Segundo Cechinel- 

Filho (2017), a palavra inovação tem sido tema de 

diversas indústrias brasileiras, devido à competitividade, e na 

área farmacêutica, os laboratórios têm investido na pesquisa e 

desenvolvimento de novos agentes medicinais, destacando os 

fitoterápicos, por serem mais “fáceis” quando comparados aos 

produtos sintéticos (CECHINEL-FILHO, 2017). Porém as 

etapas são muitas até o produto final, com alto custo, o que 

dificulta o processo. 

Como evidenciado na figura 1 o medicamento de maior 

dispensação com 75,8% foi o Seakalm®, seguido de 10,3% do 

Valyanne®, 8,0% do Arlivry® 3,5% do  Hipérico ® e 2,4% 

Bioginko®. 
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Figura 1: Quantitativo de vendas dos cinco medicamentos 

fitoterápicos industrializados mais dispensados no período de 

setembro a novembro de 2019 em uma farmácia de João 

Pessoa, PB (87 unidades). 

 
 

 

Na tabela 1, são mostrados os medicamentos 

fitoterápicos mais dispensados na farmácia com a descrição 

das espécies que os compõem, partes utilizadas, tipo de 

extração utilizada, formas farmacêuticas e indicações de uso.  

  

Tabela 1: Cinco medicamentos fitoterápicos industrializados 

mais dispensados no período de setembro a novembro de 2019 

em uma farmácia de João Pessoa, PB, espécies, partes 

utilizadas, material empregado, formas farmacêuticas e  

indicações de uso. 

 

Fonte: GUEDES, 2020. 
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Nome 

comercial do 

medicamento 

Espécies e 

partes 

utilizadas 

Processo  

Utilizado 

Forma 

farmacêutica 

Indicações 

de uso 

Arlivry Hedera helix 

L. 

Folhas 

Extrato seco Xarope Tosse e 

sintomas de 

doenças 

inflamatórias 

como 

inflamação 

dos brônquios 

Bioginko Ginkgo 

biloba L. 

Folhas 

Extrato seco 

padronizado 

Comprimido Desordens e 

sintomas 

decorrentes 

da deficiência 

do fluxo 

sanguíneo 

cerebral 

(como 

Alzheimer e 

demências 

mistas), além 

de distúrbios 

circulatórios 

periféricos 

Hipérico Hypericum 

perforatum 

Partes 

aéreas 

Extrato seco Cápsula Tratamento de 

estados 

depressivos 

leves a 

moderados. 

Seakalm Passiflora 

incarnata L. 

Partes 

aéreas 

Extrato seco 

padronizado 

Comprimido Insônia e 

ansiedade 

Valyanne Valeriana 

officinalis 

Raiz 

Extrato seco Comprimido Usado como 

sedativo 

moderado, 

como agente 

promotor do 

sono e no 

tratamento de 

Fonte: GUEDES, 2020. 
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Em relação à via de administração dos fitoterápicos 

todos são de utilização por via oral, dos quais quatro desses em 

formas farmacêuticas sólidas, principalmente comprimidos 

(Tabela 1). 

As formas farmacêuticas sólidas possuem grande 

aceitação pela população, sendo as mais comumente 

dispensadas, principalmente cápsulas e comprimidos, em 

grande parte pelo fato de ser a forma de administração de maior 

facilidade e comodidade ao paciente (MELO et al., 2018). 

O extrato seco por definição é a preparação sólida obtida 

pela evaporação do solvente utilizado na extração.  

 

Apresentam no mínimo 95% de resíduo seco. Os 

extratos secos padronizados possuem o teor de constituintes 

ajustado. O fato da maioria dos medicamentos fitoterápicos ser 

feita a partir do extrato seco, pode ser justificada pois 80% das 

formas farmacêuticas utilizadas no mercado farmacêutico são 

comprimidos, com grande aceitação por parte da população 

(CRF, 2015). 

Quanto aos sistemas corporais no qual os fitoterápicos 

podem atuar, como observado, no Tabela 1, a maioria desses 

têm ação no sistema nervoso central (SNC) (n=4) e sistema 

respiratório (n=1). É relevante destacar que os distúrbios da 

ansiedade são os tipos mais comuns de distúrbios do SNC no 

mundo, e os benzodiazepínicos fazem parte do grupo de 

distúrbios do 

sono 

associados à 

ansiedade  



PRINCIPAIS MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS DISPENSADOS EM 
UMA FARMÁCIA DE JOÃO PESSOA-PB 

68 
 

medicamentos mais utilizados para tratar a ansiedade, porém, 

com muitos efeitos colaterais evidenciados. Devido a isso, a 

busca de potenciais agentes terapêuticos naturais que tenham 

ação em distúrbios neurológicos tem crescido 

consideravelmente nas últimas décadas (ANDRIOLO et al., 

2015). 

A maior parte dos produtos fitoterápicos dispensados 

avaliados nesta  pesquisa apresentam-se como produtos que 

não necessitam de prescrição, são dispensados sem receita, 

medicamentos isentos de prescrição médica (MIP). Atenção 

Farmacêutica (AF).  é uma das formas do farmacêutico exercer 

seu papel como profissional de saúde na comunidade, podendo 

solucionar problemas de saúde autolimitados, revisar a 

farmacoterapia e realizar o acompanhamento 

farmacoterapêutico. Neste contexto, a prescrição de MIP 

fitoterápicos é um importante nicho a ser explorado, visto que 

contemplam opções terapêuticas que muitas vezes os MIP’s 

alopáticos convencionais não abrangem, como os 

medicamentos atuantes no Sistema Nervoso Central (SNC), por 

exemplo (MORAES et al., 2019). 

As espécies vegetais ativas presentes nos 

medicamentos mais comercializados foram similares ao 

encontrado em outras pesquisas. Oliveira (2015) encontrou 

Valeriana officinalis L. e Passiflora incarnata L., como as 

espécies vegetais ativas dos medicamentos fitoterápicos mais 

comercializados em três drogarias no município de Colider, MT. 

Passiflora incarnata L., Ginkgo biloba L., e Cynara scolymus L. 

foram os fitoterápicos mais solicitados em farmácias e drogarias 

em Porto Alegre, RS, conforme citado por farmacêuticos no 

estudo de Heckler e cols (2005) (ZOU et al., 2019) 
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Com esta informação, é possível perceber que o 

farmacêutico precisa ter conhecimento e estar atualizado sobre 

uma pequena parcela de espécies vegetais ativas para poder 

orientar de maneira adequada a grande maioria das 

dispensações de medicamentos fitoterápicos. Além disso, 

muitas destas espécies já estão disponíveis em compêndios em 

língua portuguesa, como o Memento Fitoterápico e Formulário 

de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2016). 

A seguir são apresentadas informações terapêuticas 

relevantes para a dispensação e prescrição das espécies 

vegetais ativas de maior comercialização na farmácia 

analisada. Sendo aqui apresentadas informações gerais e 

relevantes sobre os medicamentos dispensados e sobre cada 

espécie vegetal ativa, isoladamente.  

1. Seakalm® 

Nomenclatura popular: Maracujá, Passiflora.  

Nomenclatura botânica completa: Passiflora incarnata L.  

Família: Passifloraceae  

Parte da planta utilizada: Partes aéreas 

 

Seakalm® é um produto fitoterápico composto por 

Maracujá (Passiflora incarnata L.), atua no sistema nervoso 

central, produzindo efeito sedativo e prolongando o período de 

sono, é indicado para o tratamento da ansiedade leve, como 

estados de irritabilidade, agitação nervosa, tratamento de 

insônia e desordens da ansiedade) (MORAES et al., 2019). 
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Passiflora incarnata L., popularmente conhecida como 

maracujá-vermelho tem informações etnofarmacológicas que 

lhe atribuem às propriedades sedativas, antiespasmódicas e 

ansiolíticas. Suas aplicações clínicas no mundo inteiro são 

evidentes pelo fato da P. incarnata ser uma planta oficial na 

British Herbal Pharmacopoeia 1983, Homoeopathic 

Pharmacopoeia da Índia 1974, United States Homoeopathic 

Pharmacopoeia 1981, Pharmacopoeia Helvetica 1987 e nas 

farmacopéias do Egito, França, Alemanha e Suíça. As 

substâncias mais abundantes existentes nas folhas dessa 

espécie pertencem à classe dos flavonoides, principalmente os 

C-glicosilados, que podem estar diretamente relacionados à 

atividade farmacológica da planta (PEREZ, 2016).  

 

2. Valyanne® 

Nomenclatura botânica oficial: Valeriana officinalis L. 

Nomenclatura popular: Valeriana. 

Família: Valerianaceae.  

Parte da planta utilizada: Raiz 

 

Valyanne® é um medicamento fitoterápico 

registrado, usado como sedativo moderado, como agente 

promotor do sono e no tratamento de distúrbios do sono 

associados à ansiedade. Suas principais contraindicações 

são: hipersensibilidade e alergia aos componentes da planta, 

gravidez e lactação (pela falta de dados) e pacientes menores 

de 12 anos. Uso prolongado pode causar cefaleia, cansaço, 
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insônia, midríase, hepatotoxicidade e desordens cardíacas. 

Algumas da suas interações medicamentosas incluem a  

potencialização do efeito de outros depressores do SNC e 

barbitúricos e, do efeito sedativo do etanol. Efeito aditivo aos 

dos anestésicos ou benzodiazepínicos e outros fármacos 

depressores do SNC. Apresenta também interações clínicas 

relevantes com fármacos metabolizados pelas enzimas CIP 

2D6 e CIP 3A4/5 (DE OLIVEIRA et al., 2014). 

Um dos vegetais mais empregados no Brasil para 

tratamento da ansiedade é a Valeriana officinalis L., conhecida 

popularmente como valeriana. A parte da planta com interesse, 

que constitui o fármaco é a raiz. Seus constituintes químicos 

principais são: monoterpenos, sesquiterpenos, ácidos 

carboxílicos, valpotriatos, aminoácidos, alcaloides, flavonoides, 

dentre outros. (MAIA et al., 2019).  

 

3. Arlivry® 

Nomenclatura botânica oficial: Hedera helix L. 

Nomenclatura popular: Hera-sempre-verde. 

Família: Araliaceae. 

Parte da planta utilizada: Folhas 

 

           Arlivry® é indicado como expectorante no tratamento da 

tosse produtiva, ou seja, quando esta vier acompanhada de 

catarro nas vias respiratórias. Arlivry® contém em sua 

formulação o extrato seco de folhas de Hera (Hedera helix). 

Apresenta-se como um líquido pouco viscoso, de cor castanha 
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com odor característico de mel ou cereja. Arlivry® é 

contraindicado a pessoas que apresentem hipersensibilidade 

aos constituintes da formulação ou a plantas da família 

Araliaceae. Destaca-se como interação medicamentosa o uso 

concomitante com antitussigenos com codeína ou 

dextrometorfano e como efeitos adversos raramente pode-se 

ocorrer desconforto abdominal, náusea e vômitos; e reações 

alérgicas como urticária e rash cutâneo (DE OLVEIRA, 2016). 

  O xarope contém em sua formulação o extrato seco de 

folhas de Hedera helix, utilizado como meio de extração o 

etanol a 30% (não presente no produto final) como substância 

ativa. Hedera helix L. (hera inglesa, hera comum), Hedera Helix 

ou Hera é uma planta da família Araliaceae com origem na 

Europa, Ilhas Canárias, Ásia e África. É uma planta de textura 

semi-lenhosa, com ramos longos e reptantes e com raízes 

adventícias e com folhas verde escuras, sua floração aparece 

no verão, à altura de um ramo de Hera pode variar de 9 a 12 

metros, se adéqua aos climas tropicais, subtropicais, 

equatoriais, mediterrânicos, oceânicos e temperados. É uma 

planta ornamental popular em muitos países (EMA, 2015). 

              As partes da hera fresca são tóxicas, por este motivo, 

não se deve utiliza-la sem o seu devido preparo. A hera 

somente pode ser ingerida quando presente em composições 

de medicamentos, onde seu extrato é utilizado como fármaco 

para devidos fins. Deve ser cultivada em solo fértil, rico em 

matéria orgânica, sob presença de sol e irrigada 

periodicamente. A Hera aprecia o frio e umidade, não suporta 

solos encharcados, é tolerante a geadas e constantes podas 

(EMA, 2015). 
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4. Hipérico® 

Nomenclatura botânica oficial: Hypericum perforatum L. 

Nomenclatura popular: Hipérico 

Família: Hypericaceae 

Parte da planta utilizada: Partes aéreas 

 

Hipérico® é indicado para o tratamento de estados 

depressivos leves a moderados. Espera-se um alívio 

dos sintomas da depressão leve a moderada e dos sintomas 

associados como ansiedade, tensão e dor muscular 

generalizada (ALVES et al., 2014). 

Existe interação de medicamentos à base de Hipérico® 

(Hypericum perforatum L.) com ciclosporina, anticoagulantes 

cumarínicos, anticoncepcionais orais, teofilina, digoxina, 

indinavir e possivelmente outros inibidores da protease e 

transcriptase reversa, prejudicando os efeitos destes. Isto 

ocorre devido à capacidade do Hipérico® de aumentar a 

eliminação de outras drogas. Como também não é 

recomendado utilizar este medicamento com clorpromazina ou 

tetraciclina (SANTOYO et al., 2018). 

O extrato de Hypericum perforatum L., também 

conhecido como Erva-de-São-João, é o ingrediente ativo dos 

medicamentos fitoterápicos à base de H. Perforatum. Essa 

planta foi usada largamente na medicina popular em vários 

países da Europa, durante muitos séculos, para o tratamento 

de inflamações nos brônquicos e infecções do trato 

geniturinário, agente cicatrizante no tratamento de feridas, 

https://minutosaudavel.com.br/sintomas-da-depressao/
https://minutosaudavel.com.br/depressao/
https://consultaremedios.com.br/sistema-nervoso-central/ansiedade/c
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traumas e queimaduras. Atualmente a planta não é muito usada 

para estes propósitos, mas sim, largamente usada para o 

tratamento da depressão. O produto comercial contém o extrato 

seco padronizado das partes aéreas colhidos no momento  de 

sua florescência (BONATERRA et al., 2017). 

 

5. Bioginkgo® 

 

Nomenclatura botânica oficial: Ginkgo biloba L. 

Nomenclatura popular: Ginkgo, ginco 

Família: Ginkgoaceae 

Parte da planta utilizada: Folhas 

 

O Bioginkgo® é um medicamento fitoterápico utilizado na 

insuficiência vascular cerebral, distúrbios cognitivos, demência, 

tonturas, vertigem e zumbidos (tinidos) e claudicação 

intermitente de origem vascular, degeneração macular, perda 

de memória, vasodilatador. Aumenta o fluxo sanguíneo, com 

conseqüente melhora de oferta de oxigênio para as células, 

protegendo os tecidos dos danos da falta de oxigênio (hipóxia), 

além de inibir a agregação plaquetária. Destacam-se as 

seguintes contraindicações: hipersensibilidade e alergia a 

qualquer um dos componentes da planta, gravidez e lactação, 

e menores de 12 anos. Como efeitos adversos podem ocorrer 

distúrbios gastrointestinais e diarreia, cefaleia, reações 

alérgicas cutâneas, náuseas, enjoos, palpitações, hemorragias 

(alterações plaquetárias) e hipotensão (EMA, 2015). 
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As interações medicamentosas comuns são com 

anticoagulantes, antiplaquetários e anti-inflamatórios não 

esteroidais (AINE’s). Pode diminuir a efetividade dos 

anticonvulsivantes e a biodisponibilidade do omeprazol e alterar 

os efeitos da insulina, além de mudanças no estado mental 

quando associado à buspirona ou ao Hypericum perforatum. 

Pode potencializar o efeito dos inibidores da 

monoaminaoxidase (IMAO) (CARVALHO; ROCHA, 2016). 

O Bioginkgo® é composto pelo extrato seco 

hidroalcoólico das folhas de Ginkgo biloba L. e padronizado em 

9,6mg (22-27%) de ginkgoflavonóides (determinados como 

quercetina, kaempferol e isorhamnetina) e 2,4mg de 

terpenolactonas (ginkgolídeos A, B, C, J e bilobalídeos) (DE SÀ, 

2019). 

 Pesquisas demonstram que seu extrato possui diversas 

ações farmacológicas, dentre elas várias influenciam o cérebro, 

como: ação circulatória, antioxidante, utilização da glicose e 

sistema neurotransmissor (FROMMENWILER, 2017).  

 

CONCLUSÕES  

 

Com base nos dados avaliados é possível concluir que 

dos 87 medicamentos mais dispensados na farmácia no 

período de análise de setembro a novembro (91 dias) os cinco 

de maiores saídas foram o Seakalm® (75,8%) seguido de 

10,3% do Valyanne®, 8% do Arlivry®, 3,5% do Hipérico® e 

2,4% Bioginko®. Evidenciamos também que a comercialização 

de fitoterápicos ainda é pequena quando comparada aos 

medicamentos convencionais, concentrando-se, a maioria, em 

poucas espécies vegetais, o que facilita a instrumentalização 
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dos farmacêuticos para melhor orientar as dispensações e 

prescrições dos produtos fitoterápicos nas farmácias e 

drogarias.  

As formas farmacêuticas mais utilizadas foram às 

sólidas, principalmente comprimidos, todos os medicamentos 

analisados são usados por via oral, e a maioria desses tem ação 

no sistema nervoso central (SNC). 

Além disso, muitas espécies vegetais apresentam 

importantes efeitos adversos, contraindicações e interações, e 

que, se usadas inadequadamente, podem agravar o quadro de 

saúde dos usuários. Assim, é de suma importância que o 

farmacêutico busque conhecimento técnico-científico para 

orientar os usuários quanto ao uso correto e adequado destes 

medicamentos. 

Vale ressaltar que as referências contendo informações 

terapêuticas dos fitoterápicos são escassas para algumas 

espécies, dificultando a busca por informações confiáveis e de 

cunho científico. 

Diante do exposto, o levantamento das informações 

sobre os produtos fitoterápicos mais comercializados poderá 

ser muito útil e servir de apoio aos farmacêuticos, como um 

instrumento de auxílio para uma melhor orientação e 

dispensação de fitoterápicos. 
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RESUMO: Os eventos adversos relacionados ao uso de 
medicamentos são fenômenos comuns e que implicam riscos 
para a saúde do paciente. Nesse contexto, é fundamental a 
prática do cuidado farmacêutico hospitalar, de modo que sejam 
desenvolvidas ações voltadas para a prevenção, a detecção, a 
resolução e a notificação de problemas associados ao uso da 
farmacoterapia. Esse estudo objetivou identificar as 
contribuições do cuidado farmacêutico em relação a segurança 
do paciente no âmbito dos serviços hospitalares. Para tanto, foi 
realizada uma revisão integrativa da literatura, onde foram 
analisados e discutidos os estudos relativos ao tema. O cuidado 
farmacêutico contribui para a segurança do paciente por: 
prevenir erros de medicação, promover a racionalidade do uso 
de medicamentos de alta vigilância e de prescrições 
potencialmente inapropriadas para idosos, fortalecer as 
notificações de eventos adversos nos sistemas de 
farmacovigilância, ampliar a oferta de ações educativas, 
qualificar a comunicação com os diversos atores da assistência 
à saúde e cooperar com o desenvolvimento das atividades da 
comissão de controle de infecção hospitalar, da comissão de 
farmácia e terapêutica, da equipe multiprofissional de terapia 
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nutricional e do núcleo de segurança do paciente. Este estudo 
colabora para o aprofundamento do conhecimento do cuidado 
farmacêutico e a segurança do paciente, além de disponibilizar 
informações que são cruciais para o gerenciamento de risco 
eficiente.   
Palavras-chave: Segurança do Paciente. Gerenciamento de 
Risco. Cuidado Farmacêutico Baseado em Evidência. Serviço 
de Farmácia Hospitalar. Assistência Farmacêutica. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Preocupações relacionadas à segurança do paciente 

ganharam notoriedade na década de 2000 com a publicação 

“To err is human: building a safer health system”. No texto, os 

autores relataram a morte de 44.000 a 98.000 americanos 

resultantes de incidentes decorrentes de falhas nos processos 

de cuidado em saúde, sendo que a maior parte eram 

consideradas evitáveis (SILVA et al., 2016). 

Na área da saúde, os riscos são inerentes ao processo 

de trabalho. Contudo, o desenvolvimento de ações, o 

monitoramento, a análise dos fatores associados ao surgimento 

dos incidentes e as intervenções para amenizar os seus 

impactos são fundamentais para controlar e reduzir a incidência 

de danos aos pacientes (REIS et al., 2017). 

Os danos, decorrentes do cuidado em saúde, 

encontram-se presentes em estabelecimentos geralmente 

marcados pela sobrecarga de trabalho, dimensionamento 

inadequado de recursos humanos, carência de capacitação dos 

seus trabalhadores, comunicação ineficaz, tensões nos 

relacionamentos interprofissionais, desconhecimento da 

liderança quanto às fragilidades e potencialidades de sua 

equipe, sistema severamente punitivo quando surgem os erros, 
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pouca importância do tema da segurança do paciente pelos 

gestores, entre outros fatores (REIS et al., 2017). 

Nas últimas duas décadas ampliaram os investimentos 

em pesquisas sobre os temas da “segurança do paciente” e da 

“qualidade do cuidado”, ganhando projeção mundial e destaque 

até os dias atuais. Inicialmente, os pesquisadores trabalhavam 

o assunto com o mínimo de contato com a equipe de saúde. 

Entretanto, verificou-se que a maioria dos erros e falhas 

estavam relacionadas ao processo de comunicação e trabalho 

em equipe, sendo fundamental fortalecer esses importantes 

pilares do cuidado. Dessa maneira, foram propostos novos 

arranjos no processo de trabalho em equipe, não somente 

objetivando o fortacimento da interação e da comunicação 

profissional, mas também englobando o estímulo às atividades 

de autoanálise sobre o desenvolvimento do trabalho, em prol de 

implantar de forma rotineira mudanças em favor da cultura de 

segurança do paciente (WEGNER et al., 2016). 

A segurança do paciente consiste na redução, a um 

mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado na 

prestação da assistência à saúde (BRASIL, 2013; BRASIL, 

2014; LIMA et al., 2016).  

Problemas na área de segurança do paciente podem ser 

reflexos de falhas no sistema de gerenciamento de risco. Os 

erros estão inter-relacionados e, inevitavelmente, podem 

precipitar uma cadeia de eventos adversos (SPALLA; 

CASTILHO, 2016). 

O gerenciamento de risco, ou gestão do risco, é a 

aplicação sistemática de políticas, procedimentos, condutas e 

ações. Nesse contexto, são realizadas a análise, a avaliação, o 

controle e o monitoramento de riscos e eventos adversos, de 
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forma sistemática e contínua, que afetam a segurança, a saúde 

dos usuários dos serviços e, consequentemente, a imagem da 

instituição de saúde (BRASIL, 2013). 

O incidente é definido como o evento que poderia ter 

resultado ou resultou dano desnecessário ao paciente (BRASIL, 

2013; BRASIL, 2014; DUARTE et al., 2015). Já o near-miss é 

um incidente que não atingiu o paciente, pois foi detectado com 

antecedência (BRASIL, 2014; DUARTE et al., 2015; SAGAWA 

et al., 2019). O incidente sem lesão, por sua vez, é aquele que 

atingiu o paciente, mas não causou danos (SAGAWA et al., 

2019). Por fim, o evento adverso é um incidente que resultou 

dano ao paciente, podendo ser físico, social ou psicológico 

(BRASIL, 2013; BRASIL, 2014; SAGAWA et al., 2019). 

No Brasil, seguindo a orientação da Organização 

Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde instituiu o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente, com o objetivo de melhorar 

a qualidade do cuidado em saúde (BRASIL, 2014).  

A Joint Commission International (JCI) preconiza que as 

instituições de saúde implantem as 6 metas de segurança do 

paciente: identificar corretamente o paciente; melhorar a 

comunicação entre os profissionais de saúde; melhorar a 

segurança no uso dos medicamentos potencialmente 

perigosos; assegurar a cirurgia em local de intervenção, 

procedimento e pacientes corretos; reduzir o risco de infecções 

associadas aos cuidados de saúde; e minimizar o risco de 

quedas e lesões por pressão (JCI, 2019; PINTO; SANTOS, 

2020). 

Os erros de medicação estão entre os eventos adversos 

a medicamentos mais recorrentes nos serviços de saúde e 

podem repercutir em altas taxas de morbimortalidade, 
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readmissões e prolongamento das internações hospitalares, 

além do aumento dos custos assistenciais (AGUIAR et al., 

2018; CONTRERAS REY; PRADOS; GÓMEZ, 2016; 

FERRÁNDEZ et al., 2019; LIMA et al., 2016; REIS et al., 2018; 

SANTOS et al., 2019; SPALLA; CASTILHO, 2016).  

Considerando que o cuidado farmacêutico é uma prática 

centrada no paciente orientada para os ganhos clínicos e 

humanísticos da assistência, faz parte do seu escopo as ações 

voltadas ao uso seguro de tecnologias em saúde (AGUIAR et 

al., 2018; SANTOS et al., 2019). O farmacêutico, devidamente 

integrado à equipe multiprofissional, desenvolve serviços 

clínicos que, além de prevenir e intervir sobre os problemas 

relacionados aos medicamentos (PRM), colabora para 

ampliação da sobrevida, da qualidade de vida e da promoção 

do autocuidado dos pacientes (AGUIAR et al., 2018; 

CONTRERAS REY; PRADOS; GÓMEZ, 2016; FERRÁNDEZ et 

al., 2019; LIMA et al., 2016; REIS et al., 2018; SANTOS et al., 

2019; SPALLA; CASTILHO, 2016). 

Em consonância com o debate exposto, esse estudo 

objetivou identificar as contribuições do cuidado farmacêutico 

para a segurança do paciente no âmbito dos serviços 

hospitalares.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse estudo trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura científica. Esse método de pesquisa foi adotado com 

a finalidade de reunir e sintetizar achados da literatura, com o 

intuito de contribuir para o aprofundamento do conhecimento 

relativo ao tema investigado (RIBEIRO; MARTINS; TRONCHIN, 

2016).  

A coleta de artigos na biblioteca eletrônica Scientific 

Electronic Library Online (Scielo) foi realizada por meio da 

aplicação da ferramenta “pesquisa avançada” com as seguintes 

combinações de descritores: “pharmacist and patient safety”, 

“pharmacists and patient safety” e "pharmaceutical care and 

patient safety". Foi realizada a análise dos títulos e resumos dos 

artigos na primeira semana de outubro de 2020. 

Foram aplicados os seguintes critérios de inclusão para 

a seleção final dos trabalhos: artigos publicados entre 2015 e 

2020, escritos em inglês, espanhol ou português. Foram 

excluídos os trabalhos desenvolvidos fora do contexto 

hospitalar e que não apresentassem resultados relacionados ao 

objetivo deste estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Após a análise de títulos e resumos, segundo os critérios 

de inclusão e exclusão, foram selecionados 16 artigos: Aguiar 

et al. (2018); Contreras Rey, Prados e Gómez (2016); Delgado-

Silveira et al. (2015); Ferrández et al. (2019); García-Martín  et 

al. (2017); Lima et al. (2016); Lugo et al. (2016); Machado-Alba, 

Moncada e Moreno-Gutierrez (2016); Martinez-Bautista et al. 
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(2019); Mendes et al. (2016); Modesto et al. (2016); Pérez-

Ricart et al. (2019); Reis et al. (2018); Santos et al. (2019); 

Spalla e Castilho (2016) e Smith et al. (2015). 

O erro de medicação é qualquer evento evitável que 

possa causar o consumo inadequado de medicamentos, e, por 

consequência, possíveis danos aos pacientes (MACHADO-

ALBA; MONCADA; MORENO-GUTIÉRREZ, 2016; SPALLA; 

CASTILHO, 2016). Para Machado-Alba, Moncada e Moreno-

Gutiérrez (2016), o erro de medicação está associado à prática 

profissional imprudente ou inadequada e engloba os processos 

de prescrição, transcrição, administração e dispensação.  

O cuidado farmacêutico é desenvolvido para diversas 

finalidades e, dentre essas, a prevenção e a resolução de 

problemas relacionados aos medicamentos (BARROS; SILVA; 

LEITE, 2020). Nesse sentido, a literatura discutiu 

principalmente a análise de prescrições, também conhecida 

como revisão da farmacoterapia, assim como a reconciliação 

medicamentosa (CONTRERAS REY; PRADOS; GARCÍA-

MARTÍN et al., 2017; GÓMEZ, 2016, LIMA et al., 2016; 

MENDES et al., 2016). Ambas, ao analisarem as prescrições 

conforme os parâmetros de efetividade e segurança, 

contribuem para a identificação de erros e para a proposição de 

esquemas terapêuticos adequados às condições de saúde dos 

usuários (SPALLA; CASTILHO, 2016; MARTINEZ-BAUTISTA, 

2019; SANTOS et al., 2019; SMITH et al., 2015). 

A revisão da farmacoterapia consiste na análise da 

adequação do tratamento medicamentoso e, portanto, 

preconiza-se que essa seja realizada antes da administração 

dos medicamentos (BARROS; SILVA; LEITE, 2020; 

MARTINEZ-BAUTISTA, 2019). 
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A reconciliação medicamentosa, por sua vez, possibilita 

a obtenção de uma lista completa, precisa e atualizada dos 

medicamentos que cada indivíduo utiliza, compatibilizando a 

relação da farmacoterapia de uso hospitalar com aquelas 

provenientes de outros níveis de atenção à saúde 

(CONTRERAS REY; PRADOS; GÓMEZ, 2016; MENDES et al., 

2016; SANTOS et al., 2019; SMITH et al., 2015).  

Para o desenvolvimento dessas e outras atividades 

clínicas, são fundamentais o acesso aos prontuários e aos 

registros dos pacientes (FERRÁNDEZ et al., 2019; LIMA et al., 

2016). Os estudos também destacam a utilização de sistemas 

informatizados e a adoção de instrumentos validados, de modo 

que a tomada de decisão seja realizada com qualidade e 

fundamentada em evidências clínicas (FERRÁNDEZ et al., 

2019; MARTINEZ-BAUTISTA, 2019). 

Não obstante, também devem ser executadas 

avaliações criteriosas da segurança dos medicamentos não 

licenciados, das tecnologias farmacológicas em contexto de 

utilização off label e os recursos terapêuticos provenientes do 

uso domiciliar (BARROS, 2020a; SPALLA; CASTILHO, 2016). 

Ao contrário de outras seções hospitalares, no setor de 

emergência, os medicamentos são prescritos, dispensados e 

administrados com alta prevalência de ordens verbais, uso de 

medicamentos parenterais de alto risco, alta pressão emocional 

de pacientes e familiares, tudo isso em um curto período de 

tempo (GARCÍA-MARTÍN et al., 2017). Esses fatores 

aumentam o risco de eventos adversos e demonstram a 

importância do cuidado farmacêutico para melhorar a qualidade 

e a segurança dos processos de utilização de medicamentos.  
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Por outro lado, os serviços farmacêuticos clínicos são 

valiosos para os pacientes atendidos nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI), já que os usuários em condição de maior 

vulnerabilidade, geralmente multipatológicos e polimedicados, 

estão também em alto risco de sofrer eventos adversos 

induzidos por medicamentos (REIS et al., 2018). 

Assim, baseada na discussão supracitada, parte dos 

estudos analisados discutiram a importância do cuidado 

farmacêutico na segurança dos pacientes atendidos nos 

setores de emergência e UTI (GARCÍA-MARTÍN et al., 2017; 

REIS et al., 2018). 

Objetivando a prevenção dos erros de administração, é 

fundamental a visitação dos farmacêuticos clínicos aos leitos 

para a checagem dos tubos de infusão, com a finalidade de 

identificar e intervir nos casos de conexões incorretas (LUGO et 

al., 2016).  

Ademais, o farmacêutico deve checar as características 

físicas das formulações de nutrição parenteral e enteral, pois 

detectadas alterações, essas podem ser sinais de 

incompatibilidades físico-químicas, requerendo a intervenção 

imediata antes administração ao paciente (BARROS, 2020b).  

A complexidade das formulações supracitadas e a 

natureza interdisciplinar da terapia nutricional tornam essas 

soluções especialmente vulneráveis a erros, que podem ser 

decorrentes da prescrição, da transcrição, da preparação, da 

rotulagem, bem como da administração (LUGO et al., 2016). 

Já no âmbito da dispensação de medicamentos, a 

literatura cita algumas ações que podem ser propostas pelos 

farmacêuticos clínicos e que constituem importantes atividades 

promotoras de segurança. É discutido que os líquidos orais da 
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dose unitária devem ser dispensados em seringa oral, para 

evitar a administração parenteral desses medicamentos. É 

orientada, ainda, a necessidade de criar mecanismos de 

identificação que oferençam a nítida distinção de nomenclatura 

entre produtos que apresentam similaridade em relação aos 

nomes. Além disso, deve ser empregada a dupla checagem nos 

processos de separação dos medicamentos que serão 

utilizados pelos pacientes hospitalizados. De modo especial, 

além de eliminar a transcrição das prescrições, é fundamental 

a utilização de tecnologias e a automatização nas diversas 

etapas dos atendimentos em saúde, assim como o 

desenvolvimento de mecanismos de rastreabilidade dos 

produtos e a leitura dos medicamentos por códigos de barras 

(MACHADO-ALBA; MONCADA; MARTINEZ-BAUTISTA, 2019; 

MORENO-GUTIÉRREZ, 2016). 

Os estudos discutem a importância dos farmacêuticos 

clínicos monitorarem com atenção o uso dos medicamentos 

potencialmente perigosos e os potencialmente inapropriados 

para idosos (AGUIAR et al., 2018; GARCÍA-MARTÍN et al., 

2017; REIS et al., 2018). 

Os medicamentos considerados de alta vigilância, 

também conhecidos como medicamentos potencialmente 

perigosos ou de alto risco, são aqueles com maior probabilidade 

de provocar danos significativos aos usuários em decorrência 

de falhas nos processos de utilização (AGUIAR et al., 2018; 

REIS et al., 2018). 

Dessa maneira, em prol da prevenção de erros com essa 

categoria de medicamentos, são estratégias que podem ser 

implantadas pelos farmacêuticos clínicos: a restrição de acesso 

a esses produtos, a identificação dos riscos na embalagem, a 
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dupla checagem, a proposição da criação de alertas nos 

sistemas informatizados e a presença de listas nos setores 

contendo as doses máximas permitidas (REIS et al., 2018). 

Uma prescrição é considerada potencialmente 

inapropriada para idosos quando o risco desses pacientes 

sofrerem efeitos adversos é superior ao benefício clínico, 

principalmente quando há evidências de opções terapêuticas 

mais seguras e/ou eficazes (DELGADO-SILVEIRA et al., 2015). 

Portanto, é fundamental que o farmacêutico clínico, além de 

analisar a presença desses medicamentos nas prescrições, 

divulgue para os demais profissionais a relação das tecnologias 

disponíveis no hospital que se enquadram nesse grupo. 

A farmacovigilância é a ciência e as atividades 

relacionadas com a detecção, a avaliação, a compreensão e a 

prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer problemas 

relacionados a medicamentos (DUARTE et al., 2015). 

Logo, a farmacovigilância envolve não apenas as 

reações adversas, mas sim todo e qualquer evento adverso 

relacionado a medicamentos, como os quadros de 

hipersensibilidade alérgica, as interações medicamentosas, os 

efeitos tóxicos, entre outros (DELGADO-SILVEIRA et al., 2015; 

DUARTE et al., 2015; FERRÁNDEZ et al., 2019; GARCÍA-

MARTÍN et al., 2017 MARTINEZ-BAUTISTA, 2019; MODESTO 

et al., 2016; PÉREZ-RICART et al., 2019). 

Nesse sentido, a prática da notificação, que está 

contemplada no rol de ações promotoras de segurança do 

paciente, deve ser fortemente encorajada e desenvolvida no 

âmbito do cuidado farmacêutico. A capacidade de analisar, 

sistematizar e aprender com as experiências se relacionam 

estreitamente com a cultura de segurança. Nessa esteira, a 
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notificação de qualquer evento adverso é atividade compulsória 

e corresponde a um dos principais métodos utilizados pelos 

farmacêuticos na prática da farmacovigilância (AZNAR-

SALIENTE et al., 2017; MODESTO et al., 2016). 

Alves, Carvalho e Alburquerque (2019) realizaram uma 

revisão integrativa que objetivou a identificação e a análise das 

publicações sobre os motivos para a não notificação de 

incidentes de segurança dos pacientes por profissionais dos 

serviços de saúde brasileiros. O medo do profissional em 

notificar incidentes e eventos adversos foi relatado pela maioria 

dos estudos discutivos na revisão, achado similar a outras 

publicações nacionais e internacionais (ALVES; CARVALHO; 

ALBUQUERQUE, 2019). 

Entretanto, visando superar o cenário exposto, são 

propostas as recomendações de: abandonar a cultura punitiva, 

incentivar a notificação dos incidentes de segurança do 

paciente, investir em capacitação e sensibilização dos 

profissionais sobre o tema, implementar ações para reduzir a 

ocorrência de eventos adversos, ampliar a realização e 

divulgação de pesquisas científicas sobre o assunto, promover 

reflexões e mudanças comportamentais nos trabalhadores e, 

por fim, modificar as políticas e perfil de gestão das instituições 

(ALVES; CARVALHO; ALBUQUERQUE, 2019). 

A segurança do paciente é uma dimensão da qualidade 

no cuidado em saúde e melhorá-la depende de oferecer 

intinerários contínuos de aprendizagem sobre os erros, bem 

como envolve a promoção de ações corretivas que englobem 

processos de trabalho colaborativos e interprofissionais 

(FERRÁNDEZ et al., 2019). 
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Pesquisas sugerem que deficiências no conhecimento 

dos profissionais de saúde desempenham um papel 

proeminente na segurança do paciente, fato que implica, com 

periodicidade, nos eventos adversos envolvendo a 

farmacoterapia (REIS et al., 2018). 

Por esse ângulo, com o intuito de mitigar a deficiência do 

conhecimento relacionado ao uso seguro de medicamentos, a 

literatura enfatiza a importância da articulação do cuidado 

farmacêutico às atividades de capacitação e treinamento, 

oferecendo contribuições e trocas no processo de 

aprendizagem em saúde (REIS et al., 2018). 

As instituições hospitalares devem constantemente 

diagnosticar os conteúdos de maior conhecimento pelos 

profissionais de saúde, bem como os de maior deficiência, no 

que tange o tema da seguraça e, a partir dessas informações, 

estruturar treinamentos específicos para a capacitação 

ocupacional. As intervenções educativas devem ser ofertadas 

em caráter permanente e devem abordar temas matriciais, tais 

como, o uso seguro de medicamentos na lactação e na 

gestação, na prescrição e administração de antimicrobianos, no 

tratamento da hipersensibilidade, das intoxicações, entre outros 

assuntos (GARCÍA-MARTÍN et al., 2017). 

As produções científicas discutem que falhas no 

processo de trabalho em equipe e na comunicação entre os 

profissionais de  saúde  tem  sido  um  dos  principais  fatores 

etiológicos para o surgimento de eventos adversos e, 

consequentemente, diminuição da qualidade dos cuidados 

(NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015).  

O paciente está vulnerável e propenso a erros durante a 

permanência no ambiente hospitalar. Muitas vezes, essa 
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vulnerabilidade é atribuída à comunicação ineficiente entre as 

diferentes equipes assistenciais e à perda de informações 

importantes no processo de cuidado. Informações incompletas 

ou ausentes podem prejudicar a terapia medicamentosa no 

atendimento hospitalar, o que pode resultar incrementos nas 

taxas de eventos adversos (SANTOS et al., 2019). Dessa 

maneira, ao passo que o cuidado farmacêutico é dependente 

da concepção e filosofia de trabalho multidisciplinar, o exercício 

laboral do farmacêutico clínico contribui para o fortalecimento 

do trabalho colaborativo da equipe de saúde. Portanto, o 

farmacêutico pode colaborar para o desenvolvimento e a 

otimização de mecanismos de comunicação entre profissionais 

do ponto de vista intra e intersetoriais, com o objetivo de 

promover a qualidade da assistência e a prevenção de erros.  

  A literatura chama a atenção para a dificuldade do 

farmacêutico na obtenção de informações sobre os 

medicamentos, tanto pela presença de dados incompletos, 

quanto pela comunicação inadequada resultante da falta de 

compreensão dos pacientes frente os seus tratamentos 

(SPALLA; CASTILHO, 2016). Dessa forma, também é crucial 

propor itinerários de aprendizagem sobre o uso seguro de 

medicamentos com os pacientes, os familiares e os cuidadores 

(BARROS; SILVA; LEITE, 2015; LULA BARROS et al., 2016). 

O farmacêutico clínico é peça fundamental nas 

comissões hospitalares que possuem interface com o tema da 

segurança do paciente e do gerencimento de riscos em saúde 

(MARTINEZ-BAUTISTA, 2019).  

Nesse contexto, destacam-se o Núcleo de Segurança do 

Paciente (NSP), a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), 

a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e a 
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Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) 

(GARCÍA-MARTÍN et al., 2017). 

O NSP representa a instância do serviço de saúde criada 

para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à 

segurança do paciente (BRASIL, 2013). Nesse sentido, 

considerando todas as ações promotoras de segurança listadas 

acima, é fundamental que haja pelo menos um representante 

do serviço de farmácia clínica hospitalar nessa comissão.  

O modus operandi do núcleo deve compreender o foco 

na redução da ocorrência de erros. Também faz parte da 

atuação do NSP a visualização das situações de erros de 

medicação e a minimização das suas consequências. Por fim, 

e não menos importante, o farmacêutico clínico no NSP 

colabora para a proposição e a atualização do plano e dos 

indicadores de segurança do paciente, fortalecendo o 

desenvolvimento de ações voltadas ao gerenciamento de risco 

hospitalar (BRASIL, 2013). 

No que tange a CFT, a participação dos farmacêuticos 

clínicos contribui para a eleição do elenco de medicamentos 

que apresentam melhores perfis de segurança. Além disso, 

essa comissão deve considerar a padronização de antídotos e 

agentes de resgate para o tratamento de problemas de 

insegurança da farmacoterapia, como as intoxicações, por 

exemplo (AGUIAR et al., 2018; MARTINEZ-BAUTISTA, 2019).  

Os estudos citam a importância do trabalho da CFT na 

elaboração e na difusão de protocolos que orientem o uso 

seguro e racional de medicamentos, incluindo os seguintes 

grupos farmacológicos: antineoplásicos, opióides, insulinas, 

antiocagulantes e medicamentos potencialmente perigosos 

(AGUIAR et al., 2018; MARTINEZ-BAUTISTA, 2019). 
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Considerando a imprescindibilidade da prevenção e do 

controle de eventos adversos relacionados às infecções 

hospitalares, é crucial a atuação clínica do farmacêutico na 

CCIH (BRASIL, 2013).  

Além de contribuir com o desenvolvimento de ações 

educativas voltadas à higienização de mãos e ao uso adequado 

dos equipamentos de protenção individual (EPI), o farmacêutico 

clínico possui conhecimentos valiosos sobre a temática do uso 

racional e seguro de antimicrobianos. Essa classe de 

medicamentos é amplamente utilizada em ambientes 

hospitalares e, além de considerar o problema da resistência 

microbiana, é imperativo prevenir outros eventos adversos 

decorrentes do emprego inseguro dessas tecnologias.  

O farmacêutico clínico na EMTN, ao contribuir com a 

qualidade dos processos de prescrição, preparação, 

armazenamento e administração,  colabora para a promoção da 

segurança das terapias nutricionais enteral e parenteral 

(BRASIL, 2013; BARROS, 2020b). 

  

CONCLUSÕES  

 

São inúmeras as possibilidas de atuação do cuidado 

farmacêutico na segurança do paciente, com destaque para: a 

prevenção dos erros de medicação nas etapas de prescrição, 

dispensação e administração; a análise do risco-benefício e o 

monitoramento do uso de medicamentos de alta vigilância e das 

prescrições potencialmente inapropriadas para idosos; a 

promoção da racionalidade do uso de terapias nutricionais em 

articulação com os trabalhos da EMTN; a colaboração com as 

atividades de notificação e investigação de eventos adversos 
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nos sistemas de farmacovigilância; a ampliação da oferta de 

ações educativas; a qualificação da comunicação com os 

diversos atores da assistência à saúde e a cooperação com os 

processos de trabalho da CCIH, do NSP e da CFT.   

A literatura investigada discute com centralidade as  

contribuições do farmacêutico na prevenção dos erros de 

medicação, sendo pouco exploradas as possibilidades desse 

profissional intervir nas outras ações que possuem interface à 

temática da segurança do paciente. 

Também é predominante a discussão das intervenções 

farmacêuticas sobre os erros de prescrição, sendo encontrados 

poucos estudos voltados aos erros de dispensação e 

administração. 

Em relação à segurança do paciente, ainda é incipiente 

a discussão da importância do farmacêutico. A literatura 

destaca o papel do enfermeiro com mais frequência, 

demonstrando a necessidade de novos estudos abordarem 

como que as outras categorias profissionais, em simbiose com 

a enfermagem, colaboram com a temática da segurança no 

cuidado em saúde.  

Uma limitação dessa revisão é a utilização de somente 

uma biblioteca de dados para o recrutamento das pesquisas 

científicas. Não obstante, esse estudo coopera com o 

aprofundamento do conhecimento sobre o tema e disponibiliza 

informações que são matriciais para a promoção do uso seguro 

de medicamentos, além de discutir dados importantes para o 

gerenciamento de risco eficiente pelas instituições hospitalares.  
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RESUMO: Atualmente o Brasil e o mundo passam pela 
pandemia do novo coronavírus onde as redes sociais têm 
desempenhado papel importante na formação de opiniões, 
disseminação de informações e construção do ensino-
aprendizado durante o distanciamento social. Objetivo: Relatar 
a utilização do Instagram® como ferramenta de ensino-
aprendizado voltada para acadêmicos, professores e 
comunidade em geral. Método: Trata-se de um relato de 
experiência, que se propõe a descrever as atividades do Projeto 
Saúde na Comunidade por meio da criação e utilização do perfil 
na Rede Social Instagram®. As ações incluíram a realização de 
“Lives” com temas diversos para saúde contando com o 
protagonismo dos alunos e o convite de profissionais da área. 
Resultados: Os alunos, professores e membros da 
comunidade em geral puderam participar e dessa forma expor 
suas dúvidas e sugerir novos temas a serem abordados, 
representando um dispositivo importante no ensino-
aprendizado. Apresentou ainda um espaço de construção 
coletiva descontraído, mas sem perder a seriedade, além de 
incentivar o papel de docente e liderança nos membros do 
projeto e estímulo a aprender a aprender. Conclusão: De 
maneira geral, a utilização desta ferramenta apresentou de fácil 
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acesso, abrange um público amplo com acesso a informações 
de qualidade e de profissionais especializados na área da 
temática, configurando uma importante ferramenta de ensino-
aprendizado.  
Palavras-Chave: Tecnologia em Saúde; Educação em Saúde; 
Ensino-aprendizagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, o Brasil e o mundo vêm passando por 

uma situação de emergência em saúde pública ocasionada pela 

pandemia do vírus SARS-CoV-2 (BRASIL, 2020). Atualmente 

mais de um terço da população mundial está em isolamento 

social na tentativa de conter a transmissão do vírus e não 

sobrecarregar os sistemas de saúde (WHO, 2020).  

Esse fato fez com que os projetos de extensão 

universitária criassem estratégias para que as comunidades 

externas continuassem sendo atendida pelas ações do Projeto, 

modificando e adptando formas, ferramentas, programas e 

maneiras de ensino-aprendizado educacional nesse período.  

Uma dessas ferramentas muito utilizada nesse período 

de pandemia foram as Redes Sociais. Em especial vivenciado 

pelo Projeto o Instagram® que têm desempenhado papel 

importante na formação de opiniões, na disseminação de 

informações e construção do ensino-aprendizado durante o 

distanciamento social. 

Segundo Pinto & Pereira (2016) a utilização de redes 

sociais como ambiente de aprendizagem virtual e do 

aproveitamento de suas possibilidades pode contribuir de forma 

cooperativa, coletiva e interdisciplinar para a construção de 

novos conhecimentos. Ainda nesse sentido os resultados da 
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pesquisa de Souza; Lopes, Lima Filho (2017) reforçam o 

exposto ao trazerem que 92,5% dos entrevistados do estudo 

consideraram o uso do Instagram como uma boa ferramenta de 

ensino-aprendizado.  

Mediante o exposto, as redes sociais precisam ser 

consideradas pelas instituições de ensino superior frente a esse 

dinâmico cenário emergencial e de pandemia que precisam 

adaptar suas metodologias de ensino de modo a incorporar as 

redes sociais como uma forma inovadora e oportuna. Deste 

modo, o objetivo deste trabalho foi de relatar a utilização do 

Instagram® como ferramenta de ensino-aprendizado voltada 

para acadêmicos, professores e comunidade em geral em 

tempos de pandemia.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho é de caráter descritivo, do tipo relato 

de experiência, realizado a partir das atividades dos 

extensionistas do Projeto de Extensão “Saúde na Comunidade” 

da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB) 1.  

As atividades foram desenvolvidas entre Abril a Julho de 

2020, onde para cumprimento dos objetivos do Projeto foram 

realizadas reuniões em vídeo-chamada pelo Google Meet, 

 
1 A universidade da integração internacional da lusofonia afro-brasileira, é 

uma instituição federal localizada no interior do Ceará, no município de 
Redenção, situado a aproximadamente 60 km da capital, Fortaleza. Ela é 
conhecida pela característica de interiorização e internacionalização do 
ensino superior e pela sua base, pautada na integração e no 
compartilhamento de experiencias entre os países lusofanos. 
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aplicativos remotos e a utilização de transmissão de vídeos ao 

vivo (lives) pelo Instagram®.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O projeto de extensão “Saúde na comunidade” é 

desenvolvido por discentes do curso de farmácia da UNILAB e 

possui como objetivo inserir estudantes da saúde cada vez mais 

cedo no cotidiano das ações programáticas da unidade de 

saúde e vivências diversas num território vivo e dinâmico.  

Os extesionistas vivenciam um experiência de extensão 

universitária na comunidade desenvolvendo ações baseadas 

na troca entre os saberes populares e acadêmico, gerando 

conhecimento ao estudante pelo seu confronto com a realidade 

da comunidade. 

No ano de 2020 as atividades do projeto tiveram que ser 

repensadas no sentindo de dar continuidade as suas atividades, 

inovando as práticas extensionistas e construindo novos 

caminhos. 

Entre esses novos caminhos os extensionistas se 

reuniam todas as terças-feiras de modo remoto e buscando 

contemplar as seguintes etapas: 

 

1) Planejamento das atividades; 

2) Aprofundamento teórico das temáticas; 

3) Implementação e divulgação das propostas; 

4) Avaliação dos resultados obtidos em cada ação. 

 

Optou-se com base nas reuniões ressignificar as ações 

de extensão para realização de criação do Perfil do Projeto no 
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Instagram® (Figura 1) @saudenacomunidade2020 para 

compartilhamento de informações, divulgação das atividades 

do projeto, tirar dúvidas com a comunidade em geral e foco 

principal de realização de transmissão de vídeos ao vivo (lives). 

Figura 1. Perfil do Projeto no Instagram®. 

 
Fonte: Dados do Projeto, 2020. 

  

O próximo passo, e até então novidade para professores 

e extensionistas, era a realização de Lives com temáticas 

pertinentes ao período que estamos vivenciando e na 

realização de convites aos profissionais da área da temática em 

questão, considerados referência local, regional e nacional.  

Foram planejadas todas as etapas para sua execução e 

quem seriam os realizadores das mesmas. Alguns textos sobre 
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a temática foram disponibilizados, debatidos e o tema foi 

aprofundado. Se teve com isso a preocupação com a 

transmissão de informações pelas redes sociais, como elas 

estariam sendo produzidas e repassadas. Em seguida houve 

um período de divulgação de um espaço de 1 semana a 15 dias 

para implementação da proposta e realização da mesma. 

A Live inicial do Projeto observada na figura 2, realizada 

pelo coordenador, trouxe a discussão sobre como a Educação 

Popular pode ajudar nesse período de pandemia e como os 

profissionais de saúde principalmente da Atenção Básica 

devem atuar diante desse contexto, não deixando de lado as 

práticas populares em saúde, cuja realização da mesma seguiu 

as etapas já mencionadas anteriormente.  

Durante a transmissão da live, interagiram 64 

espectadores enviando mensagens e dúvidas sobre o tema. O 

material ficou disponível e teve mais de 503 visualizações e 

curtidas. Avaliou após a realização da live como limitações 

importantes e de aprendizado para as demais a existência de 

ordem técnica dos equipamentos disponíveis, o tempo de 

duração de live, questões relacionadas a internet, luz e som e 

até mesmo um roteiro de perguntas e respostas que poderiam 

auxiliar na mediação e condução da ação.  
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Figura 2. Cartaz de divulgação e 1ª Live do Projeto  

  
Fonte: Dados do projeto, 2020. 

Em seguida pensando no processo educacional da 

extensão e autonomia dos extensionistas do Projeto, 

proporcionou o processo ativo e diálogico entre conhecimentos 

já dominados por alguns e outros que não o tinham tão 

profundamente para realização de outras lives com a realização 

de todas as etapas protagonizadas pelos alunos.  

Portanto, na realização de outras 3 lives com temáticas 

variadas desde a Gestão em Saúde no âmbito da hanseníase 

(Figura 3), o papel do profissional de educação física em 

tempos de pandemia (Figura 4) e os benefícios da musicalidade 

em tempos de pandemia (Figura 5) contando com a iniciativa e 

desenvolvimento dos extensionistas do Projeto. 

A segunda live apresentou um espaço de interação entre 

os participantes, elucidando diversas dúvidas sobre 

hanseníase, quebrando tabus e mitos da comunidade em geral. 
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Figura 3. Cartaz de divulgação e realização da 2ª live. 

  
Fonte: Dados do Projeto, 2020. 

Na segunda live foi possível elucidar diversos problemas 

encontrados na primeira, demonstrando conhecimento 

adquirido por parte dos participantes, bem como a aquisição de 

conhecimentos adquiridos ao decorrer do projeto. 

A terceira live (Figura 4) do projeto por sua vez trouxe 

contribuições importantes para a promoção da saúde no 

período da pandemia, onde foi possível realizar diversas 

orientações, esclarecer dúvidas e fakenews incentivando as 

atividades físicas dentro dos domicílios, promovendo saúde por 

meio da adaptação de exercícios físicos. 

 O convidado realizou ainda a divulgação do seu trabalho 

junto ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 

Básica (NASF-AB) do município de Redenção e os diversos 

vídeos disponíveis de forma gratuita para o público em geral 

estarem realizando em domicílio. 
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Figura 4. Cartaz de divulgação e realização da 3ª live. 

    
Fonte: Dados do Projeto, 2020. 

 

A última e quarta live (Figura 5) do projeto apresentou 

como um espaço de construção coletiva descontraído, mas sem 

perder a seriedade, trazendo como a música pode ajudar na 

saúde mental durante esse período de distanciamento socal.  

Ela trouxe ainda uma avaliação importante da situação 

atual de estudantes internacionais nesse período, o desafio de 

estar longe dos seus familiares e que muitas vezes 

dependentes de programas estudantis que estavam parados 

nesse período. 
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Figura 5. Cartaz de divulgação e realização da 4ª live. 

    
Fonte: Dados do Projeto, 2020. 

 

A UNILAB possui uma cooperação internacional e 

compromissada com os países Lusófonos, desenvolvendo 

ações de intercâmbio acadêmico, cujos cursos e objetivos de 

suas ações possuem foco prioritário na contribuição e 

ampliação do impacto intelectual, social, econômico bem como 

de cooperação e visibilidade da ciência brasileira. 

Os alunos estrangeiros são oriundos dos países Angola, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e 

Príncipe que residem no município de Redenção e Acarape, 

ambos câmpus da UNILAB no estado do Ceará, cuja cultura e 

experiências foram partilhadas durante a live e durante as 

ações dos projetos desenvolvidos nesse período de pandemia. 

Após cada ação eram realizadas avaliações com os 

extensionistas, para interpretar suas concepções sobre as 

atividades realizadas por eles e as possíveis contribuições (ou 



UM ESTUDO SOBRE A AUTOMEDICAÇÃO EM TEMPOS DE 
PANDEMIA: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

109 
 

não) que elas pudessem trazer ao processo de ensino e 

aprendizagem dos mesmos. 

Esse momento de avaliação se torna um espaço rico de 

construção do conhecimento e feddback das ações do Projeto 

durante o período de distanciamento social e planejamento das 

próximas ações e etapas do Projeto.  

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

As experiências vivenciadas na utilização da ferramenta 

Instagram® representaram espaços de construção coletiva do 

conhecimento, interatividade, além de incentivar o papel de 

docente, liderança nos membros do projeto e de estímulo a 

aprender a aprender no processo contínuo de ensino-

aprendizagem. 

Segundo Al-Bahrani e Patel (2015) a utilização e 

manipulação do Instagram® representa uma proposta 

pedagógica para docentes e alunos. Ela possibilita a redefinição 

dos papéis de aluno e professor, em consonância com o 

preconizado pela extensão universitária como uma construção 

social que representa a totalidade das intenções e das 

situações de ensino-aprendizagem vivenciadas por docentes e 

estudantes na prática educativa.  

Corroborando, Barbosa et al. (2017) reforça ao postular 

que os discentes após utilização da ferramenta Instagram® 

ficaram muito mais motivados para participar em atividades que 

envolviam a publicação de imagens no âmbito educacional. 

Observou-se com a experiência que essa ferramenta 

pode ampliar a aprendizagem para fora das salas de aulas, 

ampliando o público participante do Projeto que limitava-se a 
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comunidade de abrangência da USF Centro I no município de 

Redenção para diversos outros atores sociais, formando uma 

rede de conhecimento e aprendizado. Ainda pode-se visualizar 

a interação e comentários durante e após a realização das 

ações obtendo um feedback positivo das mesmas e o alcance 

que essa informação pode chegar a diversos expectadores. 

As ferramentas disponíveis na internet podem 

apresentar grandes aliadas nas atividades pedagógicas, bem 

como proporcionar espaços colaborativos e de exposição de 

informações sendo importante ressaltar o seu papel de 

importante de educação em saúde (SOUZA; LOPES, LIMA 

FILHO, 2017). 

Nessa linha das práticas pedagógicas aliadas em sala de 

aula, Silva et al. (2020) encontrou em sua pesquisa que 96% da 

população brasileira possuem aparelho celular e que o seu uso 

em sala de aula ou para fins informacionais/educativos se deve 

a praticidade da informação, otimização do tempo, ponto de 

vista ecológico e plataforma interativa voltada para todo meio 

eletrônico. 

Esse aspectos se tornam de suma importância, também 

visto durante as experiências apresentadas aqui neste relato, 

uma vez que os usuários realizam a busca pelas redes sociais 

para buscar informações inerentes a informações e conselhos 

sobre cuidados de saúde (D'SOUZA et al., 2017) e que as vezes 

representam as primeiras orientações (HO et al., 2017) se 

tornado cada vez mais presente em tempos de pandemia se 

fazendo necessário espaços de educção em saúde que 

veincule informações verdadeiras, combatendo desta forma as 

fakenews tão presentes em tempos de pandemia e incertezas 

causadas pelo novo coronavírus. 
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A educação em saúde configura-se como um recurso por 

meio do qual o conhecimento produzido no campo da saúde, 

intermediado pelos profissionais, torne-se acessível à vida 

cotidiana das pessoas, uma vez que, a compreensão dos 

condicionantes do processo saúde-doença favorece a adoção 

de novos hábitos e condutas de saúde (ALVES, 2005). 

Uma das vantagens da utilização do Instagram® está na 

sua popularidade e conveniência de usar câmeras de telefones, 

aspecto altamente social, acessível para pensar e aprender. 

Segundo Khalitova & Gimaletdinova (2016) a rede social 

Instagram® já alcança mais de 1 bilhão de usuários, sendo que 

500 milhões estão ativos diariamente no aplicativo 

representando portanto, uma ferramenta de rápido e grande 

alcance.  

Sob o ponto de vista da formação acadêmica em Saúde, 

a experiência em um trabalho comunitário de saúde, tem se 

revelado de suma importância no sentido de possibilitar um 

contato mais próximo da realidade dos sujeitos das classes 

populares, como também pela experiência de atuação no nível 

básico de atenção á saúde e inovando a partir de redes sociais. 

Não obstante, o professor também ganha nessa construção e 

aprende na sua prática pedagógica. 

Os alunos possuem a oportunidade de se tornarem 

agentes de mudanças, sendo protagonista neste processo, 

trabalhando em equipe ao se investir nos diversos papéis 

durante as atividades propostas, inclusive de educadores. A 

Extensão Universitária por sua vez torna-se um espaço 

privilegiado para viabilizar experiências variadas de interação 

social e institucional com objetivo de construir e difundir novos 
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conhecimentos a partir da articulação de processos, educativos, 

culturais, tecnológicos e cientifícos. 

Nesse sentido, Rios e Caputo (2019) reforçam o caráter 

diversificado das experiências da extensão universitária, seu 

multiculturalismo, sua dimensão interdisciplinar, o que 

possibilita a realização de ações com objetivos variados, com 

públicos diferentes e inúmeros cenários de atuação.  Fato este 

observado na realização metodológica das ações dos projeto 

durante realização das lives. 

O espaço da extensão universitária representa a 

possibilidade de atuar como um profissional frente a uma 

realidade social e política, oportunizando a partir dos desafios 

do cotidiano mútuo a busca de soluções, com engajamento 

crítico e que concretize a indissocibilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão (CARVALHO, 2017).  

Observa-se então que a educação a partir da experiência 

vivenciada pelo extensionistas do projeto apresenta-se como 

uma perspectiva de um novo campo de saber e de intervenção 

com o objetivo de formar estudantes ativos, criativos, críticos  

(SILVA e MARAN, 2017) que vão de encontro com os 

pressupostos por Paulo Freire (1998) nos quais o docente, 

aprende em seu ato pedagógico e os alunos compartilham o 

saber com outros ao aprenderem.  

Entretanto, existem um longo caminho a ser efetivado e 

trilhado pela extensão universitária e pela inserção de novas 

tecnologias, como o uso das redes sociais, de ensino-

aprendizado no âmbito universitário.  

Nesse contexto de pandemia, incentivar a prática e 

participação nas ações da extensão universitária e ainda mais 

com o uso de ferramentas digitais, se torna um desafio para 
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professores, alunos e comunidade em geral que precisa ser 

evidenciado e difundido enquanto sujeitos verdadeiramente 

ativos, críticos e imbuídos da transformaçãos social para o 

desenvolvimento de práticas extensionistas inovadoras, 

participativas e dialógicas. 

O novo assusta e nesse sentido como educadores 

comprometidos com a prática transformadora e 

problematizadora precisamos nos reconhecer nesse espaço 

digital, dos diversos pontos de encontros e na utilização de 

ferremantas de mídias sociais como aliadas para os caminhos 

de ensio-aprendizado, na disseminação de informações 

concretas e na formação de redes colaborativas de 

conhecimento em tempos de pandemia. 

 

CONCLUSÕES  

 

O período de distanciamento social ocasionado pela 

pandemia pelo Coronavírus trouxe uma ressignificação para 

educação e principalmente para os Projetos de extensão 

universitária cujas redes sociais podem estar integradas as 

práticas didática do processo de ensino-aprendizado, 

reforçando reflexões criativas e comprometidas com relação ao 

uso das redes sociais nas práticas educativas. 

De maneira geral, a utilização das redes sociais 

apresentou como dispositivo de fácil acesso, que abrange um 

público amplo com acesso a informações de qualidade e de 

profissionais especializados na área da temática, configurando 

uma importante ferramenta de ensino-aprendizado e que está 

dentro do planejamento do projeto a continuidade da realização 

das lives mesmo após o período de pandemia. 
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Não obstante, a oportunidade de participar de um projeto 

de extensão universitária proporciona experiências únicas que 

não podem ser vivenciadas em sala de aula. Foi possível 

observar ainda a evolução, crescimento, desenvoltura e 

empoderamento dos extensionistas, preparando-os para 

trabalhar com a comunidade em geral de maneira didática, 

eficaz e dialogada.  
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RESUMO: O câncer corresponde a um conjunto de doenças 
heterogêneas, caracterizadas por multiplicação celular 
descontrolada. Várias abordagens têm sido estudadas para 
tentar melhorar a eficácia e segurança dos quimioterápicos. A 
laponita é um argilomineral de natureza sintética, 
biocompatível, de baixos custo e impacto ambiental. Sua 
estrutura possibilita a intercalação de moléculas orgânicas, o 
que o torna um sistema promissor para veiculação de fármacos. 
O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão exploratória 
da literatura sobre as aplicações da laponita na oncologia. 
Foram utilizadas as bases de dados Science direct, SciELO, 
Web of Science e PubMed. Observou-se o emprego da laponita 
como drug delivery, formação de hidrogeis e de ferramentas de 
diagnóstico. Os nanohíbridos de laponita foram capazes de 
reduzir a toxicidade e aumentar o efeito antitumoral dos 
antineoplásicos, in vitro e in vivo. Foram verificados compósitos 
para liberação controlada de um ou mais fármacos, com um 
perfil sequencial de dessorção, possibilidade de direcionamento 
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específico para células tumorais e associação com terapia 
fototérmica e fotodinâmica. Ainda, foram formados hidrogeis de 
liberação controlada para terapia focal de tumores, sensíveis ao 
pH, temperatura e estímulos externos. No campo da 
bioimagem, os nanohíbridos de laponita apresentaram efeito 
importante para melhorar a estabilidade e meia vida de corantes 
e agentes de contrastes. Portanto, a laponita possui 
características favoráveis para aplicações no tratamento e 
diagnóstico do câncer.  
Palavras-chave: Laponita. Câncer. Drug delivery. Hidrogel. 
Bioimagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a International Agency for Research on Cancer 

(IARC), em 2018, foram registrados 17 milhões de novos casos 

de câncer e um total de 9,6 milhões de mortes, em todo o 

mundo. Os tipos mais frequentes são cânceres de  pulmão 

(14,5%) e próstata (13,5%), em homens, e mama (24,2%), 

colón e reto (9,5%), em mulheres. As estimativas futuras 

indicam que essa incidência e mortalidade continuarão 

aumentando, podendo alcançar até 2030, 21,4 milhões de 

novos casos e 13,2 milhões de mortes em todo mundo. No 

Brasil, as estimativas para cada ano do triênio 2020-2022 

apontam a ocorrência de 625 mil casos novos de câncer, 

constituindo a segunda causa mortis mais frequente (INCA, 

2019). 

Por ser uma doença heterogênea, os cânceres são 

classificados de acordo com parâmetros clínicos, 

histopatológicos e moleculares, a fim de predizer seu 

comportamento e fornecer estratégias terapêuticas. Estas 

incluem a cirurgia, quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, 
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transplante de medula óssea, inibidores de angiogênese, 

terapia fotodinâmica e a laser, e criocirurgia ou crioterapia. A 

seleção da ferramenta terapêutica dependerá do tipo do tumor, 

da extensão da doença e do risco de recidiva, sendo 

necessário, muitas vezes, associação de mais de uma 

modalidade de tratamento (INCA, 2020).  

Apesar dos avanços científicos e tecnológicos na terapia 

antineoplásica, nem sempre os métodos existentes são úteis e 

os resultados clínicos aceitáveis. Ainda existem sérias 

dificuldades relacionadas aos antineoplásicos, como baixa 

seletividade e, consequentemente, elevada toxicidade, além de 

limitações relacionadas as propriedades biofarmacêuticas do 

ativo, como baixa estabilidade físico-química e solubilidade e 

taxa de dissolução limitadas, o que pode comprometer 

biodisponibilidade no tecido tumoral, requerendo administração 

de doses elevados dos mesmos. Isso promove um aumento da 

incidência de resistência das células tumorais aos fármacos, 

bem como pode decorrer de ineficácia terapêutica (LI et al., 

2019; ZEYNABAD et al., 2017) 

A partir dessas limitações o desenvolvimento de novos 

sistemas de administração e liberação de fármacos com 

atividade antitumoral, tem se destacado (SENAPATI et al., 

2018). Um dos sistemas abordados são as argilas e 

argilominerais, por constituirem veículos estáveis e 

biocompatíveis e proporcionarem um melhoramento na entrega 

do ativo (RIELA; FAKHRULLIN, 2017; MOUSA et al., 2018). As 

argilas constituem um grupo de materiais, de partículas 

cristalinas e granulação fina que, em presença de água, 

apresentam propriedades plásticas e, quando secos ou 

aquecidos, endurecem. Do ponto de vista microscópico, as 
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argilas são formadas por minerais com estruturas cristalinas 

específicas, chamados de argilominerais (SILVA et al., 2018; 

BURITI et al., 2019).  

A laponita é um argilomineral da família dos filossilicatos, 

que apresenta elevada área superficial, tamanho de partícula 

nanométrico, boas propriedades reológicas, alta estabilidade 

térmica, microbiológica e fisico-química, compatibilidade 

ambiental, baixa toxicidade e baixo custo e possui fórmula geral 

de célula unitária Na0,7(Si8Mg5,5Li0,3)O20(OH)4. Estruturalmente, 

ela é formada por uma folha octaédrica de Mg2+ intercalada por 

duas folhas de sílica tetraédricas, que formam discos em escala 

nanométrica (diâmetro: 25 nm e altura: 0,92 nm). Os cátions de 

magnésio podem ser substituídos, por íons de valência menor, 

como o lítio, causando uma deficiência de cargas na estrutura. 

A partir dessa descompensação eletrônica, há geração de uma 

carga negativa, nas faces dos nanodiscos, as quais são 

balanceadas por cargas positivas dos íons sódio localizados no 

espaço interlamelar. Esses íons Na+ podem ser intercambiáveis 

com outras substâncias catiônicas presentes em solução, 

incluindo fármacos. Estes podem interagir por processos 

adsortivos e adentrar as lamelas desses materiais (TAN et al., 

2017; TOMÁS; ALVES; RODRIGUES, 2018; BECHER et al., 

2018).  

A intercalação de fármacos nas lamelas da laponita gera 

um ambiente de aprisionamento que podem interagir entre si, e 

proporcionar a ocorrência de liberação controlada e/ou 

melhoramento das características do fármaco (BECHER et al., 

2018). Esse tipo de estratégia tem sido bastante explorada para 

trazer melhorias na farmacoterapia (GOLAFSHAN et al., 2017; 

TOMÁS; ALVES; RODRIGUES, 2018; GUO et al., 2020).  
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Dessa forma, considerando o potencial uso da laponita 

como carreador de fármacos e demais moléculas orgânicas, e 

as limitações clínicas da terapia antineoplásica, o presente 

trabalho teve como objetivo realizar uma revisão exploratória 

sobre os avanços científicos do emprego desse argilomineral 

no diagnóstico e/ou tratamento de câncer. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O delineamento do estudo foi realizado a partir da 

pesquisa nas bases de dados Science direct, PubMed, Web of 

Science e SciELO, entre os anos de 2016 a 2020. Foram 

utilizados os descritores na língua inglesa e portuguesa com 

variação nas combinações das palavras que foram: laponite, 

cancer, laponita e câncer, sem a utilização dos descritores 

boleanos (AND, OR, AND NOT). Entre os critérios de inclusão 

estavam artigos que apresentavam estudos experimentais não 

clínicos a partir de modelos in vivo e in vitro. Foram excluídas 

pesquisas não específicas, artigos de revisão, estudos 

envolvendo células neoplásicas ou a laponita, artigos com 

experimentos apenas de produção do híbrido e trabalhos que 

apresentavam apenas ensaios de citotoxicidade sem utilizar 

experimento com células neoplásicas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, foram encontrados 262 artigos envolvendo 

os descritores utilizados para a busca nos bancos de dados. 

Após leitura detalhada e aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, 21 artigos foram selecionados para compor esta 

revisão exploratória da literatura. Observou-se variação quanto 
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ao ano de publicação, destacando-se maior presença dos anos 

2016 e 2019, com percentuais de 23,81% e 28,57% do número 

total de artigos, respectivamente (figura 1).  

 

 

 

 

 

Figura 1. Percentual de publicações em função do ano. 
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Fonte: autoria própria 

 

A seguir, encontra-se a apresentação do material, feita a 

partir das temáticas identificadas. 

 

Drug delivery 

 

A quimioterapia é uma das ferramentas mais utilizadas e 

desempenham um papel importante na terapia de tumores 

malignos. O desenvolvimento de nanoestruturas, para geração 
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de novos sistemas de liberação de fármacos, vêm sendo 

desenvolvidos para aumentar a biodisponibilidade e 

especificidade dos quimioterápicos no tecido tumoral, 

reduzindo sua toxicidade (CANDIDO, 2018). 

Wang et al. (2016), por exemplo, desenvolveram 

nanossistemas, utilizando laponita e poli(N-vinilpirrolidona) 

(PVP), na ausência de solvente orgânico, para liberação 

controlada de doxorrubicina (DOX). Os híbridos formados 

encapsularam efetivamente a DOX, por meio de interações 

eletrostáticas com a laponita. O componente hidrofóbico PVP, 

ligado à superfície do laponita, forneceu estabilidade ao sistema 

e boa sensibilidade ao pH. A avaliação da atividade biológica in 

vitro indicou que os nanocarreadores com DOX são 

efetivamente absorvidos por células cancerosas de carcinoma 

epitelial humano KB, resultando em  citotoxicidade 

significativamente maior contra essas células, em comparação 

com DOX livre, sugerindo sua potencial aplicação terapêutica. 

Já Xiao et al. (2016), também trabalhando com a DOX,  

obtiveram sistemas de liberação para tal fármaco, empregando 

laponita e multicamadas de poli(estireno sulfonato de sódio). 

Estas melhoraram o perfil de liberação do fármaco, em pH 

neutro e ácido e melhoraram a atividade anticâncer do sistema. 

A citotoxicidade frente células de adenocarcinoma de mama 

MCF-7, para o híbrido foi significativamente maior, em relação 

ao fármaco livre, e estava de acordo com o seu perfil de 

liberação. Além disso, estudos de captação celular revelaram 

que eles podem ser efetivamente internalizadas por tais células, 

levando ao acúmulo de DOX no núcleo, aumentando sua ação 

antiproliferativa. 
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A formação de nanoplataformas capazes de liberar 

antineoplásicos de maneira direcionada tem sido, também, uma 

abordagem investigada na oncofarmacologia, empregando, 

inclusive, a laponita em diversos estudos. Li et al. (2018), por 

exemplo, empregaram tal argilomineral e ácido hialurônico 

oligomérico sintetizado-L-histidina (oHA-His), para desenvolver 

um carrear para o metotrexato (MTX), direcionado para células 

que superexpressam receptor CD44. O nanohíbrido formado 

apresentou alta eficiência de encapsulamento do fármaco e a 

liberação do mesmo mostrou-se dependente do pH, com 

cinética adequada ao modelo de primeira ordem. Os ensaios de 

atividade antineoplásica in vitro (MCF-7) e in vivo (modelo de 

sarcoma 180), demonstraram aumento significativo do efeito 

antitumoral do sistema, com altos níveis de captaçao celular, 

em relação ao MTX livre. Ainda, o híbrido exibiu excelente 

citocompatibilidade e estabilidade de dispersão, formando uma 

nanoplataforma promissora de carreamento para várias drogas 

anticâncer. 

De maneira semelhante, Jiang et al. (2019) conjugaram 

o ácido hialurônico (HA) a nanodiscos de Laponita (LAP), 

formando um sistema de liberação da DOX específico para 

células cancerosas superexpressas de CD44, sensíveis ao 

pH.  O ensaio de viabilidade celular in vitro mostrou que o 

híbrido é biocompatível e exibiu efeitos antiproliferativos 

direcionados contra células de câncer cervical HeLa com 

receptores CD44 superexpressos. Ainda, os resultados de 

citometria de fluxo e da microscopia de varredura a laser 

confocal confirmaram que o mesmo poderia ser internalizado, 

especificamente, por tais células, via endocitose mediada por 

CD44.   
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Yang et al. (2019), por sua vez, obtiveram nanohíbridos 

de Laponita com ácido hialurônico oligomérico sintetizado-ácido 

aminofenilborônico (oHA-APBA), como uma plataforma de 

liberação da DOX direcionada para a terapia do câncer de 

mama. A DOX foi inserido na interlamela da laponita por 

processos de troca iônica, seguido por uma montagem com 

oHA-APBA, formando o sistema DOX/LR/oHA-APBA. O 

nanohíbrido apresentou um perfil de liberação da DOX in vitro 

sustentada e dependente de pH ácido. Além disso, a aplicação 

de diferentes modelos cinéticos sugeriu que, em pH 5, a 

liberação da DOX dependia dos efeitos de difusão e troca 

iônica, enquanto que, em pH 7.4, o efeito de difusão era 

prevalente. Vale ressaltar que DOX/LR/oHA-APBA mostraram 

uma absorção celular notável e distribuição intracelular do 

fármaco em células cancerosas MCF-7, consistentes com sua 

capacidade inibir a proliferação de tais células.  

Nessa mesma perspectiva, Wu et al. (2020) 

desenvolveram um método para formular um sistema baseado 

em nanodiscos aminados de Laponita (LAP),  funcionalizados 

com Ácido Fólico ligado a polietilenoglicol (PEG-FA), para 

entrega da DOX a tumores com superexpressão do receptores 

de Folato (FAR). Os nanohíbridos formados (LM-PEG-FA) 

apresentaram alta eficiência de carreamento de DOX e um perfil 

de liberação dependente do pH, sendo favorecida em pH ácido. 

A citometria de fluxo, microscopia confocal e ensaio de 

viabilidade celular mostraram que o nanocomplexo pode ser, 

especificamente, absorvido por células de câncer de ovário 

humano que superexpressam FAR (SK-OV-3), com significativo 

efeito antiproliferativo para as tais células. Assim, verifica-se 

que  híbridos de laponita com agentes de direcionamento em 
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sua estrutura  constituem uma plataforma promissora a ser 

empregada na quimioterapia do câncer. 

Vale salientar que o uso de um único quimioterápico 

pode não apresentar resultados clínicos desejáveis, sendo 

necessária, muitas vezes, a associado de dois ou mais 

fármacos para atingir o sucesso terapêutico. Tal estratégia, no 

entanto, pode aumentar ainda mais a toxicidade do tratamento, 

o que tem estimulado o desenvolvimento de novos sistemas de 

liberação controlada contendo mais de um antineoplásico, 

capazes de intensificar o efeito antitumoral e reduzir a 

toxicidade dos mesmos. Zhou et al. (2018), por exemplo, 

desenvolveram nanohíbridos com propriedades de transporte e 

liberação sequencial de DOX e mitoxantrona, utilizando laponita 

e PVP. Os sistemas formados (LDPM) apresentaram alta 

eficiência de encapsulação dos fármacos e estabilidade 

coloidal, em longo prazo. O PVP apresentou função importante 

para tal, evitando a formação de agregados micro-

dimensionados. O estudo de liberação in vitro indicou que o 

LDPM pode entregar os fármacos de maneira sequencial, 

sendo favorecida em pH ácido. A citotoxicidade do LDPM frente 

células KB foi, significativamente, maior do que os fármacos 

livres e o veículo utilizado apresentou-se biocompatível.  

Zheng et al. (2019), como tal, obtiveram nanocomplexos 

baseados em Laponita com capacidade de entrega sequencial 

de drogas, obtidos por montagem direta com DOX e 

complexação com MTX, formando o sistema LDM. O 

nanohíbrido exibiu alta eficiência de encapsulamento dos 

fármacos (DOX: 85%, MTX: 80%) e uma liberação controlada 

sequencial dos mesmos, que sob condições ácidas pode ser 

ainda mais acelerada. A temperatura também influenciou na 
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liberação dos fármacos, tornando possível tratamento de 

aquecimento remoto. Em ensaios de citotoxicidade in vitro com 

linhagem celular de câncer hepático HepG2, LDM apresentou 

efeito antiproliferativo 26 vezes maior do que os sistemas 

contendo um único fármaco. Além disso, foi verificada uma 

maior captação de DOX e MTX nessas células quando tratadas 

com LDM, em relação aos fármacos livres, o que pode justificar 

sua atividade farmacológica.  

Ainda, Jiang et al. (2020), em seus estudos, 

desenvolveram um novo nanocarreador de DOX desenvolvido 

para tentar  superar a multirresistência das células tumorais ao 

fármaco. D-α-tocoferil polietilenoglicol 1000 succinato (TPGS), 

um inibidor de Glicoproteína P (P-gp), foi, então, conjugado na 

superfície de nanodiscos de laponita. O híbrido exibiu excelente 

estabilidade coloidal, alta eficiência de encapsulação para DOX 

e um perfil de liberação do fármaco sensível ao pH. Os ensaios 

in vitro com células de câncer de mama resistentes a DOX 

(MCF-7/ADR) verificaram que LM-TPGS/DOX exibiu efeito 

antiproliferativo significativamente melhorado, devido ao 

acúmulo de DOX dentro dessas células, garantido pela inibição 

da P-gp. Em modelos de tumor in vivo MCF-7/ADR, o composto 

apresentou efeito antitumoral relevante e baixa toxicidade, 

constituindo um potencial agente terapêutico para tumores 

resistentes a DOX. 

Foram verificadas na literatura, também, propostas de 

associação de quimioterápicos com outras classes 

farmacológicas, como antibiótico. Zeynabad et al. (2017) 

elaboraram um nanocompósito laponita/polímero multifuncional 

para entrega dupla de MTX e ciprofloxacino (CIP). O sistema 

apresentou elevada eficiência de encapsulação dos fármacos 
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(>90%), além de atividade antimicrobiana frente cepas de 

Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa superior, em 

comparação com CIP livre. Quanto à atividade antitumoral, o 

sistema exibiu efeito citotóxico frente linhagens celulares MCF7 

superior ao MTX livre, promovendo parada na fase S do ciclo 

celular de tais células, em relação ao grupo controle. Portanto, 

o nanocompósito duplo formado tem potencial para ser usado 

na terapia do câncer e das infecções bacterianas. 

Outra abordagem que vem sendo estudada para o 

tratamento do câncer é a combinação de terapias fototérmica 

(PTT) e fotodinâmica (PDT). Nesse contexto, o indocianina 

verde (ICG) tem se destacado como agente fotoabsorvente, 

devido a sua biocompatibilidade e propriedades ópticas. 

Entretanto, o mesmo apresenta baixa estabilidade físico-

química, o que dificulta sua aplicação na fototerapia tumoral. 

Para superar tais obstáculos, Xu et al. (2018) desenvolveram 

uma nanoplataforma composta de laponita, polidopamina 

(PDA) e polietilenoglicol-arginina-glicina-ácido aspártico, capaz 

de carrear ICG, para o tratamento de células cancerosas com 

superexpressão de integrina αvβ3. O sistema formado (ILPR) 

apresentou alta eficiência de encapsulamento de ICG, 

fotoestabilidade e biocompatibilidade. Sob irradiação de laser 

infravermelho, ILPR exerceram uma conversão fototérmica 

melhorada e geração de espécies reativas de oxigênio de forma 

eficiente. Os experimentos in vitro, com linhagem de células de 

câncer de mama MDA-MB-231, mostraram que os ILPR podem 

ter como alvo específico aquelas que superexpressam αvβ3, 

aumentando sua absorção celular.  

Para aumentar as chances de sucesso da fototerapia 

tumoral, a associação de agentes fotoabsorventes, como 
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polipirrol (PPy), e um fotossensibilizadores, como o Cloro e6 

(Ce6), tem sido investigada. Esse foi o caso do trabalho de Wu 

et al. (2019), no qual foi desenvolvido um sistema híbrido de 

laponita, PPy e PVP, capaz de carrear Ce6. O sistema exibiu 

excelente estabilidade coloidal e biocompatibilidade in vitro e in 

vivo, além de alta capacidade de carreamento de Ce6. Foi 

verificado, ainda, aumento do efeitos PDT de Ce6 e PTT sob 

um laser infravermelho próximo (NIR), de 980 nm. A 

combinação desses efeitos resultaram em significativa 

atividade antitumoral in vitro e in vivo com células de carcinoma 

colorretal humano (HT29). Assim, nanocarreadores de laponita 

apresentam potenciais aplicações na fototerapia tumoral. 

 

Hidrogeis   

 

Quando dispersos em água, os nanodiscos de laponita 

esfoliam e apresentam distribuição anisotrópica de carga.  Em 

pH inferior a 9, suas bordas apresentam carga positiva e as 

faces carga negativa (figura 2), as quais interagem entre si, 

eletrostaticamente, formando uma rede fractal, conhecida como 

''House of Cards'' (figura 3). Dependendo da concentração de 

laponita, tal organização leva a solução  

e capacidade de transportar grandes quantidades de 

carga, sem modificá-las quimicamente. Tais características têm 

sido bastante investigadas, com potenciais aplicações como 

agente reticulador e modificador de reologia, e para formação 

de géis ou filmes dotados de propriedades controladas de 

liberação de fármaco e biomoléculas, inclusive na área 

oncológica (TOMÁS; ALVES; RODRIGUES, 2018). 
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Figura 2. Estrutura e carga de um nanodisco de laponita. 

 

Fonte: TOMÁS; ALVES; RODRIGUES (2018). 

Figura 3. Organização “House of Cards” da laponita.  

 

Fonte: TOMÁS; ALVES; RODRIGUES (2018).  
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echer et al. (2018), por exemplo, criaram um higrogel 

baseado em nanodiscos de laponita, poliacrilato e sais de 

fosfato de sódio, como carreador para cisplatina, ciclofosfamida 

e 4-fluorouracil. O produto apresentou-se flexível (G′ em torno 

de 3 kPa), citocompatível e a liberação do ativo responsiva ao 

pH. Os ensaios in vitro com células cancerosas HeLa e MCF-7 

mostraram que a IC50 dos fármacos, individuais e em 

combinação, carreados pelos nano-hidrogéis foi 

significativamente menor, quando comparados a IC50 dos 

fármacos livres. Foi verificado, ainda, biocompatilidade em 

ensaios de toxicidade in vivo, uma vez que o produto não 

causou alterações comportamentais, hematológicas, 

bioquímicas e histológicas em ratos Wistar.  

Li et al. (2019), por sua vez, desenvolveram um hidrogel 

termossensível carreador da DOX, para tratamento focal de 

tumores sólidos. As moléculas de DOX foram adsorvidas nos 

nanodiscos de laponita e, posteriormente, houve a incorporação 

de copolímeros (heparina de baixo peso molecular e 

poloxâmero) termossensíveis. A adição de laponita ao hidrogel 

reduziu a concentração necessária de copolímero para 

executar a transição solução-gel à 37ºC e conferiu melhor 

seringabilidade ao mesmo. Além disso, o hidrogel formado 

apresentou perfil de liberação controlada e estendida da DOX, 

por 21 dias, além de melhor eficácia antitumoral in vitro e in vivo 

em modelos de sarcoma 180. Vale salientar que essa eficácia 

anticâncer foi obtida pela administração única do gel híbrido na 

região do tumor e sustentada durante os 21 dias.  

Outra abordagem estudada na oncologia é a formação 

de hidrogeis administráveis localmente, com liberação 

controlada de fármaco por estímulos externos. Nesse sentido, 
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Zhang et al. (2020) obtiveram um hidrogel supramolecular 

injetável, pela associado de laponita, nanopartículas de 

conversão ascendente modificadas com α-ciclodextrina e sais 

de azobenzeno, para  liberação de DOX controlada por NIR. O 

híbrido apresentou elevada taxa de encapsulação da DOX, cuja 

liberação foi favorável em pH ácido e após irradiação NIR. Esta 

mostrou-se importante para a captação e liberação da DOX em 

células cancerosas HepG2, reduzindo sua viabilidade celular, 

enquanto a linhagem de hepatócitos L02 apresentou maior taxa 

de sobrevivência, indicando citotoxicidade específica em 

células cancerosas. Foi verificado, ainda, ação citotóxica das 

nanopartículas sem DOX, a qual foi associada a um efeito 

fototérmico das mesmas. Em modelo de tumor in vivo HepG2, 

o hidrogel apresentou significativa atividade antitumoral, sem 

sinais de toxicidade comportamental, hematológica e 

histológica. Assim, a formação de géis híbridos com laponita 

constituem ferramentas promissoras na terapia  antineoplásica, 

ao passo que possibilita o encapsulamento simultâneo de 

diversos fármacos, reduzindo a toxicidade dos mesmos, além 

da possibilidade de uma sinergia da quimioterapia e do 

tratamento fototérmico.  

 

Bioimagem 

 

Uma aplicação importante dos nanomateriais é no 

campo da bioimagem, tanto in vitro quanto in vivo. Neste 

âmbito, muitos trabalhos centram-se no estudo da interação 

entre a Laponita com corantes e agentes de contraste, visando 

melhorias em suas propriedades fisico-quimicas, como 

solubilidade e tempo de meia vida, e consequentemente, na 
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qualidade das imagens obtidas por exames de ressonância 

magnética (RM) e tomografia computadorizada (TC) (TOMÁS; 

ALVES; RODRIGUES, 2018).   

 Mustafa et al. (2016a), por exemplo, desenvolveram 

complexos de nanodiscos de Laponita funcionalizados com 

dendrímero carregados com gadolínio (Gd), um agente de 

contraste de meia vida plasmática limitada, para aplicações em 

imagens de RM. Os nanocomplexos apresentaram elevadas 

citocompatibilidade e relaxividade r1, bem como produziram 

imagens nítidas e claras de células cancerosas HeLa. Em 

modelo de tumor in vivo HeLa, a administração do 

nanocomplexo tornou a região tumoral mais brilhante e 

contrastante, em relação aos tecidos adjacentes, por um tempo 

prolongado, mostrando-se promissor para a geração de 

imagens de RM ponderadas em T1 de tumores. 

Ding et al. (2016), por sua vez, obtiveram um novo 

agente de contraste, pela associação da laponita com 

nanopartículas de óxido de ferro (Fe3O4 NPs). Essas 

nanopartículas apresentam alta magnetização de saturação e 

baixa toxicidade, porém possuem baixa estabilidade, com alta 

tendência de agregação. A associação com a Laponita tornou 

as nanoparticulas estáveis e aumentou 2 vezes a relaxividade 

T2, quando comparados com Fe3O4 NPs. Ainda, LAP-Fe3O4 

NPs apresentou biocompatibiliade in vitro e in vivo, bem como 

bom desempenho de RM com células e modelo de tumor in vivo 

HeLa, demonstrando o potencial do híbrido como agente de 

contraste para imagem de RM. Essas nanopartículas foram, 

posteriormente, estudadas para o desenvolvimento de um 

agente de imagem específico para células cancerosas que 

superexpressam receptores de folato. LAP-Fe3O4 NPs foi 



APLICAÇÕES DO ARGILOMINERAL LAPONITA NA ONCOLOGIA UMA 
REVISÃO DA LITERATURA 

134 
 

copolimerizado com poli(ácido lático)-poli(etilenoglicol) (PLA-

PEG-COOH), seguido de conjugação com dendrímero 

modificado com ácido fólico. A presença do ácido fólico na 

estrutura levou a um acúmulo específico em células HeLa que 

superexpressam receptores de folado, tanto in vitro, como in 

vivo, quando comparadas às células que expressão baixos 

níveis de tais receptores. As nanopartículas em questão 

apresentam grande potencial como um contraste de imagem 

por RM para o diagnóstico precoce de tumores que 

superexpressam os receptores de folato (Ding et al., 2020). 

A imagem por TC também requer o uso de agentes de 

contraste, a exemplo dos compostos iodados, como ácido 

diatrizóico (DTA). Este é rapidamente removido do corpo, sendo 

necessário o registro imediato das imagens, após sua injeção. 

Em alguns casos, aumenta-se a concentração do composto 

para melhorar a resolução das imagens, com risco de 

nefrotoxicidade grave. Tentativas para superar essas limitações 

têm sido exploradas, como o trabalho de Mustafa et al. (2016b) 

que combinou DTA com laponita para aplicações de imagens 

de TC de órgãos e tumores. Os nano-híbridos apresentaram 

estabilidade térmica, citocompatibilidade e melhores 

propriedades de atenuação de raios-X in vitro, em relação ao 

DTA livre. Além disso, o composto mostrou um alto 

desempenho em imagens de TC in vivo de órgãos, como 

fígado, coração e bexiga, e em modelo de tumor in vivo HeLa, 

apresentando potencial uso como um agente de contraste para 

diferentes aplicações de imagens de TC. 

Ainda, considerando as características estruturais únicas 

da laponita e a possibilidade de intercalação e interação 

química com várias moléculas, a mesma tem sido estudada 
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para o desenvolvimento de plataformas versáteis para 

teranóstica de diferentes doenças, incluindo o câncer. Esse é o 

caso do trabalho de Zhuang et al. (2017) que desenvolveram 

um híbrido de laponita, PLA-PEG-COOH e polietilenimina para 

carrear nanopartículas de ouro e DOX, direcionadas pelo ácido 

hialurônico em sua superfície, para fins diagnóstico e 

terapêutico de células cancerosas que superexpressam 

receptores CD44. O nanocomplexo mostrou boa estabilidade, 

alta eficiência de carregamento da DOX e perfil de liberação 

sustentada sensível ao pH. Os ensaios in vitro e in vivo 

demonstraram que os mesmos podem inibir especificamente as 

células HeLa que superexpressam os receptores CD44, inibir o 

crescimento de tumores e reduzir a toxicidade da DOX. Além 

disso, o híbrido formado apresentou bom desempenho como 

agente de contraste para imagem de TC de tumores, 

constituindo uma plataforma teranóstica promissora. 

Liu et al. (2019), de forma semelhante, obtiveram um 

sistema formado por LAP-Fe3O4 NPs, PDA e ácido fenilborônico 

PEGuilado, para terapia fototérmica, guiada por imagem de RM 

e fotoacústica, contra células cancerosas com superexpressão 

de ácido siálico. O híbrido exibiu excelente estabilidade coloidal 

sob várias condições, uma alta relaxividade r2 para imagens de 

RM e uma forte absorbância NIR para conversão fototérmica e 

imagens de PA eficazes. Além disso, os experimentos in vivo e 

in vitro, com a linhagem de células de câncer de mama murino 

4T1, demonstraram que as nanopartículas poderiam ter como 

alvo específico as células cancerosas superexpressas de SA e 

mostraram eficiência terapêutica fototérmica aprimorada sob 

irradiação NIR. Em adição, o ensaio in vivo demonstrou que o 

híbrido pode fornecer imagens de RM e PA significativamente 
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melhoradas, induzir a erradicação completa de tumores, após o 

tratamento com laser NIR, e inibir a metástase pulmonar. Logo, 

a formação de híbridos com laponita apresenta aplicações 

promissores na teranóstica do câncer. 

 

CONCLUSÕES  

 

Portanto, laponita é um argilomineral de natureza 

sintética que possui aplicações promissoras na área 

oncológica. Nessa revisão, pode-se observar uma variedade de 

abordagens empregando esse filossilicato como carreador para 

fármacos antineoplásicos, afim de reduzir sua toxicidade e 

intensificar seu efeito antitumoral. Foram verificados 

compósitos para liberação controlada de um ou mais fármacos, 

com um perfil sequencial de dessorção, possibilidade de 

direcionamento específico para células tumorais e associação 

com terapia fototérmica e fotodinâmica. Ainda, foram 

verificados hidrogeis de liberação controlada de fármacos para 

terapia focal de tumores, sensíveis ao pH, temperatura e 

estímulos externos. No campo da bioimagem, os nanohíbridos 

de laponita apresentaram efeito importante para melhorar a 

estabilidade e meia vida de corantes e agentes de contrastes.  
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RESUMO: O uso irracional de antimicrobianos é um dos 
grandes responsáveis pelo surgimento e desenvolvimento de 
bactérias resistentes, dificultando a eficácia do tratamento. 
Essa realidade tem estimulado a pesquisa por novas moléculas 
antimicrobianas e, concomitantemente, o empregado de 
tecnologia farmacêutica para desenvolver uma variedade de 
nanomedicamentos com antimicrobianos já existentes. A 
Montmorilonita é um argilomineral de origem natural, 
pertencente ao grupo das esmectitas, que tem sido estudado 
como carreador para antimicrobianos, no intuito de melhorar 
atividade farmacológica e limitações biofarmacêuticas, como 
absorção limitada e meia vida plásmatica reduzida. Assim, o 
presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão 
exploratória sobre os avanços científicos do emprego desse 
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argilomineral no tratamento das infecções bacterianas. Foram 
utilizadas as bases de dados Science direct, SciELO, Web of 
Science e PubMed. Observou-se o emprego da Montmorilonita 
como drug delivery, formação de hidrogeis e nanofibras. Os 
híbridos de Montmorilonita foram capazes de melhorar a 
entrega dos antimicrobianos de forma controlada e duradoura, 
in vitro e in vivo. Também foram formados hidrogeis de 
liberação controlada e melhora na atividade antibacteriana para 
terapia local de infecções. Ainda foram desenvolvidos 
nanofibras com capacidade de carregar fármacos de liberação 
sustentada. Portanto, a Montmorilonita possui características 
favoráveis para aplicações no tratamento antimicrobiano.  
Palavras-chave: Montmorilonita. Antimicrobianos. Drug 
delivery.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A ameaça de microrganismos à saúde humana e à 

segurança ambiental é uma das preocupações de saúde 

pública em todo o mundo. Fungos, vírus e bactérias são os 

principais responsáveis por tal cenário e pela maioria das 

doenças graves. As infecções bacterianas, em especial, têm se 

destacado das demais devido a sua alta disseminação e 

gravidade, ao passo que são responsáveis por 17 milhões de 

mortes ao ano e constituem a segunda maior causa de 

fatalidades humanas (HU et al., 2017). 

A farmacoterapia das infecções bacterianas é realizada 

com o emprego de fármacos antimicrobianos ou antibióticos. A 

descoberta desta classe de medicamentos levou a um aumento 

na qualidade de vida humana e veterinária, nos últimos 80 anos, 

tornando-os uma das maiores conquistas da história médica. 
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No entanto, esses fármacos vêm sendo utilizados de maneira 

indevida na prática médica e, principalmente, no setor 

agropecuário, onde é empregado com finalidades profiláticas e 

subterapêuticas (LIN et al., 2018; CHAHARDAHMASOUM; 

SARVI; JALALI, 2019). 

O uso irracional dos antimicrobianos é responsável pelo 

surgimento e desenvolvimento de bactérias resistentes aos 

antibióticos, comprometendo a eficácia do tratamento das 

infecções bacterianas. Cepas de Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina (MRSA) e Staphylococcus epidermidis 

resistente à meticilina (MRSE), por exemplo, tem se tornado 

cada vez mais disseminadas, levando a uma redução 

significativa nas taxas de sucesso da antibioticoteria 

ambulatorial. Acinetobacter baumannii multirresistente aos 

carbapenêmicos, por sua vez, é responsável por mais de 8500 

infecções, 700 mortes e US$ 281 milhões em custos de saúde, 

por ano, nos Estados Unidos, com poucas ou nenhuma, opções 

de tratamento disponíveis (COLQUHOUN; RATHER, 2020).   

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a resistência 

bacteriana aos antibióticos é uma das três maiores ameaças à 

saúde pública no século 21. Essa realidade tem estimulado a 

pesquisa por novas moléculas antimicrobianas, no entanto, a 

velocidade em que novos antibióticos são lançados no mercado 

não acompanha a rápida evolução de bactérias resistentes, 

tornando o cenário ainda mais preocupante e desafiador. 

Alternativamente, muitas pesquisas têm empregado recursos 

tecnológicos farmacêuticos, para desenvolver uma variedade 

de nano-medicamentos com antimicrobianos já existentes, e 

melhorar características químicas e físico-quimicas desses 
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fármacos (WU et al., 2017; PULICHARLA et al., 2017; 

CHAHARDAHMASOUM; SARVI; JALALI, 2019).  

A formação de sistemas capazes de modificar a 

liberação de antimicrobianos vem atraido interesse crescente 

da indústria farmacêutica, nos últimos anos. Tal estratégia se 

mostra promissora, e contraria a resistência bacteriana, bem 

como para reduzir os efeitos colaterais e melhorar as 

propriedades físico-químicas dos antibióticos. A possibilidade 

de intercalação de fármacos e as características únicas das 

argilas e argilominerais têm feito com que os mesmos sejam 

estudados para essa finalidade. Os argilominerais, como a 

montmorillonita, particularmente, vem sendo investigada para o 

desenvolvimento de novos carreadores de substâncias 

antibacterianas (RAPACZ-KMITA et al., 2017). 

A Montmorilonita é um argilomineral de origem natural, 

pertencente ao grupo das esmectitas, com fórmula geral (½ Ca, 

Na) 0,5-1 (Al, Mg, Fe) (Si, Al)8 O20 (OH)4 . NH20. Estruturalmente, 

a mesma apresenta uma organização do tipo 2:1, ou seja,  é 

composta por duas folhas tetraédricas de sílica e uma folha 

octaédrica de alumina, unidas entre si por átomos de oxigênio 

comuns a ambas folhas. Uma parte dos íons de alumínio são 

substituídos, aleatoriamente, por íons de metais divalentes, 

como magnésio e ferro, causando uma deficiência de cargas 

positivas na estrutura. Isso faz com que as camadas de 

montmorilonita apresentem uma carga negativa, as quais são 

balanceadas por íons positivos, como Li+, Na+, K+, Cs+, Mg2+, 

Ca2+, Fe3+, localizados no espaço interlamelar da argila. Estes 

podem ser intercambiáveis com outras espécies catiônicas, e 

orgânicas, como fármacos, criando um sistema de 
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aprisionamento que podem os liberar essas susbtâncias de 

maneira controlada (SILVA et al., 2019). 

O emprego da montmorillonita como carreador para 

antimicrobianos, tem se mostrado útil para melhorar suas 

limitações biofarmacêuticas. Tal abordagem é muito importante, 

uma vez que a frequente administração de antibióticos 

requerida nas formulações comuns, está associada a 

ocorrência de efeitos colaterais, ao desenvolvimento de 

resistência bacteriana e à difícil adesão do paciente ao 

tratamento. Em adição, alguns estudos sugerem que a 

montmorillonita por mecanismos de adsorção podem interagir 

com bactérias em sua superfície, como Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus, imobilizar toxinas celulares e, quando 

intercaladas com fármacos antimicrobiados, atuando, de 

acordo com o mecanismo de ação do fármaco, e imobilizando 

tal bacteria, de maneira mais eficaz que o fármaco livre. Em 

decorrência disso, vários trabalhos têm proposto a formação de 

híbridos montmorillonita/antibiótico com potenciais aplicações 

para o tratamento das infecções bacterianas tanto sistêmico, 

como tópico (RAPACZ-KMITA et al., 2017). 

A capacidade de formar sistema de liberação de 

fármacos é acompanhada de outras características, 

cientificamente vantajosas, que justificam a aplicação da 

montmorillonita na área farmacêutica. Dessas, pode-se citar: 

elevada área superficial, com vários sítios ativos de adsorção, 

alta capacidade de troca catiônica, elevada estabilidade 

térmica, microbiológica e fisico-química, compatibilidade 

ambiental, baixa toxicidade e baixo custo. Ainda, esse material 

pode ser funcionalizado por outros compostos, como polímeros, 
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para se obter uma característica específica na formação de 

híbridos e formação de compositos (FERNANDES et al., 2019; 

SILVA et al., 2019).  

Considerando o potencial uso desse argilomineral como 

carreador de fármacos antibióticos, e as limitações clínicas da 

antibioticoterapia, o presente trabalho teve como objetivo 

realizar uma revisão exploratória da literatura, sobre os avanços 

científicos do emprego desse argilomineral no tratamento das 

infecções bacterianas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O delineamento do estudo foi realizado a partir da 

pesquisa nas bases de dados Science direct, PubMed, Web of 

Science e SciELO, entre os anos de 2016 a 2020. Foram 

utilizados os descritores montmorillonite AND antimicrobial AND 

drug delivery. Entre os critérios de inclusão estavam artigos em 

inglês que apresentavam estudos experimentais não clínicos a 

partir de modelos in vitro e in vivo. Foram excluídas pesquisas 

não específicas, artigos de revisão, estudos envolvendo 

atividade antimicrobiana ou a montmorilonita, artigos com 

experimentos apenas de produção do híbrido, sem teste de 

atividade antimicrobiana, e trabalhos que não tinham a 

formação de sistemas de liberação controlada de antibióticos 

como objetivo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, foram encontrados 739 artigos envolvendo 

os descritores utilizados para a busca nos bancos de dados. 

Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, e leitura 

detalhada, 20 artigos foram selecionados para compor esta 

revisão bibliográfica. Observou-se variação quanto ao ano de 

publicação, destacando-se maior presença do ano de 2017, 

seguido pelo ano 2019 (Figura 1). A seguir, encontra-se a 

apresentação do material, feita a partir das temáticas 

identificadas. 

 

Figura 1. Percentual referente ao ano de publicação. 
2016

10%

2017

35%

2018

10%

2019

30%

2020

15%

 
 

Drug Delivery 

 

Os sistemas de entrega de drogas são uma abordagem 

em rápido desenvolvimento, onde os materiais são empregados 

para servir como meio de ferramentas de diagnóstico ou para 

entregar agentes terapêuticos a locais-alvo específicos de uma 
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maneira controlada. Na última década, um progresso 

significativo foi feito nesse campo e muitos sistemas e 

plataformas têm sido desenvolvidos, no intuito de reduzir os 

efeitos colaterais e melhorar a meia vida plasmática de 

antimicrobianos, e para tentar superar a resistência bacteriana 

aos mesmos (SAGHAZADEH et al., 2018).  

Ping et al. (2016), por exemplo, desenvolveram um 

compósito adesivo com montmorilonita (MMT) e 

polietilenoimina linear catiônica para entrega controlada de 

metronidazol, voltado ao tratamento da infecção gástricas por 

Helicobacter pylori. O produto formado apresentou atividade 

antimicrobiana relevante contra cepas de H. pylori, a qual foi 

associada à adsorção específica de substâncias poliméricas 

extracelulares ao material, o que permitiu adesão às bactérias, 

ruptura de sua membrana e entrega transmembrana do 

antibiótico. A atividade biológica também foi observada em 

modelos in vivo de infecções por H. pylori, onde as 

nanopartículas ficaram retidas no estômago,  eliminando, de 

maneira eficaz, a infecção e úlceras gástricas em 

camundongos. Além disso, o tratamento com o híbrido levou a 

uma redução na concentração sérica de pepsinogênio I e II, e 

gastrina 17, promovendo uma resposta inflamatória favorável 

para a ação farmacológica. O material constitui, assim, uma 

alternativa promissora para o tratamento direcionado  das 

infecções e úlceras gástricas causadas por H. pylori. 

Chahardahmasoumi, Sarvi e Jalali (2019), por sua vez, 

obtiveram um híbrido de MTT com tetraciclina, antibiótico de 

amplo espectro, mas que tem sua eficiência reduzida pelo seu 

consumo excessivo e alta taxa de degradação em condições 
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ambientais, que resultaram em resistência bacteriana. A MMT 

é apresentada, então, como um nanocarreador para controle de 

sua liberação e atividade antimicrobiana contra E. coli e S. 

aureus. A adsorção do fármaco na argila ocorreu por 

mecanismo de troca catiônica e sua liberação e atividade foram 

responsivas ao pH. Em condição gástrica simulada (pH 1,2), a 

quantidade do fármaco liberada foi menor (até 20%) e houve 

perda de sua atividade, em comparação com a condição 

intestinal simulada (pH 7,4), na qual houve liberação de até 60% 

do ativo e a atividade do mesmo foi preservada. As folhas de 

MMT funcionaram, assim, como um carreador capaz de 

controlar os parâmetros funcionais da tetraciclina, com base no 

pH do sistema. Tais características seriam importantes para 

reduzir sua liberação excessiva no meio ambiente e os 

impactos da resistência bacteriana. 

De maneira semelhante, Rapacz-Kmita et al. (2017) 

utilizaram a MMT como carreador da gentamicina, um 

antibiótico aminoglicosídeo. Foram verificadas variações na 

intercalação e liberação do fármaco, bem como na atividade 

farmacológica do híbrido, de acordo com a temperatura de sua 

formação (20, 50 e 80ºC). À 50ºC, houve intercalação máxima 

da gentamicina nas lamelas da MMT e uma ótima atividade 

antibacteriana contra cepas de E. coli. Quanto a taxa de 

liberação do fármaco, esta foi mais baixa para o complexo 

MMT-G preparado a 20°C. Um perfil de liberação controlada 

desejável foi obtido, também, nas demais temperaturas, 

durando 12 dias, mostrando o potencial da MMT como um 

transportador avançado de gentamicina, com características de 

liberação sustentada e atividade farmacológica conservada. 
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Kimna et al. (2019) também desenvolveram compósitos 

a partir da MMT. Nesse caso, esta foi associada à quitosana, 

formando transportadores de vancomicina e gentamicina, para 

o tratamento de infecções ósseas. As nanoesferas formadas 

apresentaram dimensões nanométricas (180–350nm), com alta 

eficiência de encapsulação dos fármacos (80%-95%). A MMT 

garantiu um perfil de liberação prolongada, o qual ocorreu num 

período de 30 dias, obedecendo mecanismos de difusão. Em 

ensaios in vitro, as nanoesferas exibiram forte atividade 

antimicrobiana contra bactérias S. aureus e E. coli, além de 

citocompatibilidade frente as linhagens de fibroblastos 

(NIH/3T3) e osteoblastos (SaOS-2). Os resultados 

demonstraram, pois, que as nanoesferas contendo MMT podem 

ser uma opção promissora para a prevenção e tratamento de 

infecções ósseas no período pós-implantação.  

A MMT foi empregada, ainda, para formação de sistemas 

de liberação controlada para o ciprofloxacino (CIP), uma 

fluoroquinolona de meia vida curta. A interação do fármaco com 

a MMT se deu por interação eletrostática e a intercalação por 

mecanismos de troca catiônica. O híbrido apresentou um perfil 

de liberação controlada, a qual foi aprimorada com modificação 

de carga da MMT, após tratamento ácido. Este causou aumento 

da força eletrostática da folha MMT e CIP, aumentando a 

energia de liberação de CIP, e, consequentemente, estendeu o 

tempo de liberação, tornando-o 700 minutos mais prolongado. 

Esse perfil de liberação resultou em atividade antimicrobiana a 

longo prazo do híbrido, quando testado frente cepas de 

Pseudomonas aeruginosa. Os resultados sugerem uma 

aplicação promissora da MMT para carrear antibióticos de meia 
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vida plasmática curta, com ação antibacteriana preservada e 

taxa de liberação controlável pela carga (Wu et al., 2017). 

Também trabalhando com CIP, Hong et al. (2019) 

criaram um compósito de MMT e nanocelulose carboximetilada 

(CMCNF) para liberação controlada do mesmo, como proposta 

de um produto para prevenção de infecções bacterianas após 

cirurgia intra-abdominal. A MMT conferiu um carreamento 

eficiente do CIP (310 mg/g) e um perfil de liberação controlada 

de 6 horas, o qual foi aprimorado pela associação com CMCNF 

a 3%, passando para 48 horas. Frente cepas de P. aeruginosa, 

o híbrido com CMCNF exibiu atividade antibacteriana constante 

ao longo de 12 dias, demonstrando seu potencial para 

prevenção de infecções pós-operatórias, que, geralmente, 

requerem um tratamento de duas semanas.  

 

Drug delivery aplicado a formulações tópicas 

 

Diferentes vias de administração de medicamentos 

podem ser empregadas para o tratamento de infecções 

bacterianas. Em casos de lesões cutâneas e de mucosas, a via 

tópica apresenta-se mais vantajosa devido à redução de efeitos 

colaterais sistêmicos e aumento da biodisponibilidade do 

fármaco no local da lesão, já que o mesmo não passa pelo 

metabolismo de primeira passagem. Ainda, muitos estudos tem 

se voltado para o desenvolvimento de formulações tópicas de 

liberação controlada, tornando-as ainda mais eficazes e 

seguras para tratar tais problemas. A MMT, inclusive, vem 

sendo estudada para a formação hidrogeis, filmes e adesivos 
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de liberação controlada para diversos fins terapêuticos 

(SANTOS et al., 2019; POLAT; DUMAN; TUNÇ, 2020).  

Os hidrogéis são materiais poliméricos que podem 

intumescer na água ou fluidos fisiológicos, mantendo sua 

estrutura tridimensional. Com propriedades biocompatíveis e 

biodegradáveis, os mesmos têm sido estudados na engenharia 

de regeneração tecidual, produção de lentes de contato, 

construção de vasos sanguíneos/músculos artificiais e, como 

sistemas de entrega controlada de drogas para tratamento de 

feridas e queimaduras (POLAT; DUMAN; TUNÇ, 2020).  

Ambrogi et al. (2017), por exemplo, desenvolveram um 

filme compósito de MMT e quitosana como carreador de 

clorexidina, um anti-séptico padrão ouro, ativo contra bactérias, 

fungos, leveduras e vírus. Seu uso, entretanto, é limitado ao 

tratamento de feridas de curto prazo, devido à toxicidade em 

fibroblastos dérmicos. O filme foi formado, então, como uma 

estratégia para diminuir a citotoxicidade da clorexidina, por meio 

de um sistema capaz de liberá-la de forma lenta e localizada, 

conservando sua atividade antimicrobiana. O fármaco foi 

intercalado entre as camadas de MMT, e, em seguida, foi 

adicionada quitosona para formação dos filmes. Estes foram 

caracterizados e avaliados quanto ao perfil de liberação do 

ativo, bem como atividade antimicrobiana e antibiofilme in vitro 

contra cepas de S. aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa e C. 

albicans, além da citotoxicidade para queratinócitos de pele 

humana NCTC2544 e fibroblastos humanos HuDe. O produto 

apresentou liberação controlada do fármaco durante 48 horas, 

citocompatibilidade e mantiveram as atividades antimicrobiana 
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e antibiofilme do ativo, mostrando seu potencial como material 

curativo para prevenir a colonização microbiana em feridas. 

Sun et al. (2019), por sua vez, obtiveram uma 

nanoplataforma multifuncional como proposta de curativo para 

tratamento de feridas com infecções mistas. Para tanto, foram 

utilizados MMT, quitosana quaternizada, íons de cobre de metal 

e 5-fluorocitosina. O composto QCS/MMT/5-FCCu apresentou 

um perfil de liberação controlada, avaliada em 120 horas, além 

de significativa atividade antibacteriana in vitro contra E. coli e 

S. aureus, e antifúngica contra Candida albicans. A atividade 

farmacológica foi verificada também in vivo, onde o híbrido 

mostrou efeito anti-infeccioso e cicatrizante, em modelo de 

camundongo com feridas infectadas por S. aureus. Ainda, 

QCS/MMT/5-FCCu apresentou baixa citotoxicidade frente 

linhagem de fibroblastos L929 e biocompatibilidade in vivo 

(alterações hematológicas e histológicas ausentes), mostrando-

se promissor para o tratamento de feridas com infecções 

complexas de bactérias e fungos.  

Faccendini et al. (2020) também criaram 

nanocompósitos voltados para o tratamento de feridas com 

tendência à infecção. Eles desenvolveram um híbrido de MMT 

e diferentes estruturas polissacarídicas (quitosana, 

quitosana/sulfato de condroitina e quitosana/ácido hialurônico) 

para carrear a norfloxacina. Os híbridos obtidos apresentaram 

um perfil de liberação controlada (3 dias), sensível a ação de 

lisozima (enzima liberada em processos inflamatórios), além de 

atividade antimicrobiana conservada do antibiótico, quando 

testado contra cepas de S. aureus e P. aeruginosa. Ainda, o 

composto formado aumentou a citocompatibilidade do fármaco, 
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elevando a proliferação de fibroblastos. Tal efeito é muito 

importante para a cicatrização de feridas e foi atribuída a 

liberação controlada promovida pela MMT. Esta, no entanto, 

causou maior deformabilidade e menor elasticidade, diminuindo 

a resistência mecânica dos sistemas.  

Tenci et al. (2017), considerando as úlceras cutâneas 

infectadas, prepararam um filme híbrido com diferentes argilas 

(MMT, haloisita e palygorskite) para carrear o carvacrol (CVR), 

um fitoquímico com relevante ação antibacteriana, mas que 

apresenta elevada volatilidade como desvantagem. Os 

sistemas apresentaram perfil de liberação controlada do ativo, 

durante 48 horas, tanto na forma de pó como em gel/filme, 

aumentando sua estabilidade térmica. O material formado teve 

suas atividades antioxidante e antimicrobiana 

significativamente melhoradas, em ensaios in vitro com 

fibroblastos humanos NHDF e cepas de S. aureus e E. coli, 

respectivamente, quando comparadas ao CVR livre. O filme 

mostrou-se biocompatível e com propriedades viscoelásticas 

aprimoradas e capaz de absorver exsudato de ferida, em um 

meio simulado,  tornando-se promissor para o tratamento das 

úlceras cutâneas crônicas. 

Polat, Duman e Tunç (2020), ainda, elaboraram hidrogéis 

de ágar/κ-carragenina/MMT carreado com de cloridrato de 

lidocaína (LDC) e cloranfenicol (CLP), para tratamento de 

feridas. Os hidrogéis foram caracterizados e aqueles com 

maiores concentrações de MMT apresentaram alta estabilidade 

térmica e mecânica, além de um perfil de liberação mais 

controlada de LDC e CLP. Ainda, o material apresentou elevada 

capacidade de intumescimento em solução aquoso de glicose 
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e estabilidade após armazenamento a 4ºC, durante 6 meses. O 

mesmo não causou  nenhuma mudança  morfológica ou morte 

em células de osteossarcoma MG-63, mostrando-se 

biocompatível. Frente cepas de E. coli e S. aureus, o hidrogel 

exibiu boa atividade antibacteriana, constituindo, dessa forma, 

um produto promissor como curativo de feridas, com ação 

analgésica e antimicrobiana. 

Outra alternativa estudada para o tratamento de feridas 

infectadas e para tecnologia de regeneração tecidual são as  

estruturas fibrosas. Estas apresentam dimensões 

nanométricas, as quais dão origem a membranas com 

características peculiares, como grande área superficial 

específica, alta porosidade e interconectividade, tornando-as 

adequadas ao transporte de nutrientes, comunicação celular e 

para formação de sistemas de liberação de fármacos. Estes 

podem ter sua capacidade aprimorada pela associação com 

outros materiais, como a MMT  (SOUZA, 2016).  

Yu et al. (2017), por exemplo, desenvolveram um 

carreador para amoxicilina, utilizando MMT modificada por 

brometo de cetil trimetil amônio, incorporado em poli(éster-

uretano) ureia e nanofibras de gelatina. Houve um 

melhoramento significativo nas propriedades mecânicas das 

nanofibras pela formação do compósito, bem como um perfil de 

liberação sustentada do fármaco, que pode ser identificada pelo 

resultado do teste antibacteriano frente S. aureus e E. coli. Nos 

teste in vitro com células L929 e in vivo de reação anafilática, 

verificou-se biocompatibilidade do material, uma vez não foi 

observada redução da viabilidade celular, nem resposta 

inflamatória no dorso dos ratos, respectivamente. Logo, essas 
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nanofibras possuem aplicações promissoras na área de 

engenharia de tecidos cutâneos e sistema de liberação 

controlada de drogas. 

Reshmi et al. (2018), por sua vez, desenvolveram 

nanofibras de poli (ɛ-caprolactona) (PCL) associadas a MMT 

como sistema de entrega para fármacos. A MMT conferiu maior 

cristalinidade e hidrofilicidade ao material, além da capacidade 

de carrear fármacos. O material formado apresentou resistência 

à tração e perfil de liberação controlada ora para vitamina B12, 

ora para gentamicina. As membranas carregadas com o 

antibiótico apresentaram atividade antimicrobiana contra cepas 

de bactérias E. coli e S. aureus, tanto em meio sólido quanto 

líquido, de forma prolongada (15 dias). Ainda, as nanofibras 

levaram uma melhoria na adesão e proliferação celular de 

fibroblasto dérmico humano (HDFs), e mostraram-se 

hemocompatíveis, em ensaios de hemólise, cinética do coágulo 

sanguíneo e adesão plaquetária. Logo, a membrana de MMT e 

PCL pode ser promissora para aplicações terapêuticas de longo 

prazo, incluindo inibição patogênica, cicatrização de feridas, 

adesivos transdérmicos e na engenharia de tecidos.  

De maneira semelhante, Sadeghianmaryan et al. (2019), 

fabricaram estruturas fibrosas feitas de nanocompósitos de PCL 

e MMT como carreador da curcumina. A adição de MMT reduziu 

o tamanho e a espessura das nanofibras eletrofiadas, 

aumentou sua estabilidade térmica e tornou o perfil de liberação 

do ativo mais sustentado (4 dias), em relação às fibras PCL 

puras. Ainda, o híbrido apresentou significativa atividade 

antimicrobiana frente S. aureus e E. coli, bem como baixa 

citotoxicidade em células em fibroblastos L929. 
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Saha et al. (2020), por sua vez, obtiveram nanofibras 

dotadas de liberação controlada de tetraciclina, como proposta 

para tratamento tópico de feridas. O antibiótico foi intercalado 

na MMT e, posteriormente, incorporado às estruturas 

nanofibrosas de poliuretano. O material apresentou valores 

baixos de ângulo de contato, bem como taxa de transmissão de 

vapor de umidade, mostrando-se benéfico para aplicações 

tópicas. A adição de MMT ao sistema resultou em melhora no 

perfil de liberação sustentada do fármaco, sendo constante em 

torno de 240 horas, seguindo o gradiente de concentração da 

droga e o mecanismo de troca iônica. Ainda, o material formado 

apresentou significativa atividade antimicrobiana frente cepas 

de S. aureus e E. coli, além de efeito proliferativo em células de 

fibroblasto dérmico humano, resultando em uma estrutura em 

forma de malha que, certamente, teria um efeito positivo na 

cicatrização de feridas. 

O desenvolvimento de formulações tópicas de liberação 

controlada para antimicrobianos, a partir da MMT, tem sido 

explorada, também, na área odontológica. Onnainty et al. 

(2016), por exemplo, desenvolveram um sistema de liberação 

para clorexidina (CHX), utilizando MMT e quitosana, como 

proposta de tratamento de infecções orais. Os nanocompósitos 

foram preparados por mecanismos de troca iônica na superfície 

da MMT e os estudos de liberação mostraram que o mesmo 

ocorreu de maneira sustentada. O modelo cinético que mais se 

adequou foi o de Kormeyer-Peppas, indicando que a liberação 

se deu pela difusão do fármaco através da matriz intumescida 

do material. Em ensaios de atividade antimicrobiana, o 

nanossistema formado preservou a atividade da clorexidina 
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frente cepas de S. aureus. Além disso, o mesmo exibiu boas 

propriedades mucoadesivas, em experimentos com mucina 

gástrica suína, indicando que o híbrido pode ser um candidato 

promissores para o tratamento de infecções bucais. 

De modo semelhante, Boaro et al. (2019) desenvolveram 

um compósito de liberação sustentada para CHX, para reduzir 

o risco de cárie secundária nas restaurações com resina, sem 

prejuízo estético. Para isso foi utilizado uma matriz de bisfenol 

A-metacrilato de glicidilo e trietilenoglicou dimetacrilato, na qual 

foi adicionado o híbrido MMT/CHX. O material obtido 

apresentou perfil de liberação sustentada do ativo, durante 28 

dias, bem como atividade antimicrobiana e antibiofilme frente 

cepas de bactérias S. aureus, S. mutans e Porphyromonas 

gingivalis. Além disso, o híbrido apresentou boas propriedades 

mecânicas (módulo de flexão de 5,7 a 8,1 Gpa, e resistência à 

flexão entre 61,4 a 74,7 MPa), mostrando-se promissor para ser 

utilizado nas restaurações odontológicas. 

Ainda, Jahanizadeh et al. (2017) obtiveram um bio 

nanocompósito de carboximetil amido, quitosana hitosana e 

MMT, para entrega controlada da curcumina, o qual possui 

ação anticariogênica relevante, porém com pouca aplicação 

clínica devido a baixas biodisponibilidade oral e solubilidade 

aquosa, e rápida degradação. A adição de MMT ao material 

aumentou a eficiência de aprisionamento do ativo, o qual foi 

liberado de maneira controlada, durante 96 horas, e sensível ao 

pH. Ainda, o carreamento da curcumina no nanocompósito 

melhorou sua atividade antimicrobiana contra cepas de 

Streptococcus mutans em ensaios de concentração mínima 

inibitória e impediu a formação de biofilme em modelos dentais, 
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de forma muito eficaz. Tais resultados foram associados a 

melhora da estabilidade e solubilidade do fitoquímico pela 

encapsulação no nanocompósito, tornando-o promissor para 

fins odontológicos.  

 Por fim, foram encontrados trabalhos envolvendo o uso 

de filmes antibacterianos com MMT, para o revestimento de 

dispositivos médicos. Esse é o caso do trabalho de Wang et al. 

(2017), no qual foram desenvolvidos filmes multicamadas 

híbridos de MMT e ácido hialurônico como carreador da 

gentamicina. A elevada área superficial da MMT garantiu ao 

filme, uma alta eficiência para carrear grandes quantidades do 

ativo, o qual foi liberado de maneira prolongada (50 horas). Esta 

foi responsiva a ação enzimática da hialuronidase e 

microambiente bacteriano, com maior taxa de degradação 

enzimática para E. coli. Foi verificada, ainda, atividade 

antimicrobiana e antibiofilme prolongada frente tal bactéria e S. 

aureus, in vitro. Os testes in vivo, em modelos de infecção de 

em coelhos por S. aureus, confirmaram a atividade 

antimicrobiana do filmes, bem como sua biocompatibilidade. 

Por obter resultados positivos, os filmes multicamadas 

apresentam grande potencial para serem aplicadas na 

superfície de implantes e dispositivos biomédicos, afim de 

prevenir infecções bacterianas. 

Numa proposta semelhante, Chen et al. (2018)  

desenvolveram filmes multicamadas com híbridos de metoxi 

poli(etilenoglicol)-poli(ε-caprolactona), quitosana e MMT para 

liberação controlada do triclosan, um antibiótico hidrofóbico. A 

MMT conferiu excelente capacidade de carreamento do 

fármaco e citocompatibilidade frente fibroblastos L929 e células 
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endoteliais HLEC.  Quanto ao perfil de liberação do TCA, este 

se deu de maneira controlada e sensível ao pH, sendo 

favorecida em microambiente bacteriano. Os filmes mostraram 

atividade antimicrobiana contra cepas de S. aureus, E. coli e S. 

epidermidis, evidenciada pelo método de coloração LIVE/DEAD 

que examina adesão e viabilidade das bactérias na superfície 

do material. Assim, os filmes multicamadas construídos podem 

ser úteis para compor matrizes inteligentes de entrega para 

antibióticos hidrofóbicos, cuja liberação é estimulada pela 

presença de infecções bacterianas ou ambientes de pH ácido. 

 

CONCLUSÕES  

 

Por apresentar características favoráveis para 

aplicações no tratamento antimicrobiano, a Montmorilonita 

(MMT) tem grande potencial de uso na área de tecnologia 

farmacêutica, e isso pôde ser observado na literatura utilizada 

como referência para esse capítulo. Os nanohíbridos de MMT 

foram capazes de melhorar a entrega dos antimicrobianos de 

forma controlada e duradoura, bem como obtiveram resultados 

positivos em relação a resistência bacteriana, in vitro e in vivo. 

Também foram formados hidrogeis de liberação controlada e 

melhora na atividade antibacteriana para terapia local de 

infecções. Ainda, foram desenvolvidas nanofibras com 

capacidade de carregar fármacos, liberação sustentada e 

melhoria na atividade antimicrobiana, sendo promissora para 

aplicações terapêuticas de longo prazo.  
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RESUMO: A Leucemia Linfóide Aguda (LLA) é caracterizada 
como o câncer infantil mais comum, abrangendo cerca de 1/3 
de todas as neoplasias malignas nesta fase, caracteriza-se por 
ser derivada das células linfóides indiferenciadas (linfoblastos). 
Apresenta sintomas inespecíficos como, palidez, cansaço e 
sonolência atribuída a redução dos glóbulos vermelhos; com  
redução do número de plaquetas. O tratamento é realizado 
através de quimioterapia por meio de protocolos pré 
estabelecidos, dentre eles o do grupo internacional de estudos 
Berlin-Frankfurt-Munster de 2002 (BFM 2002) e do Grupo 
Brasileiro de Tratamento da Leucemia na Infância de 1999 
(GBTLI 99). Nesta perspectiva, este estudo teve como objetivo 
estudar os protocolos BFM 2002 e GBTLI 99 utilizados no 
tratamento na LLA, através de revisão de literatura. O GBTLI 99 
divide os pacientes em 2 grupos em relação ao risco, baixo e 
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alto risco, enquanto que o BFM 2002 dive em 3 grupos, baixo, 
intermediário e alto risco. Conclui-se que os dois protocolos 
BFM 2002 E GBTLI 99 apesar de serem diferentes na 
estratificação do risco, apresentam semelhança quanto aos 
medicamentos antineoplásicos utilizados. Com isso, fica a 
critério médico a escolha do protocolo, de acordo com as 
peculiaridades de cada paciente seu estado clínico.  
Palavras-chave: Leucemia Linfóide Aguda. Tratamento. 
Protocolos. BFM 2002. GBTLI 99. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A LLA é uma neoplasia maligna derivada das células 

linfóides indiferenciadas (linfoblastos) que estão presentes em 

grande número na medula óssea, no timo e nos gânglios 

linfáticos. Essas células mantêm certa capacidade de 

multiplicação, mas ocorre o comprometimento da diferenciação 

até formas mais maduras e normais. Assim, acumula-se grande 

quantidade de linfoblastos em diferentes etapas da maturação 

em diversos órgãos (LORENZI, 2015). 

A incidência maior de LLA é na infância, na qual essa 

neoplasia corresponde a 85% das leucemias infantis, 

acometendo principalmente crianças de 2 a 5 anos, com 

frequência maior no sexo masculino e em indivíduos de raça 

branca. Enquanto que no adulto representa 1% de todas as 

doenças malignas e 20% das leucemias (BARBOSA et al., 

2002; ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2013).  

Dentre os sinais e sintomas relacionados a LLA 

destacam-se: palidez, cansaço e sonolência atribuída a 

redução dos glóbulos vermelhos; com  redução do número de 

plaquetas, observa-se ainda petéquias, hematomas e 
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sangramentos prolongados; pela redução de glóbulos brancos 

o indivíduo torna-se mais suscetível a infecções; podendo 

ocorrer o aumento dos linfonodos e esplenomegalia devido ao 

acúmulo dos linfoblastos nesses órgãos; também pode causar 

cefaléia e vômito, ocasionado por infiltração dos linfoblastos no 

líquido cefalorraquidiano. Um dos primeiros sinais a ser 

observado na criança, é a dor óssea e nas articulações, que 

pode ser confundida com dores relacionadas ao crescimento 

normal da criança, bem como outras afecções (PERINI, 2017). 

 No tocante ao tratamento, preconiza-se a realização de 

quimioterapia, que deve ser iniciada assim que a leucemia é 

diagnosticada. Tendo como objetivo inicial a remissão com 

restauração da produção de glóbulos brancos, vermelhos e 

plaquetas de forma normal. Para que ocorra esse controle na 

produção, utiliza-se a combinação de vários medicamentos, 

escolhidos de acordo com as características de cada protocolo. 

Sabendo-se que em casos mais graves deve ser realizado o 

transplante de medula óssea, quando a responsividade aos 

protocolos medicamentosos é baixa (CAVALCANTE; ROSA; 

TORRES, 2017; HAMERSCHLAK, 2008).  

Dois protocolos são utilizados no Brasil para o tratamento 

da LLA são, o do grupo internacional de estudos Berlin-

Frankfurt-Munster de 2002 (BFM 2002) e um protocolo nacional 

desenvolvido pelo Grupo Brasileiro de Tratamento da Leucemia 

na Infância de 1999 (GBTLI 99) (BARBOSA et al., 2019). 

Com isso, o presente trabalho objetivou estudar os 

protocolos de tratamento utilizados na LLA a partir de uma 

revisão da literatura. Pois, esse conhecimento é de grande 

importância para a restauração da saúde do portador, bem 
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como, contribuir com informações que possibilitem ações 

efetivas no tratamento de crianças e adolescentes com LLA. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foi utilizado 

o banco de dados PubMed, Google acadêmico, Medline no 

decorrer dos dias 01 de novembro de 2019 a 15 de março de 

2020. Aplicando como descritores: leucemia linfoide aguda, 

tratamento, protocolos, BFM 2002, GBTLI 99. A busca iniciou-

se a partir do tema geral Leucemia Linfóide Aguda, em seguida, 

em modo avançado, foi utilizado tratamento e posteriormente 

aplicado ao modo avançado protocolos BFM 2002 e GBTLI 99. 

Os idiomas selecionados foram Inglês e português. Foram 

empregados como critérios de inclusão: artigos disponíveis na 

íntegra, com pesquisas realizadas em humanos, crianças e 

adolescente menores de 18 anos; estudos que retrataram sobre 

o tratamento, protocolos de tratamento BFM 2002 e GBTLI 99. 

Os critérios de exclusão foram: estudos que não descreviam o 

tratamento da LLA em crianças e adolescentes e estudos em 

animais. A análise dos artigos seguiu os critérios de inclusão e 

exclusão, por três etapas: leitura dos títulos, resumos e do artigo 

na respectiva ordem. Ocorrendo exclusão do artigo em 

qualquer uma dessas etapas. Quando estes não apresentaram 

todos os critérios de inclusão, não foram selecionados para 

utilização no presente trabalho. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Protocolos de Tratamento Utilizados na LLA 

 

O tratamento tem duração aproximada de dois anos e 

possui uma grande evolução ao longo dos anos. Este avanço 

deve-se ao desenvolvimento de fármacos, o que culminou em 

uma taxa global de cura de 90%, entretanto estes dados são 

referentes a países desenvolvidos (ATIENZA, 2016).  

Os principais protocolos terapêuticos da LLA estão 

preconizados nas seguintes etapas: indução de remissão, 

tratamento preventivo, intensificação tardia (há casos de 

ocorrer divisões em fases de reindução e consolidação) e 

manutenção de terapia. Sendo, essas fases do tratamento 

específicas para cada grupo de risco (SOUZA, Marcelo Dos 

Santos, 2013).  

O tratamento inicia-se com a terapia de indução, que 

objetiva impulsionar a reversão do quadro, com a produção 

normal das células sanguínea. Sendo assim, Os valores de 

hemograma devem estar de acordo com os valores de 

referência adotados, o sistema hematopoiético restaurado e em 

funcionamento. Também é nessa fase que deve ocorrer à 

prevenção ou o tratamento da doença em relação ao 

acometimento do sistema nervoso central, para isso é utilizado 

o processo de quimioterapia intratecal (CAVALCANTE; ROSA; 

TORRES, 2017).  

Após a fase de indução do tratamento, com a remissão 

da doença, inicia-se o processo de consolidação. Sendo esse, 

um período de tratamento intenso que objetiva prevenir o 

surgimento de células resistente aos fármacos. Nesse processo 
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ocorre a associação da quimioterapia sistêmica com a 

intratecal, para que ocorra a consolidação da 1º fase de indução 

(CAVALCANTE; ROSA; TORRES, 2017).  

Inicia-se a fase de manutenção, que normalmente 

começa após completar de seis a doze meses de tratamento 

intensivo, nessa fase que fará o uso de baixas concentrações 

de 6- Mercaptopurina e metotrexato, que agem no aumento do 

tempo da indução. Essa fase do tratamento pode durar até dois 

anos, e tem como seu principal objetivo prevenir o 

desencadeamento de um novo ciclo da doença (quadro 1) 

(CAVALCANTE; ROSA; TORRES, 2017). 

É frequentemente relatado que durante o período de 

tratamento, ocorra o aparecimento de efeitos adversos como 

vômitos, náuseas, diarreia, mucosite gastrointestinal, eritema, 

erupções máculo papilar, dermatite entre outras patologias 

(CAVALCANTE; ROSA; TORRES, 2017).  

Quadro 1: Fases da quimioterapia, medicamentos utilizados e 

o objetivo de cada uma delas. 

Fases Medicamentos Objetivo 

Indução da 

remissão 

L-asparaginase, 

Vincristina e 

Prednisona, também 

Metotrexato, 

Mercaptopurina, 

Citarabina e Imatinibe. 

Impulsionar a 

reversão do 

quadro, com a 

produção normal 

das células 

sanguínea. 

Consolidação L-asparaginase, 

Vincristina, Prednisona, 

Doxorrubicina, 

Etoposídeo, 

Metotrexato, 

Prevenir o 

surgimento de 

células resistente 

aos fármacos. 
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Mercaptopurina, 

Ciclofosfamida e 

Citarabina. 

Manutenção 6- Mercaptopurina, 

Metotrexato, 

Prednisona e 

Vincristina. 

Prevenir o 

desencadeamento 

de um novo ciclo da 

doença 

Fonte: AMERICAN CÂNCER SOCIETY, 2019; CAVALCANTE et.al, 2017. 

 

Protocolo do Grupo Brasileiro de Tratamento da Leucemia 

na Infância 99 (GBTLI 99) 

 

Segundo Cazé e colaboradores (2010) neste protocolo, 

os pacientes são distribuídos em dois grupos de risco, de 

acordo com achados diagnósticos e fatores de prognóstico.  

Grupo de baixo risco: idade maior ou igual a 1 ano e menor 

que 9 anos; leucometria menor que 50000/mm3 ao diagnóstico 

e menor que 5000/mm3 no dia 7 de tratamento; ausência de 

blastos periféricos e baixo comprometimento medular no dia 14 

de tratamento, com medula M1 (medula com baixa contagem 

de células leucêmicas) no dia 28 da indução; se houver 

presença de comprometimento do sistema nervoso central 

(SNC) ao diagnóstico, deve haver ausência de blastos no 

exame de líquido cefalorraquidiano do dia 14 de tratamento 

(CAZÉ; BUENO; SANTOS, 2010).  

Grupo de alto risco: idade menor que 1 ano e maior ou igual 

a 9 anos; leucometria maior que 50000/mm3  ao diagnóstico; 

respondedores lentos ao tratamento (contagem de leucócitos 

maior ou igual a 5000/mm3 no dia 7; presença de blastos 

leucêmicos no sangue periférico no dia 14 ou comprometimento 
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medular extenso no dia 14; evidência de acometimento 

leucêmico extramedular ao final da indução (CAZÉ; BUENO; 

SANTOS, 2010).  

De acordo com as normas estabelecidas pelo protocolo, no 

quadro 2 temos a representação do esquema de medicamentos 

e doses para o grupo de baixo e no quadro 3 alto risco e na 

tabela 1 podemos observar as doses dos medicamentos 

utilizados na quimioterapia intratecal. 

Quadro 2: Medicamentos e doses especificadas no protocolo 

GBTLI-99 para o tratamento de pacientes de LLA com baixo 

risco de recaída. 

ETAPA (DURAÇÃO) MEDICAMENTOS (DOSES) 

Indução da remissão (4 semanas) Prednisona (40 mg/m2 /dia) 

 Vincristina (1,5 mg/m2 /sem)  

L-asparaginase (5000 UI/m2 /dia) 

Daunorrubicina (25 mg/m2 

/semana) MADIT 

Consolidação da remissão (2 

semanas) 

Ciclofosfamida (1 g/m2 /dose)  

Citarabina (75 mg/m2 /dose)  

6-Mercaptopurina (50 mg/m2 /dia) 

 MADIT 

Intensificação (8 semanas) Metotrexato (2 g/m2 /dose)  

6-Mercaptopurina (50 mg/m2 /dia) 

 MADIT 

Consolidação tardia (8 semanas) Dexametasona (6 mg/m2 /dia) 

Vincristina (1,5 mg/m2 /dose) 

Doxorrubicina (30 mg/m2 /dose) 

L-asparaginase (5000 UI/m2 

/dose) Ciclofosfamida (1 g/m2 

/dose) 

Tioguanina (60 mg/m2 /dia) 

MADIT 
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Manutenção (1 ano e meio - 

pacientes são aleatoriamente 

colocados em um dos grupos) – 

Grupo 1 

6-Mercaptopurina (50 mg/m2 /dia) 

+ metotrexato (25 mg/m2 /dose) 

contínuos Pulsos de vincristina 

(1,5 mg/m2 /dia) + dexametasona 

(4mg/m2 /dia) 

MADIT 

Manutenção – Grupo 2 6-Mercaptopurina (100 mg/m2 

/dia) + metotrexato (200 mg/m2 ) 

intermitentes Pulsos de vincristina 

(1,5 mg/m2 /dia) + dexametasona 

(4mg/m2 /dia) 

MADIT 

MADIT = combinação de metotrexato, citarabina e dexametasona 

administrada intratecalmente. 

Fonte: adaptado de Cazé et al., 2010. 

Quadro 3: Medicamentos e doses especificadas no protocolo 

GBTLI-99 para o tratamento de pacientes de LLA com alto risco 

de recaída. 

ETAPA (DURAÇÃO) MEDICAMENTOS (DOSES) 

Indução da remissão (4 

semanas – pacientes são 

aleatoriamente colocados em 

um dos grupos) – Grupo A 

Prednisona (40mg/m2 /dia)  

Vincristina (1,5mg/m2 /sem)  

L-asparaginase (5000 UI/m2 /dia)  

Daunorrubicina (25 mg/m2 /dose)  

MADIT 

Indução da remissão – Grupo B Prednisona (40 mg/m2 /dia) 

Vincristina (1,5 mg/m2 /sem) 

L-asparaginase (5000 UI/m2 /dia) 

Daunorrubicina (35 mg/m2 /dose) 

Metotrexato (1 g/m2 /dose) 

MADIT 

Consolidação – Bloco A (1 

semana) 

Metotrexato (2 g/m2 /dose)  

Tioguanina (100 mg/m2 /dia)  

Citarabina (2 g/m2 /dose)  

Ciclofosfamida (200 mg/m2 )  
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MADIT 

Consolidação – Bloco B (1 

semana) 

Vincristina (1,5 mg/m2 /dose)  

Metotrexato (2 g/m2 /dose)  

6-Mercaptopurina (150 mg/m2 /dia)  

Citarabina (2 g/m2 /dose) 

 MADIT 

Intensificação (8 semanas) Dexametasona (6 mg/m2 /dia) 

 Vincristina (1,5 mg/m2 /dose) 

 Doxorrubicina (30 mg/m2 /dose) 

 L-asparaginase (5000 UI/m2 /dose)  

Ciclofosfamida (1 g/m2 /dose) 

 Citarabina (75 mg/m2 /dose)  

Tioguanina (60 mg/m2 /dia)  

MADIT 

Consolidação – Bloco C (1 

semana) 

Metotrexato (2 g/m2 /dose) 

 6-Mercaptopurina (150 mg/m2 /dia)  

Etopósido (150 mg/m2 /dia)  

Citarabina (2 g/m2 /dose) 

Consolidação – Bloco D (1 

semana) 

Ifosfamida (1,8 g/m2 /dia)  

Etopósido (150 mg/m2 /dia)  

MADIT 

Consolidação tardia (8 

semanas) 

Dexametasona (6 mg/m2 /dia)  

Vincristina (1,5 mg/m2 /dose)  

Doxorrubicina (30 mg/m2 /dose)  

L-asparaginase (5000 UI/m2 /dose)  

Ciclofosfamida (1 g/m2 /dose)  

Citarabina (75 mg/m2 /dose)  

Tioguanina (60 mg/m2 /dia)  

MADIT 

Manutenção (1 ano e meio) 6-Mercaptopurina (50 mg/m2 /dia) + 

metotrexato (25 mg/m2 /dose) 

contínuos 

Pulsos de vincristina (1,5 mg/m2 

/sem) + dexametasona (4 mg/m2 

/dia) 
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MADIT 

MADIT = combinação de metotrexato, citarabina e dexametasona 

administrada intratecalmente. 

 Fonte: Cazé et al., 2010.  

Tabela 1: Doses dos componentes da combinação MADIT 

ajustadas à idade dos pacientes. 

  Idades   

 < 1 ano 1-3 anos 3-8 anos > 9 anos 

Metotrexato 

(mg) 

8 10 12 15 

Citarabina 

(mg) 

16 20 24 30 

Dexametaso

na 

2 mg/m2 

com 

máximo de 

2 mg 

2 mg/m2 

com 

máximo de 

2 mg 

2 mg/m2 com 

máximo de 2 

mg 

2 mg/m2 

com 

máximo 

de 2 mg 

MADIT = combinação de metotrexato, citarabina e dexametasona 

administrada intratecalmente. 

Fonte: CAZÉ; BUENO; SANTOS, 2010. 

 

Protocolo Grupo de estudos internacional Berlin-

Frankkfurt-Munster  (BFM) 2002 

 

O grupo internacional de estudos Berlin-Frankfurt-

Munster (BFM), compreende grupos de estudos nacional de 

mais de 30 países em todo o mundo que colaborar em comitês 

de trabalho para abordar aspectos importantes da pesquisa 

clínica e básica em leucemia e linfoma pediátricos (STARY et 

al., 2014).  

O BFM 2002 para LLA representa um modelo de ampla 

colaboração internacional em oncologia pediátrica. A partir da 

experiência consolidada dos grupos AIEOP e BFM, o estudo 



PROTOCOLOS DE TRATAMENTO BFM 2002 E GBTLI 99 UTILIZADOS 
NA LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA 

175 
 

permitiu a obtenção de resultados notáveis no tratamento do 

câncer pediátrico mais frequente em um estudo global 

heterogêneo. Considera-se que a sobrevida global livre de 

eventos foi 74% em cinco anos com 82% de sobrevivência é um 

grande sucesso alcançado em um grupo não selecionado de 

países, a maioria dos quais obteve sucesso no tratamento 

(STARY et al., 2014).  

Nesse protocolo, os pacientes foram estratificados em 

três grupos de risco: (1) SR definida como PGR, idade de 1 ano 

a menos de 6 anos, leucograma inicial menor que 20x109/L e 

M1 (5% de blastos) ou M2 (5% a 25% de blastos) medula no 

dia 15, e medula M1 no dia 33 (todos os critérios devem ser 

preenchidos);  

(2) risco intermediário (RI), definido como PGR, idade 

inferior a 1 ano ou 6 anos ou mais e/ou leucócitos 20x109/L e 

medula M1 ou M2 no dia 15 e medula M1 no dia 33, ou Critérios 

de SR, mas medula M3 (25% de explosões) no dia 15 e medula 

M1 no dia 33;  

(3) HR, definida como pelo menos um dos seguintes: 

PPR, IR e M3 medula no dia 15, M2 ou M3 medula no dia 33, t 

(9; 22) (BCR-ABL) ou t (4; 11) (MLL-AF4) (STARY et.al, 2014).  

O protocolo de tratamento detalhado (tabela 2).  

Tabela 2: Protocolo de tratamento BFM 2002. 

Elemento de 

tratamento/ 

medicamentos 

Via de 

administra

ção 

Dose 

única 

Dose 

diária 

Dias de 

administra 

ção 
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Protocol III 

(para SR-2, IR-

2, HR-1) 

    

Fase I     

Dexametasona  VO/IV  10 

mg/m2 

1-14b 

Vincristina IV 1.5 mg/m2 

(max. 2 

mg) 

 1, 8 

Doxorrubicina IC por 1h 30 mg/m2  1, 8 

L-asparaginase  IC por 1h 10,000 

IU/m2 

 1, 4, 8, 11 

Fase II     

Ciclofosfamida  IC por 1h 500 

mg/m2 

 15 

Citarabina  IV 75 mg/m2  17-20, 24-27 

Tioguanina  VO  60 

mg/m2 

15-28 

Metotrexato IT 12 mgd  17, 24k 

Consolidação     

Protocolo mM 

(LLA-BCP- 

SR/IR) 

    

6-

mercaptopurin

a 

VO  25 

mg/m2 

1-56 

Metotrexato IC por 24h 2,000 

mg/m2 

 8, 22, 36, 50 

 

Metotrexato IT 12 mgd  8, 22, 36, 50 

Protocolo M 

(para LLA-T, 

SR/IR) 

    

6-

mercaptopurin

a 

VO  25 

mg/m2 

1-56 
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Metotrexato IC por 24h 5,000 

mg/m2 

 8, 22, 36, 50 

 

Metotrexato IT 12 mgd  8, 22, 36, 50 

Block HR-1 

(todos HR) 

    

Dexametasona  VO/IV  20 

mg/m2 

1-5 

 Vincristina IV 1.5 mg/m2 

(max. 2 

mg) 

 1, 6 

Metotrexato IC por 24h 5,000 

mg/m2 

 1 

 

Ciclofosfamida  IC por 1h 200 

mg/m2 

 2-4 (5 doses, 

intervalo de 

12h) 

 

Citarabina 

IC por 3h 2,000 

mg/m2 

 5 (2 doses, 

intervalo de 

12h) 

L-asparaginase IC por 2h 25,000 

IU/m2 

 6, 11 

Metotrexato/cit

arabina/predni

sona (MADIT) 

IT 12/30/10 

mgd 

 1 

Block HR-2 

(para HR) 

    

Dexametasona  VO/IV  20 

mg/m2 

1-5 

Vindesina  

 

IV 3 mg/m2 

(max. 5 

mg) 

 1, 6 

Metotrexatof IC por 24h 5,000 

mg/m2 

 1 

Ifosfamida IC por 1h 800 

mg/m2 

 2-4 (5 doses, 

intervalo de 

12h) 
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Daunorrubicina  IC por 24h 30 mg/m2  5 

L-asparaginase IC por 2h 25,000 

IU/m2 

 6, 11 

Metotrexato/cit

arabina/predni

sona (MADIT) 

IT 12/30/10 

mgd 

 1g 

Block HR-3 

(para HR) 

    

Dexametasona VO/IV  20 

mg/m2 

1-5 

Citarabina  

 

IC por 3h 2,000 

mg/m2 

 1-2 (4 doses, 

intervalo de 

12h) 

Etoposide  

 

IC por 1h 100 

mg/m2 

 3-5 (5 doses, 

intervalo de 

12h) 

L-asparaginase IC por 2h 25,000 

IU/m2 

 6, 11 

Metotrexato/cit

arabina/predni

sona (MADIT) 

IT 12/30/10 

mgd 

 5 

Intensificação 

retardada 

    

Protocolo II 

(para SR-1, IR-

1, HR-2A, HR-

2B)h 

    

Fase I     

Dexametasona  VO/IV  10 

mg/m2 

1-21b 

Vincristina  IV 1.5 mg/m2 

(max. 2 

mg) 

 8, 15, 22, 29 

Doxorrubicina  IC por 1h 30 mg/m2  8, 15, 22, 29 
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L-asparaginase IC por 1h 10,000 

IU/m2 

 8, 11, 15, 18 

Fase II     

Ciclofosfamida  IC por 1h 1,000 

mg/m2 

 36 

Citarabina IV 75 mg/m2  38-41, 45-48 

Tioguanina  VO  60 

mg/m2 

36-49 

Metotrexato  IT 12 mgd  38, 45 

Protocol III 

(para SR-2, IR-

2, HR-1)j 

    

Fase I     

Dexametasona VO/IV  10 

mg/m2 

1-14b 

Vincristina 

 

IV .5 mg/m2 

(max. 2 

mg) 

 11, 8 

Doxorrubicina IC por 1h 30 mg/m2  1, 8 

 

L-asparaginase IC por 1h 10,000 

IU/m2 

 1, 4, 8, 11 

Fase II     

Ciclofosfamida  IC por 1h 500 

mg/m2 

 15 

Citarabina IV 75 mg/m2  17-20, 24-27 

Tioguanina  VO  60 

mg/m2 

15-28 

Metotrexato  IT 12 mgd  17, 24k 

Bloco HR-1, 

HR-2, HR-3 (só 

para HR-2B)l 

como na 

consolidação 
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Abreviações: LLA-BCP, leucemia linfoide aguda precursora de células B; HR, alto risco; HR-1, 

grupo experimental de alto risco; HR-1, bloco de consolidação HR-1; HR-2, bloco de 

consolidação HR-2; HR-3, bloco de consolidação HR-3; HR-2A, HR-2B, braço de controle de 

RH (opção Berlim-Frankfurt-Munique); RI, risco intermediário; IR-1, grupo controle de risco 

intermediário; IR-2, grupo experimental de risco intermediário; IT intratecal;  IV, intravenoso; 

máx., máximo; IC, infusão intravenosa contínua; VO, via oral; LLA-T, leucemia linfoide aguda 

de células T; SR, risco padrão, SR-1, risco padrão grupo de controle; SR-2, grupo experimental 

de risco padrão. b  diminuição da dose ao longo de 9 dias. c No SR LLA-BCP, a daunorrubicina 

nos dias 22 e 29 foi omitida. d ajuste de dose para crianças menores de 3 anos. e Doses 

adicionais nos dias 18 e 27 para os status 2 e 3 do SNC. f Uma dose de carga de 10% foi 

administrada por infusão em 30 minutos e os 90% restantes por 23,5 horas. O resgate com 

leucovorina foi realizado nas horas 42, 48 e 54 (15 mg/m2 cada). Doses aumentadas de 

de HR 

(consulte 

acima) 

Terapia de 

manutenção 

provisóriam 

    

Metotrexato  VO 20 

mg/m2n 

 1x na 

semana 

6-

mercaptopurin

a 

VO 50 

mg/m2n 

 1x ao dia 

Terapia de 

manutenção 

    

Metotrexato  VO 20 

mg/m2n 

 1x na 

semana 

6-

mercaptopurin

a 

 

VO 50 

mg/m2n 

 1x ao dia 
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leucovorina foram administradas se os níveis de metotrexato na hora 42 ou posterior fossem de 

1,0 mol/L. Se o nível de metotrexato na hora 54 era de 0,25 mol/L, o resgate continuava em 

intervalos de 6 horas até que os níveis de metotrexato fossem de 0,25 mol/L. g No status do 

SNC 3, dose adicional foi administrada no dia 5. h O protocolo II foi administrado uma vez nos 

grupos SR-1 e IR-1 como o único elemento de intensificação retardado, duas vezes no grupo 

HR-2A com uma terapia de manutenção intermediária por quatro semanas e uma vez no grupo 

HR-2B após concluir uma série de três blocos de HR. i Pacientes com status inicial do SNC 3 

receberam metotrexato ( IT) adicional nos dias 1 e 18 (Protocolo II/1). j O protocolo III foi 

administrado duas vezes no grupo SR-2, com uma terapia de manutenção intermediária por 10 

semanas, e três vezes nosgrupos IR-2 e HR-1, com duas fases de terapia de manutenção 

intermediária por 4 semanas, interpostas entre elas. k Pacientes com status inicial do SNC 3 

receberam metotrexato adicional IT no dia 1 (Protocolo III/1). l No grupo HR-2B, uma série dos 

três blocos de HR foi administrada, primeiro na consolidação (uniformemente para todos os 

pacientes deHR) e depois como parte da terapia de intensificação tardia (ou seja, seis blocos 

de HR). A terapia de manutenção intermediária iniciada 1 semana após o término do elemento 

de terapia intensiva e finalizada 1 semana antes do próximo. n A dose foi ajustada de acordo 

com o GB (alvo, 2.000 a 3.000/L). A terapia de manutenção começou 2 semanas após o término 

da terapia intensiva e foi administrada até 104 semanas após o diagnóstico. 

Fonte: adaptado de STARY et.al, 2014. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Conclui-se que os dois protocolos BFM 2002 E GBTLI 99 

apesar de serem diferentes na estratificação do risco, 

apresentam semelhança quanto aos medicamentos 

antineoplásicos utilizados. Com isso, fica a critério do médico a 

escolha do protocolo de acordo com as peculiaridades de cada 

um e o estado clínico do paciente. 
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RESUMO: A leucemia linfoide aguda (LLA) é uma doença 
maligna hematológica, caracterizada por um aumento no 
número de células linfoides imaturas na medula óssea, sangue 
periférico e em outros órgãos. A LLA tem dois subtipos 
principais, a LLA de células B e a de células T. Essa neoplasia 
é a mais comum em crianças, mas também pode acometer 
adultos. As manifestações clínicas são variáveis, os pacientes 
podem apresentar febre, perda de peso, sangramentos, 
infecções, além de sintomas relacionados ao sistema nervoso 
central. O tratamento da LLA é composto de três fases, a 
indução de remissão, a consolidação e a manutenção, durante 
o curso do tratamento é usado um protocolo com múltiplos 
agentes, no qual a asparaginase é um componente 
fundamental. A asparaginase é uma enzima responsável pela 
diminuição dos níveis de asparagina nas células leucêmicas, 
um aminoácido essencial para essas células. Dessa forma a 
asparaginase consegue exercer efeitos antineoplásicos. As 
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formulações que existem atualmente são derivadas de 
bactérias Escherichia coli, que podem ser nativa ou associadas 
ao polietilenoglicol, e derivadas de Erwinia chrysanthemi. 
Apesar do amplo uso da asparaginase na LLA, ainda existem 
limitações  para seu uso, devido às complicações, como 
reações hipersensibilidade, pancreatite, hepatotoxicidade e 
anormalidades de coagulação. Diante do exposto, esta revisão 
buscou estudos que avaliam a importância e função da L-
asparaginase no tratamento da Leucemia linfoide aguda. 
Palavras-chave: Leucemia linfoide aguda. Asparaginase. 
Tratamento. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A leucemia linfoide aguda é uma neoplasia hematológica 

heterogênea, caracterizada pela proliferação de de células 

linfoides imaturas na medula óssea, sangue periférico e outros 

órgãos (HEO et al., 2019; INCA, 2020). Existem dois subtipos 

principais de LLA, conforme categorizados por 

imunofenotipagem, são a LLA de células B (LLA-B) e a LLA de 

células T (LLA-T) (EGLER et al., 2016). A LLA-B, por sua vez, 

pode ser com anormalidades genéticas recorrentes  ou sem 

outra especificação (STELLJES; MARKS, 2018). 

A LLA é o tipo mais comum de câncer em crianças, 

representa aproximadamente 25% dos diagnósticos de câncer 

em crianças menores de 15 anos. Embora 80% da LLA ocorra 

em crianças, quando a doença ocorre em adultos pode ser 

devastadora (STELLJES; MARKS, 2018; INCA, 2020). 

As manifestações clínicas mais comuns relacionadas a 

LLA incluem febres, suores noturnos, perda de peso, dispneia, 

tontura; a diminuição do número de plaquetas está associada a 

hematomas, sangramento e petéquias; a redução dos glóbulos 
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brancos pode levar a suscetibilidade a infecções (FADERL et 

al., 2010). 

O tratamento é iniciado após o diagnóstico e pode ser 

dividido em três fases: Indução de remissão, consolidação e 

manutenção  (INCA, 2020). A indução de remissão corresponde 

ao tratamento inicial onde é utilizado uma combinação de 

medicamentos, de acordo com o protocolo que foi escolhido, 

esta fase tem como objetivo restaurar a hematopoiese normal. 

A consolidação corresponde ao tratamento intensivo com 

quimioterápicos não empregados anteriormente. A manutenção 

é o tratamento mais brando e contínuo por vários meses 

(TERWILLIGER; ABDUL-HAY, 2017). 

O tratamento da LLA inclui o uso em longo prazo de 

quimioterapia multiagente, da qual a asparaginase é um 

componente fundamental (HEO et al., 2019). A asparagina é um 

aminoácido não essencial para o crescimento celular normal, 

mas é considerado essencial para células leucêmicas, pois 

essas células são dependentes de fontes exógenas de 

asparagina para a sobrevivência. A asparaginase mata 

seletivamente as células leucêmicas ao esgotar os níveis de 

asparagina nos líquidos extracelulares (ASSELIN; RIZZARI, 

2015). 

Complicações relacionadas à asparaginase, incluindo o 

desenvolvimento de reações de hipersensibilidade, 

representam desafios clínicos. Dessa forma, já foram 

desenvolvidas diferentes medidas para melhorar os resultados 

terapêuticos e reduzir os efeitos indesejáveis da asparaginase, 

incluindo a utilização de asparaginase extraída de estirpes de 

diferentes bactérias e através da conjugação com moléculas 
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que aumentem a biodisponibilidade do fármaco (MEDAWAR et 

al., 2020).  

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi realizar uma 

revisão integrativa da literatura com intuito de buscar estudos 

que avaliam a importância e função da L-asparaginase no 

tratamento da Leucemia linfoide aguda, ampliando o 

conhecimento sobre essa doença, diante da sua importância 

epidemiológica, e adquirir informações atuais a serem 

repassadas de forma objetiva. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, na qual 

foi utilizado o banco de dados PubMed no decorrer dos dias 01 

de Setembro de 2020 a 30 de Outubro de 2020. Aplicando como 

descritores: Leucemia Linfoide Aguda; L-asparaginase; Terapia 

da LLA, de acordo com a plataforma de Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS). A busca foi iniciada a partir do tema geral 

“Acute lymphoblastic leukemia”, em seguida, em modo 

avançado, foi utilizado "treatment" e posteriormente aplicado ao 

modo avançado “Asparaginase”. A pesquisa foi realizada em 

artigos no idioma Inglês. 

Foram empregados como critérios de inclusão: artigos 

disponíveis na íntegra, dos últimos 5 anos, com pesquisas 

realizadas em humanos, estudos que retrataram sobre o 

tratamento; estudos de Coorte, randomizado e meta-análise. 

Os critérios de exclusão foram: estudo Piloto; relato de Caso; 

estudo protocolo; estudos baseados em entrevistas; estudo de 

resultados preliminares; casos específicos; auto relatos; 
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estudos que não descreviam a asparaginase no tratamento da 

LLA, estudos em animais e estudos com células. 

A triagem dos artigos foi realizada a partir dos critérios 

de inclusão e exclusão, seguindo uma ordem de três etapas: 

leitura dos títulos, resumos e do artigo na íntegra. Em cada 

etapa os artigos eram excluídos e quando estavam de acordo 

com todos os critérios de inclusão foram selecionados para a 

etapa posterior até a última etapa quando foram selecionados 

para utilização no trabalho, como demonstrado na figura 1. Ao 

final da seleção, foram analisadas a efetividade do tratamento 

proposto e o risco de toxicidade por meio do tratamento. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A estratégia de busca selecionou inicialmente 213 

artigos. Após a leitura do título foram excluídos 132 artigos que 

estavam fora dos critérios de inclusão. Na segunda etapa, a 

leitura dos resumos, excluiu 54 artigos, e assim, 27 artigos 

foram encaminhados para a leitura na íntegra, e em seguida 

foram excluídos 7 artigos (Figura 1). 
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Figura 1. Organograma para triagem dos artigos. 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

Todos os artigos selecionados foram escritos em inglês 

e publicados entre 2015 e 2020. Todos os artigos incluídos 

tiveram como foco principal a avaliação da L-asparaginase no 

tratamento da LLA ou as complicações do seu uso no 

tratamento da LLA, além disso, alguns artigos trouxeram 

comparações entre as formas disponíveis de asparaginase 

quanto as suas vantagens nos desfechos clínicos. 
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História de L-asparaginase no tratamento da leucemia 

linfoide aguda 

 

Entre as drogas utilizadas no tratamento da LLA, em 

protocolos de combinação no tratamento de leucemias está a 

enzima bacteriana L-asparaginase (CECCONELLO et al., 

2020). 

O uso de asparaginase como agente antineoplásico foi 

descoberto por Kidd em 1953 que o soro de cobaia regrediu os 

xenoenxertos de linfossarcoma Gardner 6C3HED, implantados 

subcutaneamente em camundongos. Esses animais sofreram 

regressão tumoral rápida e frequentemente completa. Essas 

propriedades foram posteriormente atribuídas à atividade da 

asparaginase (KIDD, 1953; KARACHUNSKIY et al., 2019). 

Os efeitos antileucêmicos da L-asparaginase foram 

descritos por Oettgen e colaboradores pela primeira vez em 

1967, a enzima bacteriana tornou-se um pilar tanto na indução 

da remissão quanto na consolidação pós-indução (OETTGEN 

et al. 1967; KARACHUNSKIY et al., 2019). 

A asparaginase foi incorporada ao tratamento da LLA na 

década de 1970 como um componente essencial dos regimes 

de indução e consolidação da remissão para pacientes 

pediátricos, antes da sua incorporação, à quimioterapia padrão 

envolvia o uso de vincristina e prednisona para induzir a 

primeira remissão em pacientes com LLA (EGLER et al., 2016; 

SANTOS et al., 2017).  

Nos últimos 60 anos, desde a sua descoberta, a ASP foi 

explorado no desenvolvimento de protocolos clínicos para tratar 

LLA, que incluem injeção de L-asparaginase aliado a 

administração de outros agentes anticâncer, resultando em 
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uma taxa de sobrevida para LLA infantil> 90% nos Estados 

Unidos (RADADIYA et al., 2020). 

Embora possa ser considerado um medicamento antigo, 

ainda há descobertas a serem feitas sobre seu mecanismo de 

atuação e os cuidados necessários para prescrição. 

 

Mecanismo de ação da L-asparaginase 

 

As células neoplásicas se dividem rapidamente e devem 

obter os componentes necessários para a síntese de proteínas, 

ácidos nucléicos e lipídios. Seu ritmo de crescimento é 

restringido, no entanto, pela disponibilidade desses 

componentes para síntese de novas estruturas  ou do ambiente 

em que a célula se encontra (RADADIYA et al., 2020). 

A L-asparaginase atua na degradação da asparagina, 

que é um aminoácido não essencial e pode ser sintetizada a 

partir do ácido aspártico em células saudáveis ou obtida a partir 

da dieta. A síntese celular da asparagina é realizada por meio 

da ação enzimática da asparagina sintetase. Níveis 

insuficientes de asparagina celular levam à redução da síntese 

de DNA, RNA e proteínas, dessa forma, há uma inibição do 

crescimento celular, e consequentemente, a ativação de 

mecanismos de morte celular apoptótica (HEO et al., 2019). 

As células leucêmicas linfoblásticas não expressam 

asparagina sintetase, e portanto, elas são incapazes de 

sintetizar a asparagina. Em vez disso, as células leucêmicas 

dependem da asparagina exógena para alimentar a síntese de 

proteínas e o crescimento celular. A asparaginase atinge seu 

efeito ao esgotar as concentrações circulantes de asparagina, 

visando seletivamente as células leucêmicas, que dependem 
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da asparagina circulante. O esgotamento completo e 

sustentado da asparagina é considerado crítico para o sucesso 

a longo prazo da terapia com ASP (RADADIYA et al., 2020). 

Embora a depleção de asparagina seja considerada o 

objetivo farmacológico da terapia com asparaginase, não existe 

uma dose ou esquema de tratamento universalmente aceito 

para todos os pacientes. Os níveis de asparagina variam muito 

entre os indivíduos, com vários fatores influenciando a relação 

entre a dose de ASP e as concentrações séricas de asparagina 

(ASSELIN; RIZZARI, 2015) . 

As formulações de ASP atualmente disponíveis exibem 

seletividade preferencial para asparagina, mas também 

hidrolisam a glutamina em menor grau. Dado que a glutamina 

pode ser usada como um doador do grupo amino na síntese da 

asparagina (BATTISTEL et al., 2020). 

Dessa forma, o efeito antileucêmico da asparaginase se 

dá através do esgotamento de asparagina e glutamina livres no 

sangue e no líquido cefalorraquidiano. Isso leva à apoptose das 

células linfoblásticas malignas, pois seu crescimento e divisão 

celular são altamente dependentes desses aminoácidos 

circulantes (HEO et al., 2019; ROININEN et al., 2017) 

Em condições fisiológicas normais, as concentrações de 

asparagina circulante variam entre 40 e 80 μM. Tendo em vista 

que o objetivo da terapia é atingir a depleção de asparagina 

plasmática, embora não exista nenhum critério formal, os 

pesquisadores definiram previamente a depleção completa de 

asparagina como menos de 0,1–0,2 μM. O benefício máximo é 

alcançado por meio de dosagens e esquemas de tratamento 

ideais, que resultam em depleção prolongada, embora não 
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necessariamente contínua, de asparagina (ASSELIN; RIZZARI, 

2015; BARUCHEL et al., 2020). 

 

Formulações disponíveis 

 

As preparações de L-asparaginase são derivadas de 

bactérias Escherichia coli (E. coli) ou Erwinia chrysanthemi 

(Erwinia). As preparações derivadas de E. coli incluem 

asparaginase de E. coli nativa, e formulações peguiladas, nas 

quais a enzima derivada de E. coli é modificada pela ligação 

covalente com  polietilenoglicol. Erwinia asparaginase é uma 

preparação alternativa de asparaginase, antigenicamente 

distinta das formas derivadas E. coli (VAN DER SLUIS et al., 

2016). 

A L-asparaginase derivada de E. coli que estão 

disponíveis no mercado são a Elspar®, Aginasa® e Leuginase®, 

a asparaginase peguilada, derivada de E. coli conjugada com 

polietilenoglicol é a Oncaspar® e a derivada de Erwinia é a 

Erwinase® (BATTISTEL et al., 2020). 

A ASP derivada de E. coli nativa é uma das preparações 

de asparaginase que têm sido usadas para o tratamento de LLA 

desde 1970, é indicada na maioria das terapias de primeira 

linha, enquanto ASP derivada da Erwinia é reservada para 

pacientes que desenvolvem reações de hipersensibilidade à 

forma anterior (HEO et al., 2019; CECCONELLO et al., 2020). 

Apresenta alta imunogenicidade, que pode se manifestar 

pela ocorrência de reações de hipersensibilidade e/ou 

inativação da atividade da enzima sem sinais de 

hipersensibilidade, além de possuir meia vida curta o que 

resulta em aumento no número de administrações, resultando 
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em limitações de uso. Com o intuito de solucionar estes fatores, 

foi desenvolvida a PEG-ASP (HEO et al., 2019). 

A associação do polietilenoglicol com L-asparaginase de 

E. coli diminui a imunogenicidade e prolonga o tempo de 

circulação da enzima. Na verdade, a PEG-ASP tem meia-vida 

de cerca de 1 semana, enquanto a ASP de E. coli nativa e a 

ASP de Erwinia têm meia-vida de 1,3 e 0,65 dias, 

respectivamente (CECCONELLO et al., 2020). 

Asparaginase de E. coli associada ao polietilenoglicol, 

intramuscular (IM) foi introduzida pela primeira vez como um 

agente de segunda linha para pacientes que desenvolveram 

hipersensibilidade após a terapia com asparaginase de E. coli 

(HORVAT et al., 2016). 

O perfil farmacocinético e de imunogenicidade favorável 

das formulações peguiladas em relação à ASP de E. coli ajuda 

a reduzir a ocorrência de reações de hipersensibilidade e o 

desenvolvimento de anticorpos neutralizantes, além disso a 

meia-vida mais longa, eficácia antileucêmica semelhante e 

níveis de depleção sérica de asparagina quando comparados 

às preparações nativas, por isso, é recomendado a formulação 

de associada ao polietilenoglicol para o tratamento de primeira 

linha (KARACHUNSKIY et al., 2019) 

A via de administração de ASP derivada de E. coli pode 

ser intravenosa (IV) ou intramuscular (IM). Porém, PEG-ASP e 

a asparaginase derivada de Erwinia são preferencialmente 

administrados por via IM, alguns estudos têm demonstrado que 

esses medicamentos podem apresentar maior potencial 

imunogênico quando IV (BATTISTEL et al., 2020).  

A administração intravenosa é preferida em alguns 

casos, pois a infusão do medicamento pode ser interrompida 
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em caso de reação anafilática, o que não é possível com a 

administração IM. A administração IM é dolorosa em 

comparação a IV, e requer várias administrações de altas doses 

(CECCONELLO et al., 2020). 

 

Toxicidade da L-asparaginase 

 

Desde 1978 a asparaginase está na lista da OMS de 

medicamentos essenciais. Seu uso em combinação com a 

quimioterapia multiagente resultou em um aumento significativo 

da sobrevida em longo prazo para crianças e adolescentes com 

leucemia linfoide aguda nas últimas décadas (BARUCHEL et 

al., 2020).  

No entanto, as asparaginases estão associadas a uma 

variedade de efeitos colaterais que podem levar à inativação, 

alteração ou suspensão da terapia, limitando assim o seu uso. 

Sabe-se que o risco de desenvolver toxicidades em resposta ao 

uso de ASP está relacionado a idade, com aumento 

proporcional na incidência e gravidade. Estudos 

farmacocinéticos sugerem que os pacientes adolescentes e 

adultos com LLA têm uma taxa mais baixa de depuração ASP 

(BARUCHEL et al., 2020; LUSSANA et al., 2020). 

O desenvolvimento de toxicidades graves pode levar a 

atrasos significativos na administração da quimioterapia, 

prejudicando a eficácia de todo o tratamento antileucêmico e 

pode ser potencialmente fatal, especialmente quando 

associado a neutropenia grave e complicações infecciosas 

(PATEL et. al., 2015) 

Dentre os efeitos colaterais, pode-se destacar as 

reações de hipersensibilidade, pancreatite, toxicidade hepática 
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hipoalbuminemia, anafilaxia, hiperglicemia, hiperlipidemia, 

urticária, broncoespasmo, hiperamonemia, angioedema e 

anormalidades de coagulação que podem levar a trombose 

intracraniana ou hemorragia (CECCONELLO et al., 2020). 

Alguns efeitos colaterais serão discutidos em seguida. 

 

Hipersensibilidade 

 

As reações de hipersensibilidade clínica são 

caracterizadas por uma variedade de sintomas, desde reações 

localizadas leves no local da injeção intramuscular até reações 

sistêmicas graves, dentre os sintomas os pacientes podem 

apresentar urticária, broncoespasmo, angioedema e anafilaxia 

após administração intramuscular ou intravenosa da ASP 

(SANTOS et al., 2017; BARUCHEL et al., 2020).  

A via de administração determina os sintomas clínicos 

com maior incidência de reações cutâneas, essas reações são 

observadas com maior incidência através da administração 

intramuscular em comparação com a administração intravenosa 

(LUSSANA et al., 2020). 

Durante a fase de indução de remissão, as reações de 

hipersensibilidade são raras. Existem várias explicações 

possíveis para a raridade nesta fase do tratamento, um dos 

motivos é o atraso em uma resposta imune eficaz devido ao 

tempo necessário para a ativação do sistema complemento e a 

produção subsequente de anticorpos, além disso os sintomas 

associados à alergia podem ser mascarados devido ao uso de 

corticosteróides que ocorre durante a indução e a frequência da 

dosagem durante a indução pode ter um efeito 

dessensibilizante (ASSELIN; RIZZARI, 2015) 
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Os anticorpos produzidos em resposta às asparaginases 

nem sempre levam à hipersensibilidade clínica, mas podem, em 

vez disso, causar rápida inativação da asparaginase, resultando 

em um aumento dos níveis de asparagina nos líquidos 

extracelulares (PATEL et. al., 2015). 

O desenvolvimento de anticorpos anti-asparaginase 

pode, portanto, conferir resistência à terapia com asparaginase 

e está associado a níveis plasmáticos mais elevados de 

asparagina, podendo reduzir a eficácia terapêutica da ASP. 

 

Hiperamonemia 

 

A administração de ASP pode elevar os níveis de 

amônia, tendo em vista que a amônia é um subproduto da 

atividade da asparaginase e sua produção começa 

imediatamente após o início da administração da 

asparaginase. Pacientes que apresentam níveis elevados de 

amônia podem não apresentar sintomas, ainda podem 

apresentar apenas sintomas leves ou podem desenvolver 

sintomas neurológicos que podem progredir para encefalopatia, 

coma ou morte. O aumento da meia-vida em formulações 

peguiladas da L-asparaginase pode aumentar os níveis de 

amônia no sangue, levando a efeitos colaterais tóxicos 

(RADADIYA et al., 2020). O diagnóstico pode ser difícil, uma 

vez que alguns sintomas da hiperamonemia, como ansiedade, 

mal-estar, fraqueza, náuseas, vômitos e cólicas abdominais, 

podem ser confundidos com alergias a ASP (WOODS et al., 

2017). 
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Pancreatite 

 

 A pancreatite, é um importante efeito colateral que os 

pacientes podem apresentar. Geralmente, 4–18% dos 

pacientes pediátricos podem apresentar, já pacientes 

adolescentes parecem ter maior risco de desenvolver essa 

condição do que as crianças mais novas. A pancreatite tende a 

ocorrer após as primeiras semanas de uso da asparaginase, 

sugerindo uma predisposição a essa complicação, e não um 

efeito cumulativo da droga (BARUCHEL et al., 2020). 

 A ASP diminui os níveis de asparagina nos líquidos 

extracelulares, e isso pode interferir na síntese de proteínas 

pancreáticas. Dessa forma, a pancreatite aguda pode surguir 

da ativação prematura da tripsina nas células acinares 

pancreáticas, destruição das células acinares, inflamação local 

concomitante e, em última instância, autodigestão pancreática. 

No entanto, o mecanismo direto por trás do desenvolvimento da 

pancreatite pela ASP é desconhecido e o tratamento é 

principalmente de suporte (RANK et al., 2020). 

  

Toxicidade hepática 

 

A terapia com ASP está associada ao desenvolvimento 

de hepatotoxicidade, geralmente em pacientes adultos. Essa 

toxicidade requer monitoramento rigoroso durante e após a 

terapia. Alguns fatores de risco podem gerar maior 

susceptibilidade, como a presença de obesidade, idade elevada 

e esteatose hepática pré-existente. As terapias concomitantes 

possuem um papel importante no desenvolvimento da 

hepatotoxicidade durante o tratamento com ASP. Portanto, as 
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estratégias de tratamento preventivo para diminuir a toxicidade 

hepática devem incluir, evitar o uso concomitante ou ajustar a 

dose de de drogas que sejam hepatotóxicas (LUSSANA et al., 

2020). 

 

Tromboembolismo venoso 

 

Além das propriedades antileucêmicas pretendidas, a 

asparaginase expõe os pacientes a vários efeitos adversos, 

como o tromboembolismo venoso (TV). O uso intensivo de 

asparaginase, sendo um componente chave da terapia, foi 

atribuído aos resultados de sucesso em crianças com LLA. No 

entanto, como resultado da depleção de asparagina, seu uso 

tem sido associado à perturbação do equilíbrio entre as vias 

hemostática e fibrinolítica, induzindo um estado pró-coagulante 

(RANK et al., 2017). 

Embora a trombose venosa seja uma complicação 

relativamente comum em pacientes com LLA, ainda não 

sabemos a base biológica específica desse evento. Outros 

fatores de risco podem estar relacionados ao desenvolvimento 

de TV, embora não identificados por unanimidade, o IMC 

elevado, LLA de células T (LLA-T) e o uso concomitante de 

esteróides podem estar envolvidos no desenvolvimento de TV 

(UNDERWOOD et al., 2020). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Com esta revisão é possível concluir que a L-

asparaginase possui um papel crucial na terapia antileucêmica. 

A ASP atua reduzindo os níveis de asparagina nos líquidos 
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extracelulares, este aminoácido é importante para o 

metabolismo normal das células linfoblásticas malignas. Desde 

a sua incorporação aos protocolos de terapia de LLA houve um 

aumento na sobrevida em longo prazo para crianças e 

adolescentes. Além disso, a ASP também é utilizada em adultos 

com LLA. Existem diferentes formulação de ASP que estão 

relacionadas ao seu perfil de imunogenicidade e ao tempo de 

meia vida plasmática, sendo a ASP de Escherichia coli a mais 

imunogênica, e quando os pacientes desenvolvem reações de 

hipersensibilidade, está pode ser substituída pela asparaginase 

de Erwinia chrysanthemi. A ASP que possui maior meia vida 

plasmática é a de E. coli. que possui associação com o 

polietilenoglicol. Além da hipersensibilidade, outros efeitos 

colaterais podem estar associados a administração de ASP, 

destacam-se a pancreatite, a trombose venosa e o 

comprometimento hepático. Dessa forma ainda existem 

limitações no uso da asparaginase. 
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RESUMO: Aedes aegypti é o principal vetor de arboviroses nas 
Américas. A diminuição da vigilância de criadouros de larvas e 
ausência do controle dos mosquitos adultos, além da 
resistência aos inseticidas químicos contribuem para um 
problema de saúde pública em muitos países. Drimys 
brasiliensis Miers possui diversas propriedades medicinais e 
pode ser útil como inseticida, pois é rica em sesquiterpenos 
drimanos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
atividade larvicida do extrato bruto das folhas de D. brasiliensis 
em larvas de Ae. aegypti. Para tal, foi obtido o extrato bruto 
etanólico das folhas de D. brasiliensis e em seguida a análise 
da ação inseticida utilizou-se a metodologia adaptada de 
Organização Mundial da Saúde (1970). Como resultado, o 
rendimento do extrato bruto de folhas de D. brasiliensis foi de 
10,04%. Após 24 horas de exposição, o extrato bruto 
apresentou maior toxicidade às larvas de Ae. aegypti 
ocasionando 75% de mortalidade. O extrato obtido das folhas 
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de D. brasiliensis apresenta atividade larvicida sobre Ae. 
aegypti. Estudos complementares devem ser realizados a fim 
de elucidar o perfil toxicológico, fitoquímico e mecanismo de 
ação da espécie D. brasiliensis para o uso potencial dessa 
planta como fonte de inseticida natural para o controle de 
mosquito Ae. aegypti. 
Palavras-chave: Inseticida natural. Sesquiterpenos. 
Winteraceae. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O mosquito Aedes aegypti é o principal vetor de 

arbovírus causadores de doenças como a dengue (DENV), 

chikungunya (CHIKV) e zika (ZIKV). Estas enfermidades 

afligem, sobretudo países de clima tropical e subtropical, locais 

onde há maior incidência de mosquitos, o que ocasiona um 

problema de saúde pública em nível global (NIKOOKAR et al., 

2020; WHO, 2020a; CUELLAR et al., 2020). A última 

atualização epidemiológica da Organização Panamericana de 

Saúde (OPAS), no ano de 2020 registrou para a região das 

Américas cerca de 1,6 milhão de casos de arboviroses, sendo 

97,3% casos de dengue (OPAS, 2020). Entre os países 

americanos a maior proporção dos casos de dengue está 

registrada no Paraguai (660 casos por 100 mil habitantes), 

seguido por Brasil (370 casos por 100 mil habitantes) e 

Argentina (111 casos por 100 mil habitantes) (OPAS, 2020). 

O mosquito Ae. aegypti possui hábitos diurno e 

antropofílico, o que está relacionado ao seu potencial como 

vetor de arbovírus. Este mosquito é capaz de se multiplicar em 

ambientes fechados, de preferência em locais com alta 

densidade populacional humana (WHO, 2020a). O controle do 

mosquito é necessário, uma vez que não há tratamento 
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específico para as doenças transmitidas pelo vetor, nem a 

disponibilização comercial de vacinas. Por hora, a aplicação de 

métodos para o controle vetorial, como o controle ambiental de 

criadouros, instalação de armadilhas mecânicas, técnica de 

redução da fertilidade dos insetos e inseticidas são métodos 

utilizados para o controle de Ae. aegypti (SANTOS et al., 2020; 

REIS et al., 2017). Em relação ao uso de inseticidas químicos, 

a ampla disseminação de inseticidas químicos desde a década 

de 1950, a exemplo do Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT) 

classificado como organoclorado, apesar de sua eficácia, 

seleciona populações de mosquitos resistentes. 

Adicionalmente, estas substâncias químicas por persistirem 

indesejavelmente no ambiente e apresentarem um amplo 

espectro de ação, agridem ao ambiente e a organismos não-

alvos, respectivamente.    

A utilização de plantas medicinais com potencial 

inseticida é amplamente estudada, pois possuem uma gama 

diversa de componentes químicos como terpenos, piretroides, 

alcalóides entre outros responsáveis pela atividade larvicida de 

várias espécies (CRUZ et al., 2017; LOUIS et al., 2020; NTALLI 

et al., 2019). 

Drimys brasiliensis Miers é uma espécie arbórea que 

pertence à família Winteraceae, nativa do Brasil. Ocorre em 

matas de altitude e ciliares, em terrenos brejosos e drenados, 

tendo sua ocorrência registrada desde o Nordeste (Bahia) até o 

Sul do país (Rio Grande do Sul) (FLORA DO BRASIL, 2020; 

TROPICOS, 2020). Esta planta é conhecida popularmente 

como “cataia”, “casca de anta”, “canela-amarga”, “para-tudo” e 

“caá-tuya”, uma vez que povos indígenas observaram que 

Tapirusamericanus (anta) se alimentava das cascas desta 
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espécie quando doente, justificando o nome popular dado à 

espécie. Entre as angiospermas dicotiledôneas da flora 

brasileira a D. brasiliensis é a única com ausência de elementos 

vasculares em sua madeira, importante atributo que 

categorizou a família como uma das mais primitivas entre as 

angiospermas (CRONQUIST et al., 2020; MULLER et al., 

2015). 

Na medicina popular há relatos sobre o uso de suas 

folhas e cascas para o tratamento de problemas gástricos como 

dores intestinais, cólicas, prisão de ventre, entre outros. Além 

de ser considerada antiescorbútica, sudorífica e estimulante 

contra o desgaste físico e mental (LORENZI; MATOS, 2002). 

Espécie aromática possui atividades antifúngicas, 

antibacteriana, anti-inflamatórias e antialérgicas relacionada ao 

óleo essencial de suas folhas (LAGO et al., 2010).  

Estudos fitoquímicos para o gênero Drimys apontaram a 

presença de flavonoides derivados da quercetina e astilbina 

(MECCHI et al., 2013). E a presença de sesquiterpenos 

drimanial e poligodial que apresentaram atividade 

antimicrobiana e antinociceptiva em modelos experimentais 

animais (MUÑOZ-CONCHA et al., 2007).  

Diante do exposto, o presente trabalho teve como 

objetivo avaliar a atividade inseticida do extrato bruto das folhas 

de D. brasiliensis em larvas de mosquitos Ae. aegypti. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Obtenção do Material Vegetal e Produção do Extrato 

 

O material vegetal foi coletado no município de Curitiba 

– PR, no capão do Cifloma, no campus da Universidade Federal 

do Paraná – UFPR, no mês de junho de 2018, período matutino. 

O material vegetal foi seco a sombra e armazenado em local 

seco e ausente de luz. 

Uma amostra do material vegetal com flores (fértil) foi 

identificado por engenheiro florestal do Departamento de 

Ciências Florestais – DECIF (UFPR). Uma exscicata foi 

confeccionada e depositada no Herbário Escola de Florestas 

Curitiba – EFC sob o número de tombo EFC17757. A Figura 1 

representa o material vegetal coletado. 

Figura 1. Aspecto morfológico das folhas e flores no local da coleta de 

Drimys brasiliensis. 

 

Fonte: A autora (2020). 
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Foi realizada extração por maceração dinâmica em 

temperatura ambiente das folhas secas e trituradas de Drimys 

brasiliensis. Uma amostra de 100 g de folhas secas e trituradas 

foi colocada em um Erlenmeyer e a extração realizada com 900 

mL de álcool etílico P.A por cerca de 6 horas. O extrato obtido 

foi reservado e adicionou-se mais 900 mL de álcool etílico P.A. 

para uma segunda extração com o mesmo material. A segunda 

extração foi realizada por maceração dinâmica por cerca de 6 

horas. O extrato obtido das duas extrações foram rota-

evaporados e levados ao banho maria (30 ºC) até secura 

obtendo-se extrato bruto seco da folha. O rendimento do extrato 

bruto foi calculado de acordo com a equação (1) Rendimento = 

(Pextrato / Pfolhas) * 100. Considerando: Pextrato (g): Peso do extrato 

bruto obtido após extração e secura em banho maria e Pfolhas 

(g): Peso das folhas secas e trituradas utilizadas na extração. 

 

Avaliação da Atividade Larvicida 

 

Os ensaios biológicos com o mosquito Ae. aegypti foram 

realizados utilizando larvas do estágio L3 e L4, oriundas de uma 

colônia estabelecida no Laboratório de Farmacologia e 

Cancerologia Experimental do Departamento de Antibióticos do 

Centro de Biociências- CB da Universidade Federal de 

Pernambuco - UFPE, local onde realizou-se os bioensaios. A 

metodologia adaptada de Organização Mundial da Saúde 

(1970) foi seguida para a realização dos ensaios biológicos 

(WHO, 2020b). 

Os ovos de Ae. aegypti foram cedidos pelo Laboratório 

de Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores (LAFICAVE), da 
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Fundação Oswaldo Cruz - PE (FIOCRUZ). Os ovos foram 

colocados em recipientes plásticos (15,0 cm x 5,0 cm) contendo 

água deionizada na proporção de 1000 ovos para 1L de água. 

Adicionou-se 1 g de ração animal triturada em cada recipiente 

plástico para o fornecimento de alimento para as larvas de Ae. 

aegypti eclodidas. A temperatura ambiente foi de 27°C ± 1°C e 

umidade do ar entre 70 a 85%. 

As larvas foram coletadas com o auxílio de uma pipeta 

Pasteur e expostas as concentrações de 0,3; 0,5; 1,5; 2,5 e 5,0 

mg/L do extrato bruto de folhas de D. brasiliensis. O extrato 

bruto foi solubilizado em DMSO (5%) e adicionado ao recipiente 

de teste com as larvas, em um volume total de 30 mL. Foram 

utilizadas 30 larvas por repetição, totalizando 150 larvas por 

tratamento e um grupo controle utilizando somente DMSO (5%) 

e água destilada. As observações de mortalidade das larvas 

foram realizadas após 1/2, 2, 4, 8, 16 e 24 horas, após o início 

do experimento. 

 

Análises Estatísticas 

 

Os resultados foram expressos com o cálculo da CL50 e 

CL90 para o extrato bruto das folhas de D. brasiliensis. As 

diferenças entre os valores foram tratadas estatisticamente 

utilizando análise de variância (ANOVA) e os resultados foram 

comparados pelo Teste Tukey com nível de significância em 

5%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O rendimento do extrato bruto de folhas de Drimys 

brasiliensis foi de 10,04%. Em relação à avaliação da atividade 

inseticida, após 24 horas de exposição o extrato bruto mostrou-

se tóxico as larvas de Ae. aegypti. Nas quatro primeiras horas 

após início do teste, não foi observado mortalidade entre as 

larvas dos grupos tratados e grupo controle. Após 8 horas de 

observação, obteve-se o primeiro registro de mortalidade das 

larvas em todas as concentrações testadas. Não houve 

mortalidade no grupo controle. A mortalidade registrada para as 

concentrações 4,5; 2,0; 1,0; 0,5 e 0,3 mg/mL foram de 8,3; 1,6; 

3,3; 0,8 e 0,8%, respectivamente. Na observação de 16 horas, 

a mortalidade registrada para as concentrações de 4,5; 2,0; 1,0; 

0,5 e 0,3 mg/mL foram de 64,1; 34,1; 28,3; 15,0 e 10,8%, 

respectivamente. Na observação de 24 horas, foi alcançado um 

maior percentual de mortalidade para todas as concentrações, 

sendo de 75,0; 48,3; 35,8; 21,6; 17,5 e 3,3%, para as 

concentrações de 4,5; 2,0; 1,0; 0,5 e 0,3 mg/mL e grupo 

controle, respectivamente. Na Tabela 1 abaixo está 

demonstrado o percentual relativo à mortalidade de larvas Ae. 

aegypti em relação ao tempo de exposição as diferentes 

concentrações do extrato bruto de folhas de D. brasiliensis. 
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Tabela 1. Percentual de mortalidade de larvas de Ae. aegypti, em relação 

ao tempo de exposição às diferentes concentrações (mg/mL) do extrato 

bruto das folhas de D. brasiliensis. 
 

CONC. 

(mg/mL)  

MORTALIDADE (%)1 

0,5 h 1 h 2 h 4 h 8 h 16 h 24 h 

4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3a 64,1a 75,0a 

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6a 34,1b 48,3b 

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3a 28,3b 35,8c 

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8b 15,0 c 21,6 c 

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8b 10,8 c 17,5d 

Controle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b 0,0 d 3,3e 
1Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo 

  teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Fonte: A autora (2020). 

 

Observaram-se alterações comportamentais das larvas 

quando estimuladas com o pincel. No grupo tratado com a 

concentração de 4,5 mg/mL observou-se nos tempos de 1, 2 e 

4 horas, contração lenta e demora na resposta das larvas 

quando comparadas ao grupo controle. No grupo tratado com a 

concentração de 0,5 mg/mL observou-se nos tempos de 1, 2 e 

4 horas, contrações e posição anelar das larvas quando 

comparada ao grupo controle. Nas observações a partir de 8 

horas até 24 horas para essa mesma concentração, observou-

se contração lenta e demora na resposta das larvas quando 

estimuladas com o pincel. 

A partir dos dados apresentados foi possível calcular as 

CL50 e CL90 obtidas para o extrato bruto de folhas de D. 

brasiliensis em larvas de mosquito Ae. aegypti. Após o período 

de 16 e 24 horas de exposição ao extrato bruto, a CL50 

registrada foi de 2,92 e 1,75 mg/mL, respectivamente. Após o 
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período de 16 e 24 horas de exposição ao extrato bruto, a CL90 

registrada foi de 27,02 e 15,30 mg/mL, respectivamente. As 

CL50 e CL90 registradasna avaliação de 24 horas apresentaram 

os menores valores comparados ao período de exposição de 

16 horas. A Tabela 2 demonstra as CL50 e CL90 obtidas para o 

extrato bruto de folhas de D. brasiliensis.  

 
Tabela 2. Concentrações letais do extrato bruto das folhas de D. brasiliensis 

sobre larvas de Ae. aegypti, em relação a hora de exposição. 

Tempo (h) 

Concentração Letal (mg.mL-1) 

CL50 
Intervalo de  

Confiança 
CL90 

Intervalo de 

Confiança 

16 2,92 2,56 – 3,41 27,02 19,48 – 40,59 

24 1,75 1,58 – 1,96 15,30 11,71 – 21,21 

Fonte: A autora (2020). 

 

 A resistência química já é observada em algumas 

populações de Ae. aegypti. Em estudo recente, larvas de Ae. 

aegypti foram coletadas de criadouros urbanos próximos ao 

aeroporto internacional de Havana e ao serem analisadas 

apresentaram resistência ao organofosforado temefós, da 

mesma forma, mosquitos adultos apresentaram resistência a 

deltametrina, dois inseticidas químicos amplamente utilizados 

no combate ao Ae. aegypti (RODRIGUEZ et al., 2020). No 

Brasil, vários estudos também demonstram que populações de 

mosquitos de diferentes regiões apresentam-se resistentes a 

inseticidas químicos, a exemplo do larvicida temefós. Entre 

estes estudos, alguns relacionam a seleção da resistência à 

alteração no perfil da atividade de enzimas detoxificadoras, 
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como as Glutationa-S-transferases, Nitrofenil Acetato-

esterases e alfa-Esterases (ARAÚJO et al., 2019). Neste 

estudo, populações de Ae. aegypti foram resistentes a 

inseticidas temephos e cipermetrina em diferentes regiões do 

estado de Pernambuco, Brasil (ARAÚJO et al., 2019). Estas 

classes de enzimas são responsáveis por metabolizar e 

eliminar compostos xenobióticos, e quando apresentam 

atividade aumentada, seja por aumento direto da atividade 

enzimática ou através de amplificação gênica, associa-se a 

detoxificação de inseticidas, por exemplo, e dessa forma, não 

mais sendo tóxico aos mosquitos. Outros mecanismos de 

resistência associados a estes inseticidas também estão 

envolvidos na alteração do sítio-alvo, os quais são mais 

específicos no modo de ação comparados a alteração da 

atividade de enzimas detoxificadoras. Como exemplo clássico 

se tem a acetilcolinesterase, a qual é o sítio-alvo de 

organofosforados e carbamatos. Essa enzima degrada o 

neurotransmissor acetilcolina, que quando presente na fenda 

sináptica promove o impulso nervoso. Naturalmente, após a 

cessação do estímulo nervoso, a acetilcolina é removida pela 

acetilcolinesterase. Os inseticidas químicos organofosforados e 

carbamatos atuam inibindo essa enzima, e consequentemente, 

morte do inseto. Nesse caso a resistência está associada a 

menor afinidade da enzima acetilcolinesterase pelo inseticida, o 

que garante o estímulo normal ou quase do estímulo nervoso 

(VALLE et al., 2019). Diversas regiões do país já apresentam 

resistência a deltametrina e temefos, os principais inseticidas 

utilizados para o controle de adultos e larvas de Ae. aegypti, 

respectivamente, o que coloca em risco ações de controle 
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centradas exclusivamente na utilização destes inseticidas 

(VALLE et al., 2019).  

Neste sentido, estratégias alternativas para o controle do 

vetor devem ser consideradas, além de uma vigilância 

permanente em áreas consideradas endêmicas (RODRIGUEZ 

et al., 2020). Um fator contemporâneo que contribui para o 

aumento e proliferação dos mosquitos nos centros urbanos é a 

pandemia do novo coronavírus. Em algumas localidades a 

pandemia paralisou e/ou diminuiu as estratégias de combate e 

vigilância de criadores de mosquitos nas cidades (APPADURAI 

et al., 2020).  Ae. aegypti adaptou-se a área urbanizada das 

cidades, estando presente em criadouros isoladamente e em 

coexistência com outras espécies de mosquitos (ARDUINO et 

al., 2020). Dessa forma, a combinação de variados métodos de 

combate ao mosquito, como: a pulverização de inseticida no 

ambiente interno e o tratamento de mosquiteiros com 

inseticidas e larvicidas devem ser adotados para o controle do 

vetor dentro das residências (OMS, 2015). Recentemente, 

estudos com a curcumina, metabólito secundário oriundo da 

espécie vegetal Curcuma longa, em formulações contendo o 

açúcar d-manitol apresentou alto poder larvicida contra 

mosquitos e larvas Ae. aegypti. Esta formulação apresentou 

CL50 de 0,01 mg/L e diminuiu a eclodibilidade dos ovos em 10% 

a 100 mg/L, após 24 horas de exposição. A formulação 

açucarada aumentou a permeabilidade da membrana 

peritrófica da larva causando danos irreversíveis (DE SOUZA et 

al., 2020). Não há dúvidas o quão promissor os produtos 

naturais podem ser para o desenvolvimento de novos produtos 

inseticidas (NTALLI et al., 2019; NOUTCHA et al., 2016). 

Extratos brutos e óleos essenciais de plantas possuem uma 
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grande quantidade de substâncias, muitos análogos 

quimicamente. Vantagem benéfica, pois os compostos 

análogos aumentam a eficácia geral de um inseticida natural 

por meio do sinergismo, capaz de reduzir a resistência ao longo 

de várias gerações (NTALLI et al., 2019).  

 A avaliação da composição química do óleo essencial 

das folhas e cascas de D. brasiliensis quantificou monoterpenos 

presentes em grande quantidade na casca e sesquiterpenos em 

maior quantidade nas folhas desta espécie (LAGO et al., 2010). 

Em um estudo com plantas medicinais do gênero Cinnamosma 

sp. (Canellaceae) pertencente taxonomicamente à mesma 

ordem (Canellales) e as espécies do gênero Drimys 

(Winteraceae), foi comprovada a eficácia dos sesquiterpenos 

drimanos em repelir e eliminar o mosquito Ae. 

aegypti(TROPICOS, 2020; INOCENTE et al., 2019).  

 Ademais, sesquiterpenos drimanos extraídos das raízes 

de D. brasiliensis, presentes na fração hexânica apresentaram 

atividade inseticida em adultos e ninfas de Toxoptera citricida 

(pulgão-dos-citros). A solução contendo a fração hexânica nas 

doses de 1 e 2 mg/ml foi aplicada diretamente nos adultos e 

ninfas observou-se mortalidade de adultos de 96% e ninfas em 

100%, após 48 horas de exposição (ANESE et al., 2015).  

 Outras espécies vegetais, recentemente estudadas 

também apresentaram atividade larvicida contra mosquitos Ae. 

aegypti, como é o caso do óleo essencial de Achillea 

biebersteinii (Asteraceae) e Juniperus procera (Cupressaceae). 

Foram identificados nos óleos essenciais destas espécies 

fenilpropanóides e monoterpenos responsáveis pala atividade 

inseticida, como os terpinenos, eugenol, cariofileno e cimeno 

(ALMADIY et al., 2020). De fato, o uso de inseticidas à base de 
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extratos vegetais é atualmente favorável entre as alternativas 

de proteção contra insetos. Em estudo comparando-se 122 

espécies de plantas, observou-se que 77 espécies obtiveram 

CL50 < 50 ppm quando avaliadas para atividade larvicida de 

seus óleos essenciais (PAVELA, 2015). Entretanto, o 

desenvolvimento de processos de estabilização da formulação 

e otimização das condições de plantio e processos de extração 

são alguns dos desafios, para além da comprovação da eficácia 

dos inseticidas naturais (PAVELA; BENELLI, 2016). É 

importante que além da atividade larvicida as substâncias 

sejam seletivas e que tenha pouco ou nenhum efeito em 

organismos não alvo (SHAO; ZHANG, 2017).  

 Estudos demonstram que a espécie D. brasiliensis não 

possui toxicidade elevada. O extrato hidroalcóolico das cascas 

de D. brasiliensis não provocou efeitos tóxicos em ratos Wistar 

na concentração de 2000 mg/kg. Os animais testados não 

apresentaram alterações nos parâmetros bioquímicos e 

hematológicos quando comparado ao grupo controle que 

recebeu água como veículo. Ainda, a análise histopatológica 

dos órgãos dos animais não constatou danos hepáticos ou 

renais. No ensaio do micronúcleo, foi concluído que o extrato 

das cascas de D. brasiliensis não foi capaz de causar danos ao 

DNA humano, tampouco possui atividade hemolítica (FRATONI 

et al., 2018). Na avaliação toxicológica aguda dos óleos 

essenciais extraídos da folha e da casca de D. brasiliensis, 

administrado por via intraperitonial nas doses menores que 0,5 

g/kg, não houve mortalidade nos camundongos. Quando 

administrada a dose de 200 mg/ kg foi observado morte de 

todos os animais em 48 horas de teste (LAGO et al., 2010). 
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A baixa toxicidade em mamíferos observada para D. 

brasiliensis possibilita uma faixa de concentração para o uso 

seguro que permite o contato e o uso doméstico dessa planta 

como inseticida. Além disso, o uso dessa planta na medicina 

popular em diversas regiões da América Latina, incluindo o 

Brasil, sugere um perfil toxicológico potencialmente seguro em 

humanos. Dessa forma, estudos complementares devem ser 

realizados a fim de elucidar o perfil toxicológico e fitoquímico da 

espécie para o uso potencial dessa planta como fonte de 

inseticida natural para o controle de mosquito Ae. aegypti. 

Estudos futuros também poderão investigar possíveis 

mecanismos de ação de D. brasiliensis em larvas do mosquito 

Ae. aegypti.   

 

CONCLUSÕES  

 

O ensaio para atividade larvicida demonstrou que o 

extrato bruto das folhas de Drymis brasiliensis é tóxico às larvas 

do mosquito Ae. aegypti, nas concentrações avaliadas, e 

apresentando maior atividade larvicida após 24 horas de 

exposição. A propriedade inseticida das folhas de D. brasiliensis 

abre perspectivas para a realização de ensaios fitoquímicos e 

toxicológicos, visando obter um inseticida natural, eficaz e 

seguro em mamíferos. 
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RESUMO: Intoxicação é um conjunto de sinais e sintomas 
evidenciados pelo desequilíbrio fisiológico ocasionado ao 
introduzir, voluntária ou involuntariamente, alguma substância 
nociva ao organismo. A intoxicação exógena por plantas pode 
levar a óbito, sendo inserida na lista das doenças de agravos 
de notificação compulsória. Desse modo, buscou-se descrever 
e analisar os aspectos epidemiológicos das intoxicações 
exógenas por plantas na região Nordeste do Brasil no período 
entre 2012 a 2017 notificados pelo SINAN, a partir do portal 
DATASUS. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, 
retrospectiva e quantitativa onde foram analisados o ano de 
notificação, sexo, faixa etária, circunstância, zona de ocorrência 
e evolução do quadro. Os dados coletados foram organizados 
e processados em planilhas do Microsoft Excel 2010 e 
confrontados com literatura pertinente. Foram notificados 1190 
casos de intoxicação exógena por plantas, ondeas maiores 
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frequências predominaram no ano de 2017, sexo masculino 
(56,13 %), faixa etária de 1 a 9 anos (43,86 %), em perímetro 
urbano (58,82 %). A maioria dos registros de intoxicações foram 
acidentais (78,23 %) e o número de óbitos foi de 11 casos. Os 
casos possuem principalmente cura sem sequela. Espera-se 
alertar os profissionais de saúde da importância das plantas, 
como fator de risco de intoxicação, sendo a realização de ações 
efetivas de promoção a saúde. 
Palavras-chave: Intoxicação exógena; Epidemiologia; Plantas 
tóxicas; Nordeste; Notificações. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As intoxicações exógenas são um conjunto de efeitos 

adversos produzidos por um agente químico (ou físico), em 

decorrência  de   sua interação   com   o   sistema   biológico. 

Podem ocorrer através de ingestão, inalação ou exposição a 

uma substância tóxica para o corpo, podendo causar danos 

permanentes ou até  mesmo  a  morte  de  indivíduos  que  não  

são assistidos em tempo (MACHADO et., 2014; VIEIRA et al., 

2015). 

Desde tempos pré-históricos, substâncias químicas de 

origem vegetal são utilizadas pelo homem com a intenção de 

tratamento, cura e prevenção de doenças, ou, até mesmo, 

homicídio e suicídio, constituindo assim, a marcante fase de 

descoberta do potencial terapêutico, e tóxico, das substâncias 

encontradas na natureza (MOTTA et al.,2016). Isto posto, 

observa-se que a toxicologia se faz presente na história da 

humanidade desde seus primórdios, sendo sua área de 

influência sobre o processo saúde-enfermidade(FERREIRA et 

al., 2019). 
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Em meio a esse contexto encontram-se as plantas 

tóxicas, aquelas que por contato ou ingestão, provocam danos 

à saúde dos homens e animais podendo inclusive levá-los à 

morte (FERNANDES et al.,2019).Estas possuem substâncias 

chamadas de princípios ativos que, por suas propriedades 

naturais, físicas e químicas alteram o conjunto funcional-

orgânico em vista de sua incompatibilidade vital, conduzindo o 

organismo vivo a reações biológicas diversas. Os princípios 

ativos mais encontrados são: alcalóides, glicosídeos 

cardioativos ou cardiotônicos, glicosídeos cianogênicos ou 

cianogenéticos, taninos, saponinas, oxalato de cálcio e 

toxialbuminas (CAMPO et al., 2016). 

A toxicidade de plantas é um problema sério de saúde 

pública, e o potencial dos efeitos adversos depende de fatores 

como: dosagem, frequência do uso, condições metabólicas do 

indivíduo, sinergismo com outras drogas (MOTTA et al.,2016). 

A cultura e a desinformação da população, além da 

quantidade ingerida pelo acidentado são fatores que dificultam 

o diagnóstico e o tratamento em casos de envenenamento por 

plantas tóxicas (CAMPOS et al., 2016). 

No Brasil em 1994, o Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (SINAN), coordenado no nível federal pelo 

Ministério da Saúde, começou a ser implantado nas Secretarias 

Estaduais de Saúde e, a partir de 1998, de forma gradual, 

intensificada e descentralizada para as Secretarias Municipais 

de Saúde. O SINAN foi implantado com objetivos específicos 

de coletar, transmitir e disseminar dados gerados 

rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica; 

fornecer dados para análise do perfil da morbidade; contribuir 

para a formulação e avaliação das políticas, planos e 
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programas de saúde nos níveis municipal, estadual e federal 

(SILVA et al., 2018). 

Segundo Cerqueira Neto (2017), o SINAN é o sistema 

oficial do governo para a coleta, transmissão, disseminação e 

exposição dos dados referentes aos agravos das doenças de 

notificação compulsória instituídas por lei, em âmbito nacional. 

Vieira et al. (2016) relataram a escassez de dados e 

estudos relativos às intoxicações exógenas, devido às 

subnotificações de casos e enfatizaram a necessidade de maior 

aprofundamento sobre o perfil das intoxicações exógenas por 

plantas. 

Atualmente, com a informatização dos Centros, vem 

ocorrendo uma dinamização na divulgação das ocorrências de 

intoxicação por diferentes agentes, de modo especial àquelas 

associadas às plantas. Estas informações, por sua vez, têm 

alertado a população sobre os riscos e perigos que algumas 

espécies vegetais representam a saúde pública. Diante desta 

realidade, torna-se de fundamental importância o 

desenvolvimento de pesquisas que possam caracterizar o perfil 

das vítimas acometidas de intoxicações e, através do 

conhecimento destes dados, contribuir para prevenir futuros 

acidentes e servindo como base para direcionamento das 

ações de saúde pública (SILVA et al., 2018). 

Diante do exposto, busca-se uma investigação de casos 

de intoxicação exógena por plantas na região nordeste, para os 

últimos cinco anos notificados pelo Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação– SINAN, a partir do portal DATASUS 

(Departamento de informática do sistema único de saúde), que 

registra todas as notificações patológicas de todas as regiões 

brasileiras, bem como as cidades de notificação. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Trata-se de um estudo descritivo e exploratório por meio 

de uma investigação, retrospectiva e quantitativa de dados 

epidemiológicos obtidos das intoxicações exógenas por plantas 

da região Nordeste no período de 2012 a 2017 por meio do 

SINAN, disponibilizados no DATASUS. Sendo esses dados 

acessados em abril de 2020. O SINAN é um sistema de 

informação do Ministério da Saúde implantado em todo território 

nacional para o registro dos agravos de notificação 

compulsória.O levantamento dos dados publicados no SINAN 

foi entre 2012 a 2017, a fim de atualizar e tornar disponível uma 

análise epidemiológica mais precisa dos casos confirmados de 

intoxicações exógenas por plantas na região Nordeste do 

Brasil.  

  Após a obtenção dos dados reportados na plataforma do 

SINAN, entre 2012 a 2017, foi executada uma análise criteriosa 

dos casos de intoxicações exógenas e óbitos por plantas na 

região Nordeste, confirmados na plataforma do Ministério da 

Saúde. A intoxicação por planta trata-se de um agravo de 

notificação compulsória, conforme estabelecido na portaria 104, 

de 25 de janeiro de 2011, do Ministério da Saúde do Brasil. Essa 

portaria estabelece quais são as doenças, agravos e eventos 

de notificação compulsória em saúde pública, de acordo com as 

normas nacionais, conforme o “Regulamento Sanitário 

Internacional (RSI 2005) que normatiza regras, critérios, 

responsabilidade e atribuições para os profissionais da área da 

saúde”. 

  A população do estudo foi constituída por todos os casos 

de intoxicação exógena por plantas e óbitos notificadas no 
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SINAN na região Nordeste relativo ao período de 2012 a 2017. 

Os dados coletados foram organizados e processados em 

planilhas do Microsoft Excel 2010 e confrontados com literatura 

pertinente. A interpretação dos dados foi feita de acordo com as 

estatísticas apresentadas (Foram calculadas medidas de 

frequências absoluta e relativa) por cada um dos aspectos 

relevantes, procurando relacioná-los a características 

qualitativas de cada critério, como também as possíveis 

hipóteses para os achados.Os dados relativos à intoxicação 

foram agrupados em porcentagens a fim de facilitar a detecção 

de aspectos singulares ou relevantes para a compreensão dos 

resultados da pesquisa e para agrupar o perfil do grupo 

estudado em variáveis. A partir disso, pode-se analisar a 

importância de avaliação das notificações das intoxicações 

exógenas por plantas tóxicas na população do nordeste 

brasileiro. 

  Para a realização da pesquisa, coletou-se as variáveis 

referentes à: ano de notificação, sexo (masculino e feminino); 

idade (classificada em sete faixas); local da ocorrência (zona 

rural, zona urbana); circunstância da intoxicação (acidental, 

ambiental, uso terapêutico, automedicação, tentativa de 

suicídio, tentativa de aborto, violência/homicídio, abuso, 

ingestão de alimentos); evolução clínica (cura, óbito, sequela). 

Todas as variáveis disponíveis no DATASUS do SINAN. Por se 

tratar de dados de domínio público registrados no SINAN, visto 

que, os mesmos são disponibilizados a toda a população, não 

se foi necessário submeter o projeto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Intoxicação exógena é uma manifestação clínica, 

resultado dos efeitos tóxicos, a partir de qualquer substância 

tóxica que possa lesar o corpo através da ação química de 

forma inalada, ingerida, absorvida, aplicada à pele ou até 

mesmo produzida no corpo em pequena quantidade (FORTES 

et al., 2016). 

 Segundo Amorim et al. (2017) a intoxicação exógena é 

causada devido à exposição inadequada do indivíduo a agentes 

tóxicos, e representa uma emergência médica, bem como um 

caso de grande preocupação para a saúde pública, merecendo 

grande atenção à mesma, visto que, se manifesta com dados 

clínicos evidentes de risco de vida, causados de forma acidental 

ou intencional, onde esta última é bastante emergente por se 

tratar muitas vezes de tentativa de suicídio, podendo se 

manifestar de forma aguda ou crônica. 

A toxicidade de uma planta pode variar com as condições 

sob as quais ela está crescendo. Algumas plantas são 

venenosas durante todo o seu ciclo de vida, enquanto outras 

apenas o são quando frutificam ou são muito novas. Certas 

partes da planta podem ser mais tóxicas do que outras. Há uma 

grande variedade de toxinas de plantas, cujos efeitos 

dependem da sua concentração como também da natureza da 

substância. Muitas plantas causam apenas irritações na pele, 

porém, em algumas, mais do que uma toxina pode estar 

presente, afetando diferentemente os indivíduos susceptíveis 

(ITIS, 2016; NELSON; GOLDFRANK, 2015). 

De forma geral, o grau de toxicidade das plantas é 

variado e sua grande maioria apresenta leve a moderada 
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toxicidade, porém, algumas espécies de plantas possuem 

substâncias de alta toxicidade, como por exemplo, a mandioca-

brava que contém compostos cianogênicos que causam 

intoxicações graves. Na maioria dos atendimentos não existem 

sinais e sintomas de intoxicação, concluindo-se que ocorreu 

apenas a exposição do organismo ao agentetóxico. Em alguns 

casos verificam-se apenas distúrbios gastrintestinas, nos quais 

os sintomas podem ocorrer com período de latência de até 24 

horas, enquanto outros casos evolvem efeitos sistêmicos como 

alterações hepáticas, renais ou cardíacas. Os casos mais 

graves devem-se quase sempre ao atendimento tardio, no qual 

já foi instalado o quadro clínico do efeito tóxico como, por 

exemplo, vômitos e diarreias profusos, levando à desidratação 

por perda excessiva de líquidos (VELOSO, 2017). 

As informações foram coletadas no banco de dados do 

Sistema de informação e Agravos de Notificação (SINAN). Após 

analisados, os dados foram apresentados em tabelas e gráficos 

de acordo com as variáveis: ano de notificação, sexo, faixa 

etária, circunstância, zona de ocorrência, e evolução do quadro. 

Todos os casos foram notificados na região Nordeste no 

período de 2012 à 2017. 

Com base nos dados do Ministério da Saúde 

(FIOCRUZ), no Brasil ocorrem por ano cerca de 2.000 casos de 

intoxicações por plantas, destes 5% ocorrem em animais, 

enquanto 95 % dos casos ocorrem com humanos, onde 20 % 

atingem os adultos e 70 % as crianças, o restante dos casos 

ocorrem entre idosos e adolescentes (SINITOX, 2017). 

Durante o período de 2012 a 2017, na região Nordeste, 

foram notificados 1.190 casos de intoxicação exógena em seres 

humanos por plantas. O maior número de notificações ocorreu 
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no ano de 2017 com 272 casos notificados (22,85 %), 

contrariamente, o ano com menor número foi 2015, com 168 

casos (14,11 %), seguido por 2016 (180 casos), 2013 (183 

casos), 2012 (186 casos), 2014 (201 casos). Os casos não 

seguiram uma linha ao longo dos anos, aumentaram e 

diminuíram sem um padrão e apesar de em 2015 ter registrado 

o menor número, em 2017 as notificações voltaram a crescer 

de forma considerável (Figura 1). 

A distribuição de casos por sexo apontou que 43,86% 

ocorreu no sexo feminino e 55,13% no sexo masculino. Quanto 

à idade, as intoxicações aconteceram com maior frequência nos 

indivíduos que tinham entre 1 e 9 anos, totalizando 522 casos 

(43,86%). No entanto, a existência de 52 casos (4,36%) na faixa 

etária entre os menores de um ano, e a ocorrência de 

intoxicações em idades superiores a 60 anos, com 59 casos 

(4,95%), são indicativo da existência de crianças e idosos em 

atividades perigosas. Crianças e idosos são considerados 

grupos mais susceptíveis a intoxicação, quando expostos a um 

agente sabidamente tóxico (FERNANDES et al., 2019) (Tabela 

1). 

Foi percebida uma diferença pequena na incidência entre 

os sexos. De fato, autores como Campos (2016) não 

consideram essa diferença na incidência significativa o 

bastante, na qual podemos levantar a hipótese causal nas 

mulheres o fato de muitas das espécies tóxicas serem usadas 

na ornamentação, enquanto que os incidentes durante o 

trabalho no campo atingem mais os homens. 
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Figura 1. Números das intoxicações humana por plantas 

na região Nordeste no período de 2012 a 2017. 

 
Fonte: GOMES, 2020. 

 

Quanto à análise da incidência por faixas etárias, houve 

um número consideravelmente maior de casos em indivíduos 

que tinham entre 01 e 09 anos, tal qual já informado por outros 

autores em que as crianças são mais frequentemente 

acometidas em relação aos adultos. Presume-se que o 

comportamento exploratório em plantas de fácil acesso em 

jardins e residências, e a baixa percepção de risco das crianças 

favorece a alta incidência de intoxicação (FERREIRA et al., 

2019). Para Maciel et al. (2018), as crianças nessa faixa etária 

são vulneráveis aos riscos do ambiente doméstico e é de 

responsabilidade dos familiares preservar a sua saúde. 

Nos países desenvolvidos, as intoxicações exógenas se 

constituem a principal causa de mortalidade nas crianças acima 

de um ano de idade. Além disso, os acidentes não-fatais 
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representam um importante custo para os sistemas de saúde 

(FERREIRA et al., 2019). 

No trabalho realizado por Getter e Nunes (2011) que 

compreendeu os anos de 1991 a 2000 com um total de 41 

casos, a faixa etária mais acometida foi de um a nove anos, fato 

semelhante a da presente pesquisa. Além desta faixa etária, a 

de 20-34 anos também apresentou percentual elevado (30 %). 

De acordo com a localização da ocorrência toxicológica, 

o meio urbano foi onde aconteceu o maior número de 

intoxicações em todos os anos, totalizando 700 casos (58,82%) 

no período estudado, enquanto o meio rural registrou 447 casos 

(37,56 %) e o periurbano 8 casos (0,67 %), 35 foram o total de 

registros que não apresentaram essa variável (Tabela 1). 

Nas zonas rurais, o percentual foi significativamente 

baixo quando comparado com o perímetro urbano, o que 

sugere acidentes com plantas ornamentais utilizadas em casa. 

Outro fator que contribui para esse número é o difícil acesso 

aos centros de saúde, favorecendo a automedicação 

(CAMPOS, 2016; MACIEL et al., 2018).  

 

 

Tabela 1. Distribuição de casos notificados de intoxicação por 

plantas no período de 2012 a 2017 segundo o Sexo, faixa etária 

e zona de ocorrência. 

Variáveis Frequência absoluta 

(n) 

Frequência relativa 

(%) 

Sexo   

Feminino 522 43,86 

Masculino 668 56,13 

Faixa etária   

 1 52 4,36 
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Fonte: GOMES, 2020. 

 

Como também a falta de políticas públicas educativas 

que vissem a prevenção de intoxicação por plantas, o que vem 

sendo confirmado por dados nacionais de vários estudos 

realizados no Brasil (CERQUEIRA-NETO, 2017; AMORIM et 

al., 2017). E como os acidentes ocorrem mundialmente, de 

acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), nos países em desenvolvimento, aproximadamente 3% 

da população urbana é afetada anualmente por estes tipos de 

acidentes (FORTES et al., 2016). Por esse motivo, segundo o 

Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológica 

(SINITOX), todos os países, independente de sua extensão ou 

população, devem dispor de serviços de informação e 

assistência toxicológica (SINITOX, 2018). 

Com relação à circunstância das intoxicações, verificou-

se que os acidentes (individual, coletivo e ambiental) foram a 

principal ocorrência notificada, em todos os anos, com um total 

de 931 casos (78,23 %), seguida de ingestão de alimentos, com 

1 a 9 522 43,86 

10 a 14 119 10,00 

15 a 19 89 7,47 

20 a 39 219 18,40 

40 a 59 129 10,84 

≥ 60 59 4,95 

Ignorados 1 0,08 

Zona de ocorrência   

Zona Rural 447 37,56 

Zona Urbana 700 58,82 

Zona periurbana 8 0,67 

Ignorados 35 2,94 

TOTAL 1190 100,0 
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44 casos (3,69 %), tentativa de suicídio, com 33 casos (2,77 %), 

e a tentativa de aborto, com 25 casos (2,10 %). Observou-se 

nos resultados obtidos que o item “ignorado” apresenta-se com 

percentuais significativos, estes fatos indicam que a ficha de 

notificação não seja devidamente preenchida e também, para a 

ocorrência de subnotificações, o que dificulta a coleta de dados 

e a divulgação dos resultados de acordo com a realidade 

regional (MENEZES et al., 2016) (Tabela 2).  

Observou-se um alto número de casos acidentais, o que 

remete ao fato de que há falta de informação por parte da 

população acerca do que sejam plantas tóxicas e dos perigos 

de usá-las como itens ornamentais, esta realidade pode estar 

associada à diversidade de espécies vegetais existentes em 

nosso país, à utilização destas plantas para fins medicinais, ao 

baixo custo desta prática, bem como às questões culturais da 

população (FERNANDES et al.,2019; FUKUDA et al. 2015). 

Vale a pena ressaltar a porcentagem para tentativa de suicídio 

e aborto o que nos remete a uma análise do comportamento 

humano e das mazelas da sociedade e falta de 

comprometimento com a vida, valendo a pena um trabalho mais 

intenso no sentido de melhoria da qualidade de vida, nos 

aspectos sociais e econômicos (PRESGRAVE; CAMACHO; 

VILLAS BOAS, 2018). 

No Brasil, a maioria dos casos envolvendo intoxicação 

por contato com plantas tóxicas tem origem acidental, muitas 

vezes, sendo decorrentes do contato com vasos de plantas 

cultivadas em suas próprias residências, praças publicas ou 

escolas (SILVEIRA ALVES et al., 2016).  

O uso ornamental, mostrado nas plantas catalogadas no 

Quadro 02, pode explicar parte das intoxicações acidentais 
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brasileiras com plantas tóxicas. A intoxicação por plantas 

também é causada, principalmente, pelo uso inadequado de 

plantas medicinais, alucinógenas ou abortivas (FERREIRA et 

al., 2019; MENEZES et al., 2016). 

Esse estudo verificou, ainda, a gravidade das 

intoxicações por plantas, ao comparar o número de 

intoxicações severas e o número de óbitos e sequelas, 

evidenciou-se taxas de 11 óbitos (0,92 %), 9 sequelas diretas 

(0,75 %), 972 curas totais (81,68 %). Mais uma vez, é 

expressivo o número de casos cuja informação foi ignorada na 

ficha de notificação, 182 casos (15,29 %) (Tabela 2). 

Quanto aos dados de evolução clínica dos pacientes 

intoxicados, é presumível que intoxicações humanas causadas 

por plantas raramente sejam fatais, contudo os dados 

estatísticos devem ser analisados com cautela, pois muitos 

casos não são registrados ou são notificados como exposição 

a agente tóxico desconhecido (MONSENY et al., 2015). Os 

resultados desta pesquisa, confirmam as investigações 

divulgadas por Maciel et al. (2018) que em levantamento 

nacional sobre casos de intoxicação relata índices de letalidade 

de apenas 0,85 %, deixando claro que as intoxicações por 

plantas são fenômenos pouco expressivos como “causa 

mortis”, sendo mais significativos em termos de morbidade, o 

que reafirma a importância de medidas preventivas. 
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Tabela 2. Distribuição de casos notificados de intoxicação por 

plantas no período de 2012 a 2017 segundo a circunstância da 

intoxicação e evolução clínica. 

Fonte: GOMES, 2020. 

 

Para Baltar et al. (2016), o não relato pelo paciente do 

contato com determinada planta, a escassez de informações a 

respeito do potencial tóxico das espécies, e a ausência de 

profissional capacitado para a identificação correta da espécie 

em questão nos pontos de atendimento são os principais 

fatores dificultantes, na medida do possível, é conveniente 

estabelecer uma abordagem geral aos pacientes intoxicados, 

investigando qual foi o agente causador da intoxicação, a via da 

Variáveis Frequência absoluta 

(n) 

Frequência relativa 

(%) 

Circunstância dos 

acidentes 

  

Acidental 931 78,23 

Uso Terapêutico 13 1,09 

Automedicação 6 0,50 

Abuso 21 1,76 

Ingestão de alimentos 44 3,69 

Suicídio 33 2,77 

Aborto 25 2,10 

Violência 6 0,50 

Ignorados 74 6,21 

Evolução clínica   

Cura sem sequela 972 81,68 

Cura com sequela 9 0,75 

Cura não confirmada 16 1,31 

Óbito 11 0,92 

Ignorados 182 15,29 

TOTAL 1190 100,0 
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exposição, a dose ingerida (estimada), se a exposição ao 

agente foi acidental ou intencional, o local onde ocorreu o 

evento; o tempo de exposição ao agente tóxico; o estado geral 

do paciente; e o tipo de conduta médica para desintoxicação. 

Com estas medidas, o atendimento e o socorro médico tende a 

ser mais rápido, contribuindo para evitar sequelas e possíveis 

casos de óbitos. 

 A deficiência de estratégias para o controle, prevenção e 

tratamento das intoxicações, faz desse um grande desafio para 

as instituições públicas de saúde. É importante que sejam 

realizados cada vez mais trabalhos orientando a população 

sobre os riscos da ingestão de plantas desconhecidas, 

cuidados com a utilização de plantas como medicamentos e 

precauções que devem ser tomadas na ornamentação de 

praças, jardins e no interior das residências. Além dos trabalhos 

de difusão de informações sobre plantas tóxicas, é essencial 

que se desenvolvam projetos interdisciplinares visando ampliar 

o conhecimento sobre espécies vegetais da biodiversidade 

brasileira nas interfaces químico - e tóxico – farmacológicas 

(MACIEL et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

No que se refere às características epidemiológicas, é 

possível concluir que, de modo geral, este é caracterizado pela 

predominância em vítimas do sexo masculino, a faixa etária que 

mais apresenta casos de envenenamento por plantas é a de 1 

a 4 anos. O perímetro urbano é o local onde os casos de 

intoxicação ocorrem com mais freqüência, tendo o uso acidental 

como o causador principal da intoxicação e os casos possuem 
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em sua maioria cura sem sequela, podendo também destacar 

o ano de 2017 com o maior numero de casos notificados. 

Os dados epidemiológicos disponibilizados nesta 

pesquisa corroboram em vários aspectos com as avaliações 

quantitativas gerais divulgadas pela comunidade científica, 

onde relatam os frequentes acidentes ocasionados por 

espécies vegetais. 

No Brasil, não há obrigatoriedade quanto à notificação 

dos eventos toxicológicos, o que favorece a subnotificação. Isto, 

aliado à heterogeneidade na distribuição dos centros de 

atendimento toxicológico, dificulta o estabelecimento de um 

quadro regional e a definição de ações públicas que 

possibilitem o desenvolvimento de projetos de prevenção, 

controle de casos de intoxicações, sem contar no prejuízo ao 

atendimento do paciente intoxicado. 

Apesar de amplo conhecimento acerca dos efeitos 

tóxicos de inúmeras espécies de plantas, principalmente 

quando comparado aos nossos antepassados, ainda continuam 

ocorrendo acidentes, o que leva a crer que estes 

conhecimentos não estão sendo bem difundidos, visto que, 

estas plantas podem ser encontradas por nossa volta e o risco 

de intoxicação é evidente, tanto para o homem quanto para os 

animais. Daí a necessidade de destacar a importância das 

atividades educativas, que possam levar informações dirigidas 

às comunidades e aos diversos grupos de risco, 

testemunhando a importância estratégica potencial de uma 

rede ampliada de centros para estimular a prevenção das 

intoxicações, envenenamento e reduzir os riscos a saúde e por 

sua vez diminuir os casos de acidentes por plantas tóxicas na 

região Nordeste. Acreditamos que somente através de ações 
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como esta, as estatísticas sobre este tipo de acidente poderá 

ser revertida tendo como consequência a redução no custeio e 

a otimização dos gastos dentro do Sistema Único de Saúde. 
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RESUMO: O uso das plantas medicinais para finalidades 
preventivas e/ou curativas é uma prática tradicional e parte 
essencial de culturas milenares, como um conhecimento que 
atravessa gerações e fronteiras. Nas últimas décadas, tem-se 
observado a disseminação dessa prática, principalmente 
entre países desenvolvidos e intermediários, fato esse que se 
deve a busca por novas alternativas para o tratamento de 
doenças que tenham menor custo e maior acessibilidade. No 
entanto, observa-se ainda que, apesar da intensa difusão 
dessa prática nas sociedades, o cumprimento dos parâmetros 
de qualidade e segurança mínimos das plantas medicinais 
deixa muito a desejar. Em uma análise da literatura, é possível 
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observar que as amostras analisadas pelos trabalhos 
encontrados encontraram-se, em sua imensa maioria, 
contaminadas por fungos toxigênicos e micotoxinas, 
independente da região geográfica que foram coletadas e 
avaliadas. Esse fato atenta para problemas frequentes no 
manuseio das plantas medicinais, desde o processo de cultivo 
e coleta, armazenamento e comercialização, além da 
ausência, quase absoluta, de fiscalização da qualidade 
desses produtos por órgãos de controle. Logo, é urgente o 
desenvolvimento de pesquisas científicas que avaliem esses 
produtos, e que possam posteriormente fundamentar ações 
coordenadas, de carácter educativo e/ou de controle 
sanitário, afim de evitar que uma prática utilizada para fins de 
manutenção e restabelecimento de saúde possa vir a causar 
danos por vezes irreparáveis aos usuários.  

Palavras-chave: Fungos micotoxigênicos. Micotoxinas. 
Comercialização e plantas medicinais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A utilização dos recursos naturais pelo homem remonta à 

seus primórdios, e precede as civilizações organizadas da 

forma que são conhecidas pela história. Os produtos 

naturais, sejam eles de origem animal, mineral ou, 

principalmente, vegetal, são utilizados para os mais 

variados fins, tais como como alimentícios, curativos e 

religiosos, variando de acordo com cada povo, cultura e/ou 

tradição. O termo planta medicinal se refere as variedade 

de plantas que possuem propriedades medicinais, que 

quando administradas ao homem ou animal, independente 

da via ou forma, promovem alguma ação terapêutica (DAR, 

et al., 2017). 
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Antes do advento da medicina moderna, os conhecimentos 

sobre os produtos naturais, principalmente do reino 

vegetal, eram a base mais sólida para o tratamento e 

prevenção de doenças, sendo a fonte principal do saber 

popular (KIA, et al., 2019). Algumas tradições milenares 

orientais, como China e índia, por exemplo, tem como 

principal ferramenta em seus compêndios de medicina o 

uso de plantas medicinais para as mais variadas condições 

patológicas. Cerca de 40% dos chineses fazem desse 

meio como principal para tratamentos de saúde, sendo 

observado um crescimento do uso de plantas medicinais 

também na Europa, América do Norte e na própria Ásia 

nas últimas décadas (DAR, et al., 2017).  

. A terapêutica que faz uso de plantas medicinais como 

opção medicamentosa é denominada como fitoterapia. 

Bem aceita por ter baixo custo e ser de fácil acesso, essa 

prática milenar é uma alternativa importante também para 

os que carecem de recursos, e pode suprir, em partes, as 

necessidades locais de muitos brasileiros. Segundo a 

OMS, boa parte da população de países em 

desenvolvimento, se utilizam das plantas e das 

preparações feitas a partir dessas para o tratamento de 

diversas enfermidades, sendo, pois, uma prática 

tradicionalmente comum entre os povos (WHO, 2018).   

Plantas contendo compostos com propriedades 

terapêuticas são amplamente exploradas pela indústria 

farmacêutica e cosmética, tanto no uso direto de matéria-

prima, como na produção de produtos derivados de 

compostos naturais. Para além dessa utilidade, o consumo 

de produtos à base de fontes naturais pela população, 
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tradicinalmente milenar como destacado anteriormente,  vem 

em crescente tanto em países em desenvolvimento, como 

nos mais desenvolvidos. Diante do aumento ao acesso de 

plantas e produtos fitoterápicos , questiona-se a problemática 

desses estararem sem adequadas condições e orientações 

de uso, e a possibilidade dessa prática vir resultar em 

problemas de saúde, ao contrário daquilo para que se 

propõe, caso algumas especificações não sejam 

cumpridas. Logo, a garantia do manejo correto das plantas 

medicinais e o estabelecimento de parâmetros de 

qualidade, são ações imprescindíveis para certificar que a 

planta ou produto natural não cause dano ao paciente, mas 

ao contrário, promova saúde, como é de se esperar 

(SAGBO; MBENG., 2019; KRISHNA, et al., 2019). 

Boa parte das plantas medicinais comercializadas in natura 

ou embaladas  no Brasil, apresentam-se fora do padrão, ou 

seja, o produto não possui garantia de suas propriedades 

terapêuticas e aromáticas preconizadas e/ou estão 

contaminados por impurezas, tais como areia, dejetos de 

animais ou contaminação microbiana, contrariando a ideia 

de que por serem produtos de origem natural sejam 

regularmente considerados seguros (MIRANDA-ROCHA; 

VENÂNCIO, 2018).  

 Portanto, tendo em vista a popularização crescente do 

consumo, e a expansão da fitoterapia, ao se considerar os 

produtos de origem vegetal com finalidade terapêutica, se 

faz necessário a verificação das especificações adequadas 

de qualidade microbiológica, da mesma forma que ocorre 

para os demais medicamentos não estéreis, de modo a 

garantir a segurança do uso (KIA et al., 2019). 
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A contaminação de plantas medicinais por algumas 

espécies de fungos é comum, podendo ocorrer 

naturalmente desde os estágios de coleta, armazenamento 

e manipulação, até o desfecho do produto final. Na pré-

colheita, os principais focos de contaminação são o solo, 

os adubos não compostados de forma adequada, a água 

de  irrigação  contaminada,   a  água   utilizada  na  

aplicação   de  fungicidas   e  inseticidas,  a  poeira,   os  

insetos,   os  animais  domésticos  e  silvestres  e a 

manipulação humana. As fontes de contaminação pós-

colheita incluem manipulação humana, limpeza 

inadequada ou insuficiente de equipamentos de colheita, 

embalagens de transporte sujas e contaminadas, animais, 

insetos, poeira, água de lavagem contaminada, veículos de 

transporte e contaminação de equipamentos utilizados nos 

processamentos pós-colheita, secagem e 

armazenamento, realizados de forma inadequada, sem 

qualquer tipo de controle (GHISLENI, et al., 2016). 

Os fungos são organismos eucarióticos que apresentam 

capacidade de adaptação e crescimento em condições de 

elevada umidade e temperatura; podem ser divididos 

didadicamente em dois grandes grupos: os unicelulares, 

que são as leveduras, e os pluricelulares ou filamentosos 

conhecidos como bolores ou mofos (ALTYN; TWARUZEK., 

2020). 

Considerando que algumas espécies de fungos são 

toxigênicos,  é importante que sua presença seja 

investigada e/ou monitorada. Quando presentes, essas 

toxinas são potencialmente danosas à saúde, mesmo se 

forem absorvidas em pequenas quantidades. A 
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identificação de espécies fúngicas toxigênicas 

encontradas em plantas medicinais deve ser considerada 

como um indício em potencial para contaminação por 

micotoxinas. O isolamento e a identificação destes fungos, 

no entanto, nem sempre estão associados à detecção de 

micotoxinas(MIRANDA-ROCHA VENÂNCIO, 2018; AREO 

et al., 2020). 

A palavra micotoxina é derivada dos termos gregos 

"mykes" ,que significa fungo,e "toxikon", que significa toxina 

ou veneno. O termo  descreve um grupo bastante diverso 

de componentes químicos, com distintas estruturas, 

propriedades químicas, físicas e toxicológicas, tendo em 

comum o fato de serem metabólitos secundários da 

biossíntese fúngica. Além disso, são molélucas de baixo peso 

molecular, não-imunogênicas e termoestáveis.  Os efeitos 

toxicológicos da ingestão das micotoxinas podem ser 

agudamente tóxicos, carcinogênicos, mutagênicos, 

teratogênicos e /ou imunossupressores (ABRUNHOSA et 

al., 2016; ASSEFA; GEREMEW., 2018).  

Os principais substratos que oferecem condições 

adequadas para propagação dos fungos e surgimento das 

micotoxinas para o homem e os animais são as sementes 

de leguminosas, oleaginosas, subprodutos de culturas, 

subprodutos industriais como farelo de grãos e arroz, lixo 

de alimentos, pão mofado, sementes de algodão, 

especiarias, e plantas utilizadas popularmente com 

finalidades terapêuticas (COPPOCK et al., 2018). 

A má gestão de ervas medicinais durante o processamento, 

armazenamento e transporte e seus fatores intrínsecos e 

condições ambientais externas levam a deterioração 
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severa, além de contaminação por fungos micotoxigênicos, 

dentre esses, destacam-se os gêneros Aspergillus ssp., 

Penicillium ssp., Fusarium ssp., Alternaria ssp. e Claviceps 

ssp., que são os contaminantes mais abundantes dos 

alimentos, além de ervas medicinais (CHEN LING et al., 

2020). 

Os fungos toxigênicos podem colonizar os alimentos ou 

produtos naturais no decorrer das fases de pré-colheita, de 

colheita ou de armazenamento. A colonização e a 

contaminação com micotoxinas podem ocorrer de modo 

simultâneo, ou numa fase subsequente (ALTYN; 

TWARUZEK., 2020).  

Há mais de 400 tipos de micotoxinas que foram 

isoladas,caracterizadas e identificadas na literatura. Dentre as 

mais relevantes, que incluem também as mais tóxicas, estão 

as aflatoxinas (AFs), a ocratoxina A (OTA), a citrinina 

(CTN), a patulina (PAT), as fumonisinas (FUM), a 

zearalenona (ZEA) e outras toxinas termogênicas que são 

produzidas respectivamente pelos gêneros Aspergillus 

ssp., Penicillium ssp. e Fusarium ssp.; Evidências bem 

estabelecidas apontam para o envolvimento dessas 

toxinas no desenvolvimento de doenças, tais como a 

aflatoxina AFB1 como agnete carcinogênico e 

imunomodulador, e a ocratoxina A, considerada entre as 

mais tóxicas, que afeta a regulação enzimática de 

processos metabólicos essenciais, como a transcrição 

proteica, por exemplo (ABRUNHOSA et al., 2016; 

ASSEFA; GEREMEW., 2018).  

Diante desse cenário, a pesquisa de micotoxinas ou fungos 

produtores desses componentes, tem motivado à 
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regulamentação das plantas medicinais e seus derivados no 

Brasil, processo esse que vem sendo liderado pela 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No 

sentido de  complementar e ampliar o controle de 

fitoterápicos e plantas medicinais, foi publicada a RDC nº 10 

de 09 de março de 2010, que dispõe sobre a notificação de 

drogas vegetais junto à ANVISA e dá outras providências 

de que os fabricantes das drogas vegetais abrangidos por 

esta resolução devem apresentar metodologia, 

especificações e resultados dos seguintes testes de 

identidade e qualidade da droga vegetal no momento da 

notificação, isto inclui limites de contaminantes 

microbiológicos, para os quais serão adotados os seguintes 

valores para plantas medicinais que passarão por processo 

extrativo: fungos - limite máximo de 104  UFC/G e para 

plantas medicinais que não passarão por processo 

extrativo a quente (preparados por maceração): fungo - 

limite máximo de 103 UFC/g. Se tratando de micotoxina,  a 

avaliação quanto a ausência de aflatoxinas deverá ser 

realizada quando for citada em monografia específica em 

Farmacopeia reconhecida ou quando existir citação em 

literatura científica da necessidade dessa avaliação ou de 

contaminação da espécie por aflatoxinas. (BRASIL 

MS/ANVISA, 2010) 

Determinantes culturais e sócio-econômicos, associados à 

gradativa aceitação das plantas medicinais como 

alternativa terapêutica pela população, além de sua 

implementação progressiva na atenção primária em saúde, 

através de programas como a política nacional de plantas 

medicinais e fitoterápicos,  contribuem para o crescimento 
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dos níveis de consumo, que alavanca tanto o comércio 

formal, quanto o informal, sendo que este último traz 

consigo a falta de fiscalização efetiva e atenção reduzida 

com a qualidade dos produtos e serviços ofertados aos 

consumidores (ZENI et al., 2017).  

Diante de um cenário crescente de demanda pelas 

terapidas naturais e  por produtos à base de plantas 

medicinais, o presente estudo teve como objetivo a 

realização de uma revisão bibliográfica, a fim de verificar os 

riscos potenciais para  a saúde da população pelo 

consumo de plantas medicinais que estejam contaminadas 

por fungos toxigênicos e consequentemente suas 

micotoxinas, e seus possíveis efeitos deletérios para a 

saúde humana e pública.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Para a construção da presente revisão bibliográfica, 

foram definidos como critérios de inclusão, artigos escritos na 

língua portuguesa ou inglesa, publicados entre os anos de 

2015 à 2020.  

 A abordagem do trabalho foi do tipo descritiva, realizada 

por meio de revisão de literatura, valendo-se  do estudo minucioso de 

artigos científicos gratuitos, disponíveis em acesso 

eletrônico nas seguintes plataformas: Portal de Periódicos 

CAPES, Medline, BVS, PubMed e Scielo. Foram utilizados os 

seguintes descritores para as buscas: fungos micotoxigênicos, 

micotoxinas, comercializa-ção e plantas medicinais e seus 

correspondentes em inglês: mycotoxigenic fungi, 

mycotoxins, commercialization and medicinal plants. Os 
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artigos foram selecionados de modo a permitir traçar um 

perfil da distribuição dos fungos toxigênicos e das 

micotoxinas mais frequentes identificados como 

contaminantes em plantas medicinais, em diferentes 

regiões geográficas do planeta, a fim de estabelecer dados 

de prevalência e risco potencial para a saúde individual e 

pública.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presença de fungos toxigênicos em um produto vegetal, 

independente dos fins para qual esse se destina, sejam 

alimentícios ou terapêuticos, como no caso das plantas 

medicinais, representa um risco potencial de 

contaminação e de dano a saúde, principalmente em razão 

das micotoxinas, que possivelmente estão presentes. 

Como os fungos são organismos ubiquitários, não é de 

surpreender que gêneros com capacidades de produzir 

toxinas sejam continuamente identificados em ambientes 

próprios para o crescimento fúngico (CHEN LING et al., 

2020). 

Trabalhos recentes tem avaliado o risco de exposição a 

micotoxinas por via alimentar, tal como sugerido por Inácio 

(2017) e Savi et al. (2019).  Na agricultura, um estudo de 

Scarglioni e Furlong (2020) avaliaram as micotoxinas e 

seus impactos negativos em produções de milho e trigo.  

Na avaliação da qualidade do consumo da água em rios, 

por exemplo, trabalhos que buscam identificar micotoxinas 

são absolutamente relevantes, visto seu caractér 
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determinante na saúde pública, tal como apresenta Emídio 

(2016). 

Porém, há uma relativa escassez de estudos brasileiros 

recentes sobre o papel das micotoxinas como 

contaminantes em plantas medicinais. Em uma pesquisa 

realizada por Pereira et al. (2015), foram analisadas 12 

amostras de plantas medicinais obtidas em um mercado 

público local, na cidade de Lavras-MG, buscando 

estabelecer o nível de contaminação por fungos e a 

presença de micotoxinas. Das amostras analisadas, a 

carobinha (Jacaranda micrantha Cham) apresentou 

espécie produtoras de aflatoxina, e o hibisco (Hibiscus 

sabdariffa Lineo) e melissa (Melissa officinalis L.), espécies 

produtoras de ocratoxina A. 

Em países orientais ou da África oriental, a distribuição de 

estudos que se debruçam sobre o tema é maior. Apesar do 

Brasil ser um celeiro da pesquisa fitoquímica e referência 

do uso de produtos medicinais como terapêutica, muito em 

razão de suas raízes ancestrais africanas e indígenas, 

preservadas através do conhecimento tradicional popular, 

supõe-se que uma maior quantidade de trabalhos 

publicados nas regiões orientais se deva ao fato dessa 

prática ser amplamente difundida nessas sociedades, com 

conhecimentos milenares, e de ser essa uma das 

principais, se não a principal alternativa terapêutica para o 

tratamento de doenças autolimitadas.  

Um estudo realizado por Migahed et al.,  (2017), teve como 

objetivo a investigação e avaliação da micoflora associada 

a algumas plantas medicinais e seu potencial para 

produzir aflatoxinas. Em um total de 144 amostras 
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pertencentes a 48 tipos de plantas medicinais secas, 

coletadas em diferentes mercados da cidade de Mansoura, 

na província de Dakahlia, no Egito,  verificou a ocorrência 

natural de bolores e aflatoxinas. Fungos pertencentes ao 

gênero Aspergillus (91,7%) foram os mais frequentemente 

identificados entre as amostras analisadas, seguido  pelo 

gênero Penicillium (68,8%). As espécies de fungos mais 

frequentes foram Aspergillus niger, Penicillium 

chrysogenum, Aspergillus flavus var. columnaris e 

Aspergillus flavus. Das amostras de plantas medicinais 

examinadas, 19 amostras (63,3%) foram encontradas 

contaminadas com aflatoxinas. 

 Zheng e colaboradores (2017) avaliaram 45 amostras de 

varejo de 15 ervas medicinais diferentes que foram 

coletadas de 3 regiões distintas na China. Foram 

identificados cerca de  126  espécies de fungos na superfície 

das amostras, sendo os gêneros Aspergillus e Penicillium 

os contaminantes predominantes. A análise do potencial 

de produção de micotoxinas mostraram que os 3 isolados 

de Aspergillus aculeatus produziram ocratoxina A, mas 

apenas  1  de  3 linhagens  de A.  flavus produziu 

aflatoxinas B1 e B2 sem G1 e G2. 

Su et al. (2018) analisaram a presença de fungos toxigênicos 

e micotoxinas em amostras de raízes medicinais de Panax 

ginseng, Polygala tenuifolia, Dioscorea opposita, entre outras 

espécies dentre as mais comuns e consumidas na China. O 

resultado foi que todas estavam contaminadas com fungos 

toxigênicos, e mesmo que a quantidade de colônias não 

excedesse o máximo permitido pela OMS (5 log CFU/g), todas 

sugeriram risco eminente de contaminação.  
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Em uma pesquisa analítica restrospectiva sobre as 

presença de micotoxinas em ervas domésticas utilizadas 

para fins medicinais, Qin e colaboradores (2020) 

mostraram que algumas espécies vegetais possuem 

ampla prevalência de contaminação pelas toxinas. 

Espécies como Coptis chinensis e Rhyzoma corydalis 

possuiam aflatoxinas em 100% das amostras analisadas.  

Já no estudo realizado Chen Ling et al. (2020), foram 

avaliadas quarenta e oito amostras de ervas medicinais 

compradas em um mercado de ervas na China, 

compreendendo 13 espécies diferentes (Jujubae fructus, 

Notoginseng radix rizoma, Codonopsis radix, Scutellariae 

radix, Morindae officinalis radix, Ganoderma lucidum, 

Sêmen de Coicis, Amomi fructus, Polygoni multiflori radix, 

Tremella fuciformis, Lentinus edodes, Lycii fructus). Essas 

foram escolhidas para este estudo em razão da 

suscetibilidade ao crescimento de fungos e produção de 

micotoxinas. A micoflora predominante compreendeu 

quatro gêneros, Aspergillus spp. (26,1%), Penicillium spp. 

(24,6%), Rhizopus spp. (14,5%) e Trichoderma spp. 

(11,6%). Onde, através do estudo, detectou-se as  

Aflatoxinas (AFB 1, AFB 2, AFG 1, AFG 2), OTA e citrinina. 

A contaminação de plantas medicinais por fungos toxigênicos 

se revela como uma situação comum, de alta prevalência, 

mesmo diante da escassez de dados acerca do tema. Em 

regiões e países nos quais a medicina popular e clínica faz 

uso de plantas para finalidades terapêuticas como uma 

ferramenta preponderante e disseminada, considerando 

saberes e tradições milenares, como na China, Índia, Egito, 

entre vários outros da parte mais oriental do planeta, 
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aparentemente são realizados mais estudos acerca das 

propriedades qualitativas das plantas.  

No entanto, a sucinta análise dos dados na literatura aponta 

que, mesmo se tratando de diferentes espécies de plantas 

coletadas, que foram colhidas e analisadas em diferentes 

regiões do planeta, os fungos toxigênicos contaminantes das 

amostras das plantas medicinais estudadas são, em sua 

imensa maioria, pertencentes a gêneros como Arpergillus 

ssp. e Penicilliium ssp.  

Dentre as micotoxinas que são produzidas por espécies dos 

gêneros relatados, destacam-se principalmente as aflatoxinas 

produzidas por fungos como Aspergillus flavus e Aspergillus 

parasiticus, que tem papel reconhido como agentes 

carcinogênicos e interferentes no sistema imune. Existem 

mais de 20 aflatoxinas já descritas, sendo a AFB1 a que tem 

maior efeito, responsáveis por lesões diretas ao material 

genético. Dentre as toxinas produzidas por fungos do gênero 

Penicillium, também produzida por espécies do gênero 

descrito anteriormente, destaca-se a ocratoxina A, 

estruturalmente similar ao aminoácido fenilalanina. O 

mecanismo de dano dessa micotoxina compreende uma série 

de alterações enzimáticas cruciais para o metabolismo 

celular, promovendo inibição da síntese proteica, ativação de 

mecanismos oxidativos, peroxidação lipídica, resultando no 

aumento do fenômeno de apoptose celular (Ephrem, 2015).  

CONCLUSÕES  

 A presença de fungos toxigênicos e 

micotoxinas como contaminantes das plantas medicinais 

representam risco considerável para a saúde da população, 

com efeitos deletérios imediatos ou cumulativos, que afetam 
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a qualidadade de vida e bem-estar. Logo, a certificação da 

qualidade dos produtos é uma questão de notória relevância, 

pois, é fundamental garantir que parâmetros mínimos de 

segurança e qualidade sejam respeitados. 

 Desse modo, é urgente a adoção e implementação 

progressiva de algumas medidas que visem essas garantias, 

tais como: desenvolvimento de ações educativas em saúde 

destinada à população sobre o manejo das plantas 

medicinais; maior fiscalização por parte de órgãos de saúde e 

agricultura sobre a qualidade das plantas medicinais 

comercializadas em mercados e feiras livres. Além disso, é 

imprescindível a criação de políticas públicas que incentivem 

a adoção de protocolos de análises da presença de fungos 

nesses produtos, de modo a estabelecer limites seguros para 

a comercialização dessas plantas, de maneira a resguardar a 

saúde individual e coletiva.  
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RESUMO: A pandemia causada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19) responsável por causar a síndrome respiratória 

aguda grave de Coronavírus 2 (SARS-CoV-2) apareceu 

primeiramente na China, depois se disseminou para quase 

todos os países  causando milhares de óbitos e deixando 

diversas pessoas hospitalizadas. Ainda não existe nenhum 

medicamento eficaz para tratá-la, por isto se fez necessário o 

reaproveitamento de fármacos já existentes para diminuir sua 

mortalidade. Dessa forma, o presente estudo teve como 

objetivo avaliar os principais medicamentos que foram 

utilizados para tratar a doença realizados em estudos in vivo e 

investigar seus possíveis efeitos tóxicos para o organismo 

humano. Trata-se de uma revisão bibliográfica, no qual foram 

utilizados como descritores: toxicidade do Coronavírus, efeitos 

tóxicos do tratamento do Coronavírus, toxicidade do SARS-

CoV-2, tratamento para o Coronavírus e foram incluídos 
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estudos in vivo e clínicos publicados entre 2019 e 2020. A 

hidroxicloroquina e cloroquina foram os medicamentos mais 

utilizados, porém apresentaram diversos efeitos tóxicos, como 

retinopatia, prolongamento do intervalo QT, convulsões e 

arritmias cardíacas. Além disso, o Remdesivir causou lesão 

renal aguda, choque séptico  e disfunção de múltiplos órgãos. 

Lopinavir e ritonavir foram responsáveis por causar lesão 

hepática e efeitos gastrointestinais, já o plasma convalescente 

não apresentou nenhum efeito tóxico. Portanto, é necessário 

estudar outros medicamentos que não ofereçam risco letal ao 

paciente, bem como o desenvolvimento de uma vacina eficaz 

contra a COVID-19.   

Palavras-chave: Toxicidade do Coronavírus, Efeitos Tóxicos 

do Tratamento do Coronavírus, Toxicidade do SARS-CoV-2, 

Tratamento para Coronavírus. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A doença causada pela síndrome respiratória aguda 

grave Coronavírus-2 (SARS-CoV-2) teve início em dezembro 

de 2019 na cidade de Whuan localizado na China e se espalhou 

rápidamente em todos os países até que se tornou uma 

pandemia. A mesma causa sérios problemas na saúde, sendo 

uma infecção caracterizada pelos sintomas semelhante a de 

uma gripe e em alguns casos avançava-se para síndrome 

respiratória agua ou miocardite. No dia 21 de outubro de 2020 

haviam 41.281.842 casos em todo mundo de SARS-CoV-2, 

com 1.132.169 mortes confirmadas pela OMS, podendo estar 

associadas estas com a falta de medicamentos eficazes para 

tratar a doença (CHARY et al, 2020).  
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Por se tratar de uma doença nova e não se conhecer 

terapias que fossem eficazes, ocorreu a reutilização de 

medicamentos já existentes no mercado e que eram utilizados 

para outras patologias. Entretanto, muitos desses 

medicamentos apresentaram alto risco de toxicidade e efeitos 

adversos, podendo ser letais para o paciente, principalmente 

pacientes que apresentavam comorbidades associadas.  

Enquanto os pesquisadores e as indústrias 

farmacêuticas correm contra o tempo para o desenvolvimento 

de medicamentos e vacinas eficazes, a população recorre às 

drogarias para adquirir medicamentos que  apresentava  pouca 

ou nenhuma eficácia clínica.  

Por sua vez, estes medicamentos podem apresentar 

sérios riscos e reações adversas. Estas reações são eventos 

clínicos indesejáveis atribuídos aos medicamentos utilizados 

em doses adequadas à enfermidade e à condição clínica do 

paciente. Podem provocar danos graves à saúde, podendo 

causar, inclusive, admissões hospitalares e até mesmo óbito 

(HAMID, et al. 2019). 

Vale ressaltar, que devido o uso excessivo de 

medicamentos sem nenhuma indicação, ocorreu a diminuição 

da disponibilidade dos medicamentos que alguns usuários 

faziam uso, dentre eles a cloroquina e hidroxicloroquina 

utilizados para tratar malária, lúpus eritematoso bem como 

artrite reumaitóide, preocupando os pacientes usuários desses 

fármacos.  

Essa carência de produtos ocorreu especialmente  pelo 

medo da população em adquirir Coronavírus 2019 (COVID-19), 

como também pelo acesso livre as drogarias associada ao fato 

de grande parte desses medicamentos serem de venda livre, 
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bem como o aumento de notícias que a sociedade é exposta 

nas mídias sociais e telejornais contruibuindo assim para o uso 

exacerbado de medicamentos e o autotratamento (MARTINS et 

al, 2020). 

Com o uso irracional de medicamentos a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) teve que tomar 

medidas de controle para assegurar a saúde das pessoas, 

como, por exemplo, o controle com a nitazoxanita, 

conhecimento pelo nome comercial de Anitta®, que se trata de 

um antiparasitário que era de venda livre, porém com estudos 

preliminares apontando-o como possível medicamento eficaz 

no combate ao COVID-19, a busca dos medicamentos 

aumentou, até mesmo farmácias veterinárias para estocar em 

sua residência como método preventivo da doença 

(MASTROIANNI, 2020). 

Infelizmente ainda não existe nenhum medicamento 

padrão para o tratamento da COVID-19, por esse motivo foi 

necessário o reaproveitamente de drogas já existentes para 

lutar de maneira mais rápida contra essa pandemia. Contudo, é 

imprecíndivel os estudo clínicos para comprovar a segurança e 

efetividade dessas substâncias (HOSSEN et al, 2020). Sendo 

assim, esse estudo teve como objetivo avaliar os principais 

medicamentos que foram utilizados para tratar a doença 

realizados em estudos in vivo com animais e clínicos, bem como 

investigar seus possíveis efeitos benéficos e tóxicos para o 

organismo humano.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos de revisão 

bibliográfica, a qual foi desenvolvida a partir de artigos 

científicos pesquisados na base de dados do PubMed, 

aplicando os seguintes descritores em inglês e português: 

Toxicidade do tratamento do Coronavírus, Efeitos Tóxicos do 

Coronavírus, Toxicidade do SARS-CoV-2, Tratamento para 

Coronavírus. 

Para obtenção dos dados utilizou-se o método de leitura 

exploratória dos títulos e resumos, incluindo apenas artigos 

científicos que continham a proposta do estudo, pesquisas in 

vivo e clínicas publicados entre 2019 e 2020. Excluindo assim 

artigos que não tratavam da problemática, estudos in vitro, bem 

como pesquisas anteriores ao ano de 2019, totalizando 15 

artigos que através da execução de uma leitura analítica e 

interpretação dos resultados construíram o presente estudo de 

revisão. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Desde da primeira descrição dos casos de Coronavírus 

em dezembro de 2019 o manejo medicamentoso do mesmo se 

tornou emergencial tendo em vista a patogenicidade do SARS-

CoV-2. Sendo assim, medicamentos de classes terapêuticas 

distintas foram testados com finalidade de regredir a taxa de 

letalidade mediante a eficácia, segurança e custo. Contudo 

nessa corrida contra o tempo o manejo clínico de antivirais e 

antibióticos apresentou efeitos toxicológicos graves que 

agregaram-se ao aumento da mortalidade. 
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Vários foram os medicamentos e as combinações de 

medicações testadas sem seres humanos para o tratamento da 

doença. Em grande destaque, foram usados a Azitromicina, a 

Hidroxicloroquina e a Cloroquina. A tabela 1 abaixo faz 

descreve os medicamentos citados, a dose utilizada, os efeitos 

e a fonte da pesquisa. 

 

Tabela 1. Efeitos toxicológicos dos medicamentos utilizados na 

pandemia da COVID-19.  

Medicamento Dose Efeitos  Referência 

Hidroxicloroquina 

400mg a 

1200mg/dia e 

1000 mg/dia 

 

Erupção cutânea, 

dor de cabeça, visão 

turva, convulsão, 

diarreia, 

hiperglicemia, 

prolongamento QT, 

aumento de lesão 

cardíaca aguda, 

choque, arritmias e 

anormalidades na 

imagem da retina. 

Oscanoa et al, 

2020. 

Klimke et al, 2020. 

Kochi et al, 2020. 

Ruamviboonsuck 

et al, 2020. 

Cloroquina >500 mg/dia 

Aumento de 

letalidade em 18,9%, 

arritmia, erupção 

cutânea, dor de 

cabeça, diarreia, 

insônia, visão turva e 

pode prolongamento 

do intervalo QT. 

Oscanoa et al, 

2020. 

Patil et al. 2020. 
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Remdesivir 
200 mg a 100 

mg/dia 

Lesão renal aguda, 

hipotensão, choque 

séptico, síndrome de 

disfunção de 

múltiplos órgãos, 

elevação das 

enzimas hepáticas e 

erupção 

maculopapular. 

Javorac et al, 2020. 

Jeans e Hsueh, 

2020.  

Lopinavir 400 mg/dia 

Danos ao fígado, 

elevação das 

enzimas 

aminotransferases 

séricas, 

transaminase, 

lactato e icterícia. 

Bem como, náuseas, 

diarreia, vômitos e 

dislipidemia. 

Javorac et al, 2020. 

Deng et al, 2020. 

Ritonavir 100 mg/dia 

Dano hepático, 

desregulação 

enzimática, 

metabólica e 

gastrointestinal. 

Javorac et al, 2020. 

Deng et al, 2020. 

Umifenovir 200 mg/dia 

Dano hepático, 

desregulação 

enzimática, 

metabólica e 

gastrointestinal. 

Javorac et al, 2020. 

Deng et al, 2020. 

Hidroxicloroquina 

com Cloroquina 
400 mg/dia 

Retinopatia 

irreversível, 

neuromiopatia, e 

cardioxicidade. 

Pereira, 2020. 

Lopinavir com 

Ritonavir 

200 mg e 100 mg 

respectivamente 

2xdia. 

Náuseas, vômitos, 

diarreia, elevação 

das transaminases e 

Chary et al, 2020. 

Huang et al, 2020. 

Barlow et al, 2020.  
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feitos 

gastrointestinais 

graves. 

Azitromicina com 

Hidroxicloroquina 
600 mg/dia 

Prolongamento do 

intervalo QTc, 

aumento de arritmias 

cardíacas. 

Chary et al, 2020. 

Jeans e Hsueh, 

2020. 

Ibuprofeno * 

Aumento da 

expressão de 

receptores da 

enzima conversora 

de angiotensina 2 

(ECA2). 

Chary  et al, 2020. 

Iodopovidona 

35 μL/2xdia em 

cada olho e 25, 50 

e 75 μl/2xdia 

intranasal. 

Irritação ocular e 

sem toxicidade 

subcrônica na 

administração 

intranasal. 

Liang et al, 2020. 

Dexametasona 6 mg/dia 
Efeitos de toxicidade 

desconhecidos. 
Alvi et al, 2020. 

Ribavirina 

4g de dose de 

ataque seguida de 

1,2g/ 3x dia. 

Hemólise e anemia. Barlow et al, 2020. 

Plasma 

convalescente 
* 

Sem efeitos de 

toxicidade ou efeitos 

adversos. 

Barlow et al, 2020. 

Ruxotilinibe 5 mg/ 2xdia. 
Efeitos toxicológicos 

irrelevantes. 
Cao et al, 2020. 

Fonte: FARIAS, 2020.              * Dose não informada. 

 

Segundo o estudo de Oscanoa et al, 2020, o tratamento 

com hidroxicloroquina (HCQ) e cloroquina (CQ) resultou em 

toxicidade significativa que elevou o número de mortes. A HCQ 
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e CQ aumentam o pH dos endossomos, causando a disfunção 

de várias enzimas virais, como a ACE2 do SARS-CoV-2, o que 

as torna fármacos redutores da replicação e disseminação do 

vírus, a partir da dose de 400mg/dia a 1200mg/dia, se não 

houver responsividade (OSCANOA et al, 2020). 

Conforme a tabela 1, os efeitos toxicológicos 

apresentados pela HCQ na dose de 400mg a 1200mg/dia e 

1000 mg/dia foram erupção cutânea, dor de cabeça, diarreia, 

visão turva, alterações no eletrocardiograma (ECG) e 

convulsão, que corroborou para interrupção do tratamento em 

1-4% dos pacientes. Efeitos adversos também foram 

observados na associação da HCQ e AZM, a chance de ocorrer 

diarreia e hiperglicemia foi elevada respectivamente em 11,6% 

e 3,4% nos pacientes tratados (OSCANOA et al, 2020).  

Além dos efeitos deletérios citados o tratamento com 

HCQ prolongou o intervalo QT do ECG, o que implica em maior 

duração do potencial de ação, retardado a repolarização 

ventricular por decréscimo na corrente de saída de potássio 

resultando em arritmias. Tal mecanismo pode respaldar o 

aumento de 7,2% de lesão cardíaca aguda, 8,7% de choque e 

16,7% de arritmias presentes nos pacientes infectados com 

SARS‐CoV‐2 tornando fundamental a monitorização do 

intervalo QT (KOCHI et al., 2020; JEAN, HSUEH, 2020). 

A toxicidade da HCQ está ligada a sua alta concentração 

na superfície alveolar, mediante a consistente 

biodisponibilidade da droga quando administrada pela via oral. 

No entanto a administração de HCQ por inalação aumenta a 

tolerabilidade e extensão dos seus efeitos benéficos, bem como 

sintomas clínicos, incluindo febre, tosse e início de pneumonia 

são reduzidos significativamente, exceto a sensação de gosto 
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amargo na boca por 2-3h, após 4 dias de inalações (KLIMKE et 

al. 2020).  

Portanto a formulação de aerossol de HCQ é mais 

segura em pacientes idosos e em estado grave, quando 

comparada a toxicidade produzida pela via oral. Podendo ser 

usada clinicamente como um agente antiviral eficiente na fase 

inicial de COVID-19 e eventualmente reduzir a taxa de 

pacientes gravemente enfermos e fatais (KLIMKE et al. 2020).  

A administração concomitante de HCQ e CQ causam 

toxicidade pra retina bem como neuromiopatia (fraqueza 

muscular esquelética) e cardiotoxicidade quando utilizados por 

períodos prolongados.  Além disso, foi possível a comprovação 

de que com o uso crônico desses medicamentos há 

probabilidade de desenvolver retinopatia irreversível devido a 

bioacumulação dos fármacos, levando em conta suas doses 

diárias correspondentes a 400 mg, que por exemplo, após 7 

anos o paciente já tem feito uso de 1 kg do medicamento, isso 

em doses habituais, já em fases agudas da doença usualmente 

são usadas doses ainda maiores ( KOCHI et al., 2020; 

PEREIRA, 2020). 

No epitélio da retina, ambos os fármacos possuem 

afinidade pela melanina, com isso as células pigmentadas da 

retina reagem com acúmulo de fotorreceptores estimulados 

pela HCQ e CQ ocasionando perda da capacidade de 

fagocitose dos lisossomas nos fotorreceptores, com isso os 

fármacos migram para áreas centrais e periféricas do tecido 

causando atrofia epitelial, dessa forma provocando alterações 

irreversíveis na retina e perda visual (PEREIRA BB, 2020).   

No tratamento para  COVID-19 com HCQ e CQ, o 

principal fator de risco, é a dosagem relativamente alta para 
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tratar a infecção viral aguda, mesmo com um período curto de 

utilização. Embora a  HCQ seja considerada menos tóxica do 

que a CQ, em um estudo oncológico administrando nos 

pacientes HCQ 1000 mg/dia foram encontrados que a 

toxicidade na retina pôde se desenvolver em um período 

equivalente a CQ (< 1 ano) bem como, 2 de 7 pacientes que 

receberam altas doses de HCQ, 1000 mg por dia por 6 meses  

tiveram anormalidades de imagem na retina. Vale salientar que 

esses pacientes não apresentam nenhum fator de risco 

existente, nem mesmo problemas visuais, evidencia-se que a 

toxicidade pode causar dano irreversível mesmo com a 

interrupção da prescrição (RUAMVIBOONSUCK P et al., 2020).  

 Prognósticos também foram evidenciados no tratamento 

com a CQ na dose de >500mg/dia, resultando no aumento da 

taxa de letalidade em 18,9%, arritmias, erupção cutânea, dor de 

cabeça, diarreia, insônia e visão turva (OSCANOA et al., 2020). 

De acordo com o departamento de Ciência e Tecnologia e 

Comissão de Saúde da Província de Guangdong a 

administração simultânea de fosfato de cloroquina na dose 

500mg (duas vezes ao dia por 10 dias) com quinolonas, 

macrolídeos, ondansetrona, antiarrítmicos, antidepressivos e 

antipsicóticos pode prolongar o intervalo QT em pacientes com 

SARS CoV2 leve, moderado e grave (PATIL et al., 2020). 

Dessa forma,  diante do estudo in vitro e clínico o 

tratamento com a CQ deve ser monitorado através de exames 

para anemia, trombocitopenia, leucopenia, distúrbios 

eletrolíticos séricos, testes para funcionamento hepático e 

renal, eletrocardiografia de rotina e monitoramento para 

distúrbios visuais e mentais, visto seu potencial de 

cardiomiopatia (PATIL et al., 2020). 
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O  Lopinavir e ritonavir têm isso utilizados no tratamento 

da COVID-19 por inativar a protease de cisteína semelhante á 

3-quimotripsina que é responsável por clivar precursores de 

proteínas necessárias para o cliclo de vida do SARS-CoV, A  

combinação de lopinavir /ritonavir nas doses de 200 mg e 50 

mg respectivamente, duas vezes ao dia por 10 dias foi 

aconselhada pela Comissão Nacional de Saúde da China, 

entretanto apresentou efeitos gastrointestinais graves, na qual 

a causa ainda é desconhecida (HUANG L, 2020).   

Em um estudo randomizado com mais de 99 indivíduos 

de teste e 100 controles não mostraram eficácia na melhora 

clínica, bem como apresentarem os mesmo efeitos 

gastrointestinais como náuseas, vômitos e diarreia, efeitos 

suficientes que foram capazes de fazer com que os pacientes 

abandonassem a pesquisa. Ademais, em um estudo descritivo 

com 5 pacientes com Covid-19 receberam 200 mg de lopinavir 

e 100 de ritonavir duas vezes ao dia por 14 dias consecutivos, 

2 pacientes apresentam insuficiência respiratória progressiva, e 

4 dos 5 também obtiveram efeitos de toxicidade 

gastrointestinais intoleráveis, tais como, náuseas, vômitos, 

diarreia (CHARYM et al, 2020).  

No estudo feito por Young et al., (2020), com os mesmos 

medicamentos, além de apresentarem os mesmos efeitos, 

ocasionou leve elevação das transaminases, ocasionando 

disfunções metabólicas. Existem fatores que podem favorecer 

o aparecimento de alterações na toxicidade metabólica como 

por exemplo o polimorfismo existente entre os pacientes, como 

por perda funcional da CYPP3A4, sendo que o rastreamento 

desses fatores de risco não é algo comum no tratamento da 

SARS-coV-2 (YOUNG BE et al., 2020). 
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No início da pandemia foram divulgadas informações nos 

telejornais referentes ao ibuprofeno, aconselhando-se que não 

o fizessem uso, em decorrência da sua capacidade  de 

aumentar a expressão de receptores da enzima conversora de 

angiotensina 2 (ECA2) criando mais locais de ação para a 

SARS-coV-2, por esse motivo, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e a Food and Drug Administration (FDA) 

suspendeu seu uso para tratar a COVID-19 (CHARY MA et al., 

2020). 

 Às discussões relacionado ao uso do ibuprofeno surgiu na 

França, decorrente da notificação de um infectologista 

relatando piora nos sintomas dos pacientes que tiveram feito 

uso da medicação, porém os indícios recentes não são 

suficientes para confirmar a piora nos pacientes relacionados 

ao uso do ibuprofeno, necessitando assim de maiores estudos 

clínicos (FERNANDES et al., 2020).  

A Iodopovidona (I-PVD) um complexo químico com 

polivinilpirrolidona, com 9 % 12 % de iodo ativo, que é utilizado 

contra vírus, bactérias, fungos e esporos de mofo também foi 

testado contra o vírus e comprovou que a I-PVD foi eficaz na 

redução da infecciosidade do SARS-coV, além disso, em outro 

estudo utilizando com I-PVD como exaguatório bucal diluído 

1:30 inativou o SARS-coV com apenas 15 segundos após 

exposição, com isso, cientistas do Reino Unido recomendaram 

o uso da I-PVD como spray nasal e antisséptico bucal em 

profissionais da saúde e pacientes com objetivo de diminuir a 

disseminação do vírus (REZAPOOR M, et al., 2017; LIANG B 

et al., 2020).  

Nos estudos de toxicidade in vivo em coelhos em que cada olho 

recebeu 35 μL duas vezes por dia a I-PVD demonstrou irritação 
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ocular de leve à moderada, já na administração intranasal em 

ratos IGS não demonstrou nenhuma toxicidade subcrônica em 

níveis de dose de 25, 50 e 75 μl e controle de solução salina em 

níveis de dose de 75 μl, administrada duas vezes ao dia (LIANG 

B et al.,  2020). 

Corticosteroides também foram testados, dentre eles a 

dexametasona, um corticoide de ação prolongada que diminui 

a porcentagem de neutrófilos e citocinas inflamatórias. Foi 

utilizada em um estudo multicentro, randomizado com 2.014 

pacientes, com administração de 6 mg por dia por via oral por 

um período de 10 dias consecutivos, porém os efeitos de 

toxicidade foram desconhecidos, além disso a dexametasona 

pode aumentar as chances de infecção secundárias e mascarar 

infecções já existentes (ALVI MM, SIVASANKARAN S, SINHG 

M, 2020).  

Já a ribavirina, um medicamento antiviral análogo do 

nucleotídeo purina, que atua inibindo a síntese de RNA viral,  foi 

utilizada durando o ínicio do surto da COVID-19 em Hong Kong 

com administrações orais e intravenosas, na administração oral 

foi utilizada  4g de dose de ataque seguida de 1,2 g a cada 8 

horas, porém foi sua utilização foi suspensa devido os altos 

índices de toxicidade. Em 126 pacientes que utilizaram a 

ribavirina, tiveram hemólise e anemia que ocorrem em pelo 

menos 76% dos pacientes. A anemia hemolítica corre 

rapidamente de 3-5 dias após o administração em dosagem 

altas. 

Diante de todos os medicamentos utilizados, o principal 

medicamento mostrado como promissor no combate à COVID-19 

tem sido o remdesivir, no qual atua na RNA polimerase dependente 

de RNA viral (RdRp) induzindo a terminação prematura da 
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transcrição do RNA viral, de modo que ocorre a inibição da 

replicação de genomas virais (LI G, CLERCQ E, 2020).  

Em um estudo com 53 pacientes hospitalizados com COVID-

19 grave foram tratados com ramdesivir por via intravenosa 

administrando 200 mg no primeiro dia e 100 mg por nove dias 

seguidos, totalizando 10 dias de tratamento, ocasionando efeitos 

como aumento de enzimas hepáticas, insuficiência renal, diarreia, 

erupção cutânea e hipotensão, no entanto dos 53 pacientes, 36 

apresentaram melhoras clínicas (JEAN SS, HSUEH PR et al., 

2020).  

  No estudo de Grein et al., 2020 a elevação das enzimas 

hepáticas, hipotensão, insuficiência renal, erupção cutânea e 

diarreia foram os efeitos adversos mais comuns associados à 

administração de remdesivir em pacientes com COVID-19 

(200mg no primeiro dia, mais 100mg nos nove dias restantes). 

A ocorrência desses efeitos adversos foi relatada em 60% dos 

pacientes e efeitos adversos graves, choque séptico e síndrome 

de disfunção de múltiplos órgãos foram relatados em 12%. 

Quatro pacientes descontinuaram o tratamento com remdesivir 

devido a falência de múltiplos órgãos, elevação das enzimas 

hepáticas e erupção maculopapular (JAVORAC et al., 2020).  

No entanto, a OMS reconheceu a segurança da 

administração intravenosa de remdesivir, visto que o mesmo é 

tolerável em doses repetidas e o aumento reversível de ALT e 

AST não leva a nenhuma anormalidade significativa na 

bilirrubina total, fosfatase alcalina ou albumina (JAVORAC et 

al., 2020). 

A toxicidade na terapia com COVID-19 também foi 

observada entre as combinações de antivirais como lopinavir, 

ritonavir e umifenovir, segundo Tingbo (2020) a associação 
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induziu danos ao fígado em cerca de 50% dos pacientes 

tratados, incluindo o aumento das enzimas aminotransferases 

séricas e icterícia. Bem como, podem causar náuseas, diarreia, 

vômitos, níveis elevados de transaminase, lactato e 

dislipidemia. Logo a decisão cautelosa e o monitoramento do 

manejo para COVID-19 é de importância crucial na construção 

de estratégias terapêuticas bem-sucedidas (JAVORAC et al., 

2020 e DENG et al., 2020). 

No Brasil é permitido a coleta e transfusão de plasma 

convalescente para tratamento de pacientes com COVID-19, 

em que consiste em fornecer ao paciente imunidade passiva 

advinda de anticorpos contra o Coronavírus de plasma 

convalescente humano de pacientes sobreviventes do 

Coronavírus, cujo objetivo é neutralizar o vírus para diminuir a 

viremia. O plasma convalescentes é tratado como tratamento 

experimental, pois os estudos clínicos ainda não foram 

concluídos. No entanto, os estudos em andamento com plasma 

sugerem melhora clínica, sem efeitos de toxicidade ou efeitos 

adversos, porém o plasma convalescente  pode ser útil em 

alguns pacientes com COVID-19 moderada à grave (BARLOW 

et al., 2020).  

No contexto atual da pandemia de COVID-19, com 

consequências econômicas e de saúde, se tornou emergencial 

considerar todas as estratégias para combatê-lo, contudo os 

grupos de tabagistas, hipertensos e de elevado índice de massa 

corporal (IMC) são mais vulneráveis ao desequilíbrio 

risco/benefício, o que suscita mais estudos voltados aos 

mesmos e monitorização continua dos tratamentos elegíveis 

vigentes. 
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CONCLUSÕES  

 

Diante do cenário da pandemia e com pouquíssimas 

informações referentes à nova doença, diferentes 

medicamentos foram utilizados para tratar a COVID-19, 

entretanto, a maioria dessas terapias foram responsáveis por 

causar efeitos tóxicos que algumas vezes foram imcompatíveis 

com a vida, aumentando assim o percentual de mortalidade. 

Com isso, são necessários mais estudos com outros 

medicamentos na esperança de se conseguir uma terapia mais 

segura e eficaz, bem como a urgência do desenvolvimento de 

uma vacina contra a COVID-19.  
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RESUMO: O Rio Gramame localiza-se no litoral paraibano, 
devido sua grande extensão, espera-se que água apresente 
poluentes oriundos das atividades antrópicas. Diante disso, 
esse trabalho teve como objetivo realizar um levantamento 
bibliográfico de ensaios utilizados para avaliar o potencial 
genotóxico, mutagênico e citotóxico em mananciais, a exemplo 
do Rio Gramame. Foi realizada uma revisão sistemática nas 
plataformas Science direct, Pub Med, Medline, LILACS e Scielo 
utilizando os descritores: ‘citotoxicidade’; ‘citogenotoxicidade’; 
‘contaminantes mananciais’; ‘Rio Gramame’; ‘ecotoxicologia’; 
‘efluentes’; ‘saúde humana’; ‘impactos na saúde’, ‘ensaio do 
cometa’ e ‘Allium cepa’ , em espanhol, inglês e português no 
intervalo de 2015 a 2020, além de um embasamento teórico 
sobre o rio e possíveis contaminantes. Para avaliar as 
atividades genotóxica e mutagênica o Ensaio Cometa é 
indicado, pois apresenta facilidade de manuseio e obtenção. 
Atualmente, pode ser empregado em pesquisas de 
genotoxicidade em células de organismos-teste, vegetal ou 
animal. Para a análise citotóxica, é indicado o teste do Allium 
cepa pela facilidade de execução e resultados apresentados. 

mailto:hemersonufpb@gmail.com
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Do ponto de vista ambiental, a contaminação hídrica traz 
inúmeros prejuízos à população que dependem direta ou 
indiretamente dos recursos provenientes da mesma. Sugere-se 
então que o Ensaio do Cometa e o teste Allium cepa podem ser 
empregados na pesquisa toxicológica em águas de rios, e que, 
são de suma importância estudos que visem comprovar a 
qualidade das águas. 
 
Palavras-chave: Ensaio do Cometa. Teste do Allium cepa. 
Citogenotoxicidade. Rio Gramame. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Rio Gramame banha o litoral do estado da Paraíba, 

especialmente os municípios de Alhandra, Cruz do Espírito 

Santo, São Miguel de Taipu, Pedras de Fogo, Conde, Santa 

Rita e João Pessoa. Esse rio representam uma bacia 

hidrográfica que nos últimos anos tem sofrido diversos 

problemas ambientais em decorrência das atividades humanas. 

Por estar localizado em uma região urbano-rural com intensa 

atividade industrial e agrícola, torna-se praticamente inevitável 

a contaminação pelos mais diversos poluentes (agrotóxicos, 

metais, lixo doméstico, etc.) advindos dos setores doméstico, 

urbano e agroindustrial (MASINDI; MUEDI, 2018; SILVA, 2018). 

A região, nos últimos anos, vem enfrentando um processo 

de desmatamento e ocupação desordenada, no qual 85% da 

sua área foi ocupada principalmente pela agricultura e áreas 

urbanizadas, existindo apenas 15% de vegetação nativa, mata 

ciliar e mangue. Fato preocupante, visto que se caracteriza por 

uma rede hidrográfica muito relevante para grande parcela da 

região metropolitana de João Pessoa, atuando, portanto, no 
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abastecimento de muitas cidades do litoral paraibano (SOUSA; 

OLIVEIRA; SILVEIRA, 2018). 

 É imperativo salientar que a perda da qualidade dos 

recursos hídricos é uma preocupação global no senário atual, é 

cada vez maior a demanda por suprimento de água em 

condições adequadas para suas diferentes finalidades. A 

indústria química teve uma produção expressiva nos ultimas 

anos, estima-se que só no ano de 2005 aproximadamente 

100.000 substancias diferentes foram registradas e lançadas no 

mercado, sendo que dessas são utilizadas de 30.000 a 70.000 

diariamente (DAR; YOUSUF; BALKHI, 2016). 

Grande parte delas são utilizadas no solo e acabam sendo 

arrastadas para o ambiente aquático. Outras chegam nesse 

ambiente por diferentes vias, como por meio de águas: 

residuais agrícolas, industriais, fontes domésticas, e até mesmo 

através das estações de tratamento de esgoto. Algumas dessas 

substâncias são capazes de interagir com o material genético 

de organismos vivos, por esse motivo, podem acarretar 

mutações gênicas, logo, são responsáveis pelo surgimento de 

doenças que podem ser transmitidas através da 

hereditariedade (DAR; YOUSUF; BALKHI, 2016). 

Desse modo pode-se afirmar que o desenvolvimento 

tecnológico e industrial trouxe inúmeros benefícios para a 

humanidade, por outro lado, com ele vieram também malefícios, 

como citado anteriormente, o aumento da poluição ambiental e 

urbana, deixou o ser humano e demais seres vivos cada vez 

mais expostos a agentes com potencial mutagênico. Todo esse 

processo justifica a necessidade de estudos visando o uso e o 

aprimoramento de ferramentas que possibilitem a detecção 
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precoce de danos no material genético dos seres vivos 

(CARVALHO, 2017). 

Nesse contexto é de fundamental importância que se 

coloquem em prática projetos de biomonitoramento com a 

finalidade de avaliar a qualidade da água, e também, os efeitos 

inerentes a presença de poluentes na mesma sobre os seres 

vivos expostos. Diante dessa perspectiva é muito comum à 

aplicação do Ensaio Cometa e teste do Allium cepa para avaliar 

a genotoxicidade de amostras de águas (VACCHI, 2016; 

MALAMAN, 2019).  

Diante dessa conjuntura, o presente trabalho teve como 

objetivo principal realizar um levantamento bibliográfico, através 

de uma revisão sistemática nas bases de dados digitais, 

visando avaliar a aplicabilidade do Ensaio Cometa e teste do 

Allium cepa no estudo das atividades genotóxica, mutagênica e 

citotóxica, respectivamente. O trabalho foi direcionando para a 

análise de águas, especialmente águas do Rio Gramame, além 

de realizar um estudo a respeito dos impactos da contaminação 

sobre o ecossistema e saúde humana. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Para a construção da presente revisão bibliográfica foram 

definidos como critérios de inclusão artigos escritos na língua 

espanhola, inglesa ou portuguesa, publicados nos últimos seis 

anos (2015 a 2020).  

 As buscas foram realizadas nas bases de dados Science 

direct, Medline, SciELO, PubMed e LILACS, tendo como 

descritores, em espanhol, inglês e português, para as buscas:  

‘citotoxicidade’; ‘citogenotoxicidade’; ‘contaminantes 
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mananciais’; ‘Rio Gramame’; ‘ecotoxicologia’; ‘efluentes’; 

‘saúde humana’; ‘impactos na saúde’, ‘ensaio do cometa’ e 

‘Allium cepa’. Os filtros de buscas oferecidos pelas bases de 

dados, como período de publicação e idiomas dos artigos, 

foram adotados. 

 A primeira seleção ocorreu após a leitura dos títulos 

obtidos, onde foram selecionados os resumos que mostraram 

uma ligação com o assunto. Em seguida, foi realizada a 

avaliação desses artigos com uma leitura integral e aqueles que 

não apresentaram relevância sobre o tema ou divergiram ao 

objeto deste estudo foram desconsiderados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O desenvolvimento de estudos ecotoxicológicos e 

ecológicos são fundamentais para obtenção de informações a 

respeito dos corpos hídricos, subsidiando, desse modo, 

programas de monitoramento ambiental, o que possibilita a 

compreensão dos efeitos de alterações ambientais advindas da 

ação antrópica e viabilizam a tomada de medidas para a 

conservação (MATOS, 2017). A contaminação das águas de 

rios é um problema sério na atualidade, pois é cada vez mais 

intensa a produção de resíduos que são descartados de forma 

inadequada, dessa forma, acaba acarretando na contaminação 

desse ambiente (PESSOTTI, LEME, FERREIRA, 2019).  

Segundo PIMENTA (2019), no Brasil, os rios localizados nas 

proximidades das cidades tiveram suas características originais 

modificadas pela ação antrópica. Com isso, ocorrem sucessivas 

modificações no espaço geográfico ao longo dos anos, o que 

proporcionou a contaminação química, erosão, assoreamento, 
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transmissão de doenças pela água, e sobretudo a 

bioacumulação de elementos ou compostos tóxicos. 

Por diversas razões os organismos que vivem nos 

ecossistemas aquáticos são os mais afetados por substâncias 

descartadas no meio. Pois esse ambiente serve como destino 

final para os mais diversos tipos de dejetos e resíduos oriundos 

da atividade humana, esse fenômeno tem causado inúmeros 

problemas de saúde aos seres vivos. Portanto, os ecossistemas 

aquáticos são mais susceptíveis aos efeitos nocivos de 

contaminantes, por esse motivo podem facilmente apresentar 

comprometimento de sua biodiversidade (MORAIS et al., 2017). 

A presença de substâncias com atividade biológica nos 

corpos hídricos são responsáveis por alterações na fisiologia, 

na reprodução e na mortalidade de populações aquáticas. 

Todos esses eventos podem ser ocasionados por 

concentrações extremamente baixas de alguns contaminantes, 

o que exige métodos analíticos muito sofisticados e onerosos 

para a detecção desses poluentes (MAGALHÃES, 2016). 

Sendo assim, existem recomendações para que 

primeiramente seja desenvolvido o monitoramento dos 

possíveis efeitos nocivos através do uso de bioensaios e só 

depois de detectar algum efeito prejudicial, investir na 

identificação das substâncias responsáveis. Os resultados 

obtidos por meio de ensaios servirão de subsídios para o 

estabelecimento de limites aceitáveis das substâncias no 

ambiente, e também permitem avaliar o impacto que poluentes 

podem causar à biota (MAGALHÃES, 2016; PIMENTA, 2019) 

Estudos desenvolvidos no Brasil demonstraram que as 

águas de rios quando submetidas a algum tipo análise, na 

maioria das vezes, apresentaram variadas classes de 
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contaminantes, esses podem se apresentar submersos, 

emersos ou diluídas. Eventualmente podem causar impactos 

negativos sobre o ecossistema, alterando não só a qualidade 

da água, mas também a qualidade de vida da biota, por meio 

de interações moleculares a nível celular, o que ocasiona 

diversos fenômenos no núcleo celular, dentre eles 

genotoxicidade e mutagênese (PESSOTTI, LEME, FERREIRA, 

2019).  

Diante do exporto, é possível inferir que o desenvolvimento 

da análise do risco ecológico nesse ambiente é extremamente 

importante, pois permite avaliar a possibilidade da ocorrência 

de eventos ecologicamente adversos ao ecossistema. Esses 

são produzidos em virtude da presença de um ou mais agentes 

potencialmente causadores estresse. Na análise de risco 

ecológico podem ser empregadas várias técnicas, isso por meio 

de métodos químicos, ecológicos e toxicológicos (MATOS, 

2017). 

Frente a problemática envolvendo os eventos causadores 

da contaminação de água nos rios e também os eventos tóxicos 

que os contaminantes eventualmente produzem à biota, o 

Ensaio do Cometa em conjunto com o teste do Allium cepa 

despontam como técnicas laboratoriais complementares e 

altamente eficazes para a análise toxicológica em amostras de 

águas coletadas de rios, por esse motivo, são muito utilizadas 

em estudos nessa área (LAPUENTE et al., 2015; DUARTE, 

2017). 

Essas técnicas em conjunto possibilitam o entendimento da 

ação tóxica de xenobióticos, permitem ainda, a análise dos 

efeitos de um toxicante em diferentes concentrações sobre um 

determinado organismo teste. Essa constatação é 
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particularmente importante em estudos toxicológicos, porque 

permite caracterizar um toxicante de acordo com a sua 

atividade sobre o sistema biológico em diferentes condições de 

exposição (ROSA et al., 2016; SANTOS et al., 2018). 

Portanto, permitem a obtenção de resultados inerentes a 

ação tóxica de uma substância em um meio, nesse caso a água 

de um rio. Em posse dessas informações, pode-se estimar os 

possíveis impactos relacionados a presença dessa substância 

sobre todos os seres vivos que habitam o ecossistema 

(BÁRBARA et al, 2019). 

A seguir serão discutidos o Ensaio do Cometa e teste Allium 

cepa, será introduzida uma breve discussão sobre as principais 

características e fundamentos das técnicas. Desse modo, serão 

discutidos sucintamente os procedimentos metodológicos, 

apliação, vantagens e desvantagens. 

Ensaio Cometa 

O Ensaio do Cometa, também conhecido por Eletroforese 

em Gel de Célula Única, foi utilizado primeiramente por Östling 

e Johanson na década de 1980, pela metodologia de 

eletroforese do DNA em microgel. O uso se deu com a 

finalidade de detectar danos no DNA de células individuais 

induzido por radiação, a sua metodologia passou por diversas 

modificações até chegar ao seu estágio atual (VITAL et al., 

2016).  

A técnica pode ser realizada em meio alcalino ou neutro, 

entretanto, o método alcalino, desenvolvido por Singh e 

colaboradores, atribuiu maior sensibilidade através do 

incremento de solução salina. Desse modo, a alta concentração 

de sal permite a desnaturação do DNA e a detecção de locais 

marcados com álcalis (base), logo tornou-se mais utilizado e 
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recomendado devido a sua maior capacidade de detecção de 

danos no material genético (ARALDI et al., 2015). 

 Em virtude de sua grande versatilidade, o método aplica-se 

a qualquer tipo de célula eucariótica, desde que seja nucleada, 

obtida como células únicas ou suspensões nucleares. Diante 

disso, pode ser empregada para se fazer pesquisas 

genotoxicológicas em células de organismos-teste, vegetal e/ou 

animal, que apresentam possíveis danos ao material genético, 

DNA, decorrentes da exposição às substâncias tóxicas. Por 

conseguinte, pode ser empregado como métodos de análise em 

processos nos quais ocorrem alterações na integridade do 

núcleo celular, como por exemplo: reparo celular, mutagênese 

e apoptose (GLEI; SCHNEIDER; SCHLÖRMANN, 2016).   

É relevante frisar que estudos recentes mostraram que em 

decorrência de diferentes mecanismos de ação de 

genotoxicantes, no desenvolvimento de estudos de 

genotoxicidade preferencialmente deve-se utilizar mais de uma 

metodologia para detectar os efeitos dos agentes genotóxicos. 

A associação entre diferentes técnicas de análise dá maior 

consistência e confiabilidade aos resultados obtidos através de 

estudos (NIKOLOVA et al, 2017; DI BUCCHIANICO et al. 2017). 

Em relação aos procedimentos metodológicos, o método do 

Cometa se processa através da incorporação de células em gel 

de agarose dispostas em finas camadas sobre lâminas 

histológicas, o material é embebido em solução-tampão, essa é 

responsável pela manutenção da constância do pH do sistema, 

determina, portanto, se o método ocorrerá em meio alcalino ou 

neutro (NIKOLOVA; MARINI; KAINA, 2017; AZQUETA et al., 

2019). 
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As células devem sofrer lise por ação de um detergente, com 

a finalidade de remover as membranas citoplasmáticas e 

também outros componentes celulares, nesse processo o DNA 

é desprendido das histonas por altas concentrações de NaCl. 

Feito isso, o DNA fica anexado em intervalos a uma matriz 

nuclear com laços superenrolados, estrutura conhecida por 

nucleoide (AZQUETA et al., 2019). 

O próximo passo é a submissão do material à eletroforese, 

nessa técnica o DNA, embebido em gel de agarose e na 

presença de um campo elétrico migra para o ânodo, não todo, 

apenas os loops que contém quebras são liberados do 

superenrolamento e se movem de forma significativa 

(NIKOLOVA; MARINI; KAINA, 2017).  

Durante o desenvolvimento da metodologia é utilizado o 

corante brometo de etídio ou prata para a coloração, e a 

revelação se dá por meio de um material fluorescente, 

possibilitando visualizar o deslocamento eletroforético, que é 

semelhante à cauda de um cometa quando observada pela 

microscopia óptica. A intensidade da fluorescência da cauda 

reflete a proporção de loops relaxados e, portanto, a frequência 

de quebras nas fitas, em outras palavras o dano ao núcleo 

celular (AZQUETA et al., 2019). 

De acordo com o perfil do “Cometa” é possível classificar o 

dano que a célula sofreu em cinco categorias ou classes: 

• 00: os cometas estão intactos, uma vez que não há dano 

nuclear. 

• 01: os cometas apresentam danos mínimos. 

• 02: os cometas se apresentam com danos medianos. 

•  03: os cometas apresentam danos intensos.  
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• 04: os cometas apresentam danos máximos 

(INTRANUOVO, 2018).  

A priori qualquer tecido pode ser utilizado para análises pelo 

método do Cometa, no entanto, ao se fazer estudos de 

genotoxicidade é necessário dá atenção especial a idade do 

doador do material biológico, uma vez que a idade é importante 

em termos de alterações bioquímicas celulares. Uma grande 

sacada é que a técnica permite analisar a genotoxicidade em 

tecidos específicos onde ocorre os fenômenos de absorção, 

distribuição, metabolização e excreção em contato com analitos 

de interesse (ARALDI et al., 2015). 

  De acordo com Bankoglu e colaboradores (2018) o 

teste do Cometa pode ser aplicado em cultura celular e a células 

derivadas de tecidos sem a necessidade de proliferação celular, 

o que garante à técnica vantagens entre outros testes de 

genotoxicidade que exigem crescimento de células para a sua 

execução, como o Micronúcleos por exemplo. Assim, é útil em 

abordagens experimentais envolvendo células diferenciadas 

não proliferativas, e também em linhagens celulares em 

crescimento.   
Uma gama de trabalhos publicados relata que o Ensaio do 

Cometa tem uma sensibilidade melhor quando comparado a 

outros biomarcadores comumente utilizados em toxicologia 

genética, como Micronúcleos e Trocas de Cromátides. No 

entanto, alguns cuidados devem ser tomados porque a alta 

sensibilidade do método o torna susceptível a influência de 

procedimentos laboratoriais durante o período de sua 

execução, fato esse que justifica a necessidade da criação de 

protocolos padrão, e que esses sejam respeitados por 

diferentes laboratórios, visto que a variação nos resultados 
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entre diferentes laboratórios ainda é um problema (GLEI; 

SCHNEIDER; SCHLÖRMANN, 2016; AZQUETA et al. 2019).  

Além do mais, existe a necessidade da observância de uma 

série de fatores inerentes ao estilo de vida do organismo-teste, 

como por exemplo; nutrição, sexo, idade, estresse, possíveis 

alterações em seu habitat, entre outros. São parâmetros 

intimamente relacionados ao dano celular e tecidual, alguns 

intrínsecos ao organismo-teste outros extrínsecos, sendo esses 

modificáveis ou não. Por essa razão, em conjunto exigem um 

bom planejamento do estudo, para que possa ser feita a real 

interpretação dos dados obtidos através da análise (ARALDI et 

al. 2015). 

Em virtude de sua importância nas diferentes áreas da 

toxicologia, não param de crescer o número de publicações 

envolvendo o Ensaio do Cometa. Nas últimas décadas tem sido 

muito aplicado em estudos diretamente relacionados à saúde 

humana. Aqui podemos citar; avaliação da integridade do DNA 

em células-tronco mesenquimais e espermatozoides, estudos 

envolvendo a virologia têm contribuído com a elucidação de 

mecanismos de oncogênese viral, trabalhos relacionados a 

estudos de tecidos tumorais (AZQUETA et al., 2019; 

BANKOGLU; KODANDARAMAN; STOPPER, 2019). 

No entanto, talvez o marco mais importante tenha sido a 

inclusão do Ensaio do Cometa na orientação da Conferência 

Internacional sobre Harmonização de Requisitos Técnicos para 

Registro de Produtos Farmacêuticos para Uso Humano (ICH) 

(AZQUETA et al., 2019). 

Levando em consideração os fatos supracitados é 

inquestionável a utilidade e relevância da aplicação do Ensaio 

do Cometa no biomonitoramento, nas diferentes áreas de 
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atuação da toxicologia, como ambiental, medicamentos, social, 

ocupacional e alimentar no que tange a seu aspecto 

investigativo. 

 

Gráfico 1:Número de publicações relacionadas ao ensaio 

do cometa, entre os anos 2000 e 2020 publicadas no PubMed. 

 
Fonte: PubMed, 2020. 

 

Através da análise do gráfico, pode-se inferir que a 

quantidade de publicações evolvendo o Ensaio do Cometa é 

vasta, 1861 publicações de 2000 a 2020 no PubMed. Isso 

ocorre porque se trata de uma metodologia bem consolidada e 

padronizada, ademais, também evidencia que nas últimas 

décadas os pesquisadores tem desenvolvidos muitos estudos 

nas diferentes áreas da toxicologia, como toxicologia ambiental 

e humana. Demonstra ainda que há uma preocupação dentro 

da comunidade científica envolvendo a necessidade de se 
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avaliar os efeitos de substâncias sobre os organismos de um 

dado ecossistema, seja ele terrestre ou aquático. 

Teste do Allium cepa 

O teste do Allium cepa é muito útil em estudos de 

genotoxicidade, citotoxicidade e mutagenicidade, por essa 

razão, tornou-se muito utilizado por pesquisadores na 

atualidade, uma vez que esse ensaio se trata de um modelo 

que é sensível o suficiente para detectar alterações 

cromossômicas provocadas por inúmeras substâncias, além de 

apresentar baixo custo para a execução, portanto é um ensaio 

de excelência para o monitoramento do efeito nocivo de 

substâncias presentes no ambiente (SANTOS et al., 2018).  

Alguns pesquisadores demonstraram através de estudos 

a ocorrência de alterações cromossômicas em células de Allium 

cepa induzidas por águas de rios, solos e efluentes industriais. 

Essa certificação reforça a tese de que o Allium cepa é um bom 

bioindicador, dado que, responde sensivelmente a presença de 

compostos nocivos inseridos no ambiente aquático (KINDLER, 

2016). 

Durante os experimentos é utilizado material vegetal, bulbos 

do Allium cepa, para a análise do efeito de compostos químicos 

sobre esse modelo. Nesse ensaio as raízes crescem em 

contato direto com as substâncias de interesse, possibilitando 

a análise dos efeitos sobre o material genético (SANTOS et al., 

2018). De maneira geral, é um teste muito simples, quando 

comparado com os ensaios que utilizam modelos animais, além 

de possuir curta duração e baixo custo (MACEDA et al., 2015).  

Essa metodologia utiliza bulbos de Allium cepa, que possui 

cromossomos grandes e em pequena quantidade, facilitando a 

visibilidade aos danos cromossômicos e alterações do ciclo 
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mitótico. Esses vegetais ficam em contato com as amostras, 

onde se avaliam, através de controles negativo e positivo, os 

danos apresentados, sendo categorizados através da 

metodologia visual e calculando o índice de dano que é 

atribuído na classificação de 0 a 4, pelo Ensaio do Cometa 

(DUARTE, 2017; SANTOS et al., 2018). 

 

Gráfico 2: número de publicações relacionadas ao teste do 

Allium cepa, publicadas no Pubmed entre 2000 e 2020. 

 
Fonte: PubMed, 2020. 

 

Por meio da análise do gráfico percebe-se que existem 

muitos estudos publicados no PubMed a respeito do teste do 

Allium cepa, principalmente nos últimos anos, 3.632 

publicações entre 2000 e 2020. Portanto, se trata de um modelo 

bastante empregado na atualidade, isso decorre de sua 
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simplicidade, baixo custo e sobretudo sensibilidade e 

aplicabilidade. 

 

Monitoramento da contaminação hídrica e efeitos 

deletérios ao organismo humano 

A disponibilidade de água em boa qualidade para consumo, 

saneamento e higiene são necessidades básicas para o ser 

humano, são fatores fundamentais para a manutenção de sua 

saúde humana. A contaminação hídrica é apontada como 

principal causa de vários problemas de saúde, advindo do 

consumo direto e também por causa da contaminação de 

alimentos durante todo o seu processamento, desde a 

plantação até o preparo (OLIVEIRA; BUSS, 2018). 

O processo de contaminação hídrica ocorre de forma 

particularmente intensa em regiões litorâneas, durante a 

ocupação do litoral não foram desenvolvidas instalações 

adequadas de esgotamento sanitário, e nem sistemas 

eficientes para a coleta e processamento do lixo urbano. Assim, 

em muitas situações, lançamentos de esgotos doméstico e 

diversas forma de resíduos orgânicos e inorgânicos escoam 

para as praias, rios e lagos sem passar por qualquer forma de 

tratamento (FEITOSA, 2017) 

A contaminação dos recursos hídricos ocorrer por diferentes 

formas e meios, no entanto, é mais comum por efluentes 

domésticos, processos industriais, atividades agrícolas, dejetos 

de animais domésticos e fauna silvestre. A contaminação fecal 

de origem humana e de outros animais tem sido uma 

preocupação para a saúde pública. Esse quadro pode acarretar 
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diversos quadros patológicos nos indivíduos que fazem uso da 

água contaminada (OLIVEIRA; BUSS, 2018; HANDAM et al., 

2018). 

Reforçando esse argumento, de acordo com Carvalho 

(2017) os poluentes podem ser oriundos de diversas fontes, 

dentre elas: deposito de lixo de forma inapropriada, efluentes 

domésticos, aplicação de produtos químicos na natureza por 

ação antrópica, como por exemplo: o uso de pesticidas na 

agropecuária. Em síntese, pode-se afirmar que a grande 

maioria dos contaminantes advém do setor urbano-industrial 

(DOURADO et al., 2017).   

Assim como são inúmeras as fontes de contaminação para 

os ecossistemas terrestres e aquáticos, existem também várias 

formas de disseminação de poluentes pelo ambiente. Eles 

podem se propagar através de águas, gases atmosféricos e 

pelo trânsito de animais entre diferentes localidades 

(CARVALHO, 2017). 

Uma vez no ambiente, são grandes as chances de o 

toxicante adentrar em tecidos biológicos, seja pelo contato, ou 

ingestão, mais frequente em animais. Tendo o agente tóxico 

chegado aos tecidos dos seres vivos irá produzir seus efeitos 

deletérios por meio de mecanismos bioquímicos a nível celular. 

Sendo esses não restritos aos organismos que entraram em 

contato, mas afetando outros da mesma ou de espécies 

diferentes devido à bioacumulação e propagação através da 

cadeia alimentar (INUMARO et al., 2019).  

É relevante salientar que o efeito nocivo de um toxicante é 

inerente a sua natureza química. Geralmente são menos 

danosos aqueles que se degradam em um pequeno intervalo 
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de tempo e mais prejudiciais os que demoram mais tempo para 

se deteriorarem (SILVA, 2018). 

Como relatado ao longo desse trabalho, o acelerado 

processo de industrialização aliado ao desenvolvimento 

desenfreado da indústria química, alterou drasticamente as 

condições naturais do planeta. Esses acontecimentos deixaram 

humanos e demais seres bióticos cada vez mais exposto a 

diferentes fatores que acarretam injurias ao material genético, 

seja esse causado por fatores químicos, físicos ou biológicos. 

Portanto, na atualidade tem ganhado cada vez mais relevância 

o desenvolvimento e uso de técnicas e/ou procedimentos que 

detectem os fatores responsáveis pelo desenvolvimento desses 

danos no organismo, facilitando a prevenção e/ou a mitigação 

de injurias aos organismos biológicos (OLIVEIRA, 2017; SILVA, 

2018). 

Nessa perspectiva deve-se avaliar os potenciais riscos e 

impactos à saúde dos ecossistemas e da saúde humana devido 

à contaminação (PEREIRA et al, 2020). Para isso o Ensaio do 

cometa e o teste do Allium cepa se mostram adequados e de 

grande aplicação. Pois essas técnicas é possibilitam detectar 

precocemente a ocorrência de mutações, e desse modo, fazer 

a correlação entre donos no material genético e efeitos na 

reprodução, taxas de crescimento populacional, mortalidade, 

entre outros parâmetros. O que permite traçar um perfil para a 

análise da quebra do equilíbrio ecológico em um dado 

ecossistema (DUARTE, 2017; NIKOLOVA et al. 2017; 

BÁRBARA et al. 2019). 

Diante do exposto, fica evidente a necessidade de se fazer 

o monitoramento ambiental para se verificar o real efeito que os 

poluentes causam aos seres vivos, sejam eles graves ou sutis, 
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só que para isso é necessário o desenvolvimento de estudos e 

uso de técnicas adequadas. 

Portanto o Ensaio do Cometa e o teste do Allium cepa são 

técnicas poderosas que devem ser implementadas nos 

laboratórios de toxicologia para a análise de contaminantes em 

águas, servindo como modelo para o biomonitoramento do nível 

de dano ao material genético de populações expostas. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto, pode-se concluir que o Ensaio do 

Cometa e o teste do Allium cepa são bons métodos de 

biomonitoramento ambiental, por apresentarem boa 

sensibilidade e reprodutibilidade quando devidamente 

padronizados. E que, faz-se necessário o acompanhamento e 

o controle de contaminantes ambientais, especialmente em 

águas, que podem levar a diversos desordens ecológicas e 

ainda acarretar vários problemas de saúde pública. 
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RESUMO: As ações antrópicas vêm provocando alterações na 
qualidade da água, em decorrência de diversos fatores, como 
a agricultura, o lançamento de resíduos industriais e 
domésticos, e o descarte indevido de medicamentos. Essas 
ações podem desencadear mudanças a médio e longo prazo 
no ecossistema aquático e resultar em importantes problemas 
aos seres vivos. Diante disso, os objetivos desse trabalho 
foram realizar um estudo sobre a contaminação de 
mananciais, além de expor os métodos de análises 
ecotoxicológicas atualmente empregados. Para a realização 
do estudo, foi desenvolvida uma pesquisa nas bases de dados 
Medline, SciELO, PubMed e LILACS, utilizando como 
descritores: bioensaios; ecotoxicologia; análise multiresíduos; 
contaminação de águas; contaminação ambiental; saúde 
humana; efluentes. Os resultados demonstraram que a 
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contaminação de mananciais é algo frequente e preocupante, 
tendo em vista o foco de utilização dessas águas, sendo um 
deles, o consumo humano, o que pode ocasionar em diversos 
problemas de saúde. Com base nisso, faz-se necessário a 
realização de ensaios toxicológicos para monitoramento da 
qualidade das águas. Como biomarcadores frequentemente 
utilizados, temos: algas, peixes e crustáceos. Dentre os 
biosensaios, destacam-se o Ensaio do Allium cepa, Teste do 
cometa e Teste do micronúcleo. E, entre os métodos 
analíticos, a espectrofotometria e os métodos de 
cromatografia. Diante disso, as análises toxicológicas em 
mananciais são necessárias e urgentes, e diversas 
ferramentas toxicológicas estão disponíveis para colaborar 
nessa avaliação. 
Palavras-chave: Bioensaio, ecotoxicologia, análise 
multiresíduo, bioindicadores. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 Corpo hídrico é qualquer acumulação significativa de 

água, como oceanos, mares, poços e rios (SILVA et al. 2015).  

A contaminação dos corpos de água representa um dos 

grandes problemas ambientais enfrentados atualmente, devido 

ao processo de crescimento populacional e do derrame 

contínuo de resíduos industriais e domésticos, que geram o 

aumento das cargas poluidoras pontuais e difusas nos corpos 

d'água, podendo resultar em diversos danos a biota e a 

população humana (LEITÃO, 2015; SCOPEL, 2015; SOARES 

et al., 2020) 

 No Brasil, existe a normatização para análise da 

qualidade da água, a Constituição Federal de 1988, na qual 

atribui ao Sistema Único de Saúde (SUS), em seu Artigo 200, a 

competência de fiscalização e inspeção de água para consumo 
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humano. A Portaria GM/MS nº 2.914, de 12 de dezembro de 

2011, dispõe dos procedimentos para realizar a vigilância da 

água para o consumo humano, entretanto, com o aumento da 

degradação dos recursos hídricos, as águas, para o 

abastecimento público, estão sendo cada vez mais 

prejudicadas, no que diz respeito a qualidade e quantidade, 

ocasionadas pelas atividades antrópicas (MEDEIROS et al., 

2016). 

 Ações antrópicas podem ser responsáveis pelo processo 

de contaminação dos corpos hídricos, como por exemplo: o uso 

inadequado do solo, atividades agropecuárias sem uma 

regulação apropriada, desmatamento e despejo de resíduos 

domésticos e industriais de forma irregular. Tudo isso 

compromete a qualidade dos mananciais e afetam direta ou 

indiretamente a saúde humana (LEITÃO et al., 2015). 

Os agentes nocivos como agrotóxicos, medicamentos, 

cosméticos, drogas, metais pesados e produtos químicos 

podem são exemplos de contaminantes presentes nas águas, 

os quais podem promover consequências clínicas e/ou 

bioquímicas no homem. Os efeitos maléficos podem surgir de 

duas formas: aguda, quando os sinais surgem rapidamente, 

geralmente ocasionada por exposição excessiva a um 

composto tóxico uma única vez; ou crônica, que é observada 

tardiamente, ocasionada por pouco ou moderado contato num 

período de tempo mais prolongado, provocando problemas 

irreversíveis como neoplasias (GONÇALVES et al., 2018). 

Em detrimento disso, torna-se indispensável a análise 

de águas destinadas ao consumo humano, como forma de 

assegurar a sua qualidade. Para isso, os bioindicadores têm 

sido amplamente estudados e implementados 
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internacionalmente. No Brasil, normas que encontram-se em 

trâmite, preconizam a utilização de testes de toxicidade para 

avaliação, classificação e monitoramento dos corpos d'água, 

efluentes, e até mesmo os meios bióticos do ecossistema 

(Brasil, 2005). 

A maioria dos estudos de monitoramentos hídricos 

avaliam somente parâmetros microbiológicos e físico-

químicos, como pH, temperatura, níveis de oxigênio, 

salinidade e etc. Entretanto, outros fatores podem ser 

maléficos para o ecossistema pela presença de compostos 

orgânicos, como agrotóxicos. Ainda há a carência de estudos 

de toxicidade que envolvam bioindicadores e, como também, 

estudos de análise multiresíduos das águas para possíveis 

detecção de agentes nocivos. Agrotóxicos foram detectados 

nas águas de abastecimento para consumo humano em João 

Pessoa, segundo relatório divulgado pela SISAGUA, foram 

cerca de 12 agrotóxicos diferentes, 6 deles estão associados a 

doenças crônicas como câncer, malformação fetal, disfunções 

hormonais e reprodutivas (FIOCRUZ, 2019). 

Além dos bioindicadores, outras técnicas têm sido 

adotadas progressivamente para essa finalidade, entre elas, o 

uso de bioensaios, que permite uma análise rápida, segura e 

com boa especificidade. De maneira similar aos métodos 

analíticos, especialmente a espectrofotometria e a 

cromatografia, que vêm produzindo bons resultados devido a 

alta seletividade e sensibilidade (BRAGA, 2015; BUENO; 

PIOVEZAN, 2015).  

Vale ressaltar também a possibilidade de associação 

entre os métodos, de forma a complementar e colaborar na 

análise dos resultados. De maneira geral, métodos eficazes, 
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biosustentáveis, com baixo custo e que consigam detectar 

uma maior classe de substâncias ou composições químicas, 

com boa especificidade, são altamente requeridos (FLOSS, 

2015; CARMO, 2017). 

Diante do exposto, os objetivos desse trabalho foram 

realizar um estudo sobre a contaminação de mananciais, 

buscando destacar os principais contaminantes e os quadros 

de toxicidade associados, além de expor os métodos de 

análise atualmente empregados e os que se apresentam 

promissores dentro de associações para análises 

ecotoxicológicas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para o desenvolvimento da presente revisão bibliográfica 

foram definidos como critérios de inclusão artigos escritos na 

língua espanhola, inglesa e portuguesa, publicados nos últimos 

seis anos (2015 a 2020). 

  As buscas foram realizadas nas bases de dados 

Medline, SciELO, PubMed e LILACS, utilizando como 

descritores: bioensaios; ecotoxicologia; análise multiresíduos; 

contaminação de águas; contaminação ambiental; saúde 

humana; efluentes. Os filtros de buscas oferecidos pelas bases 

de dados, como período de publicação e idiomas dos artigos, 

foram adotados.  A primeira seleção ocorreu após a leitura 

dos títulos obtidos, seguido pela leitura do resumo, onde foram 

selecionados apenas aqueles que mostraram uma ligação com 

o assunto. Em seguida, foi realizada a avaliação desses artigos 

a partir da leitura integral, e aqueles que não apresentaram 
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relevância sobre o tema ou divergiram ao objeto deste estudo 

foram desconsiderados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1.0 Contaminação do ecossistema aquático 

 O ecossistema é um ambiente considerado a unidade 

básica no estudo da ecologia, no qual estão presentes, além da 

fauna, seres vivos como bactérias, algas, insetos, peixes, 

anfíbios e répteis. A própria natureza se encarrega de manter o 

equilíbrio necessário para a manutenção desse ambiente, que 

está intimamente associado (SCOPEL et al., 2015). 

 Contudo, diversos fatores podem alterar a homeostase 

desse local, especialmente a presença de contaminantes. 

Dentre esses, citam-se os medicamentos de uma forma geral, 

despejos de esgoto doméstico e industrial, detergentes 

sintéticos, metais, lixo hospitalar e defensivos agrícolas. As 

alterações podem produzir impactos fisiológico, estéticos ou 

ecológicos, além de promover de muitas doenças (SCOPEL et 

al., 2015). 

 Atualmente, o Brasil é o maior consumidor de defensivos 

agrícolas do mundo. Esses compostos são substâncias 

químicas destinadas ao controle, destruição ou prevenção, 

direta ou indiretamente, de alguns agentes patogênicos para 

plantas e animais. Contudo, devido ao processo de lixiviação, 

essas substâncias podem chegar a mananciais e iniciar um 

processo de contaminação. Como resultado disso, as plantas, 

animais e até mesmo o homem são afetados pelas as ações 

toxicológicas (LOPES, 2018).  
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A toxicidade dos defensivos agrícolas acontece de 

forma intrínseca, eles podem afetar a saúde humana, 

dependendo de fatores, como: ingredientes ativos, forma de 

exposição, dose absorvida, tempo e frequência de contato, etc. 

Portanto, os males gerados por esses compostos podem ser 

maiores ou menores a depender de sua concentração no 

ambiente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

Os riscos da contaminação dos recursos hídricos por 

esses agentes tóxicos pode provocar grandes problemas à 

saúde pública, principalmente quando esse corpo hídrico serve 

para o abastecimento humano, pois, eventualmente, pode 

precisar de um sistema de tratamento com tecnologia mais 

complexa do que as que são normalmente usadas para a 

potalização da água (ISMAEL; ROCHA, 2019). 

Segundo Américo et al. (2015), os impactos causados 

pelo uso de defensores agrícolas podem ser minimizados por 

meio da utilização consciente destes produtos químicos, forma 

de aplicação, escolha certa do produto e da dosagem 

adequada, e conhecimento técnico por parte dos profissionais 

da área de agronomia podem ser fundamentais para 

manutenção da qualidade e saúde ambiental. 

Animais contaminados podem ser um fator preocupante 

para a sociedade devido a biomagnificação, podendo, assim, 

comprometer também os seres humanos através da ingestão. 

Diversos estudos relataram esse processo, até mesmo 

alterações como hiperplasia de células epiteliais em peixes 

destinados ao consumo humano (SANCHES, 2017; CAMPOS-

GARCIA et al., 2016; PESSOA et al., 2017).  

Todos os agentes nocivos que podem contaminar um 

ambiente aquático, seja por lançamento direto ou indireto, 
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podem comprometer todos os organismos residentes naquele 

ecossistema, e o homem, mesmo sem contato direto com 

aquele ambiente, pode ser prejudicado, uma vez que esses 

organismos aquáticos fazem parte da alimentação humana 

(BELCHIOR, et al., 2017). Efeitos agudos e crônicos 

resultantes do consumo de água contaminada já foram 

relatados e são melhores evidenciados na descrição abaixo 

(AMÉRICO, 2015; BELCHIOR, 2017; LOPES, 2018): 

• O efeito agudo é observado em uma resposta rápida e 

severa dos organismos, geralmente em um intervalo de 24 a 

96 horas. Pode ser observado um estado de imobilidade e 

outras manifestações até a letalidade. Como exemplo de um 

efeito tóxico agudo, o despejo de grandes quantidades de 

efluentes não tratados diretamente em um ambiente aquático, 

podendo ocasionar mortalidade ou imobilidade em populações 

que ali habitam (HIGASHI, 2016; NOGUEIRA, 2016); 

• O efeito crônico é representado pela resposta de um 

organismo que teve contato contínuo com o agente causador, 

em parte ou todo ciclo de sua vida. Pode haver a sobrevida 

dos organismos, entretanto, afetam uma ou mais funções 

biológicas, como reprodução, crescimento, entre outros 

(NOGUEIRA, 2016).  

  

Biomarcadores no monitoramento de contaminantes em águas 

O aumento de poluentes na natureza está ligado a uma 

grande variedade de impactos sobre os ecossistemas e os 

seres vivos. Assim, tornam-se necessários meios de 

diagnóstico e análise, a fim de que se possam monitorar e 

reduzir os riscos ocasionados pela presença desses poluentes 

aos seres humanos (VASCO, 2016). 
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Os biomarcadores são exemplos desses, e se 

caracterizam por espécies capazes de indicar os primeiros 

sinais de estresse ambiental causados por contaminantes e, 

quando reconhecidos pela comunidade científica, podem ser 

indicadores de alterações ecotoxicológicas. Muitas 

comunidades biológicas residentes em águas podem ser 

utilizadas para biomonitoramento. Como exemplos dessas, 

citamos animais ou plantas, que estão em contato direto com 

o ambiente de estudo e podem ter sua fisiologia alterada pelos 

agentes tóxicos. Para um organismo ser considerado um 

biomarcador ele deve conter algumas características, como: 

alta especificidade, seletividade e sensibilidade, efeito rápido, 

além de ter uma boa reprodutibilidade, facilidade de cultivo em 

laboratório e baixo custo (VASCO, 2016; VALENTE et al, 

2017). 

Três categorias classificam os biomarcadores 

(HIGASHI, 2016; VASCO, 2016): 

• Biomarcadores de exposição, para detectar e/ou 

quantificar a exposição a um dado xenobiótico;  

• Biomarcadores de suscetibilidade, para predizer o grau 

de resposta da exposição de um organismo frente aos efeitos 

nocivos de um agente tóxico em particular; 

• Biomarcadores de efeito, para determinar um efeito 

prejudicial ou adverso do organismo exposto ao xenobiótico. 

Esses indicadores podem nos mostrar possíveis 

alterações que não se manifestam macroscopicamente no 

ambiente, apenas a nível subcelular (SILVA, 2016). De acordo 

com Segura et al. (2016), o isolamento e a identificação de 

todos os poluentes que estão em amostras de sedimentos e 

águas são difíceis de serem observados até mesmo por 
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técnicas complexas, o que mostra a importância do uso de 

biomarcadores associados a técnicas analíticas para essas 

análises. 

 

Ensaios Ecotoxicológicos 

O termo “ecotoxicologia” foi criado em 1969 pelo 

professor e pesquisador francês René Tnihaut, que reúne o 

significado da palavra eco (do grego oíkos, significa casa, 

domicílio, habitat, meio ambiente: ecologia) e a palavra 

toxicologia (ciência dos agentes tóxicos, dos venenos e da 

intoxicação). A ecotoxicologia é um ramo da toxicologia que 

estuda a presença de compostos químicos no meio ambiente 

e seus efeitos sobre os organismos vivos (SILVA et al., 2015). 

Os ensaios ecotoxicológicos podem ser utilizados para 

avaliar amostras ambientais de água e sedimentos, com a 

finalidade de identificar e estudar os agentes tóxicos ali 

presentes. Em águas, esses ensaios consistem na análise de 

um organismo-teste, geralmente algas, invertebrados 

aquáticos e peixes, quando exposto a concentrações 

diferentes de um agente tóxico, durante um determinado 

período de tempo, e na avaliação dos efeitos biológicos 

fundamentais, como reprodução, morte, crescimento, 

modificações comportamentais, entre outros (HIGASHI, 2016). 

A análise do comportamento de cromossomos durante 

a divisão celular é um dos parâmetros mais aplicados para a 

caracterização citogenética nesse estudo. Portanto, a 

observação de aberrações cromossômicas e micronúcleos 

são muito requeridos na comunidade científica para efetuar 

análises toxicológicas frente a algum xenobiótico (TEDESCO 

et al., 2016). 
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A associação dos ensaios toxicológicos com as análises 

químicas, visam promover a identificação, quantificação e 

avaliação dos efeitos dos compostos sobre um determinado 

sistema biológico, de forma integrativa (HIGASHI, 2016).  

 

3.1 Bioensaios 

 

3.1.1 Ensaio com Ceriodaphnia dúbia 

A Ceriodaphnia dubia é um pequeno crustáceo 

bentônico de água doce da ordem Cladocera, família 

Daphnidae, que chega a medir de 0,8 a 0,9 mm e é 

popularmente conhecido como pulga d’água. Este 

microcrustáceo é amplamente utilizado em testes de 

toxicidade aguda e crônica, em análise de compostos químicos 

e efluentes, possuindo uma ampla faixa de sensibilidade, fácil 

cultivo em laboratório e uma grande quantidade de 

informações na literatura (NOGUEIRA, 2016). 

Diversos protocolos experimentais de determinação de 

toxicidade foram definidos por órgãos internacionais e 

nacionais com a utilização dessa espécie, como é o caso do 

protocolo da Environmental Protection Agency" (EPA), que 

estabeleceu o método 1002.0, em que a avaliação da 

toxicidade crônica é realizada em 7 dias, em condições semi-

estáticas, visando a determinação do valor crônico (VC), que 

é a média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou 

nominais (EPA, 2002). 

   No Brasil, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) desenvolveu a NBR 13373:2017, 5º 

edição, intitulada como “Ecotoxicologia Aquática - Toxicidade 

crônica - Método de ensaio com Ceriodaphnia spp. (Crustacea, 
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Cladocera)”. Conforme este protocolo, a avaliação de 

toxicidade crônica no organismo Ceriodaphnia spp. é realizada 

com neonatos de 6h a 24h em ensaio semiestático por um 

período de exposição de sete a oito dias com temperatura 

controlada de 23 ºC a 27 ºC e exposição a luz de 12h a 16h. O 

mínimo de réplica (recipientes) da solução-teste são dez, com 

um organismo por recipiente-teste. A sobrevivência e/ou 

reprodução são os efeitos observados (ABNT, 2017).  

 

3.1.2 Teste do Allium cepa 

O teste do Allium cepa, comumente conhecida como 

cebola, foi realizado pela primeira vez em 1930, embora tenha 

sido padronizado apenas em 1985. Esse bioensaio é validado 

pelo Programa Internacional de Segurança Química (IPCS) e 

pelo Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP) como 

bioindicador de amostras ambientais em testes preliminares 

na avaliação de potencial genotóxico in situ de substâncias 

químicas (LESSA; SILVA; CARIELLO, 2017). 

Esse teste fornece dois tipos de modelos de observação 

para toxicidade, são eles: os parâmetros macroscópicos, que 

consistem na formação de protuberâncias, desenvolvimento 

irregular das raízes, entre outros; e parâmetros microscópicos, 

como índice mitótico, análise de divisão celular, aberração 

cromossômica, formação de micronúcleos e alterações na 

divisão celular. Ambos podem fornecer informações sobre 

possíveis quadros de toxicidade (SEGURA et al., 2016).  

As raízes da Allium cepa possuem células 

meristemáticas com grandes e poucos cromossomos (2n = 

16), facilmente corados e visíveis ao microscópio, o que 

permite uma melhor avaliação dos danos cromossômicos e/ou 
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distúrbios na divisão celular. O processo de divisão celular de 

suas raizes é parecida com o processo de divisão celular 

humano (LESSA; DA SILVA; CARIELLO, 2017). 

O teste consiste em selecionar bulbos de tamanhos 

semelhantes com ausência de traumas e induzir a germinação 

das raízes. Os recipientes das amostras-teste são colocados 

em contato com as raízes durante um período de 72 horas. 

Após esse período, realiza-se a avaliação macro e 

microscópica das raízes. Para efetuar a análise microscópica, 

as radículas são retiradas, cortadas, coradas e fixadas em 

lâminas para então realizar a avaliação dos efeitos citotóxicos 

(BRAGA, 2015). 

 

3.1.3 Ensaio do Cometa 

O ensaio do cometa trata-se de uma técnica 

microeletroforética para visualizações diretas de danos no 

DNA de células. Esse teste é capaz de observar alterações no 

material genético, sem que causem a morte das células, logo, 

pode ser aplicado em células vivas e não necessita que elas 

estejam em processo de divisão (MOURA et al., 2017). A 

visualização de lesões ao genoma causadas por agentes 

genotóxicos é possível, entretanto esse teste não detecta 

mutações (VALENTE et al, 2017). 

A interpretação desse ensaio se dá pela identificação de 

uma cauda similar à um cometa, resultante de um dano ao 

DNA, que leva ao arraste de seus fragmentos em direção ao 

ânodo da cuba de eletroforese, o DNA íntegro (ou sem dano) 

permanecerá no nucleoide formado, e não aparecerá a cauda. 

Esses danos podem ser classificados em cinco categorias ou 

classes: 0, 1, 2, 3, e 4 (VALENTE et al, 2017). A classe 0 indica 
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ausência de danos, ou seja, não há aparecimento de cauda, e, 

quanto maior o dano, maior o dígito correspondente, assim, a 

classe 4 indica dano máximo (DE MOURA, 2017).  

O ensaio do cometa é um método simples de detectar 

quebras no DNA de células. Além dos estudos em células 

animais, também têm sido desenvolvidos métodos para 

aplicação em células vegetais, principalmente em Allium cepa 

(DO REGO et al., 2015). 

 

3.1.4 Teste do micronúcleo 

O teste do micronúcleo é um método de detecção de 

algumas formas de mutações cromossômicas. Essas 

mutações são identificadas microscopicamente por uma 

pequena massa, formada durante o processo de divisão na 

forma de fragmentos cromatídicos acêntricos ou de 

cromossomos perdidos durante a mitose por falhas na adesão 

às fibras do fuso, especialmente na anáfase (CARMO et al., 

2020). 

O aparecimento de micronúcleo representa uma perda 

de cromatina em consequência de dano cromossômico 

estrutural ou no aparelho mitótico. Portanto, um aumento de 

células com presença de micronúcleos serve como um 

biomarcador de efeitos genotóxicos, que pode ser causado por 

exposição a agentes clastogênicos ou aneugênicos (DO 

CARMO et al., 2020). 

Uma grande vantagem desse bioensaio é também a 

diversidade de tipos de células que podem ser utilizadas, tais 

como: linfócitos humanos, células vegetais e de mamíferos. 

Entretanto, é importante que essas células sejam capazes de 

dividir ou induzir sua divisão com compostos químicos, e que 
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esse processo seja conhecido e controlável (MOURA, 2017; 

CARMO et al., 2020).  

 

3.1.5 Teste da Artemia salina 

 A Artemia salina é um microcrustáceo encontrado em 

água salgada, sendo comumente utilizado como alimento para 

peixes. Esse bioensaio trata-se de uma avaliação tóxico agudo- 

letal, tendo numerosos estudos já relatados na literatura 

testando-se diferentes substâncias (BUENO et al., 2015). 

O ciclo de vida desse crustáceo pode ser dividido em 4 

estágios morfológicos: náuplio, metanáuplio, pré-adulto e 

adulto. Para a realização desse ensaio, utiliza-se o náuplio, 

que é colocado em contato com as amostras-teste, no controle 

negativo e positivo para a observação da sobrevida ou morte 

do animal no período de 24 à 48h, dessa forma, esses 

organismos funcionam como bioindicadores toxicológicos 

(BUENO et al., 2015). 

    O teste de toxicidade aguda utilizando a Artemia salina 

vem sendo reproduzido pela comunidade científica desde sua 

padronização por MEYER (1982), demonstrando boa 

sensibilidade, confiabilidade, praticidade, baixo custo e boa 

reprodutibilidade (SILVA et al., 2017). 

 

Monitoramento de águas e novas metodologias aplicadas a 

identificação de contaminantes 

No Brasil, há uma carência de estudos de 

monitoramento de corpos hídricos, sejam eles destinados ao 

consumo humano ou animal, ou apenas recreativos. Os 

estudos realizados até o momento, visam, especialmente, a 

avaliação de parâmetros físico-químicos, microbiológicos, 
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constituintes inorgânicos e nutrientes (HIGASHI, 2016). 

Pesquisas de ecotoxicidade que buscam analisar a presença 

de contaminantes tóxicos são raras e de grande importância 

(VALBON, et al., 2016). 

O Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da 

Água para Consumo Humano (SISÁGUA) busca identificar 

agrotóxicos em redes de abastecimentos de todos os 

municípios do Brasil desde 2014, entretanto, dos 5.570 

municípios brasileiros, 2.931 não realizaram testes no período 

de 2014 a 2017. Contudo, as análises realizadas demonstraram 

a detecção de agrotóxicos na água que abastece mais de 

2.300 cidades, fato que despertou um novo olhar a respeito do 

monitoramento desses locais (MS, 2017). 

Diversos métodos analíticos têm sido desenvolvidos e 

aperfeiçoados nos últimos anos, para análise de matrizes de 

água. Esses métodos buscam ter uma melhor precisão, além 

de sensibilidade na quantificação de contaminantes no 

ambiente aquático (FLOSS, 2015; CHIARELLO, 2017). 

A análise multiresíduos necessita caminhar juntamente 

com estudos ecotoxicológicos, pois mesmo com resultados 

positivos em bioensaios, não se pode afirmar qual a causa 

desse resultado se a amostra for uma matriz complexa, como 

a água. Atualmente, diversas técnicas estão disponíveis para 

a realização dessas análises: fase sólida (Solid Phase 

Extraction - SPE), extração líquido-líquido (Liquid-liquid 

Extraction - LLE), microextração em fase sólida (Solid Phase 

Microextraction - SPME), extração sortiva em barra magnética 

(Stir Bar Sortiva Extraction - SBSE) e microextração líquido- 

líquido dispersiva (Dispersive Liquid-liquid Microextraction - 

DLLME), sendo a SPE mais utilizada, por apresentar alta 
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precisão e exatidão na extração de diversas classes de 

compostos em água (CARMO, 2017). 

A cromatografia em fase gasosa (CG) e a cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) são ferramentas atuais e 

eficazes para se analisar (separar, identificar e quantificar) 

substâncias em água, com alto poder de detecção. Assim 

como a cromatografia líquida acoplada a espectrometria de 

massas (Liquid Chromatography - Mass Spectrometry - LC-

MS), que combina alta seletividade e eficiência de separação 

(FLOSS, 2015; CARMO, 2017).  

Dessa forma, há a disponibilidade de diferentes 

métodos analíticos, além dos bioensaios, para a detecção de 

contaminantes em água, que apresentem boa sensibilidade, 

alta especificidade e rapidez nas análises. 

 

CONCLUSÕES 

 

• A presença de contaminantes em ambientes aquáticos 

podem resultar em quadros de toxicidade nos seres 

humanos; 

• Biomarcadores são peças promissoras na identificação de 

contaminantes ambientais; 

• Os bioensaios se apresentam como ferramentas 

importantes para a análise toxicológica de águas, por 

apresentarem boa sensibilidade e reprodutibilidade; 

• Na análise multiresíduos, métodos de extração associados 

a técnicas de identificação se apresentam como meios 

eficientes, precisos, de linearidade satisfatória dentro das 

concentrações definidas e com alto poder de detecção. 
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RESUMO: A doxorrubicina (DOX) é um quimioterápico 
citotóxico amplamente utilizado na terapia do câncer. Todavia, 
apesar de sua alta eficácia no tratamento da doença, DOX 
provoca efeitos colaterais tóxicos agudos e crônicos dose-
dependentes, induzindo cardiomiopatia em diversos pacientes 
por um processo contínuo, complexo e multifatorial. Esta 
revisão de literatura descreve os mecanismos da 
cardiotoxicidade induzida por DOX que leva ao aumento dos 
riscos cardiovasculares em indivíduos tratados e aponta 
algumas evidências de estratégias cardioprotetoras. Os 
mecanismos incluem a indução de estresse oxidativo, por meio 
do seu principal metabólito, doxorrubicinol e o radical 
semiquinona, bem como a formação de espécies reativas de 
oxigênio (ROS). Além disso, DOX induz dano ao DNA e 
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disfunção mitocondrial. Em conjunto com alterações em 
processos homeostáticos, essas ações levam à indução de vias 
de morte celular, como apoptose (associada ao aumento de 
ROS, da expressão de ligante de Fas - Fas L e de p53), e 
ferroptose, por interferir nas proteínas de sinalização de ferro, 
incluindo ferritina e receptor da transferrina 1 (Rtr1), induzindo 
assim uma sobrecarga de ferro, o que intensifica os efeitos 
cardiotóxicos. O conhecimento desses mecanismos está 
gradualmente surgindo nos últimos anos, o que permitiu a 
identificação de potenciais agentes cardioprotetores, como o 
dexrazoxano e o ácido rosmarínico. Novas intervenções que 
reduzam a cardiotoxicidade induzida por este quimioterápico 
vem sendo continuamente estudadas. 
Palavras-chave: Câncer. Quimioterapia. Doxorrubicina. 
Estresse oxidativo. Cardioproteção. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Câncer é um termo utilizado para definir um grupo de 

doenças de origem multifatorial que, devido às alterações nos 

mecanismos de controle da proliferação e morte celular, são 

caracterizadas pelo crescimento desordenado de células. É 

considerado um grave problema de saúde em todo o mundo e 

uma das causas mais importantes de morbidade e mortalidade 

(SAITO et al., 2015; GODONE et al., 2018). 

As alterações acumuladas durante o processo de 

carcinogênese, tais como ativação de oncogenes e inibição de 

genes supressores de tumor, levam ao aparecimento de 

características específicas nas células tumorais malignas, que 

incluem autossuficiência nos sinais de crescimento, evasão da 

apoptose, e invasão tecidual e metástase (HANAHAN; 

WEINBERG, 2011). 
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Em termos epidemiológicos, o Instituto Nacional de 

Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) aponta os 

cânceres de próstata, pulmão, mama feminina e cólon e reto 

como os mais incidentes, destacando ainda as altas taxas para 

os cânceres do colo do útero, estômago e esôfago. Os dados 

mostram que, para o Brasil, no triênio 2020-2022, a estimativa 

de ocorrência é de 625 mil casos novos de câncer, para cada 

ano (INCA, 2019). Na conjuntura mundial, os dados mais 

recentes indicam que ocorreram 18,1 milhões de novos casos 

no mundo, com cerca de 9,6 milhões de óbitos, em 2018 (BRAY 

et al., 2019).  

Como recursos terapêuticos usados no tratamento do 

câncer, diversas são as modalidades disponíveis, incluindo o 

tratamento cirúrgico, a quimioterapia, a radioterapia, a terapia 

alvo e a imunoterapia (SAITO et al., 2015). Nesse contexto, a 

quimioterapia, definida como a terapia que usa agente químico 

citotóxico, é uma das abordagens mais aceitas para o 

tratamento, desempenhando um papel de liderança nestes 

regimes terapêuticos para muitos pacientes com câncer 

(EWER; EWER, 2015).  

O surgimento da quimioterapia citotóxica trouxe uma 

ampla diversidade e uma melhora significativa para o 

tratamento do câncer, porém, esse sucesso observado tem se 

mostrado discreto diante da toxicidade não seletiva exercida 

pelos agentes antineoplásicos clássicos e da 

quimiorresistência, que consiste no desenvolvimento de 

mecanismos de resistência ao tratamento (SAITO et al., 2015; 

KALYANARAMAN, 2019).  

A doxorrubicina (DOX) é um dos mais comuns agentes 

quimioterápicos utilizados como primeira linha altamente 
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potente e eficaz, isolada ou em combinação com outras drogas 

antitumorais ou com cirurgia e radiação (JUNGSUWADEE, 

2016; KALYANARAMAN, 2019). A DOX ou 

hidroxildaunorrubicina é um antibiótico da família das 

antraciclinas que possui atividade antitumoral por se intercalar 

ao DNA e por inibir a Topoisomerase IIa, sendo atualmente 

empregada no tratamento de múltiplas malignidades sólidas e 

hematológicas (SCHWACH; SLAATS; PASSIER, 2020)  

Apesar de sua alta eficácia no tratamento do câncer, as 

antraciclinas provocam efeitos colaterais tóxicos agudos e 

crônicos dose-dependentes em cardiomiócitos. A 

cardiotoxicidade aguda foi descrita como arritmia e disfunção 

ventricular esquerda transitória, mas é rara em comparação 

com a cardiotoxicidade crônica. Neste caso, altas doses 

cumulativas de antraciclinas podem causar disfunção sistólica 

ventricular esquerda e insuficiência cardíaca congestiva (ICC) 

(OSATAPHAN et al., 2019). Sendo assim, a DOX (Adriamycin®, 

Rubex®) é o agente quimioterápico cardiotóxico mais bem 

estudado. 

O tecido afetado pela cardiotoxicidade induzida pela 

DOX possui pequena capacidade de regeneração e, portanto, 

é potencialmente mais suscetível aos efeitos adversos de longo 

prazo, incluindo danos ao DNA, interferência na função 

mitocondrial, formação de espécies reativas de oxigênio (ROS), 

como também alterações na autofagia e indução de apoptose 

(KLUCK et al., 2020). Outrossim, por ser a DOX um agente com 

alto poder cardiotóxico usado para a terapia de diversos tipos 

de câncer, vem sendo continuamente investigada a hipótese do 

uso de potenciais agentes cardioprotetores em evitar ou 

reverter os efeitos tóxicos deste fármaco. 
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Diante desse contexto, o objetivo do presente trabalho foi 

realizar uma revisão de literatura relacionando os mecanismos 

de ação e os efeitos adversos da DOX, além de apresentar 

possíveis abordagens terapêuticas capazes de inibir ou reduzir 

a cardiotoxicidade induzida pela DOX. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a construção desta revisão de literatura foram 

incluídos artigos científicos que abordavam a cardiotoxicidade 

induzida pela DOX, publicados preferivelmente em língua 

inglesa, a partir de 2015, nas seguintes bases de dados online: 

Public Medline (PubMed) e Wiley Online Library. Os descritores 

utilizados foram selecionados por sua representação direta do 

tema e frequência com que estão presentes nas pesquisas 

utilizadas para a fundamentação teórica, disponíveis em língua 

inglesa, de acordo com o Medical Subjects Headings (MeSH) 

da U.S Library of Medicine (NLM).  

Os descritores usados foram: Câncer; Quimioterapia; 

Antraciclinas; Doxorrubicina; Adriamicina; Agentes 

cardiotóxicos; Morte celular; Apoptose; Espécies reativas de 

oxigênio; Estresse oxidativo; Cardioproteção. A pesquisa foi 

realizada utilizando os campos de busca avançada que 

delimitam e especificam os descritores e estão disponíveis nas 

próprias plataformas.  

Por meio do resumo foram selecionados os artigos de 

acordo com os seguintes critérios de exclusão: não se referir ao 

tema central da pesquisa (efeito cardiotóxico induzido pela 

DOX), não descrever vias de sinalização do efeito antitumoral 

ou do efeito tóxico investigado, abordar exclusivamente outros 
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tipos de toxicidade pela doxorrubicina (muscular, hepática e 

renal) ou outras antraciclinas (daunorrubicina, epirrubicina e 

idarubicina), como também publicações anteriores a 2015 

foram descartadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

DOXORRUBICINA: MECANISMO DE AÇÃO E EFEITOS 

INDESEJÁVEIS 

 

A DOX ((8S,10S)-10-(4-amino-5-hidroxi-6-metil-

tetrahidro-2H-piran-2-iloxi)-6,8,11-trihidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-

1-metoxi-7, 8, 9, 10-tetrahidrotetraceno-5,12-diona) é uma 

antraciclina natural derivada do fungo Streptomyces seucetius 

var. caesius que possui uma ampla atividade contra tumores 

sólidos e hematológicos humanos. As antraciclinas estão 

relacionadas por meio da presença estrutural de um anel 

tetracíclico ligado à daunosamina, um açúcar amina-

substituído. Os componentes quinona e hidroquinona permitem 

uma troca de elétrons com estruturas carregadas, tendo um 

grande potencial para a geração de radicais livres, o que 

culmina em cardiomiopatias incomuns e, com frequência, 

irreversíveis, relacionada principalmente com a dose total 

cumulativa do fármaco (BRUNTON; HILAL-DANDAN; 

KNOLLMANN, 2018). 

As ações bioquímicas observadas mediante o 

tratamento com antraciclinas contribuem para seus efeitos 

terapêuticos e tóxicos. Em nível molecular, a DOX atua por 

induzir estresse oxidativo e intercalar-se com o DNA, afetando 

diretamente a transcrição e a replicação celular. Uma ação 
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importante da DOX é a de estabilizar a topoisomerase IIa por 

meio da formação de um complexo tripartido juntamente com a 

enzima e o DNA (KUMARI; HUANG; CHAN, 2020). A 

topoisomerase II desempenha papel fundamental durante a 

replicação e no reparo do DNA. A enzima produz quebras de 

filamentos duplos no arcabouço 3’-fosfato, em um processo 

dependente de ATP, que permite a passagem de filamentos de 

DNA superespiralado, desespiralando-o, e, então, a enzima 

religa os filamentos rompidos. Uma vez formado, o complexo 

tripartido não permite a religação dos filamentos rompidos de 

DNA, direcionando a célula para a apoptose (BRUNTON; 

HILAL-DANDAN; KNOLLMANN, 2018). 

O uso terapêutico do cloridrato de doxorrubicina é 

realizado por meio da infusão intravenosa rápida e única da 

dose de 60-75 mg/m2. Trata-se de um valioso componente de 

vários esquemas de quimioterapia para o carcinoma de mama 

metastático, sendo demonstrado uso promissor no tratamento 

de sarcomas adultos e pediátricos, como os sarcomas 

osteogênicos, de Ewing e de tecidos moles. O uso bem-

sucedido também é observado nos linfomas malignos, 

principalmente em combinação com a ciclofosfamida e os 

alcaloides da vinca (MANCILLA; DAVIS; AUNE, 2020). 

Foi relatado em vários estudos nos últimos 15 anos que 

a quimioterapia à base de antraciclina desempenha não apenas 

um proeminente papel anticâncer, mas também manifestações 

tóxicas gerais nos indivíduos submetidos ao tratamento 

(KUMARI; HUANG; CHAN, 2020). A toxicidade clínica para a 

DOX é caracterizada por leucopenia com níveis mínimos 

durante a segunda semana de tratamento, seguida por 

mielossupressão, o que limita muitas vezes a dose de 
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administração. A trombocitopenia e anemia são menos 

pronunciadas, porém, seguem o mesmo padrão. Importante 

destacar que estomatite, mucosite, diarreia e alopecia são 

efeitos comumente observados (BRUNTON; HILAL-DANDAN; 

KNOLLMANN, 2018). 

Porém, a cardiotoxicidade representa, de fato, o efeito 

indesejável mais característico da DOX. O risco de desenvolver 

cardiotoxicidade aumenta de acordo com a dose recebida. Foi 

demostrado que, entre todos os indivíduos com câncer em 

tratamento com a DOX, a ocorrência de cardiotoxicidade geral 

foi de aproximadamente 9%, sendo que a maioria dos casos 

ocorreu imediatamente após a conclusão do primeiro ano da 

quimioterapia (KUMARI; HUANG; CHAN, 2020). Um estudo 

demonstrou que os pacientes que receberam uma dose 

cumulativa (total) de 400 mg/m2 exibiram um aumento de 5% 

no risco de insuficiência cardíaca, observando um risco ainda 

maior de 26 e 48% quando as doses de 550 e 700 mg/m2 de 

DOX foram administradas, respectivamente (LI; HILL, 2014). 

A cardiomiopatia pode ocorrer de duas formas: a primeira 

representa a forma aguda, caracterizada por alterações 

eletrocardiográficas anormais, redução da fração de ejeção, 

aparecimento da “Síndrome de pericardite-miocardite” que 

surge muitos dias após a administração e é reportada como um 

distúrbio grave na condução dos impulsos, e por insuficiência 

cardíaca congestiva fraca, associada a um derrame pericárdico; 

a segunda consiste em uma toxicidade crônica, irreversível e 

relacionada a doses totais ≥ 550 mg/m2, que progride para uma 

insuficiência cardíaca congestiva, com taxa de mortalidade 

próxima de 50% (BRUNTON; HILAL-DANDAN; KNOLLMANN, 

2018). Do ponto de vista celular, os indivíduos tratados com 
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DOX podem apresentar uma extensa remodelação, incluindo 

vasta vacuolização citoplasmática, alterações mitocondriais, 

desarranjo e diminuição no número de miofibrilas, inchaço do 

retículo sarcoplasmático e degeneração celular (XIAO et al., 

2019). 

Apesar da possibilidade de ocorrência de 

cardiotoxicidade induzida pela DOX ser bem descrita na 

literatura, os mecanismos subjacentes a esse efeito não são 

totalmente elucidados e vem sendo estudados continuamente, 

na perpestiva subsidiar o desenvolvimento de drogas que 

protegem os indivíduos da cardiotoxicidade induzida pela DOX, 

sem interferir na atividade antitumoral do fármaco.  

 

MECANISMOS DA CARDIOTOXICIDADE INDUZIDA POR 

DOX 

 

Os mecanismos da cardiotoxicidade induzida pela DOX 

têm sido nos últimos anos um objeto de investigação importante 

para a toxicologia e a oncofarmacologia (JUNGSUWADEE, 

2016). 

A cardiomiopatia é uma condição na qual os músculos 

cardíacos são danificados, levando a disfunções cardíacas. 

Vários mecanismos que causam danos aos cardiomiócitos 

foram propostos, e muitos resultam do estresse oxidativo 

iniciado pelo ciclo redox de um elétron da porção quinona 

presente na estrutura química da DOX (KALYANARAMAN, 

2019). 

Tendo isso em vista, os achados apontam que a DOX 

induz cardiomiopatia por um processo contínuo, complexo e 

multifatorial. Isso inclui, direta e indiretamente, a indução de 
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estresse oxidativo, o dano ao DNA e a disfunção mitocondrial. 

Em conjunto com alterações em processos homeostáticos, 

essas ações levam à indução de vias de morte celular, como 

apoptose, autofagia, necrose e ferroptose (KLUCK et al., 2020).  

 

ESTRESSE OXIDATIVO 

 

Os primeiros estudos relacionados à indução de estresse 

oxidativo pela DOX demonstraram que várias enzimas, 

incluindo o citocromo P450 redutase, a NADH desidrogenase e 

a xantina oxidoredutase, poderiam reduzir a DOX 

(hidroxildaunorrubicina) por meio de um mecanismo de redução 

de um elétron, dando origem ao intermediário semiquinona que 

pode reduzir rapidamente o oxigênio para superóxido (O2
•-) por 

meio de um mecanismo cíclico de oxirredução 

(KALYANARAMAN, 2019).  

Outra via de metabolização é por meio da 

aldocetoredutase para produzir o metabólito doxorrubicinol que 

possui duas ações principais. O aumento da concentração 

deste metabólito nos cardiomiócitos inibe a captação de Ca2+ 

pela Ca2+-ATPase no retículo endosarcoplasmático 

(SERCA2A), levando a um aumento da concentração 

citoplasmática do íon, o que culmina em um atraso considerável 

na ativação e inativação da contratilidade dos cardiomiócitos. 

Além disso, o cálcio e a calmodulina podem se ligar 

inversamente aos elétrons da óxido nítrico-sintase endotelial 

(eNOS) para aumentar a formação de superóxido, exacerbando 

a cardiotoxicidade. O deslocamento da distribuição celular do 

cálcio para o citoplasma também pode induzir a apoptose dos 

cardiomiócitos (JUNGSUWADEE, 2016; KLUCK et al., 2020; 



MECANISMOS DA CARDIOTOXICIDADE INDUZIDA POR 
DOXORRUBICINA E POTENCIAIS ESTRATÉGIAS CARDIOPROTETORAS 

331 
 

MA et al., 2020). Concomitantemente, o doxorrubicinol interfere 

na homeostase do ferro por meio de uma inibição das proteínas 

reguladoras do ferro (IRPs) que modulam a expressão do 

receptor de transferrina e ferritina (JUNGSUWADEE, 2016). 

O estresse oxidativo é o acúmulo de radicais livres de 

oxigênio e nitrogênio quando a sua produção excede a 

capacidade de enzimas antioxidantes para detoxificá-los 

(OSATAPHAN et al., 2019). O estresse oxidativo foi proposto 

como um dos principais contribuintes para a morte e disfunção 

de cardiomiócitos após tratamento com doxorrubicina, que age 

induzindo diretamente o aumento destas espécies reativas. A 

porção quinona da DOX pode atuar como um aceptor de 

elétrons, podendo então ser reduzida por uma variedade de 

enzimas para uma semiquinona, com a geração de radicais livre 

de oxigênio (KLUCK et al., 2020; JUNGSUWADEE, 2016; 

KALYANARAMAN, 2019; OSATAPHAN et al., 2019). 

O ciclo redox da DOX consiste primeiramente no anel 

quinona, que é reduzido a semiquinona, em reação catalisada 

por enzimas dependentes de NADH. A semiquinona doa um 

único elétron para uma molécula de oxigênio e se recicla na 

forma de quinona. Durante este processo, o ânion superóxido 

(·O2
-) é gerado. Este ·O2

- interage com a superóxido dismutase 

2 (SOD2) produzindo H2O2, que pode ser detoxificado pela 

catalase ou glutationa peroxidase (GPx) na presença de 

glutationa (GSH). Na presença de íons ferrosos endógenos 

(Fe2+), H2O2 é rapidamente convertido em radical hidroxila 

(·OH), por meio da reação de Fenton; este reativo ·OH pode 

oxidar os lipídios de membrana e subsequentemente gerar 

radicais lipídicos, por exemplo, 4-hidroxi-2-nonenal (HNE). HNE 

é um eletrófilo potente e é um dos aldeídos mais tóxicos 
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gerados durante a peroxidação lipídica. Uma vez formado, o 

radical lipídico interfere com as estruturas e funções das 

proteínas formando adutos de Michael com resíduos de 

histidina, cisteína e lisina. Além disso, o HNE é capaz de formar 

bases de Schiff com resíduos de lisina em proteínas. Como 

resultado, o acúmulo de HNE pode ser tóxico para as células 

(OSATAPHAN et al., 2019; JUNGSUWADEE, 2016). Esta 

teoria da cardiotoxicidade mediada pelo estresse oxidativo foi 

apoiada por uma atenuação do dano ao tecido cardíaco em 

camundongos transgênicos que superexpressam a enzima 

SOD2, quando comparados com seu tipo selvagem, após a 

administração de DOX (JUNGSUWADEE, 2016). 

A exposição dos cardiomiócitos à DOX causa uma 

inibição, por saturação da atividade antioxidante, da catalase e 

da glutationa peroxidase (GPx), deixando os cardiomiócitos 

com meios inadequados de detoxificação para o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) (KLUCK et al., 2020; JUNGSUWADEE, 2016; 

KALYANARAMAN, 2019). Como consequência, ROS podem 

reagir com proteínas, lipídios e DNA, resultando na disfunção 

dos alvos proteicos, peroxidação lipídica e danos ao DNA (XIAO 

et al., 2019). Em relação à sua capacidade detoxificante, os 

cardiomiócitos naturalmente possuem níveis limitados de 

catalase, tornando-os ainda mais suscetíveis ao estresse 

oxidativo e à redução das enzimas antioxidantes (catalase, GPx 

e SOD) induzidos pela DOX.  

 

DANOS AO DNA 

 

DOX também parece atuar dentro do núcleo para 

desencadear o efeito citotóxico em cardiomiócitos. Ela pode se 
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ligar ao proteassomo citoplasmático, que auxilia na sua 

translocação para o núcleo por um mecanismo mediado por 

poros nucleares e dependentes de ATP (GUVEN; SEVGILER; 

TASKIN, 2018). Além disso, a Top-2β, foi identificada como um 

mediador molecular de cardiotoxicidade. Top-2β é localizada 

tanto no núcleo quanto na mitocôndria e é um importante 

regulador da topologia do DNA, ao catalisar a quebra e a 

reintegração do DNA para permitir que as fitas passem umas 

pelas outras (GUVEN; SEVGILER; TASKIN, 2018; 

OSATAPHAN et al., 2019; KLUCK et al., 2020). A ligação do 

fármaco à Top-2β e ao DNA forma o complexo de clivagem Top-

2β – DOX – DNA. Ao se ligar à Top-2β, a DOX supostamente 

interrompe a reintegração do DNA, levando ao acúmulo de 

quebras de DNA de fita dupla, desencadeando assim a 

apoptose (GUVEN; SEVGILER; TASKIN, 2018; OSATAPHAN 

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

Além disso, o mesmo complexo ternário pode ser 

formado com a topoisomerase mitocondrial (Top-2β e Top-1mt), 

DOX pode danificar o DNA mitocondrial induzindo 

fragmentação de fita dupla. Os cardiomiócitos são altamente 

dependentes da função mitocondrial para a produção de 

energia e função contrátil adequada. A interferência com a 

dinâmica mitocondrial está associada ao desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares e metabólicas, incluindo lesão de 

isquemia e reperfusão, síndrome metabólica e também 

cardiotoxicidade induzida por quimioterápicos. A DOX aumenta 

a fragmentação mitocondrial seguida pela geração de ROS e 

apoptose (OSATAPHAN et al., 2019; KLUCK et al., 2020). 

O complexo DOX – Top-2β formado pode inibir a 

transcrição do peroxissoma proliferador ativado por receptor 



MECANISMOS DA CARDIOTOXICIDADE INDUZIDA POR 
DOXORRUBICINA E POTENCIAIS ESTRATÉGIAS CARDIOPROTETORAS 

334 
 

gama coativador-1 (PGC1), incluindo PGC1α e PGC1β, que 

desempenham papéis críticos na biogênese mitocondrial como 

antioxidante. Ainda, camundongos knockout Top-2β específico 

para cardiomiócitos (Top-2β-/-) apresentaram menos danos ao 

DNA e uma menor perda da disfunção mitocondrial, bem como 

menor interferência na fosforilação oxidativa após exposição à 

DOX, indicando a importância dessa estrutura para o 

desenvolvimento de insuficiência cardíaca induzida pelo 

quimioterápico (Zhu et al., 2016; MA et al., 2020; GUVEN; 

SEVGILER; TASKIN, 2018; KLUCK et al., 2020). Foram 

encontradas também alterações na atividade da poli ADP-

ribose polimerase 1 (PARP-1) e na expressão da Sirt6 (BRITO 

et al., 2016; ROOS; THOMAS; KAINA, 2016; MA et al., 2020). 

 

APOPTOSE 

 

Morfologicamente a apoptose é a forma de morte celular 

mais bem estudada, exibindo sinais de encolhimento celular, 

aumento da densidade citoplasmática e diminuição do potencial 

de membrana mitocondrial (MMP), o que altera sua 

permeabilidade. Então, corpos apoptóticos intactos são 

formados para serem absorvidos e degradados por células do 

sistema imune. Com base nos mecanismos subjacentes, a 

apoptose pode ser desencadeada por duas vias, intrínseca e 

extrínseca. A primeira via é causada por distúrbios do 

microambiente como danos ao DNA, excessivo estresse 

oxidativo, desastre mitótico, perda de sinalização do fator de 

crescimento e estresse do retículo endoplasmático (ER), 

enquanto que a via extrínseca envolve a ativação de receptores 
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de morte por ligantes específicos (ROOS; THOMAS; KAINA, 

2016; GALLUZZI et al., 2018; MA et al., 2020). 

Como citado anteriormente, em condições aeróbicas, foi 

demonstrado que o anel quinona na DOX juntamente com o 

ferro induz a formação de radicais livres superóxido 

contribuindo para a formação de peroxidação lipídica (XIAO et 

al., 2019; KLUCK et al., 2020; JUNGSUWADEE, 2016; 

KALYANARAMAN, 2019).  Concomitantemente, há uma 

indução da apoptose pela via mitocondrial por meio da ativação 

da caspase-3 e liberação do citocromo C. Foi demonstrado que 

o ferro intracelular participa  da degradação do fator indutor de 

hipóxia (HIF), que, posteriormente, foi associado ao efeito 

cardioprotetor do dexrazoxano, o único agente protetor 

autorizado para a cardiotoxicidade induzida por doxorrubicina 

(SPAGNUOLO  et al., 2011; MA et al. 2020). 

O estresse oxidativo induzido pela DOX também pode 

estimular a morte por meio do recrutamento de ligantes 

associados a apoptose pela via extríseca, induzido pela 

montagem do complexo de sinalização indutor de morte (DISC), 

que, por sua vez, causa ativação das caspases e clivagem de 

substratos. Um estudo recente mostrou que o mRNA e níveis 

de proteína dos quatro receptores de morte (Fas, TNFR1, DR4 

e DR5) aumentaram significativamente após o tratamento com 

DOX em células tronco pluripotente induzidas (iPS) derivadas 

de cardiomiócitos (ZHAO; ZHANG, 2017). Outro estudo 

associou a indução de morte celular por apoptose ao aumento 

da expressão de ligante de Fas (Fas L) por meio da 

amplificação da atividade do fator nuclear de sinalização de 

células T (NFAT) estimuladas devido ao aumento da 
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concentração citosólica do cálcio induzida pela DOX (ZHAO; 

ZHANG, 2017; MA et al., 2020). 

Além disso, fibroblastos cardíacos exacerbaram a 

apoptose de cardiomiócitos pela liberação de exossomos 

carregando Fas L de forma parácrina durante o tratamento com 

DOX (ZHANG et al., 2019; MA et al., 2020). Dados da literatura 

também demonstram que a proteína matricelular CCN1 

desencadeada por DOX reagiu com integrina α6β1 para 

promover a ativação da proteína quinase ativada por mitogênio 

p38 (p38-MAPK), que estimulou a liberação do segundo 

ativador mitocondrial de caspase (SMAC) e da proteína 

necessária de alta temperatura A2 (HtrA2), em sinergia com 

Fas L, para induzir apoptose em cardiomiócitos (HSU; MO, 

2016; MA et al., 2020). Em células de cardiomioblastos (H9c2), 

a DOX aumentou de forma concentração-dependente a 

expressão de p53, resultando em mudanças na transcrição do 

receptor do fator de crescimento tipo 1 semelhante à insulina 

(IGF-1R), o que contribui para a apoptose (FABBI et al., 2015). 

 

FERROPTOSE 

 

Como citado anteriormente, a DOX interfere diretamente 

em vias de sinalização atribuídas ao íon ferro (Fe2+), sendo um 

importante fator associado à sua capacidade de indução de 

cardiotoxicidade (JUNGSUWADEE, 2016). Especificamente, a 

DOX é capaz de se quelar com o ferro formando complexos de 

doxorrubicina-ferro que promovem o estresse oxidativo 

(OSATAPHAN et al., 2019). Além da via ROS, as evidências 

sugerem que a cardiotoxicidade da DOX também é mediada por 

meio de um mecanismo independente de oxidação, 
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considerado ser um processo chave (OSATAPHAN et al., 2019; 

GAMMELLA et al., 2014). 

Ao interferir nas proteínas reguladoras do ferro (IRPs), o 

tratamento com DOX pode resultar no acúmulo de ferro livre 

nos cardiomiócitos por ação do metabólito doxorrubicinol que 

remove o cluster 4Fe-4S do IRP-1 que, então, é convertido a 

apo-IRP1, que permite a ligação, com altíssima afinidade, a 

elementos responsivos ao ferro (IRE) (ROUAULT, 2019; 

OSATAPHAN et al., 2019), ou seja, a apo-IRP1 poderia se ligar 

a zonas não codificadoras no mRNA de várias proteínas de 

sinalização de ferro, incluindo ferritina e receptor da transferrina 

1 (Rtr1). Este processo complexo contribui para a inibição da 

síntese de ferritina e a ativação da expressão do receptor de 

transferrina, levando, assim, a uma sobrecarga de ferro, o que 

intensifica os efeitos cardiotóxicos. Além disso, a DOX pode 

interferir diretamente com IRE de mRNA das cadeias pesadas 

de ferritina (FHC) suprimindo a expressão de ferritina (FANG et 

al., 2019; ROUAULT, 2019; OSATAPHAN et al., 2019). 

O acúmulo de ferro dentro das mitocôndrias causou 

peroxidação lipídica em sua membrana, o que desencadeou um 

tipo específico de morte celular programada chamada 

‘ferroptose’ (FANG et al., 2019; KOLEINI et al., 2019). 

A ferroptose é uma forma distinta de morte celular 

regulada, sendo um processo dependente de ferro. Foi 

descoberta pela primeira vez em células de carcinoma e 

caracterizadas pelo acúmulo de ferro e de ROS, que podem 

sobrecarregar as defesas antioxidantes, causando danos 

mitocondriais, o que leva a morte celular (YANG et al., 2016; 

GALLUZZI et al., 2018; SUMNEANG et al., 2020). Então, está 
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claro que o acúmulo de ROS e lipídios induzido pela DOX pode 

levar à ferroptose de cardiomiócitos (KOLEINI et al., 2019). 

Foi relatado que a inibição do receptor Toll-like 4 (TLR4) 

e trifosfopiridina nucleotídeo oxidase 4 (NOX4) reduziu 

significativamente a ferroptose (IMAI et al., 2017; CHEN et al., 

2019). Ainda, a glutationa peroxidase 4 (GPx4) pode prevenir a 

ferroptose induzida por erastina e RSL3, agentes indutores 

específicos de ferroptose, através da supressão peroxidação 

lipídica (IMAI et al., 2017; GALLUZZI et al., 2018). 

Consequentemente, a ativação de TLR 4 e NOX 4 induzida por 

DOX demonstrou promover a ferroptose de cardiomiócitos 

(CHEN et al., 2019).  

Em adição, a administração de DOX em camundongos 

promoveu cardiomiopatia com o rápido acúmulo sistêmico de 

ferro não heme via degradação do grupo heme pelo fator 2 

relacionado ao NF-E2 (Nrf2) regulado positivamente pela heme 

oxigenase-1 (HMOX1) (FANG et al., 2019; OSATAPHAN et al., 

2019). No estudo, há indicativo que a doxorrubicina pode induzir 

a morte celular por ferroptose, além da apoptose notável.  

 

POTENCIAIS AGENTES TERAPÊUTICOS E ALVOS PARA A 

AÇÃO DE DROGAS CARDIOPROTETORAS 

 

A maioria dos sobreviventes de cânceres infantis têm 

maior risco de complicações cardiovasculares na vida adulta. 

Assim, a intervenção profilática é ainda mais crítica para mitigar 

e prevenir a cardiotoxicidade em crianças submetidas ao 

tratamento com DOX. Dexrazoxano (DRZ, ou ICRF-187, 

ZINECARD® e Cardioxane®), desenvolvido para ser um 

agente quelante de ferro, é o único medicamento cardioprotetor, 
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aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) e pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para a 

prevenção da cardiotoxicidade das antraciclinas (JIRKOVSKY 

et al,. 2018). DRZ foi capaz de promover cardioproteção em 

crianças portadoras de leucemia linfoblástica (LLA) tratadas 

com DOX (KALYANARAMAN, 2019), não comprometendo a 

eficácia antitumoral da droga (ROSEN et al., 2013; 

KALYANARAMAN, 2019). 

Do ponto de vista da química dos produtos naturais, 

honoquiol é um flavonoide extraído da casca de Magnolia 

officinalis e tem sido usado para tratar muitas doenças 

inflamatórias (TALAREK et al., 2017; SANTOS et al., 2018). Em 

estudos não clínicos, a suplementação com honoquiol protegeu 

o coração de ratos contra cardiomiopatia induzida por DOX, 

melhorando a função mitocondrial. Ainda, foi demonstrado que 

a ativação de Sirtuin 3 mitocondrial (SIRT3) pelo honoquiol foi 

associada à diminuição da cardiotoxicidade induzida por DOX 

em camundongos. Em modelo de xenoenxerto em 

camundongos, o tratamento com honoquiol inibiu a 

cardiotoxicidade induzida por DOX sem comprometer a 

efetividade do quimioterápico (PILLAI et al., 2017). Em adição, 

a proteína SIRT3 foi associada com a melhora da respiração 

mitocondrial em cardiomiócitos H9c2 tratados com DOX (PILLAI 

et al., 2015). Assim, os resultados encontrados até o momento 

mostram que o honoquiol pode ser usado profilaticamente pós-

quimioterapia para prevenir ou mitigar a cardiotoxicidade em 

pacientes em remissão (KALYANARAMAN, 2019). 

Além disso, os fibroblastos cardíacos exacerbaram a 

apoptose dos cardiomiócitos ao liberar exossomos carregados 

com Fas L de maneira parácrina durante o tratamento com 



MECANISMOS DA CARDIOTOXICIDADE INDUZIDA POR 
DOXORRUBICINA E POTENCIAIS ESTRATÉGIAS CARDIOPROTETORAS 

340 
 

DOX. Foi demonstrado que o ácido rosmarínico diminui a 

secreção de Fas L suprimindo o nível de ativação de NFAT e 

as expressões de metaloproteinase 7 (MMP7) em fibroblastos 

cardíacos, atuando assim de forma protetora (ZHANG et al., 

2019). 

Um outro estudo determinou o efeito cardioprotetor do 

polissacarídeo Ganoderma atrum (PSG-1) em camundongos 

tratados com DOX. Os resultados indicaram que o tratamento 

com PSG-1 reduziu significativamente o dano induzido por DOX 

ao miocárdio através da atenuação da apoptose e manutenção 

da estrutura da mitocôndria miocárdica. O polissacarídeo 

elevou o MMP e restringiu a transição da permeabilidade 

mitocondrial (MPT) ao ativar a superóxido dismutase de 

manganês (Mn-SOD) e suprimir as reações em cascata das 

caspases subsequentes (LI et al., 2018).  

 

CONCLUSÕES  

 

O mecanismo da cardiomiopatia induzida pela DOX é 

complexo e multifatorial. A cardiotoxicidade é uma grande 

preocupação ao se avaliar novos candidatos a fármacos 

durante a pesquisa não clínica, sendo um motivo importante 

para a retirada do medicamento após a aprovação. Em relação 

à DOX, mesmo considerando seu potencial terapêutico, a 

indução de cardiotoxicidade limita seu uso clínico. Felizmente, 

os mecanismos de cardiotoxicidade induzidos pela DOX estão 

gradualmente sendo elucidados nos últimos anos, e se 

associam, como principal fator, à produção de espécies reativas 

de oxigênio (ROS), o que aponta para o desenvolvimento de 
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antioxidantes e para a caracterização do seu importante papel 

profilático contra a cardiotoxicidade da DOX. 

Em suma, os mecanismos de morte de cardiomiócitos 

induzido por DOX não são absolutamente independentes, com 

o cross-talk e a sobreposição de vias de sinalização 

confundindo e complicando a cardiotoxicidade. Portanto, faz-se 

necessário um conhecimento mais amplo das ações tóxicas 

sinérgicas a fim de prevenir o efeito de cardiotoxicidade. 

Estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, apoptose e 

ferroptose desempenham um papel importante no 

desenvolvimento da cardiomiopatia. O equilíbrio das dinâmicas 

funções da mitocôndria são interrompidas pela DOX, o que 

resulta no dano ao miocárdio.  

Identificar intervenções bem-sucedidas que poderiam 

atenuar a cardiotoxicidade induzida pela DOX é de extremo 

benefício clínico para pacientes com câncer tratados com este 

quimioterápico. Devido às evidências encontradas até o 

momento, a prevenção da sobrecarga de ferro no músculo 

cardíaco, por meio da via de sinalização de ferro e da ferroptose 

pode ser uma estratégia eficaz na melhoria da cardiotoxicidade 

induzida pela DOX. Além disso, a inibição da ferroptose pode 

ser uma intervenção potencial para prevenir cardiotoxicidade 

induzida pela droga. Estudos futuros são necessários para 

confirmar essa hipótese. 

Assim, no desenvolvimento de estratégias profiláticas 

para a cardiomiopatia induzida por DOX, pode-se considerar 

uma abordagem de terapias combinadas que atuem sem 

comprometer a eficácia terapêutica do agente quimioterápico 

contra o câncer. Os alvos específicos podem incluir a 
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mitocôndria, o núcleo e receptores de membrana envolvidos na 

regulação redox. 
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RESUMO: As neoplasias malignas causam elevados índices de 

mortalidade e constituem um problema de saúde mundial. 

Considerando a vasta biodiversidade brasileira, o bioma 

Caatinga, presente na região Nordeste do país, pode se revelar 

como fonte de recursos vegetais que posuem atividade 

tumoricida. Nesse sentido, realizou-se uma revisão integrativa 

a fim de averiguar informações sobre espécies vegetais desse 

bioma que exibiram compostos com atividade citotóxica contra 

linhagens de células tumorais. Para tanto, elencou-se artigos 

indexados, nos últimos cinco anos, às plataformas do 

Pubmed,Science Direct e Scielo utilizando os descritores 

“Caatinga”, “Plants”, “Antitumor”, “Antineoplastic” e “Cytotoxic”. 

Algumas plantas desse bioma apresentam atividade tumoricida 

e as classes de compostos bioativos com potencial antitumoral 

mais frequentemente encontradas foram os terpenos, 

fenilpropanóides, alcalóides e lectinas; a indução da apoptose 

foi o mecanismo antitumoral predominantemente citado; a 

maioria dos tipos tumorais testados foi responsiva aos terpenos; 

as folhas e a casca do caule foram as partes das plantas que 

mais apresentaram os compostos anticancerígenos; a 

toxicidade dos agentes tumoricidas sobre as linhagens de 
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células saudáveis foi, no geral, menor comparando-se com a 

toxicidade exibida na linhagem de células tumorais. Assim, a 

Caatinga é um promissor campo de estudos sobre terapia 

oncológica, uma vez que abriga grande variedade de espécies 

vegetais que contêm compostos bioativos com propriedades 

anticancerígenas. 

Palavras-chave: Bioma. Neoplasias. Fitoterapia.  

 

INTRODUÇÃO 

  

 A compreensão da saúde pública no Brasil como um 

modelo que engloba variáveis biológicas, individuais, sociais e 

ecológicas permite identificar o ambiente como um dos fatores 

que interferem na saúde humana (RANGEL et al., 2015). Nesse 

contexto, a existência e preservação de biomas naturais, além 

de estarem atreladas ao favorecimento de um estilo de vida 

mais saudável e consequente redução de doenças crônicas, 

oportunizam a realização de pesquisa por compostos vegetais 

com potencial farmacológico. 

Entre as doenças crônicas, espera-se que o câncer seja 

a principal causa de morte e o principal obstáculo para o 

aumento da expectativa de vida no presente século (BRAY et 

al., 2018). Antecedida apenas pelas doenças cardiovasculares, 

as neoplasias malignas são a segunda principal causa de morte 

no mundo e estão associadas a fatores como sedentarismo, 

tabagismo e alimentação. Assim, a busca por terapias 

anticancerígenas alternativas na rica flora brasileira é uma 

medida pertinente (VIANA et al., 2016).  

O uso de compostos extraídos de vegetais como agentes 

antineoplásicos é factível. Uma gama de compostos bioativos 
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proporciona quimioprevenção e terapia anticâncer efetivas e 

seguras através da interferência em várias moléculas e vias de 

sinalização. Na prática, o emprego de plantas na terapia 

oncológica já é uma realidade, a exemplo do uso do taxol obtido 

do vegetal Taxus brevifolia popularmente conhecido por “teixo 

do Pacífico” e da vincristina e vimblastina presentes na Vinca 

rosea, a popular “pervinca de Madagascar” (BISHAYEE; 

SETHI, 2016). 

No Brasil, a Caatinga abriga diversas espécies vegetais 

endêmicas com importância biomédica e social (SILVA et al., 

2020a). O vasto catálogo de espécies vegetais é produto de 

solos diversificados e variações microclimáticas, que 

convergem para a existência de uma abundante quantidade de 

espécies endêmicas raras (RICARDO et al., 2018). 

A Caatinga é alvo de atividades antrópicas que ameaçam 

sua preservação. Tais práticas estão associadas ao 

desmatamento e se originam, por exemplo, do uso inadequado 

da terra e da atividade pecuária, que substituem a vegetação 

nativa por áreas de pastagem. Ademais, as áreas protegidas 

são pequenas e não estão bem conectadas entre si (SILVA; 

LACHER JR, 2019; RIBEIRO et al., 2016). 

Haja vista a preponderância das neoplasias malignas 

como causa de mortalidade e o alto nível de diversidade e 

endemismo da Caatinga, esse estudo tem por objetivo realizar 

revisão na literatura sobre o potencial de plantas desse bioma 

como fonte de compostos com atividade antitumoral. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 A revisão integrativa foi realizada mediante a busca 

eletrônica de artigos científicos indexados nas bases de dados 

Science Direct, National Library of Medicine (PubMed) e 

ScientificElectronic Library Online (Scielo). Utilizou-se o 

operador booleano “AND” e os descritores em inglês e 

português: “Caatinga”, “Antitumoral”-“Antitumor”, “plantas”-

“plants”, “Antineoplásico”-”Antineoplastic”, “Cytotoxicity”-

“Citotoxicidade”. O operador booleano “OR” foi empregado na 

relação entre os descritores “Antitumoral”-”Antitumor” e 

“Antineoplásico”-”Antineoplastic” e “Cytotoxicity”-

“Citotoxicidade”. Foram selecionados os artigos publicados nos 

últimos cinco anos referentes à pesquisa científica de plantas 

do bioma Caatinga e seu potencial tumoricida. 

 Os critérios de inclusão dos estudos primários delimitados 

para a presente revisão foram artigos científicos completos e 

comunicações (short communication) publicados no período de 

2015 a 2020. Foram excluídos os estudos não realizados com 

plantas da Caatinga e não coletadas nesse bioma ou com o 

tema da publicação não relacionado à atividade antitumoral. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O bioma caatinga e os compostos fitoquímicos  
 

Caracterizada como a floresta tropical seca mais diversa 

do planeta (SILVA et al., 2019), a Caatinga é pouco conhecida 

cientificamente em relação aos demais biomas brasileiros (COE 

et al., 2017). Localizada no nordeste do país, constitui o terceiro 

maior bioma do Brasil e é, muitas vezes, referida como 

https://www-sciencedirect.ez20.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0367253018302834#bib0050
https://www-sciencedirect.ez20.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0367253018302834#bib0050
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“Polígono da Seca” em razão do seu irregular padrão 

pluviométrico. Entre os ecossistemas que compõem esse 

bioma, destacam-se: matagais espinhosos de dossel aberto 

com abundância de cactos, florestas semi-áridas mais altas em 

solos sedimentares e florestas decíduas e semideciduais altas 

em substratos mais ricos em nutrientes (SILVA; LACHER 

JR, 2019). 

Em contraste com as condições socioeconômicas de 

pobreza encontradas na região que abriga a Caatinga, a flora 

desse bioma tem um elevado nível endêmico com relevância 

biomédica para as comunidades regionais. Os extratos 

bioativos dessa região semiárida brasileira são dotados de 

importância farmacológica, propiciando recursos nativos 

promissores para o desenvolvimento da fitoterapia (SILVA et 

al., 2020a). Nesse sentido, a presente pesquisa elencou 

estudos sobre algumas plantas da Caatinga que relataram 

potencial atividade antitumoral. Os resultados das buscas nas 

bases de dados somaram 46 artigos, dos quais 32 foram 

excluídos após leitura. A ação antineoplásica, os nomes dos 

compostos extraídos de plantas da Caatinga e os tipos tumorais 

sobre os quais exibiram atividade tumoricida referidos nos 

artigos estão listados na Tabela 1.  
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Tabela 1. Ação tumoricida de compostos vegetais em 

diferentes tipos tumorais 
Espécie 

botânica 

Principal 

composto 

Mecanismo 

de ação 
Tipo tumoral 

Referência

s 

Libidibia 

ferrea 

Ác. gálico e 

elágico 
Apoptose Colorretal  

Guerra et 

al., 2017 

Neoglaziovia 

variegata 
Rutina Citotoxicidade 

Leucemia 

mieloide 

Ibrahim et 

al., 2019 

Chenopodium 

ambrosioides 
Ascaridol 

Antineoplásic

a 
Ovário 

Alves et al., 

2019 

Schinopsis 

brasiliensis 
Flavonóides  Citotoxicidade Colorretal 

Luz et al., 

2018 

Mimosa 

caesalpiniifoli

a 

Ácido betulínico Citotoxicidade 
Ovário, 

leucemia, cólon  

Monção et 

al., 2015 

Annona 

leptopetala 
Espatulenol Antitumoral Leucemia  

Brito et al., 

2018 

Cereus 

jamacaru 

Fenóis e 

alcalóides 

Interfere ciclo 

celular  
Sarcoma 180 

Dutra et al., 

2018 

Moringa 

oleifera 
Lectina Apoptose 

Melanoma 

murino 

Luz et al., 

2017 

Himatanthus 

drasticus 
Triterpeno Citotoxicidade Sarcoma-180 

Moura et al., 

2020 

Bauhinia 

cheilantha 

(Bong.) 

Cariofileno Citoxicidade 

Leucemia, 

adenocarcinom

a de mama 

Silva, et al.,  

2020b 

Croton 

velutinus 

Ésteres 

fenilpropanóide

s 

Citoxicidade 

Melanoma 

murino, 

Leucemia, 

Carcinoma 

cólon, mama e 

hepatocelular 

Abreu et al., 

2020 

Erythroxylum 

bezerrae 

Eritrobezerrina 

C 

Citoxicidade 

média 

Pulmonar, 

adenocarcinom

a de cólon   

Brito, et al 

2020 

Erythroxylum 

pungens 

N,N-

dimetiltriptamina 
Citoxicidade 

HeLa e SiHa*; 

Próstata e renal  

Pereira et 

al., 2018 

Cratylia mollis Lectina 
Colapso 

mitocondrial  
Próstata 

Figueirôa et 

al., 2017 

Fonte: Os autores 

*HeLa e SiHa (células de carcinoma cervical causadas pelos vírus HPV18 e HPV16, 

respectivamente). 
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Terpenos 

 

Diante dos potenciais fitoterápicos tumoricidas relatados, 

um dos compostos bioativos mais encontrados pertence à 

classe dos terpenos, os quais são os mais abundantes e 

heterogêneo grupo de compostos de ocorrência natural. São 

designados como mono, di, tri, tetra e sesquiterpenos de acordo 

com o número de unidades de isopreno que detêm. Nas plantas 

costumam ser o composto majoritário nos óleos essenciais 

desses vegetais (COX-GEORGIAN et al., 2019). 

No estudo referente à Mimosa caesalpiniifolia, o ácido 

betulínico, que é um triterpenóide pentacíclico, exibiu atividade 

citotóxica em linhagem de células cancerosas. De fato, uma 

pesquisa similar também revelou atividade citotóxica bem 

sucedida do ácido betulínico. No estudo relatou-se ação desse 

terpeno nas células A2780 de carcinoma de ovário humano 

devido à sua associação com o aumento da expressão das 

caspases 8, 3 e 9, bem como da proteína Bax e concomitante 

redução dos níveis de Bcl-2. Essas respostas celulares indicam 

indução da apoptose pelo ácido betulínico por vias dependentes 

e independentes mitocondriais (LEE et al., 2019). 

 Dentre os mecanismos detalhados, a apoptose foi várias 

vezes referida como causa responsável pela atividade 

anticâncer. Esse processo é um tipo de morte celular 

programada que efetua a retirada ordenada e eficiente de 

células danificadas, seja por falha no DNA ou outros danos 

causados durante o desenvolvimento. A apoptose pode ser 

iniciada por sinais intrínsecos, como por estresse genotóxico, 

ou por sinais extrínsecos, como a união de ligantes a receptores 

de morte na superfície celular. No câncer, esses processos 



POTENCIAL DE PLANTAS DA CAATINGA COMO ANTITUMORAL: UMA 
REVISÃO 

352 
 

apoptóticos estão desregulados, o que resulta em 

desenvolvimento e progressão do tumor e resistência às 

terapias. Assim, a maioria dos fármacos anticâncer usados 

atualmente em oncologia clínica buscam explorar as vias de 

sinalização apoptóticas intactas com o intuito de que elas 

desencadeiem a morte das células cancerosas (PISTRITTO et 

al., 2016). 

Himatanthus drasticus também demonstrou triterpeno 

como componente com atividade citotóxica (MOURA et al., 

2020). A Annona leptopetala apresentou atividade antitumoral 

através do espatulenol, um sesquiterpeno, que em uma planta 

da mesma família (Annonaceae) também apresentou 

citotoxicidade promissora (BOMFIM et al., 2016). A Bauhinia 

cheilantha também exibiu sesquiterpenos como compostos 

citotóxicos, sendo o principal constituinte o cariofileno (SILVA et 

al., 2020b). O Chenopodium ambrosioides apresentou o 

monoterpeno ascaridol com alta atividade antineoplásica 

(ALVES et al., 2019). Uma pesquisa similar também encontrou 

alta atividade citotóxica no óleo essencial dessa planta em 

razão do ascaridol (DEGENHARDT et al., 2016).  

 

Fenilpropanóides  

 

Croton velutinus, apesar da ação citotóxica na mesma 

linhagem celular tumoral que Bauhinia cheilantha e Mimosa 

caesalpiniifolia, a leucemia HL-60, demonstrou como 

compostos responsáveis pela atividade citotóxica os ésteres 

fenilpropanóides. Os fenilpropanóides podem ser categorizados 

em cinco grupos, que incluem flavonóides, ligninas, ácidos 

fenólicos, estilbenos e cumarinas (KUMAR; SUMNER; 
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SUMNER, 2020). Assim, considerando os flavonóides citados 

em Neoglaziovia variegata e Schinopsis brasiliensis, o 

composto citotóxico de Croton velutinus apresenta familiaridade 

química com os elementos associados a esses vegetais, uma 

vez que, se trata de fenilpropanóides. 

 

Flavonóides 

 

As pesquisas com Schinopsis brasiliensis e Neoglaziovia 

variegata demonstraram a presença de flavonóides como 

agentes citotóxicos. Os flavonóides são polifenóis presentes em 

plantas comestíveis. Estudos pré-clínicos e clínicos apresentam 

dados que sugerem atividade quimiopreventiva e citotóxica 

contra vários tipos de câncer mediante diversos mecanismos 

por parte de flavonóides específicos (AMAWI; ASHBY; TIWARI, 

2017). 

Em Neoglaziovia variegata, rutina e 5,6,7,4'-tetrahidroxi-

3 ', 5'-dimetoxi-flavona 7-O-b-glucopiranose foram os dois 

flavonóides responsáveis por atividade antileucêmica para 

células MOLM-13, sendo a rutina a mais ativa (IBRAHIM et al., 

2019). Estudos anteriores já haviam relatado atividade 

promissora da rutina contra os cânceres de pulmão (A549) e 

cólon humano (HT29 e Caco-2), sendo capaz de reduzir a 

adesão e migração dessas células, inibir a proliferação e reduzir 

a produção de superóxido nas células HT29 (SGHAIER et al., 

2016). 

No estudo com Schinopsis brasiliensis a atividade 

citotóxica também foi atribuída à presença de flavonóides 

glicosídicos, principalmente derivados da quercetina (LUZ et al., 

2018). A quercetina possui efeito antiproliferativo em diferentes 
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linhagens de células cancerígenas, tanto in vitro quanto in vivo. 

Além disso, é reconhecida por seus efeitos moduladores na 

apoptose, migração e crescimento celular através de diferentes 

vias de sinalização (NAM et al., 2016). 

 

Taninos 

 

Schinopsis brasiliensis e Libidibia ferrea apresentaram 

em comum enquanto composto anticâncer o tanino ácido 

gálico. Libidibia ferrea, conhecida como “pau-ferro” ou “jucá”, 

exibiu  capacidade antiproliferativa de indução apoptótica  

através de Bcl-2, caspase-3 e Apaf-1 (via intrínseca), bem 

como, potencial inibição tumoral atuando em alvos importantes 

na tumorigênese na linhagem de câncer colorretal humano HT-

29 (GUERRA et al., 2017). 

O ácido elágico foi encontrado em Libidibia Ferrea, o 

ácido quínico, em Schinopsis brasiliensis e o ácido gálico foi 

detectado em ambas as espécies. Estes são compostos 

fenólicos vegetais com relevante propriedade antioxidante, fator 

significativo na redução de doenças associadas ao estresse 

oxidativo, como ocorre no câncer. A atividade antioxidante 

desses ácidos fenólicos deve-se à sua estrutura estabilizada 

por ressonância que, através do mecanismo de eliminação de 

radicais, atua na doação do átomo de hidrogênio exibindo 

propriedades antioxidantes. Além de evitar os danos oriundos 

das reações de oxidação dos radicais livres, os ácidos fenólicos 

são bem absorvidos pelas paredes do trato intestinal e estão 

associados a competências anti-inflamatórias em humanos 

(KUMAR; GOEL, 2019). É importante destacar que essas duas 

espécies (Libidibia Ferrea e Schinopsis brasiliensis) além de 
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apresentarem compostos em comum (ácido gálico), exibiram 

atividade citotóxica para o mesmo tipo de câncer: o colorretal, 

apesar das linhagens celulares diferentes, HT-29 na 

citotoxicidade referida pela L. Ferrea  e SW-620 na 

citotoxicidade pela S. brasiliensis. 

Dos compostos tumoricidas descritos, ressalta-se a 

presença freqüente do grupo orgânico fenol, tais como os 

contidos nos flavonóides e taninos. De fato, efeitos 

antioxidantes, anti-inflamatórios, citotóxicos, antineoplásicos e 

imunomoduladores de polifenóis naturais são usados há muito 

tempo para a prevenção e tratamento de várias doenças 

(DAVATGARAN-TAGHIPOUR, 2017). A ação quimiopreventiva 

e quimioterápica desses fitoquímicos os torna útil no tratamento 

de diferentes tipos de câncer. Todavia, esses compostos 

podem apresentar baixa biodisponibilidade e toxicidade para 

células normais. A nanonização, entretanto, emerge como uma 

alternativa tecnológica que visa superar tais condições 

(DAVATGARAN-TAGHIPOUR, 2017).  

Além disso, o caráter natural desses polifenóis é um fator 

positivo, considerando a promoção de terapias anticâncer com 

menos efeitos colaterais para a saúde humana. A possibilidade 

de associar drogas convencionais, aos polifenóis é um exemplo 

de uma aplicação benéfica dessas substâncias (MONTANÉ et 

al., 2020). Convém lembrar que mesmo se tratando de 

compostos naturais, o nível de toxicidade deve sempre ser 

considerado, tendo em vista as células saudáveis e a 

possibilidade de averiguar o perfil seletivo desses compostos 

contra as linhagens de células cancerígenas. 

 

  



POTENCIAL DE PLANTAS DA CAATINGA COMO ANTITUMORAL: UMA 
REVISÃO 

356 
 

Alcaloides 

 

O estudo com Cereus jamacaru reportou compostos 

fenólicos e alcaloides do extrato relacionados à atividade 

antioxidante, bem como potencial atuação deles no ciclo celular 

das células tumorais in vitro e in vivo, bloqueando processos 

metabólicos necessários para a sobrevivência das células, 

levando a efeitos anticâncer e redução tumoral (DUTRA et al., 

2018). Compostos citotóxicos alcaloides também foram 

descritos em Erythroxylum bezerrae e Erythroxylum pungens: a 

eritrobezerrina C, um alcaloide tropano, e o alcaloide N,N-

dimetiltriptamina (DMT), respectivamente (PEREIRA et al., 

2018; BRITO et al., 2020). Sabe-se que o DMT ativa uma 

proteína chaperona intracelular, o receptor sigma-1, resultando 

na produção de proteínas antiestresse e antioxidantes (SZABO 

et al., 2016).  

 

Lectinas 

 

Na pesquisa com Moringa oleifera o destaque citotóxico 

foi para as lectinas contidas na semente, que são proteínas de 

ligação a carboidratos. A lectina foi responsável por elevar a 

formação mitocondrial de espécies reativas de oxigênio, bem 

como propiciar a ativação da via referente a apoptose via 

estímulo das caspases 3, 8 e 9 em células B16-F10 (melanoma 

murino) (LUZ et al., 2017).  

Em Cratylia mollis as lectinas também contidas na 

semente, foram os componentes citotóxicos relatados. Elas 

foram responsáveis por elevar a geração de superóxido 

mitocondrial, e a concentração de cálcio citosólico. Esses 
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efeitos prejudicaram a formação de ATP por terem reduzido a 

fosforilação oxidativa. Não houve bloqueio da morte celular 

resultante por inibidores da TPM (transição de permeabilidade 

mitocondrial) (FIGUEIRÔA et al., 2017). 

As lectinas vegetais colaboram na indução da morte 

celular através da autofagia e apoptose, indicando sua possível 

implicação no mecanismo inibitório do câncer. A ação de 

lectinas vegetais também foi responsável por atividades 

imunomodulatórias, o que permite traçar métodos terapêuticos 

que aliem imunoterapia com outros tratamentos anticâncer 

(BHUTIA et al., 2019).   

 

Responsividade dos tipos tumorais aos compostos 

químicos 

  

A citotoxicidade contra o câncer de cólon da linhagem 

HCT-116 foi descrita nos estudos com Mimosa caesalpiniifolia, 

Croton velutinus e Erythroxylum bezerrae, com seus compostos 

pertencendo respectivamente às classes dos terpenos, ésteres 

fenilpropanóides e alcalóide. O terpeno de Bauhinia cheilantha 

e o éster fenilpropanóide de Croton velutinus tiveram como alvo 

de atividade citotóxica a linhagem MCF-7 de câncer de mama. 

O alcaloide da Erythroxylum pungens e a lectina da Cratylia 

mollis exerceram citotoxicidade sobre a linhagem PC-3 do 

câncer de próstata.  

De modo similar, os estudos com as plantas 

Chenopodium ambrosioides e Mimosa caesalpiniifolia, que 

apresentaram tipos de terpenos como principal composto 

citotóxico, também descreveram ação contra o mesmo tipo de 

câncer: o ovariano. A linhagem celular não foi especificada no 
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artigo referente ao Chenopodium ambrosioides, sendo a da 

Mimosa caesalpiniifolia, a OVCAR-8. 

Com linhagens celulares diferentes, a atividade 

citotóxica para a leucemia foi referida nos estudos associados  

à Mimosa caesalpiniifolia, Neoglaziovia variegata e Annona 

leptopetala, relativos às seguintes linhagens celulares 

respectivamente:HL-60, MOLM-13, K-562, com exceção de 

Bauhinia cheilantha e Croton velutinus, que apresentaram 

atividade antitumoral sobre a mesma linhagem celular tumoral 

que Mimosa caesalpiniifolia (HL-60). Além dessa semelhança, 

Mimosa caesalpiniifolia, Annona leptopetala e Bauhinia 

cheilantha apresentaram compostos que fazem parte do 

mesmo grupo, o dos terpenos: ácido betulínico (triterpeno), 

espatulenol (sesquiterpeno) e cariofileno (sesquiterpeno), 

respectivamente. 

 

Características gerais das plantas coletadas 

 

As características gerais relativas às partes anatômicas 

vegetais, local de coleta das plantas investigadas estão 

especificadas na Tabela 2. As partes das plantas mais 

frequentemente investigadas foram as folhas e casca do caule, 

seguidas pelas sementes e raízes. Os estados do Nordeste em 

que mais ocorreram as coletas das plantas foram Pernambuco 

e Ceará. Foram relatados o uso popular das plantas em nove 

estudos. A presença de uso popular dessas espécies vegetais 

é de extrema relevância, uma vez que permite confrontar o 

conhecimento não acadêmico e o científico, viabilizando a 

validação do uso medicinal e possivelmente, sua incorporação 

ou contraindicação pelos serviços de saúde. Além disso, 
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representa uma oportunidade de inclusão e valorização de 

saberes tradicionais na estruturação da assistência em saúde 

(ALCANTARA et al., 2015), tornando esse processo menos 

excludente. 

 

Tabela 2. Características e partes de plantas da Caatinga com 

atividade antitumoral 

Espécie botânica 
Parte 

planta 
Local de coleta 

Uso 

popular 
Referência 

Libidibia ferrea Fruto Não especificado Presente 
Guerra et al., 

2017 

Neoglaziovia 

variegata 
Folhas Petrolina (PE) Presente 

Ibrahim et al., 

2019 

Chenopodium 

ambrosioides 

Folhas e 

frutos  
Não especificado ND* Alves et al., 2019 

Schinopsis 

brasiliensis 
Casca 

Petrolina/Lagoa 

Grande (PE) 
ND Luz et al., 2018 

Mimosa 

caesalpiniifolia 

Casca do 

caule 
Teresina (PI) Presente 

Monção et al., 

2015 

Annona leptopetala Folhas Serra Branca (PB) Presente Brito et al., 2018 

Cereus jamacaru Cladódido Alagoas Presente Dutra et al., 2018 

Moringa oleifera Semente Recife (PE) Presente Luz et al., 2017 

Himatanthus 

drasticus 

Casca do 

caule 
Crato (CE) Presente 

Moura et al., 

2020 

Bauhinia cheilantha Folhas Caucaia (CE) Presente  Silva et al., 2020b 

Croton velutinus Raízes 
Morro do Chapéu 

(BA) 
Presente  

Abreu et al., 

2020. 

Erythroxylum 

bezerrae 

Casca do 

caule 
Serra das Almas (CE) ND Brito, et al 2020 

Erythroxylum 

pungens 
Raízes 

Serra Negra do Norte 

(RN) 
ND 

Pereira et al., 

2018 

Cratylia mollis Semente Pernambuco ND 
Figueirôa et al., 

2017 

Fonte: Os autores * Não Determinado 
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Nível de toxicidade dos agentes anticancerígenos em 

linhagens não tumorais 

 

Considerando os potenciais efeitos de toxicidade em 

linhagens de células não tumorais e saudáveis, os níveis de 

toxicidade descritos nos estudos para essas células se 

encontram na Tabela 3. 

As pesquisas com Chenopodium ambrosioides, Bauhinia 

cheilantha e Cratylia mollis não descreveram testes para 

toxicidade em células sadias ou linhagens não tumorais. 

Embora algum nível tóxico dos flavonóides presentes em 

Neoglaziovia variegata tenha sido descrito em células renais 

saudáveis (menor em comparação com a linhagem tumoral), há 

estudos que indicam um efeito renoprotetor por parte dos 

flavonóides (VARGAS et al., 2018). A rutina, o flavonóide em 

questão, já demonstrou efeito protetor contra a nefrotoxicidade 

induzida pela cisplatina em ratos. Esse dano da cisplatina aos 

néfrons restringe, inclusive, seu uso no tratamento do câncer. A 

rutina possui ação antioxidante e anti-inflamatória bem 

sucedidas, e é capaz de prevenir o estresse oxidativo (ZAAZAA; 

MOTELP; ANISS 2019). Outro estudo também indicou efeito 

protetor da rutina no tratamento da nefrotoxicidade induzida 

pela vancomicina, impedindo que houvesse ativação da 

caspase induzida pela vancomicina, despolarização da 

membrana mitocondrial e subsequente apoptose de células 

tubulares renais (QU et al., 2019). Assim, ainda que a rutina 

tenha exibido alguma citotoxicidade nas células epiteliais renais 

do rato, pesquisas na literatura relatam a rutina como 

nefroprotetora.  
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Tabela 3. Seletividade da ação citotóxica de compostos 

extraídos de plantas da Caatinga 
Espécie botânica Toxicidade em células sadias  Tipo celular  

Libidibia ferrea Ausência da inibição proliferação celular 
Rim 

embrionário 

Neoglaziovia variegata Menor resposta a exposição em relação a 

linhagem tumoral 

Células 

epiteliais rim 

rato 

Schinopsis brasiliensis Menor citotoxicidade em relação a linhagem 

tumoral colorretal  

Fibroblastos 

murinos 

Mimosa caesalpiniifolia Seletividade menor em relação a 

citotoxicidade em células de leucemia  

Leucócitos 

humanos   

Annona leptopetala Nenhum efeito citotóxico e antiproliferativo Queratinócitos 

humanos  

Cereus jamacaru Menor citotoxicidade em relação ao 

sarcoma 180 

Linfócitos 

humanos  

Moringa oleifera Menor citotoxicidade em relação ao 

melanoma  

Fibroblasto 

humano  

Himatanthus drasticus Ausência de citotoxicidade, mas genotóxico 

em células do sangue 

Fígado, rim, 

baço e sangue  

Croton velutinus 

 

Citotoxicidade 

Fibroblasto 

pulmonar 

humano  

Erythroxylum bezerrae 
Baixa toxicidade Fibroblastos 

murinos 

Erythroxylum pungens 
ND Fibroblastos 

murinos 

Fonte: Os autores 

* Não Determinado 

 

No estudo acerca da planta Croton velutinus, a 

citotoxicidade exibida na linhagem não tumoral de fibroblasto 

pulmonar humano (MRC5) é útil para avaliar a seletividade 

desses ésteres fenilpropanóides. Como houve toxicidade para 

a linhagem não tumoral, os autores classificaram esses 

compostos como possuindo um perfil de seletividade moderada 
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contra a maioria das linhagens de células cancerígenas 

avaliadas (ABREU et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

A elevada biodiversidade e singularidades climáticas, 

fitofisionômicas e espaciais da Caatinga tornam esse bioma um 

promissor campo de estudos sobre o tratamento do câncer. A 

ação de compostos fitoquímicos desse bioma sobre vias 

moleculares que envolvem a indução da apoptose é frequente. 

Isso denota importante atributo na ação contra a 

carcinogênese, processo, na maioria das vezes, caracterizado 

pela evasão da cascata apoptótica. Além disso, mais estudos 

são necessários e podem explorar outras partes ainda não 

pesquisadas das plantas. Embora a maioria dos agentes 

antitumorais tenha apresentado menor toxicidade sobre células 

não tumorais em relação às tumorais, trabalhos futuros podem 

ampliar a avaliação da seletividade da ação citotóxica incluindo 

uma amostra mais diversa de linhagens de células saudáveis. 

Assim, a preservação e o uso sustentável dos recursos naturais 

da Caatinga são imprescindíveis para o avanço de pesquisas 

sobre novas terapias oncológicas. 
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RESUMO: Os centros de informação sobre medicamentos 
desempenham um papel importante no fornecimento de 
informações confiáveis, tanto para profissionais da saúde 
quanto para população no geral. Baseado nisso, o presente 
trabalho objetiva, por meio de relato de experiência, mostrar 
algumas das ações de conscientização promovidas pelo 
CIM/UEPB nos anos de 2019 e 2020 em seu consultório,  na 
universidade aberta à maturidade(UAMA) e na UBS professora 
odete leandro oliveira, bem como atuação nas mídias sociais. 
No decorrer das ações desenvolvidas, o feedback foi positivo 
por parte dos envolvidos, sendo observada uma maior interação 
dos pacientes da UBS e do consultório com os extensionistas, 
melhoria da qualidade de vida dos alunos da UAMA e maior 
interação nas mídias sociais com os solicitantes. 
 
Palavras-chave: Uso de Medicamentos. Farmacovigilância. 
Assistência farmacêutica. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Os Centros de Informação sobre Medicamentos (CIM) são 

considerados unidades operacionais que proporcionam 

informações técnico-científicas sobre medicamentos de modo 

objetivo e favorável, e constituem uma estratégia para atender 

as necessidades particulares de informação.  A compreensão 

técnica de qualidade fornecida pelos CIM pode auxiliar 

significativamente na promoção do uso racional de 

medicamentos e no direito integral e universal à saúde (SILVA, 

2018). 

 A Organização Mundial da Saúde estabelece como uso 

racional de medicamentos (URM) quando o paciente recebe um 

medicamento de acordo com a sua condição clínica, em doses 

adequadas às suas necessidades individuais, em um período 

satisfatório e ao menor custo para si e para a comunidade 

(OMS, 2019). 

 No entanto, erros de medicação ainda são recorrentes em 

âmbito nacional.  Descuidos de prescrição, administração e 

dispensação dos medicamentos podem acarretar graves 

problemas em pacientes, como internações hospitalares e/ou 

óbito. Dessa forma, o uso racional de medicamentos (URM) 

torna-se uma estratégia importante a ser aplicada para a 

promoção da saúde (NICOLETTI, 2017). 

 Os serviços prestados pelos Centros de Informação sobre 

Medicamentos auxiliam no fornecimento de informação técnico-

científica tanto a profissionais de saúde, na tomada de 

decisões, como, também, à comunidade leiga, no que se refere 

ao conhecimento sobre o medicamento e o seu uso correto 

(SILVA, 2018). 
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 Nesse sentido, o CIM localizado na Universidade Estadual 

da Paraíba, conta com a contribuição de uma equipe 

multidisciplinar, formada por extensionistas dos cursos de 

Farmácia, Enfermagem e Educação física, com a finalidade 

principal de promover o Uso Racional de Medicamentos (URM). 

São desenvolvidas atividades pautadas na produção de 

informações técnico-científicas sobre medicamentos, de forma 

objetiva e oportuna (SAÚDE, 2016). 

Atualmente, o CIM/UEPB faz parte dos mais de 24 

CIM’s, que estão vinculados a Rede Brasileira de Centros e 

Serviços de Informação sobre Medicamentos (REBRACIM), 

instituída pela Portaria Ministerial nº 2.647, de 4 de novembro 

de 2013 (SAÚDE, 2016). O atendimento é feito de forma 

presencial, na sala do CIM, como também de forma virtual, 

através das redes sociais e do e-mail disponibilizado para 

recebimento das solicitações.  

Além disso, o CIM/UEPB oferta o atendimento em 

parceria com a Unidade Básica de Saúde(UBS) Professora 

Odete Leandro Oliveira, inaugurada em outubro de 2019 no 

Campus I da UEPB, sob a supervisão dos farmacêuticos 

responsáveis pelo programa. Outra parceria importante é com 

a Universidade Aberta à Maturidade (UAMA), em que 

CIM/UEPB destina-se ao desenvolvimento de atividades com 

os idosos, através de ações educativas, acompanhamento 

farmacoterapêutico e orientação correta sobre o uso de 

medicamentos. 

 

OBJETIVO 

 

Relatar a experiência de atuação do CIM/UEPB por 
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extensionistas do curso de farmácia, com ênfase nas atividades 

desenvolvidas e resultados alcançados a partir dessas 

contribuições.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O CIM/UEPB funciona todos os dias úteis das 08h às 

17h, dispondo de um espaço físico onde as pessoas possam se 

dirigir para serem atendidas ou sancionarem suas dúvidas. 

Desde o ano de 2015 expande a área de atuação para além do 

atendimento presencial, por telefonemas e mensagens, 

alcançando um maior número de solicitações através das redes 

sociais como o Instagram e whatsapp. 

Ao longo do ano 2019, diversas ações foram 

desenvolvidas, a fim de enaltecer a importância do cuidado com 

a saúde e com a utilização dos medicamentos. No presente ano 

2020, o trabalho foi realizado mais ativamente através da 

página do Instagram, com publicações educativas frequentes, 

abordando temas do interesse da população a fim de elucidar 

dúvidas, em especial neste período da pandemia do SARS-

Cov2 (COVID-19).  

Em suas atividades, os discentes do programa 

desenvolvem diversas atividades voltadas para os idosos da 

universidade aberta à maturidade e ações, em conjunto com a 

UBS, que visem atender os pacientes desse local com 

orientações pertinentes, levando em consideração a 

necessidade e demanda de cada parceiro. 
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Ações desenvolvidas pelo CIM  

 

Desde o ano de 2015, o CIM/UEPB expande sua área de 

atuação para além do espaço físico e telefonemas, tendo um 

maior alcance no número de solicitações através das redes 

sociais como o Instagram e whatsapp, a fim de elucidar dúvidas 

frequentes. Semanalmente são feitas publicações no 

instagram, alguns dos temas abordados foram a descoberta de 

novos medicamentos, os efeitos que determinados fármacos 

podem causar no organismo, também chamamos atenção para 

assuntos pertinentes como setembro amarelo, outubro rosa, 

novembro azul, dia internacional do farmacêutico, dentre 

outros. 

A metodologia utilizada no processo de resposta às 

solicitações recebidas é a seguinte: a pergunta advinda por e-

mail, instagram, whatsapp, telefone ou pessoalmente, deve ser 

respondida, sempre comunicando aos outros extensionistas, 

para saber se a solicitação está em processo de resolução. As 

informações liberadas possuem no mínimo três referências 

atualizadas e formatadas segundo ABNT, sendo a resposta 

emitida na folha padrão, identificando o(s) aluno (s) plantonistas 

que responderam a solicitação e o farmacêutico.  

Após avaliação por parte das professoras responsáveis, 

esta é enviada para o solicitante no prazo de 24 horas, e, na 

mesma via que foi solicitada (e-mail, whatsapp, telefone, 

instagram, etc.). Para responder a tais solicitações os 

plantonistas tomam por base os seguintes meios: Micromedex, 

Drugs, Bulário ANVISA, artigos científicos, ou livros. 
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Figura 1: Atendimento à solicitação na sala do CIM. 

 
Fonte: autoria própria. 

Atuação do CIM em parceria com a UBS 

Em 09 de Outubro de 2019 aconteceu a inauguração da 

Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Professora Odete 

Leandro Oliveira - situada nas dependências da UEPB , que 

contou com a participação dos extensionistas do CIM-UEPB e 

os professores responsáveis pelo programa. 

Com o objetivo de realizar o rastreamento em saúde, 

visando paciente com indícios e/ou confirmação de diabetes e 

hipertensão, foram realizados 74 atendimentos com aferições 

de pressão e de glicemia, cujo público alvo foi os próprios 

estudantes da universidade e os cidadãos que estavam no local 

(pacientes da UBS, visitantes da inauguração). Sua realização 

foi de grande valia, uma vez que passamos a acompanhar 

vários pacientes após o evento, na faixa etária de 19 a 75 anos. 

A partir da inauguração da UBS, o CIM deu início ao seu 

trabalho em conjunto com a unidade, ofertando 

acompanhamento farmacêutico aos pacientes, com o auxílio 

dos extensionistas estudantes de farmácia e sob supervisão da 
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professora e farmacêutica responsável pelo programa. 

Esse atendimento é possibilitado através de um 

agendamento prévio, para garantia da qualidade, onde são 

realizados testes de glicemia, aferição da pressão arterial, 

manejo de problemas de saúde autolimitados, 

acompanhamento farmacoterapêutico, medidas 

antropométricas, e rastreamento através da aplicação da escala 

de Findrisc que se apresenta como um importante instrumento 

para analisar a predisposição de diabetes, obesidade e 

hipertensão e auxilia no direcionamento e planejamento de 

ações de prevenção e promoção da saúde. 

Figura 2: Equipe do CIM na inauguração da UBS. 

   
Fonte: autoria própria. 
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Figura 3: Cartão de acompanhamento individual. 

           

 Fonte: autoria própria. 

Atuação do CIM-UEPB na Universidade Aberta à 

Maturidade (UAMA), Campina Grande – PB. 

A UAMA tem como objetivo possibilitar aos idosos à 

participação em aulas de formação especial aberta à 

maturidade, aprofundando seus conhecimentos em diversas 

áreas como: saúde, educação, direito, letras, pedagogia, 

tecnologia, cultura, lazer e temas relacionados ao 

envelhecimento humano. 

Essa faixa etária compreende uma população que 

merece atenção especial dos profissionais de saúde. Mediante 

isso, o CIM/UEPB atua também na Universidade Aberta à 

Maturidade, na qual os idosos possuem total assistência dos 

extensionistas que estão disponíveis para esclarecer dúvidas, 
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aferir pressão, avaliar a glicemia dos diabéticos e orientá-los 

quanto a sua farmacoterapia. 

Ainda, o CIM/UEPB todos os dias úteis cumpre com o 

papel de divulgar informações relacionadas à saúde e 

medicamentos, seja através das redes sociais, seja através de 

palestras, gincanas e distribuição de folders. Para o ano de 

2019 foram realizadas em média 26 atividades com ações 

educativas na UAMA, algumas estão exemplificadas na tabela 

1. 

 

Tabela 1: ações executadas pelos extensionistas na UAMA. 

 

AÇÕES  OBJETIVOS 

 

Papel do Centro de 

Informações sobre 

Medicamentos (CIM) 

Informar os objetivos e 

propostas do CIM aos idosos, 

buscando 

incentivá-los a  procurarem e 

obterem um uso correto de seus 

medicamentos. 

 

Automedicação 

Alertar para os possíveis 

riscos que  podem ser 

desencadeados, bem como 

orientar a busca de 

esclarecimentos com os 

profissionais de saúde. 

 

 

Viroses 

Oferecer informações científicas 

de forma facilitada para uma 

aprendizagem acerca das 
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diferentes viroses. Ainda, 

ressaltando a importância da 

vacinação. 

 

 

Outubro Rosa 

Esclarecer sobre o câncer de 

mama e do colo de útero, 

ressaltando a necessidade dos 

cuidados e tratamento, bem 

como a importância do 

diagnóstico precoce. 

 

 

Novembro Azul 

Prestar esclarecimentos sobre o 

câncer de próstata, ressaltando 

a necessidade da prevenção e 

cuidados, bem como a 

importância do 

 diagnóstico precoce. 

Segurança do Idoso Oferecer conhecimento aos 

 idosos sobre as questões de 

segurança voltadas a violência, 

riscos existentes de queda e 

formas de evitá-las. 

 

 

Uso Racional de Medicamentos 

Informar aos idosos o risco do 

uso incorreto de medicamentos, 

como também possíveis 

interações medicamentosas. 

Assim, mostrando a 

necessidade da 

atuação farmacêutica. 
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Dor 

Esclarecer as dúvidas dos 

idosos, destacando a relevância 

de procurar um profissional da 

saúde, a fim de evitar o uso 

incorreto de anti-inflamatórios. 

 

Plantas Medicinais 

Verificar o conhecimento dos 

idosos a respeito do tema e 

incentivar o uso seguro e correto 

de algumas plantas. De modo 

que auxiliasse no tratamento da 

hipertensão,  

glicemia e/ou ansiedade. 

 

As ações descritas na tabela 1 foram realizadas com 

base em temas recorrentes no dia a dia dos idosos. Estes são 

atendidos pelos extensionistas que analisam o estado de 

saúde, bem como, o interesse de conhecimento que 

demonstram. Mediante isso, são preparadas as atividades 

educativas, mostrando a eles um pouco sobre cada tema e 

tirando as dúvidas que surgirem. 

 Destas atividades a de plantas medicinais (Figura 2), foi 

bastante relevante, devido ao fato deles se interessarem em 

conhecer mais sobre os chás que costumam ingerir e muitas 

vezes de forma incorreta. Assim, aprenderam a melhor forma 

de preparar os chás, por decocção e infusão, e as plantas 

indicadas para auxiliar no controle da hipertensão, glicemia e 

ansiedade. 
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Figura 4: Palestra sobre plantas medicinais. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Na UAMA, cada idoso possui uma ficha (Figura 5) 

baseada na Cartilha do idoso e em questões pertinentes à 

terceira idade, onde os extensionistas-CIM são responsáveis 

por preencher as informações, mediante entrevista e 

acompanhamento diário. Assim, é possível analisar seus 

parâmetros clínicos, verificar a existência de interações 

medicamentosas e promover alguma orientação quando 

necessário. É ainda com base nesse acompanhamento que são 

realizadas constantemente ações e dinâmicas educativas 

visando promover conhecimento aos idosos quanto aos mais 

variados temas de saúde, como visto na tabela 1. 
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Figura 5: Ficha de acompanhamento do idoso.

 
Fonte: autoria própria. 
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REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 Os Centros e Serviços de Informações Sobre 

Medicamentos (CIM/SIM) funcionam como ferramentas de 

apoio que visam a promoção de saúde, práticas seguras e 

racionais relacionadas ao uso de medicamentos, fortalecimento 

da gestão e das ações e serviços de saúde, nos diferentes 

níveis. Segundo o Ministério da Saúde 2015,  no Brasil, existem 

diversos CIM/SIM que atuam fornecendo informações técnico-

científicas de forma objetiva, oportuna e que atenda às 

necessidades específicas com base nas melhores evidências 

disponíveis. 

 Estes serviços do CIM são responsáveis pelo 

fornecimento de suporte à tomada de decisão clínica, através 

de respostas enviadas às solicitações, bem como por meio do 

preparo de materiais informativos espontâneos, como notas 

técnicas, alertas de medicamentos, boletins e demais 

informações (BRANDÃO, 2020).  

 O elevado volume de informações disponíveis e o tempo 

limitado dos profissionais deixam clara a necessidade de 

avaliação crítica e qualificada da informação para que seja 

prestado um atendimento correto e seguro sobre o emprego de 

medicamentos. Assim, uma das funções primordiais dos CIMs 

consiste no recebimento e resposta a dúvidas relacionadas a 

medicamentos provenientes de profissionais da saúde, 

denominada de informação passiva (FLÔRES, 2017). 

 Nesse contexto, a informação que os profissionais da 

saúde utilizam na sua prática diária provém da indústria 

farmacêutica. Sendo, dessa forma, o fornecimento de 

informação  independente essencial. Assim, a OMS entende 

que Centros de Informação sobre Medicamentos (CIMs) e 
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boletins sobre medicamentos são recursos importantes na 

divulgação de informação independente e não enviesada. Tais 

recursos podem ser solicitados por instituições governamentais 

e/ou não governamentais, como também, hospitais 

universitários. É realizada sob a supervisão de um profissional 

da saúde treinado em informação sobre medicamentos 

(FLÔRES, 2017). 

Os Centros de Informações de medicamentos atuam a 

nível local, regional ou nacional, de modo que muitos estão 

integrados em serviços clínicos.  Os CIMs devem estar isentos 

de conflitos de interesse que possam influenciar no 

fornecimento de informação imparcial e de qualidade, e usar os 

princípios da Prática Baseada em Evidências na provisão 

(MENDES, 2018). 

A atividade dos centros de informação de medicamentos 

se concretiza por meio de duas  vertentes: realizam a 

informação passiva, mediante resposta a questionamentos, 

geralmente, colocadas por profissionais de saúde ou usuários 

de medicamentos. Ainda, podem ser desenvolvidas 

informações ativas, tomando a iniciativa de proporcionar 

informação, orientada às necessidades dos  utilizadores  e  com  

um  propósito  essencialmente educativo (MENDES, 2018).  

 A Organização Mundial da Saúde estabelece como uso 

racional de medicamentos (URM) a situação em que o paciente 

recebe um medicamento apropriado à sua condição clínica, em 

doses adequadas às suas necessidades individuais, em um 

período satisfatório e ao menor custo para si e para a 

comunidade. Nesse sentido, o repasse da informação de 

qualidade mostra-se atualmente como uma das principais 

ferramentas para o estabelecimento do uso racional de 
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medicamentos, um dos princípios atendidos pelos CIMs 

(NICOLETTI, 2017). 

Os benefícios terapêuticos obtidos com o uso correto dos 

medicamentos são inegáveis, no entanto, seu elevado consumo 

entre os idosos pode acarretar riscos à saúde. Os idosos fazem 

uso, em média, de dois a cinco medicamentos diariamente e 

são particularmente mais sensíveis aos efeitos adversos, 

interações medicamentosas e toxicidade. Além disso, neste 

grupo etário é comum encontrar  prescrições  de  doses  e  

indicações  inadequadas,  redundâncias  e  o  uso  de  

medicamentos sem valor terapêutico (BEZERRA, 2016). 

Nesse sentido, os graduandos em farmácia do CIM têm 

a responsabilidade de promover a assistência farmacêutica ao 

idoso e orientar quanto ao uso racional de medicamentos, seja 

sob a forma de orientação individual ou em grupo, e também de 

realizar um acompanhamento farmacoterapêutico tanto dos 

idosos da UAMA quanto da UBS.  

Dessa forma, o incentivo a saúde da pessoa idosa se 

baseia na integração de diversos setores que envolvem ações 

e políticas que influenciam na melhoria das condições de vida 

populacional. Com isso, as instituições buscam profissionais 

que possam transmitir conhecimentos sobre a vida na terceira 

idade e produzir educação em saúde, como o entendimento 

sobre as doenças, como preveni-las, seus possíveis efeitos e 

como manter-se em boa qualidade de vida (DIAS, 2016).  

  

CONCLUSÕES  

 

A contribuição e atuação dos Centros de Informação sobre 

Medicamentos (CIM’s) são imprescindíveis, especialmente 
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numa sociedade que com o passar dos anos vem fazendo cada 

vez mais uso de medicamentos para a manutenção da 

qualidade de vida, tornando esses centros um ponto base para 

informação. A intervenção do CIM/UEPB seja na Universidade 

Aberta à Maturidade (UAMA), na UBS professora Odete 

Leandro ou nas redes sociais se mostra bastante eficaz. Uma 

vez que o acompanhamento realizado com os pacientes da 

UBS e com os idosos alunos da UAMA propõe métodos de 

coleta e armazenamento de dados, no qual, auxilia nas 

intervenções quanto à orientação na farmacoterapia desses 

alunos/pacientes. Ainda, o trabalho realizado no 

desenvolvimento de ações de conscientização que foram 

realizadas presencialmente nesses locais, bem como nas 

mídias sociais, permite cada vez mais um melhor e maior 

alcance de informações a população. Dessa forma, a partir do 

desempenho dessas atividades tem-se o feedback dos 

envolvidos, que tiram dúvidas, questionam as informações 

apresentadas e mostram agradecimento por isso. Portanto, a 

importância dessa relação dos extensionistas com cada público 

proporciona ensinamento e aprendizagem, trazendo uma carga 

de experiência para ambos e qualidade de vida para os idosos 

em especial. 
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RESUMO: O atual estilo de vida leva as pessoas vivenciarem 
situações cada vez mais difíceis e estressantes, o que pode 
levar a quadros de transtornos psicológicos como ansiedade e 
depressão. Uma alternativa para tratamento destes problemas 
é o uso de substâncias psicotrópicas, que promovem uma 
melhor noite de sono e um maior rendimento nas atividades 
cotidianas. Porém, vem sendo observado um aumento 
considerável no uso destes medicamentos, de forma irracional 
e abusiva, tornando um fator preocupante na sociedade atual, 
considerando os graves efeitos colaterais que pode ocasionar. 
Este trabalho trata-se de um estudo descritivo, de corte 
retrospectivo e abordagem quantitativa que tem como objetivo 
verificar o consumo de medicamentos psicotrópicos 
dispensados em uma Farmácia comercial de Sapé/PB, durante 
o período de julho a dezembro de 2019, utilizando dados 
provenientes do SNGPC. Para a análise quantitativa foram 
coletadas as seguintes informações: medicamento dispensado, 
sua quantidade e concentração e mês da dispensação. Durante 
o período avaliado, foram dispensados 2557 psicotrópicos, no 
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qual os ansiolíticos e hipnóticos foram os que tiveram maior 
prevalência (48,22 %), sendo o clonazepam o medicamento 
mais prescrito de todo o estudo com 591 unidades vendidas. A 
segunda classe mais dispensada foi de antidepressivos com 
31,64 % das vendas, com predominância da amitriptilina e por 
último os antipsicóticos com 20,14 % do total, sendo que a 
risperidona foi a mais dispensada nessa classe. 
Palavras-chave: Transtornos psicológicos; medicamentos 
psicotrópicos; dispensação. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 O atual estilo de vida leva as pessoas vivenciarem 

situações cada vez mais difíceis e estressantes. Excesso de 

atividades, trabalho, estudo, cobranças por produtividade, 

trânsito intenso e competitividade podem levar as pessoas a 

adotarem uma forma de contornar esses problemas que geram 

bastante ansiedade. Uma das opções de tratamento para os 

transtornos psicológicos é o uso de substâncias psicotrópicas, 

que promovem uma melhor noite de sono e um maior 

rendimento nas atividades cotidianas (GOMEZ; TORRES, 

2017). 

Psicotrópicos são fármacos que atuam no Sistema 

Nervoso Central (SNC), podendo modificar o comportamento, 

pensamento e emoções dos pacientes. São prescritos para 

pessoas que sofrem de problemas psicológicos como 

transtorno bipolar, depressão, síndrome do pânico, bulimia e 

transtorno de ansiedade generalizada (MOURA et al., 2016). 

 Por se tratar de medicamentos psicoativos, ou seja, 

substância química que age principalmente no sistema nervoso 

central, alterando a função cerebral e mudando 

temporariamente a percepção, o humor, o comportamento e a 
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consciência, sua dispensação deve ser feita pelo profissional 

farmacêutico onde será realizada a atenção farmacêutica, 

prevenindo, assim, possíveis efeitos adversos, interações 

medicamentosas, prescrições e escrita ilegível uso errôneo que 

pode causar prejuízo ao tratamento do paciente (ZANELLA et 

al., 2015). 

 Apesar de todos os cuidados com a dispensação de 

medicamentos psicotrópicos, existem estudos feitos no Brasil 

que comprovam o uso irracional e abusivo desses 

medicamentos, além de práticas impróprias que envolvem a 

prescrição de tais fármacos (MOURA, 2016). Os principais 

erros em receituários que podem causar prejuízo ao tratamento 

do paciente são: ilegibilidade da receita, abreviações, rasuras e 

falta de informações no receituário (LEITE et al, 2016). 

Desta forma, esse trabalho tem como objetivo verificar a 

dispensação de medicamentos psicotrópicos em uma Farmácia 

comercial de Sapé/PB, durante os meses de junho a dezembro 

de 2019, utilizando dados provenientes do SNGPC. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo e 

de abordagem quantitativa. As informações foram obtidas a 

partir dos arquivos contendo relatórios do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), que é um 

sistema constituído por instrumentos informatizados de captura 

e tratamento de dados, disponibilizados via internet pela 

Agência Nacional de Vigilância (ANVISA). As informações 

coletadas destes sistemas de registro foram as quantidades de 

medicamentos psicotrópicos dispensados em uma Farmácia 
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comercial, localizada na cidade de Sapé/PB, no período de 

julho a dezembro de 2019.  

Para a análise quantitativa foram coletadas as seguintes 

informações: medicamento dispensado, sua quantidade e 

concentração e mês da dispensação. Os dados obtidos foram 

registrados em planilha eletrônica com auxílio do programa 

Excel® (Microsoft Office, 2010), processados em gráficos e 

tabelas e analisados por meio do cálculo de frequências 

absolutas e relativas das variáveis em estudo. 

 O estudo obedece aos aspectos éticos da Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e ainda os princípios 

da Resolução 596/14 do Conselho Federal de Farmácia que 

versa sobre o Código de Ética Farmacêutica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As informações a seguir correspondem aos dados de 

medicamentos psicotrópicos dispensados em uma Farmácia 

Comercial no município de Sapé/PB no período de julho a 

dezembro de 2019, analisando relatório proveniente do Sistema 

Nacional para Gerenciamento de Produtos Controlados 

(SNGPC). Neste período foram dispensados 2557 

psicotrópicos. 

No que diz respeito às classes terapêuticas, os 

ansiolíticos e hipnóticos foram os que tiveram maior prevalência 

(48,22 %). A segunda classe mais dispensada foi de 

antidepressivos com 31,64 % e por último os antipsicóticos com 

20,14 %, como pode ser observado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Frequência absoluta (N) e relativa (%) de cada classe 

terapêutica de psicotrópico dispensada em uma Drogaria de 

Sapé/PB no período de julho a dezembro de 2019. 

Classe N % 

Ansiolíticos e hipnóticos 1233 48,22 

Antidepressivos 809 31,64 

Antipsicóticos 515 20,14 

   

Total 2557 100 

Fonte: MOURA, 2020. 

 

 O Gráfico 1 expressa a frequência relativa dos 

medicamentos psicotrópicos dispensados de acordo com a 

classe terapêutica, mostrando que a classe mais dispensada foi 

de ansiolíticos e hipnóticos. 

 O Boletim de Farmacoepidemiologia do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) 

da ANVISA apresentou dados quantitativos obtidos por meio da 

escrituração eletrônica dos medicamentos sujeitos a controle 

especial, realizada por farmácias e drogarias do país. O 

material traz uma série de dados sobre os medicamentos 

controlados e mostrou que os ansiolíticos são os mais vendidos 

no país, corroborando com os resultados deste trabalho 

(BRASIL, 2019). 

 No estudo realizado por Grassi e Castro (2012), os 

anticonvulsivantes foram os mais dispensados, em seguida 

foram os ansiolíticos, antidepressivos e antipsicóticos, nesta 

ordem. 
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Gráfico 1. Frequência relativa (%) de cada classe terapêutica 

de psicotrópico dispensada em uma Drogaria de Sapé/PB no 

período de julho a dezembro de 2019. 

 
Fonte: MOURA, 2020. 

 

 O Gráfico 2 expressa o quantitativo de Ansiolíticos e 

hipnóticos dispensados no período de julho a dezembro de 

2019. Foi possível observar que todos pertencem à classe dos 

Benzodiazepínicos. O clonazepam aparece como o 

medicamento mais prescrito de todo o estudo com 47,93 % de 

todos benzodiazepínicos dispensados. Em seguida, diazepam 

com 17,76 %, alprazolam (15,25 %), bromazepam (11,84 %) e 

por último lorazepam com 7,22 %. 
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Gráfico 2. Frequência relativa (%) de Ansiolíticos e hipnóticos 

dispensados em uma Drogaria de Sapé/PB no período de julho 

a dezembro de 2019. 

 
Fonte: MOURA, 2020. 
 

 De acordo com Mellis (2019), os brasileiros consumiram 

em 2018, mais de 56,6 milhões de caixas de medicamentos 

para ansiedade e insônia, dentre eles, os benzodiazepínicos. A 

elevada prescrição dessa classe pode ser justificada em virtude 

dos medicamentos fazerem parte da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME) (BRASIL, 2020).  

 Segundo Araújo et al. (2012), os benzodiazepínicos 

estão entre os medicamentos mais consumidos no mundo, com 

estimativas de que entre 1 e 3 % de toda a população ocidental 

já os tenha utilizado regularmente por mais de um ano. 
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 Além de serem eficazes e de baixo custo, apresentam 

grande margem de segurança nos tratamentos de curta 

duração, fazendo com que muitos médicos prescrevam de 

forma abusiva (MOURA, 2016; BRINGEL, 2019). O uso 

prolongado é contraindicado devido aos riscos de efeitos 

adversos, incluindo desenvolvimento de tolerância, abstinência 

e consequentemente dependência (MENDES, et al., 2015). 

 Ainda, de acordo com a segunda edição do Boletim de 

Farmacoepidemiologia, o benzodiazepínico de maior consumo 

em formulações industrializadas no Brasil por 4 anos seguidos 

de 2007 a 2011 foi o clonazepam. Na literatura científica, 

estudos mostram que o ansiolítico/hipnótico mais prescrito foi o 

clonazepam, corroborando com os resultados deste trabalho. 

Um levantamento de dados realizado por Dantas (2015) 

apontou que o ansiolítico/hipnótico mais dispensado foi o 

clonazepam, durante o mês de junho de 2015 em uma drogaria 

no município de Santa Cruz /RN. Segundo Reis (2017), o 

clonazepam foi o psicotrópico mais dispensado por uma 

farmácia comunitária em Forquilha (CE) no período de 

novembro de 2015 a janeiro de 2016 e novembro de 2016 a 

janeiro de 2017. 

 O clonazepam é indicado nos transtornos de ansiedade 

e de humor, síndromes psicóticas, vertigem e distúrbios do 

equilíbrio. É recomendado que o tratamento inicie com doses 

mais baixas, que podem ser aumentadas se necessário, 

devendo ser administrado apenas com orientação médica. Atua 

causando inibição leve do sistema nervoso, com a 

sensibilização dos receptores do ácido gama-aminobutírico 

(GABA), propiciando uma ação anticonvulsivante, relaxante 

muscular, sedativa leve e tranquilizante (REIS et al., 2017). 

https://ares.unasus.gov.br/acervo/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Bringel%2C+Gabriel+Medeiros
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 Conforme o Gráfico 3, o antidepressivo mais dispensado 

foi a amitriptilina (38,94 %), seguido da fluoxetina (20,15 %), 

escitalopram (14,96 %), sertraliana (12,61 %), paroxetina (6,92 

%) e citalopram (6,43 %).  

 

Gráfico 3. Frequência relativa (%) de Antidepressivos 

dispensados em uma Drogaria de Sapé/PB no período de julho 

a dezembro de 2019. 

 
Fonte: MOURA, 2020. 
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para dores crônicas e músculo-esqueléticas, o que pode estar 

relacionado com esta alta taxa de prescrição. Dados do Boletim 

de Farmacoepidemiologia publicado pelo Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) mostraram 

que a amitriptilina está entre as cinco substâncias mais 

prescritas no País, em formulações industrializadas da Portaria 

SVS/MS nº 344/1998, entre 2007 e 2010 (BRASIL, 2011). 

 De acordo com a pesquisa de Araújo et al. (2012), sobre 

a Distribuição de antidepressivos e benzodiazepínicos no 

município de Sobral – CE no período de 2010 a 2011, o 

medicamento mais distribuído na classe de antidepressivos foi 

a amitriptilina 25mg. No estudo de Rocha e Werlang (2013) o 

antidepressivo tricíclico mais prescrito foi amitriptilina. Em um 

levantamento de dados realizado por Alves e Oliveira (2015) 

sobre a dispensação de fármacos antidepressivos em uma 

farmácia do setor público e em outra do setor privado do 

município de Tijucas do Sul, no ano de 2014, o fármaco 

dispensado em maior quantidade foi a amitriptilina. 

 O cloridrato de amitriptilina é indicado para o tratamento 

de depressão, dor crônica e enurese noturna, pois também 

apresenta propriedades sedativas e ansiolíticas. Pertence à 

classe dos antidepressivos tricíclicos (ADT), inibe o mecanismo 

de recaptação da norepinefrina e serotonina nos neurônios 

adrenérgicos e serotoninérgicos (SILVA, 2018). 

 O Gráfico 4 apresenta o quantitativo de Antipsicóticos 

dispensados no período de julho a dezembro de 2019. Foi 

possível observar que a Risperidona aparece como o 

medicamento mais prescrito nesta classe com 32,04 % das 

vendas, seguido de levomepromazina (25,05 %), haloperidol 
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(24,47 %), quetiapina (6,80 %), clorpromazina (6,60 %) e 

periciazina (5,05 %). 

 

Gráfico 2. Frequência relativa (%) de Antipsicóticos 

dispensados em uma Drogaria de Sapé/PB no período de julho 

a dezembro de 2019. 

 
Fonte: MOURA, 2020. 
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adversos, novos fármacos foram introduzidos, capazes de 

aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida, com o 

mínimo de efeitos adversos. Os antipsicóticos atípicos 

geralmente não causam efeitos extrapiramidais, são mais 

tolerados e cada vez mais preferidos como primeira escolha. 

 Uma pesquisa realizada em um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) em Porciúncula-RJ, mostrou que a 

risperidona estava entre os antipsicóticos mais prescritos 

(BARBOZA, SILVA, 2012). O medicamento risperidona foi o 

antipsicótico atípico mais receitado nos três espaços 

assistenciais de saúde mental estudados no Município do Rio 

de Janeiro por Ferreira e Torres (2016). No estudo realizado por 

Volpe et al. (2018),  a risperidona foi o antipsicótico mais 

utilizado no tratamento de pacientes de um hospital psiquiátrico 

público em Belo Horizonte-MG, no período de 2010 a 2013. 

 A risperidona é indicada para vários transtornos, tais 

como início de manifestações psicose, exacerbações 

esquizofrenia agudas e crônicas, alucinações, delírios, 

distúrbios do pensamento, hostilidade, desconfiança, 

isolamento emocional e social. É um antagonista seletivo das 

monoaminas cerebrais, tem propriedade única e alta afinidade 

com receptores serotoninérgicos 5HT2 e dopaminérgicos D2, 

que se liga aos receptores alfa-1 adrenérgico e com menor 

afinidade aos receptores histaminérgicos H1 e alfa-2 

adrenérgicos e não tem afinidade pelos receptores colinérgicos 

(EMS, 2019). 

 Segundo Cebri (2014), estes medicamentos prometem 

afastar qualquer sofrimento gerado pela pressão e cobranças 

da sociedade atual, como tristeza, solidão, depressão, 

ansiedade e várias patologias mentais.  
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 Por esse motivo, a prescrição desse tipo de 

medicamento deve ser feita de forma racional pelo médico, 

devendo passar por um processo educativo, de usuários e 

consumidores para evitar o uso indiscriminado do mesmo. 

Também se faz necessário que a dispensação seja realizada 

pelo farmacêutico, uma vez que é o profissional capacitado e 

apto para orientar o usuário sobre como fazer o uso adequado 

dos medicamentos, informando suas reações adversas e 

interações medicamentosas. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Considerando a crescente utilização dos medicamentos 

psicotrópicos pela população, o presente trabalho verificou a 

dispensação de algumas classes terapêuticas de 

medicamentos psicotrópicos em uma Farmácia Comercial no 

município de Sapé/PB, durante os meses de julho a dezembro 

de 2019. Durante este período, os ansiolíticos e hipnóticos 

foram os mais dispensados, seguido dos antidepressivos e 

antipsicóticos.  

 Faz-se necessário, medidas de educação continuada 

permanente para os profissionais de saúde para avaliarem a 

real necessidade do uso desses medicamentos, como também 

estratégias no exercício da atenção farmacêutica para 

promover o uso adequado dos psicotrópicos, uma vez que 

provocam diversas reações indesejáveis e interações, podem 

causar dependência e a utilização de forma inadequada 

representa grave risco à saúde e qualidade de vida do paciente. 
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RESUMO: A obesidade é uma doença muito comum no Brasil, 
caracterizada pelo aumento de massa corporal e por um 
excesso de tecido adiposo no organismo. A maneira ideal para 
a perda de peso é através de mudanças no estilo de vida, como 
a realização de exercício físico e reeducação alimentar, porém 
o resultado é lento e é comum ver as pessoas buscando por 
métodos de resultado rápido como os inibidores de apetite 
naturais, como também o uso de medicamentos de prescrição 
médica como a sibutramina. Este trabalho trata-se de um 
estudo descritivo, de coorte retrospectivo e abordagem 
quantitativa, que tem como objetivo verificar a quantidade de 
sibutramina dispensada em uma Farmácia Comercial de João 
Pessoa/PB, durante o período de setembro a novembro de 
2019. Para a análise quantitativa, foram coletadas informações 
como: medicamento dispensado, quantidade, concentração e 
mês de dispensação. Apesar dos efeitos adversos como 
hipertensão e taquicardia foi verificado a alta procura por esse 
medicamento, cerca de 67 unidades de cloridrato de 
sibutramina foram dispensados durante o período estudado, a 
apresentação de 30 cápsulas de 15mg foi a mais dispensada. 
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Com isso, se faz necessário medidas de educação dos 
profissionais de saúde para avaliarem a real necessidade de 
prescrever, além da conscientização dos pacientes, visto que 
se trata de um medicamento de uso controlado. 
Palavras-chave: Obesidade. Inibidores de apetite. 
Sibutramina. Dispensação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é um distúrbio complexo que engloba 

processos patológicos, psicológicos, genéticos, sócio-culturais 

e ambientais, que incluem o sedentarismo e hábitos alimentares 

inadequados. Esse problema é caracterizado pelo aumento de 

massa corporal e excesso de tecido adiposo no organismo e 

seu diagnóstico é baseado no índice de massa corporal (IMC) 

(WANNMACHER, 2004; ABESO, 2019). Esse é o padrão que é 

utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que 

enquadra como o resultado do IMC, entre 18,5 e 24,9 kg/m² (em 

adultos saudáveis) (GONZAGA et al., 2015; ABESO, 2019). 

Em 2017, o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa 

onde revelava que 1 em cada 5 brasileiros é considerado 

obeso. Em dez anos, a população obesa no país passou de 

11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. Com o aumento tem 

causado preocupaçõese elevado o custo com cuidados, 

tratamentos e acompanhamentos para o sistema de saúde. “No 

Brasil, o custo anual da obesidade e doenças ligadas a ela é de 

quase R$1,5 bilhão, valor que inclui internações, consultas e 

medicamentos” (BRASIL, 2018).  

 A preocupação com a obesidade está muito além dos 

números. Hoje, o principal fator de risco da doença está 

associado ao que a sociedade prega como “padrão”, que está 
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totalmente ligado ao corpo magro. As pessoas acima do peso 

adquirem o hábito de realização de dietas sem 

acompanhamento profissional, prática de atividades físicas sem 

supervisão além do consumo radical de medicamentos para 

emagrecer (FILHO, 2015). 

Com hábitos alimentares inadequados, o resultado foi do 

aumento  entre os anos de 2003 a 2019 com 26,8% de casos 

de obesidade, dados do volume da Pesquisa Nacional de 

Saúde 2019, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) mostra que a obesidade feminina (30,2%) é 

menor do que a obesidade masculina (22,8%) (BRASIL, 2020). 

Segundo o Ministério da saúde entre 2007 e 2017, a obesidade 

aumentou 110% entre os jovens (de 15 a 19 anos), sendo quase 

o dobro da média nas demais faixas etárias (60%) (AGÊNCIA 

BRASIL, 2018). 

Em 2018, os dados apontaram que o crescimento da 

obesidade foi maior entre os adultos de 25 a 34 anos (com 

84,2%) e 35 a 44 anos (81,1%). As mulheres apresentaram 

obesidade ligeiramente maior, com 20,7%, em relação aos 

homens, com 18,7%, apesar do excesso de peso ser mais 

comum entre os homens (BRASIL, 2018).  

A imagem do corpo bonito e saudável atravessa os 

diferentes gêneros, faixas etárias e classes sociais. As práticas 

alimentares de emagrecimento inserem-se na lógica de 

mercado impregnada por um padrão estético de corpo ideal. Os 

indivíduso com obesidade precisam se adequar a um mundo 

que possui valores, regras e estruturas para a  moral da "boa 

forma". O que pode acarretar em sofrimentos psicológicos, 

levando ao individuo a busca incansavel por tal corpo. 

(MACEDO et al, 2015). 
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Os inibidores de apetite, também chamados de 

anorexígenos, anoréticos ou sacietógenos, são substâncias 

químicas que atuam no Sistema Nervoso Central, gerando 

aversão aos alimentos, reduzindo, assim, a vontade de comer 

o que pode levar a um emagrecimento rápido, porém são 

fármacos capazes de causar depedencia física e psíquica. 

(ANDRADE et al., 2019). 

A dificuldade em manter uma dieta saudável e atividades 

físicas, fazem com que as pessoas prefiram optar por um 

método mais fácil e relativamente mais rápido, como o uso de 

medicamentos inibidores de apetite, que tenha resultados mais 

rápidos, porém trazendo riscos a saúde. Os anorexígenos vem 

se tornando os fármacos mais consumidos, no tratamento 

antiobesidade (SILVA et al., 2018). Portanto os medicamentos 

anorexígenos são vistos como aliados para o combate à 

obesidade e sobrepeso, entretanto, seu consumo abusivo e 

irracional pode gerar riscos à saúde (MOREIRA, 2015). 

A sibutramina é um psicotrópico anorexígeno, 

identificada como uma mistura racêmica dos enantiômerosdo 

cloridrato de N-(1-(4-cloro-fenilciclobutil)-3- metilbutil)-N-N 

dimetilamina, sua característica é de um pó cristalino, branco 

ou branco leitoso (ANVISA, 2020). Deve ser utilizada por 

período de até 2 anos, apenas sob orientação médica. A dose 

inicial recomendada é de 1 cápsula de 10 mg por dia, 

administrada por via oral, ingerida pela manhã, com um pouco 

de líquido, antes ou após a alimentação, caso seja verificado 

que não ocorreu perda de peso significativa em até 4 semanas, 

até no máximo 15mg, porém doses acima de 15 mg ao dia não 

são recomendadas (FILHO, 2015). 
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A Sibutramina inibe a receptação da noradrenalina, 

dopamina e serotonina. Segundo Andrade et al. (2019), o 

mecanismo de ação da sibutramina se processa da seguinte 

forma: A sibutramina exerce suas ações farmacológicas 

predominantemente pelos seus metabólitos amino secundário 

(M1) e primário (M2), que são inibidores da recaptação de 

noradrenalina, serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) e 

dopamina. Em tecido cerebral humano, M1 e M2 inibem 

também a recaptação de dopamina in vitro, mas com uma 

potência três vezes mais baixa do que a inibição da recaptação 

de serotonina ou noradrenalina. 

Vários estudos demonstram que a utilização de 

medicamentos anorexígenos, tanto naturais como sintéticos, no 

tratamento da obesidade tem resultados singelos e de difícil 

manutenção. Com frequência, ocorre a recuperação do peso 

perdido, de um a três anos após a interrupção do tratamento, 

além de efeitos adversos graves como dependência física e 

psíquica, taquicardia, hipertensão arterial, ansiedade, entre 

outros (ANDRADE et al., 2019). 

O uso da sibutramina promove efeitos adversos que 

ocorrem nos sistemas cardiovascular, gastrointestinal, 

respiratório e sistema nervoso central. As reações adversas 

mais comuns são a constipação, boca seca e insônia. É comum 

ter taquicardia, náuseas e vômitos, delírios, cefaleia, crise de 

ansiedade, sudorese, alteração de paladar, irritabilidade, 

obstrução nasal e faringite. Entre os efeitos colaterais 

observados através do uso irracional incluem incidência de 

palpitações e aumento da pressão arterial (SUPERA, 2017; 

ANDRADE et al., 2019). 
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Interações medicamentosas ou com bebidas alcoólicas 

podem aumentar o risco de efeitos colaterais e a possibilidade 

de desenvolver tolerância e dependência. O cloridrato de 

sibutramina não pode ser usado por tempo prolongado, no 

máximo por dois anos e não deve ser administrado 

simultaneamente com medicamentos antidepressivos como a 

fluoxetina, pois pode levar a dependência física e psicológica. 

Pode ocorrer interação medicamentosa entre a sibutramina e 

fármacos inibidores da monoamina oxidase (IMAO), 

desencadeando a síndrome serotoninérgica. O uso com 

inibidores do citocromo P450 (cetoconazol, eritromicina e a 

cimetidina) pode causar surto psicótico. Não é indicado o uso 

simultâneo com descongestionantes nasais, antialérgicos e 

antigripais que possuam epinefrina ou pseudoefedrina, pois 

provoca aumento da pressão arterial (ACHÉ, 2017; CASSIM, 

2018; ANDRADE et al., 2019). 

A sibutramina é o medicamento emagrecedor que possui 

o registro válido mais antigo no Brasil, seu registro ocorreu em 

março de 1998, e sua produção esta liberada para 11 

fabricantes (BRASIL, 2018). De acordo com os dados citados 

por Dirceu Barbano, ex-Diretor presidente da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, o Brasil é responsável por cerca de 50% 

da sibutramina vendida em todo o mundo, entretanto é um 

medicamento que deve ser utilizado apenas como um auxiliador 

no controle da redução do peso (TAVARES et al., 2017). 

A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA, 2011) reconhece a dificuldade no controle da venda 

irregular dos anorexígenos. Casos comprovados de uso 

indiscriminado desses medicamentos estão disponíveis na 

internet, em sites jornalísticos e até mesmo em grupos nas 
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redes sociais. O caso da jovem C.M.M. de 17 anos, que residia 

em Araraquara (SP) é um exemplo. Ela utilizava sibutramina 

sem acompanhamento ou prescrição médica. A família relatou 

que a jovem passou a ter mudanças de humor e alucinações 

antes de se jogar de um prédio, em seguida veio a óbito 

(PIOVEZAN, 2015). 

Durante o período de 2009 a 2011, o consumo de 

inibidores de apetite nas capitais brasileiras apresentou um 

panorama heterogêneo, ou seja, para algumas capitais ocorreu 

uma redução acentuada, em outras não foram verificadas 

grandes alterações e em certas capitais houve uma elevação, 

com destaque para Belo Horizonte, Cuiabá, Recife, Salvador, 

São Paulo e Vitória, onde se verificou um aumento progressivo 

do consumo entre os anos estudados (GONZAGA et al., 2015; 

CASSIN, 2018). 

Em função do uso abusivo de alguns medicamentos no 

Brasil, foi editada a Resolução RDC 58 de 05 de setembro de 

2007 (BRASIL, 2007), que dispõe sobre o controle e 

fiscalização de substâncias psicotrópicas anorexígenas e envio 

da Relação Mensal de Notificações de Receita "B2" (RMNRB2) 

para a Vigilância Sanitária Municipal. 

Desta forma, o objetivo do presente trabalho é verificar a 

quantidade de medicamentos dispensados contendo como 

princípio ativo o cloridrato de sibutramina em uma Farmácia 

Comercial na cidade de João Pessoa/PB, durante os meses de 

setembro a novembro de 2019, utilizando dados provenientes 

da RMNRB2. 
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OBJETIVO 

 

Verificar a dispensação de sibutramina em uma 

Farmácia Comercial na cidade de João Pessoa/PB no período 

de setembro a novembro de 2019. Realizando um levantamento 

sobre a posologia, indicação farmacológica, reação adversa, 

contraindicação e interação medicamentosa da sibutramina. 

Coletar dados do medicamento dispensado, sua apresentação 

farmacêutica, mês de dispensação e avaliar o número de 

dispensações de sibutramina na Farmácia Comercial de João 

Pessoa/PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo, de 

coorte retrospectivo e abordagem quantitativa. Foram utilizados 

dados provenientes da Relação Mensal de Notificações de 

Receita "B2" (RMNRB2) enviados à Vigilância Sanitária 

Municipal de João Pessoa/PB, a fim de verificar a quantidade 

de medicamentos dispensados contendo como princípio ativo o 

cloridrato de sibutramina em uma Farmácia Comercial na 

cidade de João Pessoa/PB, durante os meses de setembro a 

novembro de 2019. 

Para a análise quantitativa foram coletadas as seguintes 

informações: medicamento dispensado, quantidade de caixas 

dispensadas e comprimidos, concentração em mg e mês da 

dispensação. Os dados obtidos foram registrados em planilha 

eletrônica com auxílio do programa Excel® (Microsoft Office, 

2010), processados em gráficos e tabelas e analisados por 
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meio do cálculo de frequências absolutas e relativas das 

variáveis em estudo. 

Para essa pesquisa, foi utilizado um banco de dados 

secundário com o comprometimento de garantia do anonimato 

e sigilo de todas as informações pessoais obtidas. O estudo 

obedece os aspectos éticos da Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde e ainda os princípios da 

Resolução 596/14 do Conselho Federal de Farmácia que versa 

sobre o Código de Ética Farmacêutica 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra deste estudo compreendeu um total de 67 

unidades de cloridrato de sibutramina dispensadas durante o 

período de setembro a novembro de 2019. 

Sibutramina é o medicamento para obesidade há mais 

tempo no Brasil, com registro concedido em março de 1998. 

Atualmente, 11 fabricantes têm registro e autorização para 

produzi-lo, havendo 17 marcas de sibutramina no mercado 

brasileiro, aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). O cloridrato de sibutramina pode ser 

encontrado como genérico ou através dos diversas amostras 

disponíveis no mercado como: Grece, Sibus, Slenfig, Vazy, 

Nolipo, Plenty, Saciette, Sibuctil, Sibutran, Sigran. A 

sibutramina é comercializada em duas apresentações: 

comprimidos ou cápsulas de 10 mg ou 15 mg, caixa contendo 

30 ou 60 comprimidos (PINHEIRO, 2020). 

Analisando as informações da Tabela 1, foi observado 

que 65 unidades dispensadas foram os classificados como 

similares equivalentes (97,01%) e apenas 2 unidades foram 
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genéricos (2,99%). Os medicamentos similares são 

representados através de sua própria marca comercial, 

diferente dos medicamentos genéricos que são representados 

pelo princípio ativo. No Brasil, esta classe de medicamentos é 

líder de mercado com 65% do total das vendas. Estes dados 

corroboram com estudos realizados no município de Ijuí/RS e 

município de Cuiabá/MT, nos quais foi observado que apenas 

5,77% dos medicamentos dispensados em drogarias no eram 

genéricos (GONZAGA et al., 2015; LIMA et al., 2018). 

 

Tabela 1. Frequência absoluta e relativa de sibutramina 

dispensada como medicamento genérico e similar equivalente 

em uma Farmácia Comercial de João Pessoa/PB no período de 

setembro a novembro de 2019. 

 

Medicamento Frequencia absoluta 

(N) 

Frequencia relativa 

(%) 

Genérico 2 2,99 

Similar equivalente 65 97,01 

Total 67 100 

Fonte: BRAGA, I. S. (2020). 

 

Geralmente, os medicamentos de referência e similares 

são mais caros que os genéricos, porém os médicos priorizam 

o uso destes, justificando a grande quantidade de dispensação 

em drogarias. Segundo O Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (CONASS, 2007), a prescrição por nome genérico faz 

parte das estratégias da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

para aumentar o acesso da população ao medicamento e 

promover a sua utilização racional. De acordo com os autores 
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o uso do nome comercial pode dificultar o acesso e diminuir a 

adesão ao tratamento. 

A Tabela 2 apresenta o quantitativo de medicamentos 

dispensados no período de setembro a novembro de 2019. O 

medicamento Vazy aparece como o medicamento mais vendido 

com 21 unidades vendidas, correspondendo 31,34% das 

vendas, seguido do Sibus e Biomag, ambos com 20 unidades 

dispensadas, Grece com 4 unidades e por último, o genérico, 

com apenas 2 unidades vendidas em 3 meses.  

 

 

Tabela 2. Frequência absoluta e relativa de cada medicamento 

similar e genérico dispensado por mês em uma Farmácia 

Comercial de João Pessoa/PB. 

 

Medicamentos Set Out Nov Frequência 

Absoluta 

(N) 

Frequência 

Relativa 

(%) 

Sibutramina 2 0 0 2 2,99 

Grece 1 2 1 4 5,97 

Biomag 6 4 10 20 29,85 

Sibus 5 6 9 20 29,85 

Vazy 5 6 10 21 31,34 

Total    67 100 

Fonte: BRAGA, I. S. (2020). 

 

Com relação ao número de unidades (caixas) 

dispensadas por prescrição/notificação, observou-se na Tabela  

3 a prevalência de uma unidade (70,15%), com mínimo de uma 

e máximo de duas caixas por prescrição/notificação, estando de 

acordo com a Resolução RDC 133/2016 (BRASIL, 2016). 
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Tabela 3. Frequência absoluta e relativa de unidades (caixas) 

de medicamentos dispensados em uma Farmácia Comercial de 

João Pessoa/PB no período de setembro a novembro de 2019. 

 

Unidades 

dispensadas 

Frequencia absoluta 

(N) 

Frequencia relativa 

(%) 

1 caixa 47 70,15 

2 caixas 20 29,85 

Total 67 100 

Fonte: BRAGA, I. S. (2020). 

 

Neste estudo, a dose de 15 mg da sibutramina por dia foi 

a mais dispensada (82,09%), seguida pela dose de 10 mg 

(17,91%), como podemos observar na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Frequência absoluta e relativa da apresentação 

farmacêutica dispensada em uma Farmácia Comercial de João 

Pessoa/PB no período de setembro a outubro de 2019. 

 

Apresentação 

farmacêutica 

Frequencia absoluta 

(N) 

Frequencia relativa 

(%) 

Cápsulas de 10mg 12 17,91 

Cápsulas de 15mg 55 82,09 

Total 67 100 

Fonte: BRAGA, I.S. (2020). 

 

De acordo com a Resolução RDC 133/2016, cada 

Notificação de Receita B2 pode ser dispensada para no máximo 

30 dias de tratamento, com exceção da sibutramina, para a qual 

pode ser dispensada quantidade suficiente para até 60 dias de 

tratamento. O tratamento inicial deve ser realizado com 10 mg 

de sibutramina, se o paciente não perder pelo menos 2 kg nas 
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primeiras 4 semanas de tratamento, o médico deve considerar 

a reavaliação do tratamento, que pode incluir um aumento da 

dose para 15 mg ou a descontinuação da sibutramina. A dose 

máxima diária permitida para a substância anorexígena 

sibutramina é de 15 mg (BRASIL, 2016). A apresentação de 30 

cápsulas de 15 mg foi a mais dispensada (56,72%), conforme 

dados do Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Frequência relativa (%) da apresentação 

farmacêutica dispensada em uma Farmácia Comercial de João 

Pessoa/PB no período de setembro a novembro de 2019. 

 

 
Fonte: BRAGA, I.S. (2020). 

 

No estudo realizado por Gonzaga et al. (2015) e Lima et 

al. (2018), a dose de 15 mg da sibutramina por dia foi a mais 

prescrita, seguida pela dose de 10 mg. Com relação ao número 
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de comprimidos prescritos, foi observada alta frequência da 

apresentação com 30 comprimidos. 

Maschio deLima et al. (2018) afirmam que a grande 

preocupação no uso da sibutramina se dá ao fato do elavado 

risco cardiovascular, uma vez que indivíduos obesos 

apresentam maior risco de doença cardiovascular. Doses de 10 

a 15 mg ao dia deste medicamento pode acarretar elevação da 

pressão arterial de 2 a 4 mmHg, e aumento de 4 a 6 batimentos 

por minuto na frequência cardíaca. 

Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da 

Obesidade e Síndrome Metabólica, a avaliação dos níveis 

pressóricos e da frequência cardíaca deve ser realizada antes 

e durante o tratamento com sibutramina, e que os efeitos 

colaterais mais frequentes são boca seca, constipação, 

palpitações e cefaleia (ABESO, 2019). 

Conforme Nota Técnica publicada pela ANVISA, sobre 

Eficácia e Segurança dos Medicamentos Inibidores de Apetite 

e os dados de notificação de Reações Adversas relacionadas 

com o uso dos inibidores do apetite, foram realizadas 163 

notificações de reações adversas, como 20% das reações 

relacionadas ao Sistema Cardiovascular, 37,5% ao Sistema 

Nervoso Central e 3% sobre a inefetividade. A quantidade 

média de redução de peso demonstrada com a sibutramina é 

moderada, atingindo cerca de 3-5kg/mês, e somente uma 

minoria de pacientes atinge pelo menos 10% de peso perdido, 

além de mostrar pouca manutenção de redução de peso a 

longo prazo. Portanto, o risco do aparecimento de problemas 

cardiovasculares e cerebrovasculares que não são 

contrabalançados pelos efeitos benéficos da redução do peso 
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torna a relação benefício/risco desfavorável (RODRIGUES et 

al., 2018; VARGAS, 2018). 

A obesidade é fator de risco para o surgimento de outras 

doenças crônicas como doenças cardíacas, diabetes mellitus 2, 

acidente vascular cerebral, doenças respiratórias crônicas e 

câncer. Estima-se que 80% dessas doenças podem ser 

prevenidas por meio de intervenções de baixo custo e eficazes 

voltadas aos principais fatores de risco, como alimentação 

saudável e atividade física adequada (FURTADO, 2017; 

ABESO, 2019). 

Em 2013, o Ministério da Saúde publicou a Portaria Nº 

424, de 19 de março de 2013, que redefine as diretrizes para a 

organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e 

obesidade como linha de cuidado prioritária da rede de atenção 

à saúde das pessoas com doenças crônicas. Todas as 

diretrizes apresentam recomendações semelhantes para a 

abordagem do paciente com obesidade: mudança de estilo de 

vida, alimentação, atividade física, após estes, o tratamento 

medicamentoso e, em último caso, a cirurgia bariátrica 

(BRASIL, 2013). 

A realidade é que as mudanças no estilo de vida tornam-

se mais efetivas em longo prazo, a manutenção da prática de 

exercícios físicos e da reeducação alimentar acabam sendo 

substituídos pelo uso de medicamentos inibidores de apetite, 

pois os usuários acreditam que proporcionam resultados mais 

rápidos e eficientes (REIS, 2018; ABESO, 2019). Porém, é 

comprovado que a associação entre o uso da sibutramina, 

reeducação alimentar e exercício físico é de extrema 

importância, pois possibilita maior perda de peso em relação ao 

uso apenas do medicamento, auxiliando na manutenção do 
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novo peso nos indivíduos que alteraram seu estilo de vida em 

relação àquelas pessoas que utilizaram apenas o fármaco 

(ABESO, 2019, ANDRADE et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES 

 

Considerando que há preocupação com o uso não 

racional de medicamentos  inibidores de apetite pela população, 

o presente trabalho verificou a dispensação de cloridrato de 

sibutramina em uma Farmácia Comercial de João Pessoa/PB, 

durante os meses de setembro a novembro de 2019. Com a 

sociedade cada vez mais sedentária e consumindo alimentos 

hipercalóricos, se torna crescente o número de pessoas 

obesas. Outra realidade, são os padrões de beleza impostos 

pela sociedade, tornando o consumo de anorexigenos mais 

evidente. O tratamento realizado com sibutramina deve ser 

mantido apenas quando considerado seguro e efetivo para o 

paciente em questão, visto que causa inúmeros efeitos 

adversos como hipertensão, taquicardia, palpitações e cefaléia, 

sendo indicado somente após o fracasso dos tratamentos não 

medicamentosos ou associados à mudança no estilo de vida. 

Ademais, torna-se imprescindível estratégias no exercício da 

atenção farmacêutica para promover o uso racional de 

medicamentos para o tratamento da obesidade.  
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RESUMO: Os idosos constituem a parcela da população que 
mais fazem uso de medicamentos prescritos e  possuem um 
regime médico mais complexo em comparação com qualquer 
outra faixa etária, metade dos pacientes portadores de doenças 
crônicas não cumprem nem administram seus medicamentos 
corretamente. A não adesão é um problema, que resulta em 
gastos para a saúde pública e grandes consequências para a 
vida do idoso. Visto isso, o presente estudo se propôs  a 
investigar os fatores que contribuem para a não adesão ao 
tratamento farmacológico em idosos, visando contribuir de 
maneira informativa para pacientes e profissionais além de 
incentivar discussões que busquem novas pespectivas e 
estratégias que visem a melhoria da qualidade de vida.Trata-se 
de uma revisão da literatura, com abordagem qualitativa, 
descritiva a respeito do tema. Dos resultados encontrados, foi 
possível constatar diversos fatores que influenciam a não 
adesão, sendo frequente o relato de alguns principais como: 
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Comprometimento cognitivo, esquecimento, polifarmácia, 
custos, educação em saúde, espiritualidade, escolaridade, e 
efeitos adversos. A não adesão aos medicamentos em idosos 
toma uma proporção ainda maior devido as condições  do 
processo de envelhecimento, sendo necessário a 
conscientização dos fatores que comprometem seu uso, tanto 
para profissionais quanto cuidadores e o próprio idoso. Se o 
paciente está ciente da importância da utilização dos 
medicamentos e das doenças, ele terá uma maior adesão ao 
regime medicamentoso. 
Palavras-chave: Idosos. Medicamentos. Não adesão ao 
tratamento.  
 
INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2019), a 

indústria farmacêutica movimenta cerca de US$ 300 bilhões 

anuais ao redor do mundo, sendo o Brasil presente entre os seis 

países que mais consomem medicamentos. 

A cada ano, cerca de 125.000 pessoas morrem por não 

tomarem seus medicamentos de forma correta, 10% das 

internações hospitalares ocorrem devido a este fato, o que 

acarreta na adição de gastos ao sistema de saúde 

(APLACEFORMOM, 2018). 

Um levantamento realizado pelo Conselho Federal de 

Farmácia (2020), relatou que os medicamentos são a principal 

causa de intoxicação no Brasil. Entre 2010 e 2017 foram 

notificados 565.271 casos, dentre os quais, 298.976 tiveram o 

medicamento como agente tóxico mais frequente, resultando 

em um total de 52,8% das ocorrências. 

A população idosa tem aumentado de proporção de 

maneira constante devido a baixa de natalidade e melhorias no 
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tratamento médico (STRAßNER et al., 2019). Em 2050, espera-

se que a população mundial com 60 anos ou mais chegue a 2 

bilhões (OPAS/OMS, 2018). 

O número médio estimado de doenças crônicas em 

idosos de 75 anos é de 3,2, enquanto para idosos mais jovens 

de 65 a 74 anos é de 2,8 (LOZANO, 2020) . 

Pesquisas destacaram que metade dos pacientes 

portadores de doenças crônicas não cumprem a sua prescrição 

ou administram de maneira incorreta, no que diz respeito a 

tempo, frequência, dose e duração (LOZANO, 2020). 

Os dados são alarmantes, 23% da admissão em lares de 

idosos é devido à incapacidade da autogestão de 

medicamentos, 21% de complicações relacionadas a 

medicamentos se dão por pessoas que não seguem o regime 

correto de administração, seja por negligência, acidente ou 

intenção, pois 56 % dos idosos cometem algum tipo de erro ao 

tomar seus medicamentos e 26% desses erros, são 

considerados potencialmente graves (APLACEFORMOM, 

2018). 

Os idosos são os que mais fazem uso de medicamentos 

prescritos e possuem um regime médico mais complexo em 

comparação com qualquer outra faixa etária (DASGUPTA et al., 

2017). Com frequência, pessoas idosas são acometidos por 

múltiplas doenças crônicas e por consequência são tratados 

com polifarmácia (STRAßNER et al., 2019). 

A consulta e tratamento em especialidades diferentes de 

médicos, acarretam em um maior numero de prescrição e 

consequente de medicamentos, sendo os mais prescritos para 

idosos os que atuam no sistema cardiovascular, representando 

45% das prescrições, os de ação no trato gastrointestinal, os 
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ansiolíticos, além de serem grandes consumidores de 

analgésicos (RILL, 2017). 

O processo de envelhecimento acarreta em processos 

de mudanças na cognição (MIDDLETON ET AL., 2017), como 

por exemplo a função visual, que quando diminuída, afeta a 

independência nas atividades diárias, principalmente na 

administração dos medicamentos e por consequência a 

qualidade de vida. (ROH et al., 2018). 

O comprometimento cognitivo afeta a capacidade 

funcional, resultando em perda da independência e autonomia, 

variando de acordo com o grau de gravidade, com consequente 

perda da qualidade de vida do idoso. A noção de autonomia, no 

no que diz respeito à interdependência desta com uma memória 

íntegra, reside na capacidade individual de cuidar de si mesmo, 

executar tarefas que lhe permitam a adaptação psicosocial e 

ser responsável pelos próprios atos (SPOSITO, et. al, 2015) 

O declínio cognitivo interfere na realização de atividades 

sociais e ocupacionais, evoluindo para a perda das 

capacidades funcionais ou da autonomia, de acordo com o 

estágio da enfermidade. A capacidade cognitiva dos idosos 

podem tornar-se comprometida por numerosos fatores, 

causando um ritmo mais lento na aprendizagem, dificuldade ao 

desempenhar certas atividades cotidianas e consequentemente 

uma mudança brusca na rotina (SILVA, 2016). 

Os idosos apresentam o uso de uma paleta complexa de 

medicamentos, junto a outras necessidades de cuidados 

(LANG et al., 2015). Viver com uma variedade de 

vulnerabilidades que afetam o gerenciamento seguro e o 

armazenamento de medicamentos torna-se um desafio. 
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As deficiências cognitivas, problemas de destreza, 

doenças e práticas arriscadas em relação aos medicamentos 

que, de forma intencional ou não, impactam na capacidade de 

gerenciar com segurança regimes de medicamentos (LANG et 

al., 2015). 

A não adesão é um problema de saúde pública que 

influencia no tratamento de condições crônicas especialmente 

em idosos, que têm maior probabilidade de suportar uma carga 

maior de doenças (LEE et al., 2018). 

Segundo Adisa e colaboradores (2018), essa prática é 

maior em países em desenvolvimento, devido à pouca 

acessibilidade aos medicamentos e serviços de saúde.  

As barreiras associadas à adesão medicamentosa 

envolvem fatores relacionados ao paciente, situação 

socioeconômica e à própria doença (LABA et al., 2018). 

Fatores como a idade, duração da doença, dificuldades 

financeiras, educação e outros, também são relacionados à não 

adesão, que umenta cerca de 20% em pacientes qua tomam 

uma dose diária e 50% para os que tomam quatro vezes ao dia 

(DASGUPTA et al., 2017; AFAYA et al., 2020). 

Aproximadamente metade dos pacientes com 

multimorbidade não toma os medicamentos de forma adequada 

(LABA et al., 2018). O envelhecimento não é sinônimo de 

incapacidades funcionais, psíquicas ou emocionais, este pode 

ser encarado como um período da vida onde é possível a 

continuidade e o desenvolvimento de habilidades, dependente 

na condição de vida do idoso - saúde física, mental e emocional, 

a prática de atividades físicas, a alimentação, sendo portanto, 

passível de aprendizado, adaptações e ganhos (santos, 2018). 
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Visto isso, torna-se necessária a investigação dos fatores 

que levam à não adesão ao tratamento farmacológico em 

idosos, por se tratar de uma parcela vulnerável da população, 

para a busca de novas perspectivas e estratégias que visem a 

melhoria na qualidade de vida dos indivíduos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão da literatura, com abordagem 

qualitativa do tipo descritiva a respeito do tema. Foi 

desenvolvida por meio de artigos coletados na US National 

Library of Medicine (PubMed), com os seguintes descritores: 

Idosos; uso de medicamentos; adesão ao tratamento, e seus 

correspondentes na língua inglesa. 

A pesquisa foi guiada pela questão: “Quais os principais 

fatores que comprometem a adesão medicamentosa por 

idosos?”. Os critérios de inclusão foram: Artigos completos 

gratuitos em português ou inglês; publicados nos últimos cinco 

anos. 

A análise dos artigos se deu em primeiro momento pela 

leitura do título, no qual houve o primeiro filtro, avaliando se os 

selecionados tinham correspondência com a questão da 

pesquisa. No segundo momento, foi feita a leitura dos resumos, 

sendo excluídos os artigos que não se relacionavam com o 

tema desejado e os não disponíveis para a leitura, em seguida, 

os artigos selecionados foram lidos e utilizados no estudo como 

mostrado no fluxograma a seguir. 
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Figura 1. Esquema de busca e análise dos artigos pesquisados      

nas bases de dados. 

 

 
Fonte: O Autor 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Afaya et al. (2020), 98% das atividades de 

autocuidado é de responsabilidade exclusiva do paciente. A 
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capacidade de autoeficácia pode ser definida como a estimativa 

que uma pessoa tem de alcançar um objetivo específico, como 

por exemplo manter sua saúde e reduzir sintomas, ela está 

relacionada a uma melhor adesão à medicação (STRAßNER et 

al., 2019). 

Porém, devido às mudanças supracitadas que o 

processo de envelhecimento envolve, os idosos em sua 

maioria, enfrentam dificuldades para gerenciar seus 

medicamentos e tornam-se indivíduos vulnerávei a fatores que 

levam a situações, hábitos e atitudes que comprometem o uso 

correto dos medicamentos. 

A não adesão ao tratamento farmacológico se mostra 

bastante comum em idosos, essa prática resulta em doenças 

não aliviadas, pode levar ao aumento de comorbidades e 

estadias de longo prazo em hospitais. Em último caso, está 

relacionada a 125.000 mortes por ano (DASGUPTA et al., 

2017). 

Divesos fatores podem estar associados à prática da não 

adesão aos medicamentos. Em uma pesquisa realizada com 

605 indívíduos portadores de doença crônica, fatores 

apontados como motivo da não adesão medicamentosa foram: 

O esquecimento, efeitos colaterais, omissão de doses, custos 

elevados, não afinidade por determinado medicamento, 

decisão de tomá-los só quando desejado e ter muitos 

medicamentos para tomar ao mesmo tempo (ADISA; ILESANMI 

e FAKEYE, 2018). 

Devido a sua situação de vulnerabilidade, os idosos são 

frequentemente hospitalizados, no momento da alta hospitalar 

estes pacientes adquirem uma polifarmácia mais pronunciada 
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que na sua admissão na unidade de saúde (GRISCHOTT et al., 

2018). 

A polifarmácia é determinada como o consumo 

simultâneo de cinco ou mais medicamentos, podendo ser 

resultado de prescrição desnecessária, uso de medicamentos 

equivalente para a mesma patologia, de efeitos antagônicos 

entre si, dirigida a efeitos adversos ou prescrição incorreta (DA 

GAMA, 2019; LOZANO, 2020). 

Em idosos multimórbidos, está relacionada a maiores 

riscos de interações e reações adversas aos medicamentos 

devido ao comprometimento do metabolismo do medicamento, 

tambem contribui para erros de prescrição e ingestão e por 

consequência a baixa adesão do paciente (GRISCHOTT et al., 

2018; HONG, 2019). 

Estudos revelam que à medida que aumenta o número 

de medicamentos prescritos por paciente, também aumenta o 

potencial de não adesão, pacientes com pelo menos uma 

condição crônica obtiveram adesão inadequada 

(FREDERICKSEN, 2017). 

Os desafios relacionados a adesão atrelados à 

polifarmácia, estão relacionados com a dificuldade na 

administração e manuseio de diversos medicamentos, 

aumentando os riscos de trocas de doses, riscos de interações, 

efeitos adversos, prescrição de medicamentos inapropriados, 

maior dificuldade na adesão à terapêutica e aumento dos 

custos quer para o doente quer para o Sistema de Saúde (DA 

GAMA, 2019). 

A automedicação definida como o consumo de 

medicamentos sem prescrição médica, é um fator que interfere 

diretamente na adesão. É um fenômeno danoso à saúde, tendo 
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em vista que nenhum medicamento é inerte no organismo 

(GUSMÃO, 2019). 

 O uso indevido de medicamentos de venda livre ou de 

fácio ecesso, pode acarretar consequências como, a resistência 

bacteriana, reações de hipersensibilidade, dependência, 

sangramento digestivo, bem como podem aumentar o risco 

para neoplasias, hemorragia cerebral devido à combinação de 

um anticoagulante com um simples analgésico, por exemplo. 

Ademais, o alívio momentâneo dos sintomas pode mascarar a 

doença de base que passa despercebida e que podem 

progredir (BARROSO et al.,2017). 

O consumo de medicamentos quase triplica com o 

avançar da idade, sendo tal fato justificado pela menor 

tolerância frente a sintomas agudos como por exemplo, a  dor, 

determinando uma maior necessidade por fármacos 

especialmente quanto maior for o grau de automedicação 

nesses indivíduos. Dessa forma, idosos se tornam mais 

propensos ao uso indiscriminado e aos eventos adversos, 

responsáveis pelo aumento da internação hospitalar e óbitos 

(GUSMÃO, 2019). 

Assim sendo, o hábito da automedicação é algo que 

ocorre com frequência significativa, sendo uma prática 

considerada como um grave problema de saúde pública, elém 

de comprometer a correta desão ao tratamento (PEREIRA et 

al.,2017). 

Outro fator frequentemente presente e que lidera em 

relatos de não adesão é o esquecimento, classificando-se como 

um motivo não intencional, porém o mais comum em idosos 

(ADISA; ILESANMI e FAKEYE, 2018). 
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Mais de um terço desses indivíduos necessitam de 

lembretes de amigos, companheiros ou pessoas próximas para 

a tomada precisa do tempo de suas doses diárias (ADISA; 

ILESANMI e FAKEYE, 2018). 

O nível de escolaridade mostrou-se como outro fator 

influenciador.  Estudos revelam que pacientes com pelo menos 

o ensino médio apresentaram maior adesão à medicação em 

relação aos que possuíam o ensino fundamental/médio (ADISA; 

ILESANMI e FAKEYE, 2018). 

O baixo nível de alfabetização em saúde é um fator 

contribuinte para a taxa de adesão à medicação 

lamentavelmente baixa (ADISA; ILESANMI e FAKEYE, 2018). 

Isso corrobora com uma pesquisa realizada, onde os 

entrevistados com ensino médio tinham 3,7 vezes mais 

probabilidade de não serem aderentes do que aqueles com 

ensino superior (AFAYA et al., 2020). 

Granger et al., (2017),  afirma que pacientes com baixo 

nível de escolaridade tendem a ter mais dificuldade no 

entendimento das informações sobre os medicamentos que são 

prescritos, e em decorrência disso, informações necessárias 

para seu uso correto não são aprendidas. 

Aliado a isto, apresenta-se outro fator de ocorrência 

frequente, a não adesão relacionada ao custo dos 

medicamentos. 

 Segundo Kennedy e Wood (2016), alguns 

medicamentos costumam ser caros e muitos pacientes não 

possuem recursos suficientes para adquirirem os 

medicamentos prescritos em sua totalidade e atrelado a este 

fato destaca-se as dificuldades no acesso aos serviços de 

saúde. 
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Os custos elevados em relação a situação econômica do 

paciente, podem resultar em compensações entre 

necessidades básicas, como alimentos e medicamentos, e este 

fato é desafiador para pacientes de baixa renda (POOLER e 

SRINIVASAN, 2019). 

A falta de recursos para adquirir seus medicamentos, 

levam muitos idosos a pular doses para economizar, tomar 

menos medicamentos, atrasar o cumprimento do tratamento ou 

até mesmo abandonar a medicação (LEE et al., 2018; POOLER 

e SRINIVASAN, 2019). 

Medicamentos com preços inacessíveis, dificuldades no 

acesso físico a cuidados de saúde e a satisfação dos pacientes 

com tais serviços, são determinantes na adesão ao tratamento, 

sendo a inacessibilidade do medicamento, o fator preditor da 

não adesão devido aos custos (LEE et al., 2018). 

O descumprimento do tratamento pode ser influenciado 

ainda pelo abandono de medicamentos devido a apresentações 

de efeitos adversos, como por exemplo, a indução de quedas, 

que é frequente em idosos e acarreta em fraturas e 

consequente internação (LABA et al., 2018). 

Estudos revelaram que 57 % dos pacientes idosos em 

tratamento de longo prazo com estatinas para redução do 

colesterol, pararam de tomá-las após 6 meses devido a efeitos 

indesejados e 74 %, abandonaram ao final de 5 anos 

(APLACEFORMOM, 2018). 

Questões religiosas, que envolvem a espiritualidade 

também foram consideradas como contribuintes na adesão ao 

tratamento. 

Uma pesquisa representativa entre  alemães revelou que 

os fatores individuais que determinam o significado da vida 
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mudam com a idade. Enquanto os mais jovens mencionaram 

“amigos”, “parceria” ou “trabalho” como fatores decisivos, as 

experiências religiosas e naturais foram mais importantes para 

os pacientes com 70 anos ou mais. Um estudo transversal 

constatou que “espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais 

foram as únicas variáveis consistentemente associadas à 

adesão à medicação” (STRAßNER et al., 2019). 

Um outro estudo transversal mostrou que os pacientes 

mais aderentes apresentavam maior religiosidade intrínseca 

(STRAßNER et al., 2019). 

Pesquisas demonstram que pacientes que confiavam 

menos que um "Todo Poderoso" cuidaria deles tinham maior 

probabilidade de usar medicamentos desnecessários” 

(STRAßNER et al., 2019; ROSSI et al., 2007). 

Um fator bastante criticado em estudos, e classificado 

como determinante para atitudes incorretas na administração 

de medicamentos é a falta de instrução detalhada ao paciente, 

bem como sua conscientização sobre sua situação de doença 

e atitudes necessárias para uma melhor qualidade de vida. 

As mudanças em doses ou interrupção de 

medicamentos, geralmente não é porque o idoso não coopera 

ou é “apenas teimosia”. Geralmente isso ocorre porque não 

entendem totalmente como os medicamentos funcionam e 

quais são as consequências para a saúde quando não se segue 

o regime corretamente (APLACEFORMOM, 2018). 

As pessoas costumam relutar em exigir uma explicação 

detalhada ao seu regime medicamentoso por vários motivos. 

Podem ter medo de parecer agressivos ou de questionar a 

autoridade do prescritor, ou podem ter medo de parecerem 

iletrados ou pouco sofisticados (APLACEFORMOM, 2018).  
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A educação atual sobre medicamentos é realizada 

através da entrega de informação de maneira direta e por 

escrito, dizendo ao paciente o que fazer. 

 Uma troca de informações entre pacientes e provedores 

é mais consistente com a teoria de aprendizagem de adultos,  e 

princípios de tomada de decisão compartilhada centrada na 

pessoa,  pode ser mais eficaz (GRANGER et al., 2017). 

 A comunicação médico-paciente ganhou atenção 

devido ao potencial de capacitar os pacientes a se envolverem 

em mudanças de comportamento para melhor adesão ao 

tratamento e resultados (HONG, 2019). 

Explicar o por que, o quê, como e quando tomar os 

medicamentos prescritos e fornecer feedback sobre o 

desempenho do paciente podem melhorar o gerenciamento de 

medicamentos (GRANGER et al., 2017). 

Ao longo da vida os idosos se  deparam com a 

necessidade do uso frequente de medicamentos e por isso, 

terão formado crenças sobre eles, e tais crenças afetam 

significativamente a adesão (HONG, 2019). 

Em um estudo realizado, os pacientes tinham uma 

crença mais forte sobre o uso excessivo de medicamentos do 

que os danos que eles poderiam causar (HONG, 2019). 

O Fator social é de extrema importância em relação a 

adesão medicamentosa. Componentes do contexto social são 

aqueles que envolvem as condições de vida do indivíduo: o 

ambiente físico, o nível socioeconômico, o nível de 

escolaridade, o trabalho, o nível de renda, a rede social e o 

suporte social (LOZANO et al., 2020; HAYNES; 

SACKETT;TAYLOR, 1980). 
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 Pesquisas demosntram que ter alguém para conversar 

e interagir, obter suporte emocional parece ter papel de 

destaque na associação de suporte funcional e adesão ao 

tratamento (LOZANO et al., 2020). 

O armazenamento de medicamentos também possui 

grande importância na adesão, garantir a estabilidade e 

conservação do fármaco é fundamentel para sua eficácia.  

Porém os locais mais comuns de armazenamento relatados em 

estudos são: gavetas, dispensas, pias, dentro de caixas ou de 

armários, sendo o tempo de armazenamento ignorado depois 

de aberto, assim como a sua exposição a altas temperaturas, 

luz solar ou artificial e umidade (SILVA et. al., 2018). 

Uma pesquisa sobre as condições de armazenamento 

doméstico de medicamentos, mostrou que apenas 7% dos 

pacientes os armazenavam continuamente nas temperaturas 

especificadas no rótulo do produto (VLIELAND et.al., 2018). 

São identificados mais de 250 fatores que podem 

influenciar a adesão aos medicamentos, entre os quais a idade 

avançada e o isolamento social obtiveram os maiores 

destaques (LOZANO et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os estudos realizados a respeito dos fatores que 

influenciam a adesão ao tratamento farmacológico em idosos, 

demonstraram que se trata de um tema de extrema relevância, 

que  acarreta em grandes consequências para a saúde pública 

e para a vida do indivíduo. 

Os desafios ao adsministrar medicamentos por idosos 

toma uma proporção ainda maior devido as condições do 
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processo de envelhecimento que, em sua maioria acarreta em 

doenças crônicas e por consequência uso de variados 

medicamentos.O declínio das funções cognitivas torna-se um 

fator fisiológico agravante na compreensão e correta condução 

do tratamento.  

A não adesão é classicamente considerada um 

fenômeno complexo e multideterminado, comum entre os 

idosos, podendo ser classificada como intencional, quando o 

indivíduo tem a consciência de que está fazendo algo que não 

é o recomendado, ou não intencional, quando o paciente não 

percebe que realiza uma atividade que compromete sua correta 

adesão ao medicamento e tem que se submeter a fatores que 

não dependem de suas atitudes, como por exemplo, sua 

situação socioeconômica. 

Torna-se necessária o conhecimento dos principais 

fatores que comprometem o uso correto dos medicamentos, 

para a conscientização tanto dos profissionais quanto dos 

cuidadores e do próprio idoso, tendo em vista que a 

compreensão limitada dos medicamentos prescritos pode 

diminuir a validade das medidas de adesão relatadas pelo 

paciente. 

Se o paciente estiver ciente de seus medicamentos 

esituação de doença, ele irá apresentar uma maior adesão. É 

fundamental que possuam as habilidades necessárias para 

gerenciar mudanças em relação ao uso de seus medicamentos. 

O desafio de melhorar a adesão concentra-se nas 

características individuais do paciente, envolvendo seus 

hábitos, estilo de vida, suas crenças relacionadas aos 

medicamentos e disposição de mudança. A complexidade de 

seu tratamento, que envolve as doenças e seus níveis, a 
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quantidade de medicamentos utilizados e no tipo de 

informação, educação em saúde que lhe é fornecida, 

envolvendo o acesso aos serviçoes de saúde e devida 

orientação. 
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RESUMO: Atualmente, a polifamácia pode ser denominada 
como a utilização de quatro ou mais medicamentos ao mesmo 
tempo. Com o processo natural de envelhecimento, se torna 
inevitável que a população idosa necessite de um número maior 
de medicações para manterem suas funções corporais 
devidamente operantes, adentrando, assim, na polifarmácia. 
Dessa forma, o objetivo do trabalho foi reunir em um único 
material, informações relevantes sobre a polifarmácia com os 
devidos risco e problemas relacionados, além de possíveis 
soluções. A metodologia foi fundamentada na busca por 
revisões sistemáticas, através do PubMed e Medline, 
publicadas entre 2015 e 2020, com os descritores “aged”, “drug 
interaction”, “drug reactions”, “elderly patients”, “older patients”, 
“geriatric”. Como resultado, os principais problemas 
encontrados neste grupo etário foram a falta de informação do 
paciente sobre as doenças que o acometem, bem como a 
função das medicações prescritas; interações medicamentosas 
que ocasionam reações adversas nocivas ao idoso; prescrição 
de medicamentos potencialmente inadequados aos idosos, tais 
como anti-inflamatórios não esteroidais, benzodiazepínicos, 
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inibidores da enzima conversora de angiotensina, beta-
bloqueadores, entre outros. Conclui-se que há necessidade de 
maior atenção da equipe multidisciplinar da saúde, visando 
diminuir riscos desnecessários, educando e informando 
pacientes e cuidadores, a fim de melhorar a qualidade de vida. 
Palavras-chave: Interações Medicamentosas. Polimedicação. 
Prescrição inadequada. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A expectativa de vida tem aumentado com o passar do 

tempo. Com isso, também tem aumentado o número da 

população geriátrica com mais de 65 anos (OSCANOA; 

LIZARASO; CARVAJAL, 2017), como o que vem acontecendo 

na Europa (TOMMELEIN et al., 2015). Devido à idade, o 

paciente geriátrico sofre mudanças corporais e fisiológicas que 

podem alterar a farmacocinética e a farmacodinâmica de 

substâncias no organismo (CHRISTIE, 2019; LUCENTEFORTE 

et al., 2017; MOTTER et al., 2018).  Associado ao 

envelhecimento, há o aparecimento de multimorbidades, que 

seriam os casos de mais de duas doenças, sendo elas crônicas 

ou não.  

A multimorbidade coloca em risco a segurança do 

paciente, pelo fato de lidar com a complexidade de vários 

medicamentos para o tratamento dessas doenças e 

manutenção da qualidade de vida (MOTTER et al., 2018; 

SÁNCHEZ-FIDALGO et al., 2017). E, embora não haja uma 

definição concreta, a ação de usar quatro ou mais 

medicamentos, ao mesmo tempo, é denominada de 

polifarmácia (CHRISTIE, 2019).  
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O que leva ao quadro de polifarmácia é a necessidade 

de atender às exigências das patologias dos pacientes. Mesmo 

que os idosos se beneficiem dos múltiplos medicamentos,  são 

iminentes os riscos que eles podem causar (LUNDBY et al., 

2019). Foi relatado que os riscos vão desde reações adversas, 

interações medicamentos, erros de medicação (GUDI et al., 

2019; OSCANOA; LIZARASO; CARVAJAL, 2017), 

medicamentos potencialmente inadequados (MOTTER et al., 

2018), até o aumento do número de internações e óbito 

(LUCENTEFORTE et al., 2017). Visto isso, é importante o 

cuidado e a atenção com o paciente idoso devido sua 

fragilidade fisiológica e psíquica. 

O objetivo dessa revisão bibliográfica foi reunir 

informações científicas publicadas, a fim de verificar os 

possíveis riscos da polifarmácia em pacientes idosos, assim 

como o acarretamento de efeitos adversos pelo uso indevido, 

ou ainda por prescrição inadequada. Além disso, apontou-se 

possíveis soluções para reverter os riscos da polifarmácia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, processada a 

partir da busca, leitura e análise dos artigos selecionados. A 

revisão bibliográfica, também conhecida por revisão de 

literatura, ou ainda, revisão narrativa, é considerada uma 

compilação de informações de vários autores a cerca de um 

tema, de caráter exploratório, uma vez que a escolha criteriosa 

dos trabalhos é feita de forma arbitrária (BRIZOLA; FANTIN, 

2016) 
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A pesquisa foi realizada entre julho e setembro de 2020. 

Para a busca da literatura científica, foi utilizado o portal de 

serviços do PubMed e a base de dados Medline.  

Para alcançar os artigos necessários para o objetivo do 

estudo, a busca foi guiada pelos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH) no idioma 

inglês, a fim de ampliar a busca. Como, por exemplo, “aged”, 

“drug interaction”, “drug reactions”, “elderly patients”, “older 

patients”, “geriatric”. Ambos os termos foram intercalados com 

o Operador Booleano “AND”, e filtrado para que esses termos 

aparecessem no título ou resumo do artigo.  

Os critérios de inclusão utilizados foram os filtros para o 

ano de publicação, sendo entre 2015 e 2020, e quanto ao tipo 

de publicação, revisão sistemática. Além disso, também foram 

incluídos artigos relativos à polifarmácia e seus 

desdobramentos. O critério de exclusão foram todos os artigos 

que não se relacionavam ao idoso e ao uso de menos de três 

medicamentos concomitantes. 

Também foi utilizada a literatura clássica “As Bases 

Farmacológicas da Terapêutica (11º ed.)” Goodman & Gilman 

e o manual do Conselho Federal de Farmácia (2016): “Serviços 

farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, à família e 

à comunidade: contextualização e arcabouço conceitual”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como resultado da busca por artigos científicos, com 

caráter de revisão sistemática para elaboração da presente 

revisão bibliográfica, foram selecionadas 24 publicações. As 

informações levantadas sugerem respostas referentes ao 
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objetivo desta obra, levando em consideração informações 

sobre pacientes polifarmácia, com interações medicamentosas, 

além de prescrição inadequada, entre outras informações 

relevantes a respeito do uso de medicamentos para idosos.  

O envelhecimento está correlacionado com mudanças 

no organismo, mudança na composição e função corporal, 

deficiência sensorial e cognitiva (JOHANSSON et al., 2016), 

além de menor função renal e hepática, menor massa corporal 

magra e redução da mobilidade (MASNOON et al., 2017). 

Consequente ao envelhecimento, o paciente está sujeito a 

diversas comorbidades e doenças crônicas, como hipertensão, 

dislipidemia, doença coronariana, doença renal crônica (AL-

MUSAWE et al., 2019) e doenças crônico degenerativas 

(MOTTER et al., 2018).  

O aumento da expectativa de vida vem decorrente do 

aumento do número de medicamentos para as multimorbidades 

(CHRISTIE, 2019), que, desse modo, ajudam o paciente a viver 

com a doença da melhor forma possível. Devido ao paciente 

idoso apresentar, geralmente, duas ou mais doenças crônicas 

(WIMMER et al., 2017), o uso simultâneo de medicamentos 

será recorrente, passando a ser considerado um paciente 

polifarmácia.  

O conceito de polifarmácia faz menção ao uso de vários 

medicamentos concomitantes, principalmente por pacientes 

idosos (MASNOON et al., 2017), sendo até mesmo considerada 

uma síndrome geriátrica (GUTIÉRREZ-VALENCIA et al., 2018). 

Mesmo o termo sendo amplamente difundido, ainda não foi 

encontrada uma definição clara (GUTIÉRREZ-VALENCIA et al., 

2018). A atualização de 2018 da Revisão Cochrane (CHRISTIE, 

2019), definiu polifarmácia como o uso conjunto de quatro ou 
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mais medicamentos. Anteriormente, em 2017, a definição mais 

usada foi de cinco ou mais medicamentos (MASNOON et al., 

2017). 

A polifarmácia, por estar envolvida com o uso de vários 

medicamentos, pode levar o paciente a desenvolver uma série 

de problemas. Os problemas vão desde eventos adversos a 

medicamentos (WIMMER et al., 2017), uso inadequado de 

medicamentos (JOHANSSON et al., 2016), aumento do risco 

de hipoglicemia, probabilidade de piora na qualidade de vida, 

maior risco de hospitalização (AL-MUSAWE et al., 2019), 

quedas e mortalidade (MASNOON et al., 2017). 

O fato da multi prescrição medicamentosa, mesmo que 

indicada por um profissional para uma determinada terapia, não 

garante a segurança do paciente e não avalia todas as outras 

prescrições em um ambiente clínico (MASNOON et al., 2017), 

de modo que isso sugere ser um problema de segurança 

medicamentosa (PÉREZ-JOVER et al., 2018).  

Em revisão sistemática elaborada por Pérez-Jover e 

colaboradores em 2018, foram levantados resultados a fim de 

melhorar a segurança do paciente e reduzir o número de 

medicamentos em pacientes crônicos e idosos polifarmácia. 

Para isso, elaboraram oito perguntas frequentes, sendo 

algumas delas relacionadas à quantos pacientes idosos tomam 

mais de cinco medicamentos por dia, quais os principais erros 

de medicação, o entendimento sobre o que está sendo tomado, 

grau de adesão, truques e lembretes, organizadores de pílulas, 

compreensão de informativos e dúvidas que os pacientes 

querem sanar a respeito da prescrição.  

Como resultado, reuniram diversos estudos e apontaram 

que na Austrália a maioria dos pacientes com mais de 65 anos 
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tomam cinco ou mais medicamentos por dia, sendo 

ultrapassado pela Áustria, onde os pacientes com mais de 75 

anos tomam em média 9,1 medicamentos por dia. Os erros 

mais frequentes descritos foram deixar de tomar uma dose 

conforme prescrito, não lembrar das recomendações para uso 

e confundir os medicamentos. Os erros menos frequentes 

foram tomar uma dose maior do que a recomendada e tomá-los  

juntos, sendo que era necessário um intervalo entre eles 

(PÉREZ-JOVER et al., 2018).  

Em relação ao uso, reuniram respostas para as outras 

perguntas, como, por exemplo, o fato do entendimento sobre o 

que está sendo tomado ser maior do que os cuidados 

necessários durante o uso dos medicamentos. O grau de 

adesão mostrou ser um grande problema, sendo as causas 

mais frequentes de não adesão a falta de entendimento sobre 

as prescrições, número de prescritores e a própria deficiência 

cognitiva de alguns idosos. Para lembrar da medicação, alguns 

pacientes associam com o horário da refeição e até mesmo com 

aplicativos de celular e, na maioria das vezes, associam com o 

organizador de pílulas (PÉREZ-JOVER et al., 2018).  

Quanto às perguntas sobre os informativos e dúvidas, 

relataram que as informações passadas oralmente podem ser 

esquecidas, e, quando fornecidas de forma escrita ajudam a 

reiterar as informações transmitidas, sendo possível consultá-

las em outros momentos. As dúvidas dos pacientes são 

decorrentes de poucas informações passadas durante a 

consulta, muitas vezes devido a consulta ser muito rápida. E 

ainda, estudos mostraram que pacientes preferem ter mais 

informações sobre os cuidados durante o tratamento, mas que 
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muitos saem da consulta sem sanar dúvidas com o médico 

(PÉREZ-JOVER et al., 2018). 

 

PROBLEMÁTICA DA POLIFARMÁCIA 

Diante da terapia medicamentosa com múltiplos 

medicamentos, principalmente pela fragilidade dos pacientes 

geriátricos, tornam-se mais prováveis os problemas que essa 

prática pode causar. Al-Musawe e colaboradores levantaram 

estudo  sobre a possibilidade de a polifarmácia ser um índice 

de uso inadequado de medicamentos e subprescrição. Uma vez 

que a partir desse ponto poderia intensificar os riscos de 

eventos adversos, hospitalização e mortalidade (AL-MUSAWE 

et al., 2019). Por via de regra, eventos adversos graves podem 

ser evitados (LO GIUDICE et al., 2019; OSCANOA; LIZARASO; 

CARVAJAL, 2017), como por meio do acompanhamento dos 

medicamentos que, por muitas vezes, é realizado por agentes 

de saúde e farmacêuticos, ou outros profissionais da área da 

saúde.  

A multimorbidade é um caso complexo e envolve a 

segurança do idoso (SÁNCHEZ-FIDALGO et al., 2017). Possuir 

mais de uma doença tem a consequência de necessitar de mais 

de um medicamento para controle, à medida que grau de 

implicação da morbidade aumenta, o grau de complexidade 

terapêutica também aumenta. E, embora o organismo senil 

apresente mudanças nas respostas farmacocinéticas 

(GUTIÉRREZ-VALENCIA et al., 2018), seja qual for o 

medicamento, quando não é avaliado para o quadro clínico 

especifico do paciente e não monitorado, pode causar um 

quadro de reação adversa medicamentosa (OSCANOA; 

LIZARASO; CARVAJAL, 2017). 
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Por conseguinte, Oscanoa, Lizaraso e Carvajal (2017), 

exemplificaram suas contestações. Como no caso dos 

betabloqueadores que, quando utilizados para tratamento de 

insuficiência cardíaca e doença coronária, podem resultar em 

um quadro de síncope.  Assim como em pacientes diabéticos, 

que podem atingir níveis glicêmicos caracterizados de 

hipoglicemia devido a antidiabéticos orais; casos de 

sangramento devido ao uso de anticoagulantes orais; 

hipotensão durante o tratamento da hipertensão com 

betabloqueadores, inibidores da ECA ou antagonistas de cálcio; 

ou bradicardia devido ao tratamento com digoxina.  

Outro problema declarado seria o risco de eventos 

adversos (JOHANSSON et al., 2016) como as reações 

adversas a medicamentos (GUDI et al., 2019; OSCANOA; 

LIZARASO; CARVAJAL, 2017) e interações medicamentosas 

(SÁNCHEZ-FIDALGO et al., 2017). As reações adversas a 

medicamentos podem ser delineadas como uma resposta 

prejudicial do organismo aos medicamentos, de forma não 

intencional. Essa reação pode ser explicada devido ao quadro 

de polifarmácia, além de alterações fisiológicas que alteram os 

processos de farmacocinética e farmacodinâmica em pacientes 

idosos (OSCANOA; LIZARASO; CARVAJAL, 2017). Já as 

interações medicamentosas, baseiam-se na interação de dois 

ou mais medicamentos que por algum motivo apresentam uma 

resposta diferente do esperado (SÁNCHEZ-FIDALGO et al., 

2017).  

O sistema de saúde sofre com a frequência de erros de 

medicação em pacientes com terapêutica de vários 

medicamentos (PÉREZ-JOVER et al., 2018), uma vez que essa 

ocorrência pode diminuir a eficácia da terapia vigente, além de 
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provocar o grande problema das reações adversas. As reações 

adversas são ocasionadas de forma não intencional, causando 

uma resposta danosa que pode ter sido desencadeada por 

overdose, uso inadequado e erros de medicação 

(JOHANSSON et al., 2016; MOTTER et al., 2018; OSCANOA; 

LIZARASO; CARVAJAL, 2017). A preocupação torna-se maior 

quando esse problema é ressaltado em números. É 

considerada a quinta causa de morte mais frequente entre 

pacientes que estão hospitalizados, e uma a cada dez 

internações de pacientes geriátricos tem como motivo as 

reações adversas ao medicamento profilático (GUDI et al., 

2019; OSCANOA; LIZARASO; CARVAJAL, 2017). 

Análogo aos erros de medicação, também ocorrem 

problemas com medicações potencialmente inadequadas.  Os 

medicamentos potencialmente inadequados são aqueles em 

que os riscos associados ou reações adversas, ultrapassam os 

benefícios pré-estabelecidos (AGUIAR et al., 2019; MOTTER et 

al., 2018; NOTHELLE et al., 2019). Assim, torna-se evidente 

que o monitoramento da terapia medicamentosa de pacientes 

idosos deveria ser uma prática mais difundida. 

Nothelle e colaboradores (2019) tiveram o objetivo de 

identificar os determinantes do uso de medicamentos 

potencialmente inadequados em idosos estadunidenses. Em 

resultado à pesquisa levantada por eles, relataram que idosos 

com mais prescritores tinham mais uso por medicamento 

potencialmente inadequado e assim como os pacientes que 

usavam mais os serviços de saúde, como, por exemplo, visitas 

ambulatoriais e emergência. 

Quanto aos fatores clínicos, Nothelle e colaboradores 

(2019), os pacientes acompanhados por profissionais de 
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especialidade neurológica ou psiquiátrica, tiveram maiores 

riscos aos medicamentos potencialmente inadequados quando 

comparados aos pacientes acompanhados por profissionais de 

outra especialidade médica. Em contrapartida, aqueles que 

eram acompanhados por geriatras, tinham menor risco de 

receber um medicamento potencialmente inadequado.  

 

PRINCIPAIS MEDICAMENTOS ENVOLVIDOS 

Quando associado à multimorbidades e polifarmácia, a 

chance de interações e risco de hospitalização aumenta (CFF, 

2016; CHRISTIE, 2019). Segundo o manual elaborado pelo 

Conselho Federal de Farmácia (2016), mais da metade dos 

problemas relacionados à politerapia medicamentosa poderiam 

ser evitados pela intervenção do exercício clínico do 

farmacêutico. 

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) foram os 

medicamentos mais citados na literatura científica que compôs 

este presente trabalho, devido a ser amplamente e comumente 

utilizado pelos pacientes geriátricos e por estar associado às 

listas de medicamentos potencialmente inadequados  (AGUIAR 

et al., 2019; MOTTER et al., 2018; OSCANOA; LIZARASO; 

CARVAJAL, 2017; REDSTON et al., 2018; SÁNCHEZ-

FIDALGO et al., 2017; TOMMELEIN et al., 2015). 

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são um 

grupo de fármacos responsáveis por controlar inflamação, dor 

e febre. Eles são considerados inibidores específicos da enzima 

ciclooxigenase (COX), que, consequentemente, diminuem a 

produção de prostaglandinas, precursoras da inflamação. Os 

efeitos adversos declarados vão desde dor abdominal, 

náuseas, até a cefaléia, vertigem, tontura e confusão, sendo 
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propensos a desenvolver esses efeitos os pacientes de mais 

idade. Para tanto, recomenda-se iniciar o tratamento com 

baixas doses para pacientes idosos (BRUNTON; LAZO; 

PARKER, 2006). Aguiar e colaboradores (2019) exemplificaram 

o Ibuprofeno com risco de AVC, Etoricoxibe e Diclofenaco 

associados ao risco de morte cardiovascular, além dos AINEs, 

de modo geral, estarem relacionado a arritmias, hipotensão 

postural ou ortostática e hipertensão. 

Os outros medicamentos mais citados como 

potencialmente inadequados foram os benzodiazepínicos 

(AGUIAR et al., 2019; MOTTER et al., 2018; REDSTON et al., 

2018), inibidores da enzima de conversão da angiotensina 

(IECA) (LUCENTEFORTE et al., 2017; SÁNCHEZ-FIDALGO et 

al., 2017) e beta-bloqueadores (VRIES et al., 2018). Os 

fármacos psicotrópicos, antipsicóticos e antiepilépticos também 

foram mencionados (AGUIAR et al., 2019; LO GIUDICE et al., 

2019; VRIES et al., 2018). Por último, a varfarina, muito usada 

por pacientes geriátricos e com altos riscos de interações, tanto 

interação fármaco-fármaco, como também, fármaco-alimento 

(COMORETTO et al., 2018; LO GIUDICE et al., 2019).  

Os benzodiazepínicos, pertencentes à classe dos 

hipnóticos e sedativos, apresentam fraqueza, cefaléia e 

vertigem como os efeitos adversos mais comuns (BRUNTON; 

LAZO; PARKER, 2006). Em relação aos eventos adversos por 

medicamentos, os mais envolvidos foram os antibióticos, anti 

reumáticos e antitrombóticos (LO GIUDICE et al., 2019). 

Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, 

usados principalmente para o tratamento de hipertensão, tem a 

indicação de iniciar o tratamento com doses baixas para 

pacientes com risco de hipotensão (BRUNTON; LAZO; 
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PARKER, 2006). A varfarina, anticoagulante oral, aumenta o 

risco de hemorragia em pacientes que fazem uso concomitante 

de varfarina com amiodarona, clopidogrel, fluoxetina e 

metronidazol, por exemplo (BRUNTON; LAZO; PARKER, 

2006). Comoretto e colaboradores (2018) alertam para a 

necessidade de monitoramento do RNI (razão normalizada 

internacional) para avaliar a via extrínseca da coagulação e 

ajuste da dose, quando o tratamento com varfarina é reazalido 

concomitante a outro medicamento. 

Para Al-Musawe e colaboradores (2019), em estudo 

levantado com pacientes diabéticos, o medicamento 

potencialmente inadequado mais comum foi a metformina. 

Quadros graves de hipoglicemia foram observados a partir de 

interações entre sulfonilureias com antibiótico cotrimoxazol. 

Também foram observadas interações entre hipoglicemiantes 

orais como metformina e acarbose, com hidroclorotiazida e 

furosemida (AL-MUSAWE et al., 2019). 

A metformina é classificada como anti-hiperglicêmica, 

não hipoglicêmica. É responsável pela diminuição da produção 

hepática de glicose e aumento da captação pelo músculo. O 

tratamento com metformina é contraindicado para pacientes 

com comprometimento renal, doença hepática, insuficiência 

cardíaca e doença pulmonar crônica com hipóxia, uma vez que 

pode comprometer a saúde devido uma acidose láctica 

(BRUNTON; LAZO; PARKER, 2006). 

Os efeitos adversos, como risco de quedas, 

principalmente devido a fragilidade do idoso, têm sido um dos 

principais motivos de idas ao pronto-socorro (VRIES et al., 

2018). Vries e colaboradores (2018) enfatizaram que as drogas 

cardiovasculares estão associadas ao risco de queda. Tal como 
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os diuréticos de alça e digitálicos com maiores incidentes e as 

estatinas com menores incidentes de queda. 

Os diuréticos de alça são responsáveis pela inibição do 

simportador de Na+/K+/2Cl- no ramo ascendente espesso da 

alça de Henle. São indicados para o tratamento do edema 

pulmonar agudo, insuficiência cardíaca congestiva crônica e 

hipertensão. Os efeitos adversos podem ser observados pelos 

quadros de hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, 

hiponatremia e ototoxicidade. As interações medicamentosas 

podem acontecer quando os diuréticos de alça são 

administrados concomitantes aos aminoglicosídeos, 

anticoagulantes, lítio, sulfonilureias, AINE e diurético tiazídico, 

por exemplo (BRUNTON; LAZO; PARKER, 2006). 

 

SOLUÇÕES  

A fim de sempre buscar pela segurança do paciente, 

soluções são criadas para amenizar os riscos e as 

complicações que a polifarmácia e a interação medicamentosa 

podem acometer. Países como Austrália, Estados Unidos e 

Canadá, além de vários outros países europeus, 

desenvolveram um programa de serviço de saúde chamado 

“Home Medicines Review” (HMR) (GUDI et al., 2019). O 

programa é uma espécie de aplicativo para revisão domiciliar 

de medicamentos, composta pelo atendimento de um clínico, 

um farmacêutico e o paciente. O objetivo do programa é 

promover adesão à medicação, otimizar o uso de 

medicamentos e informar os pacientes sobre seus 

medicamentos. E, dessa forma, poder diminuir problemas e 

melhorar os cuidados de saúde em pacientes polifarmácia e 

com multimorbidades (GUDI et al., 2019). 
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Uma das multimorbidades mais frequentes em idosos, é 

a Diabetes Mellitus. Próximo da metade do número de idosos 

frágeis e diabéticos, no Canadá e na Grécia, faz uso de 9 e 7 

medicamentos por dia, respectivamente. E o manejo do 

tratamento pode tornar-se complicado quando associado a 

outras doenças crônicas. A Federação Internacional de 

Diabetes aconselha a revisar o protocolo de tratamento que o 

paciente já segue e, se possível, realizar a redução da 

polifarmácia, para reduzir concebíveis reações adversas (AL-

MUSAWE et al., 2019). O processo de retirada de 

medicamentos ou redução da polifarmácia, também é 

conhecida como desprescrição.  

A desprescrição é apontada como uma das soluções 

para casos de paciente polifarmácia, que intermediado por um 

profissional da saúde realiza a eliminação de medicamentos 

potencialmente inadequados, diminuindo a carga do tratamento 

(ULLEY et al., 2019). Em contrapartida, a desprescrição quando 

analisada para medida de adesão no tratamento, não mostrou 

melhora (ULLEY et al., 2019). Já Lundby e colaboradores 

(2019) em suas conclusões, relatam a necessidade de mais 

estudos sobre os aspectos que devem ser levados em 

consideração durante a prática clínica da prescrição 

medicamentosa, principalmente com pacientes de baixa 

expectativa de vida. 

Para pacientes frágeis e com baixa expectativa de vida, 

houve ação benéfica ao reduzir o número de medicamentos 

desnecessários (JOHANSSON et al., 2016). Quando não é 

possível desprescrever ou retirar um medicamento, Vries e 

colaboradores (2018) expõem que pacientes frágeis precisam 



INTERFERÊNCIAS DA POLIFARMÁCIA EM PACIENTES IDOSOS: UMA 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

452 
 

de maior atenção com drogas cardiovasculares e que os riscos 

de queda devem ser realçados como risco adverso.  

Redston e colaboradores (2018) desvendam em seus 

estudos que uma das soluções poderia ser mais pesquisas em 

pacientes idosos hospitalizados e com deficiência cognitiva, 

para avaliar o impacto dos medicamentos potencialmente 

inadequados para esse grupo em específico. Já Storm e 

colaboradores (2017) levantaram estudos a respeito de idosos 

em casas de repouso e concluíram que é necessária a 

conscientização dos cuidadores sobre os riscos da medicação 

inadequada, e aumentar a monitorização dos remédios de cada 

paciente. Tommelein e colaboradores (2015), por sua vez, em 

estudo baseado na população idosa europeia, apontam que o 

trabalho de uma equipe multiprofissional e um processo de 

triagem farmacológica, auxiliaria na farmacoterapia desses 

pacientes e diminuiria os eventos adversos provocados por 

problemas na medicação. 

No Brasil, serviços de cuidados com a utilização de 

medicamentos por idosos e população em geral têm sido 

estruturados e realizados por profissionais farmacêuticos, por 

meio de atividades de educação em saúde, conciliação de 

medicamentos, revisão da farmacoterapia e acompanhamento 

farmacoterapêutico (CFF, 2016). 

A educação em saúde envolve estratégias educativas 

com o intuito de gerar autonomia e confiança para o paciente 

manter-se saudável. As estratégias envolvidas contam com 

mudança de hábitos, criação de calendário posológico, diário 

de saúde e conhecimento técnico para utilização de aparelhos 

de saúde como aplicadores de insulina. A conciliação de 

medicamentos e a revisão da farmacoterapia relacionam-se 
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com objetivo de analisar as prescrições para diminuir e prevenir 

erros de medicação, principalmente nos pacientes que realizam 

acompanhamento ambulatorial ou hospitalar com mais de um 

médico. Consoante às estratégias já mencionadas, o 

acompanhamento farmacoterapêutico segue o princípio de 

resolver problemas da farmacoterapia e proporcionar uma 

melhor atenção à saúde (CFF, 2016). 
 

 

CONCLUSÕES  

 

Progressivamente, ao longo dos anos, o corpo humano 

sofre o processo de degeneração, que, inevitavelmente, 

acarreta em disfunções ocasionadas por hábitos de vida, 

fatores genéticos, ou envelhecimento natural dos sistemas 

componentes do organismo. Devido à tendência de surgirem 

diversas comorbidades ao adentrar na idade senil, a utilização 

de vários medicamentos pode se tornar inevitável, e deve ser 

supervisionada devido à complexidade dos tratamentos 

concomitantes.  

Pacientes em idade mais avançada necessitam do maior 

auxílio possível para ter sua qualidade de vida e longevidade 

assegurados, visto que muitas vezes são munidos de pouca 

informação, tanto das doenças que os afetam, quanto da 

terapêutica adotada. Cabe aos diversos profissionais da saúde 

(médicos, enfermeiros, farmacêuticos, agentes de saúde, entre 

outros) atentar a vários fatores como: a adesão do paciente ao 

tratamento; garantia da compreensão da doença e da finalidade 

dos medicamentos por parte do idoso; prescrição consciente, 

tendo ciência de todas as outras terapias vigentes e 

comorbidades; adotar a desprescrição, quando necessário, e 
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evitar prescrição de medicamentos nocivos para essa faixa 

etária. 

Assim, considerando a melhora da qualidade de vida da 

população ao longo dos séculos, que resultou em uma maior 

expectativa de vida do ser humano, o número de idosos tende 

a crescer, e, consequentemente, o número de pacientes 

dependentes de polifarmácia. É necessário maior mobilização 

dos sistemas de saúde para que capacitem profissionais 

atentos aos diversos riscos provenientes de tratamentos 

simultâneos, e que possam também auxiliar e informar os 

idosos, promovendo maior segurança e vitalidade a estes 

pacientes. 
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RESUMO: O quipá (Tacinga inamoena) é uma planta nativa do 
nordeste brasileiro e encontra-se distribuída em quase todo o 
semiárido. Apresenta em sua composição minerais, o que 
desperta interesse da comunidade científica em desvendar o 
potencial nutricional, organoléptico e terapêutico de seus frutos, 
bem como dos produtos que utilizam a T. inamoena como fonte 
de matéria prima. O objetivo principal deste trabalho foi avaliar 
as propriedades físico-químicas e o potencial antioxidante do 
produto alimentício derivado do quipá (Tacinga inamoena) na 
forma de doce produzido artesanalmente. Os frutos foram 
coletados no município de Angicos/Rio Grande do Norte e 
posteriormente encaminhados a associação de moradores do 
município para a preparação do produto. O alimento foi 
encaminhado ao laboratório para análise físico-química em 

mailto:maceliapinheirof@gmail.com
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relação a umidade, fibras, proteínas, lipídeos, carboidratos, 
conteúdo mineral, pH e acidez total. O derivado do quipá 
apresentou uma boa concentração de carboidratos (37%) e 
fibras solúveis (10%), e uma boa ação terapêutica nos efeitos 
antioxidantes. O quipá reduziu aproximadamente 80% do 
DPPH, além de uma ação protetora a danos oxidativos no que 
diz respeito ao seu efeito na quelação de ferro (~40%) e cobre 
(~80%).  Depreendemos assim, que o derivado do quipá em 
forma de doce é um produto que apresenta propriedades 
antioxidantes que possibilitam novas perspectivas quanto a 
utilização de novos produtos do fruto e produção para 
aproveitamento industrial. 
Palavras-chave: Cactaceae. Antioxidante. Composição 
Centesimal.  
 
INTRODUÇÃO 

 

O estresse oxidativo é uma das principais causas de 

danos celulares e é tido por um desequilíbrio na produção de 

espécie reativas de oxigênio e sua degradação pelos 

antioxidantes de acordo com a necessidade de cada célula 

(PORSCH et al., 2019), sendo uma condição metabólica bem 

definida na medicina humana, em que apresenta correlações 

bem consolidadas com o desenvolvimento de doenças 

endócrinas, cardiovasculares e oncológicas  (CAMPOS; LEME, 

2018). 

Pela sua alta reatividade, o organismo controla o seu 

desgaste através de dois sistemas antioxidantes sendo eles o 

endógeno enzimático, que está relacionado a degradação do 

superóxido em água; e o exógeno não enzimático, em que os 
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nutrientes antioxidantes da dieta atuam sobre as espécies 

reativas de oxigênio produzidas pelo organismo (SILVA, 2016). 

Para combater o aumento do desequilíbrio redox, 

substâncias capazes de prevenir ou combater a elevação de 

ERO e ERN são geralmente consumidas na forma de 

suplementação, os compostos antioxidantes encontrados na 

alimentação vão atuar impedindo a formação de radicais livres 

através do sistema exógeno não enzimático. Alimentos ricos em 

antioxidantes na maioria das vezes são encontrados nas 

plantas (VALKO et al., 2007). 

O uso de plantas para fins medicinais é um costume 

antigo que faz parte da história da humanidade sendo utilizadas 

com a finalidade nutricional ou terapêutica. Entretanto, com o 

nascimento da indústria farmacêutica existiu uma diminuição do 

interesse no consumo de plantas que aumentou novamente, 

com a chegada do Brasil do movimento social urbano de 

contracultura, que objetivava responder contra o pensamento 

médica dominante2. Nos dias atuais, a aplicação de plantas 

medicinais e fitoterápicos é uma conduta mundialmente 

disseminada, sendo encorajada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), especialmente em países em desenvolvimento 

(MATTOS; CAMARGO; SOUSA; ZENI, 2018). 

Como é o caso do presente estudo, em que é visado o 

trabalho com plantas para uso medicinal, investigado um 

possível efeito terapêutico antioxidante em uma espécie 

encontrada dentro de um dos biomas brasileiros, a caatinga. 

Dentre a biodiversidade vegetal encontrada na caatinga, 

as espécies da família das cactáceas têm destaque devido a 

sua predominância. A região Nordeste do Brasil abriga cerca de 
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110 espécies de cactáceas; e nesse ambiente semiárido, a 

caatinga é um dos ecossistemas que possui a maior 

diversidade dessas espécies, com cerca de 95 espécies 

fazendo parte desse ecossistema (ZAPPI; SANTOS; 

LAROCCA, 2015). 

Por causa dessa grande dimensão de cactáceas, é cada 

vez mais necessário estudos que esclareçam e assegurem o 

uso racional dessas espécies, as quais são atribuídas 

propriedades terapêuticas e nutricionais. Considerando a 

grande diversidade de uso e a riqueza de espécies de cactos 

no Brasil, é de suma importância trabalhos que enfoquem a 

conservação dessa família, já que os fatores, como comércio 

ilegal e destruição do habitat, ocorrem cada vez mais, 

ameaçando as espécies e colocando-as em perigo de extinção 

(MEIADO et al., 2015).  Vale ressaltar que, além dos valores 

culturais e socioeconômicos que os cactos possuem para 

populações tradicionais, eles também são de suma importância 

para a manutenção da biodiversidade participando de 

interações bióticas. 

A família Cactaceae pertence à ordem Caryophyllales e 

é dividida em mais de 170 gêneros, possuindo entre de 1.500 e 

2.000 espécies catalogadas, sendo a segunda maior família 

botânica endêmica das Américas. Estão distribuídas 

principalmente em regiões de clima quente e seco. A família 

possui uma notável linha evolutiva, pois está adaptada à 

vulnerabilidade dos solos áridos (BARBOSA et al., 2017). 

Nesse contexto, insere-se o uso popular do Quipá 

(Tacinga inamoena) conhecido popularmente no município de 

Angicos, estado do Rio Grande do Norte como “Pêlo”, sendo 
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um fruto característico do nordeste brasileiro e revelou-se muito 

bem adaptado às condições semiáridas da região. A Tacinga 

inamoena pertence à classe das magnoliopsidas, sendo uma 

espécie codominante da flora da caatinga onde é disseminada 

em áreas mais abertas, normalmente encontrada em rochas ou 

solo muito pedregoso, caatinga aberta e campo rupestre 

(TAYLOR, 2015). 

Seus frutos e cladódios têm sido, ao longo dos últimos 

tempos, utilizados na zona rural na alimentação animal, 

enquanto que na alimentação humana, é usada apenas em 

situações de estiagem, com a finalidade de complementar a 

alimentação ou, em muitos casos, como a única opção de 

alimento (CHAVES; BARROS, 2015).    

Com isso a procura por novas frutas tem aumentado em 

virtude do aroma e sabor que são apreciados e pela 

necessidade de controlar doenças crônicas. O resgate cultural 

do consumo deste tipo de planta pela população brasileira 

poderá melhorar a condição nutricional e de renda de pessoas 

menos favorecidas economicamente, tanto no ambiente urbano 

quanto o rural, de diferentes regiões do Brasil, principalmente 

naquelas em que o clima e o solo são mais adaptados para o 

cultivo destas cactáceas conhecidas como hortaliças não 

convencionais. 

De acordo com Chaves e Barros (2015) a subutilização 

das espécies de cactos na alimentação humana no Nordeste do 

Brasil tem sido motivada principalmente por impressões 

culturais negativas, que associam o uso das cactáceas a 

situações de fome e miséria, desestimulando, por conseguinte, 

seu consumo em períodos em que há outras opções 
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alimentares disponíveis. A inclusão de plantas dessa família em 

cardápios regionais poderia, no entanto, mitigar tais impressões 

e possibilitar o melhor aproveitamento desse recurso. 

Além do aspecto antioxidante, é extremamente 

importante conhecer a composição centesimal da Tacinga 

inamoena, amplamente discutida dentro da bromatologia, a 

composição centesimal surgiu em 1864, na Alemanha, e é 

caracterizada por procedimentos para definir a composição 

centesimal que exprime de forma básica o valor nutritivo e o 

valor calórico de cada alimento, bem como a proporção de 

componentes que aparecem em cada quantidade. O alimento 

pode ser dividido em componentes inorgânicos e orgânicos. 

Entre a divisão dos componentes inorgânicos: a água ou 

umidade e os minerais; já nos componentes orgânicos: gordura, 

proteína, fibra e carboidrato (PITAGUARI, 2017).  

Estimativas apontam que por volta de 40% dos 

medicamentos atualmente disponíveis foram desenvolvidos 

direta ou indiretamente de fontes naturais, subdivididos em: 

25% de plantas, 12% de microrganismos e 3% de animais 

(BRASIL, 2016). Nesse âmbito, o Brasil se destaca quanto ao 

seu potencial, uma vez que apresenta exuberante diversidade 

biológica tanto em número de espécies quanto na variedade e 

complexidade (PIMENTEL et. al, 2015). 

Por isso, é fundamental investir em estudos em 

pesquisas dessa área, a fim de maior conhecimento sobre 

essas propriedades farmacológicas e nutricionais oriundas de 

produtos derivados de plantas. Análises bromatológicas do fruto 

in natura realizadas anteriormente a este trabalho, constataram 

uma boa concentração de carboidratos em sua composição 
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química, sendo utilizado como matéria prima para a formulação 

de doces em compota na região de Angicos/RN. Portanto, esse 

trabalho tem como objetivo primordial identificar os possíveis 

efeitos antioxidantes e a atividade quelante de íons metálicos, 

bem como, caracterizar a composição centesimal de um 

produto alimentício derivado de uma cactácea (Tacinga 

inamoena).  

 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Obtenção do fruto da Tacinga inamoena 

Os frutos da espécie Tacinga inamoena foram coletados 

em área de ocorrência natural localizada no município de 

Angicos, Estado do Rio Grande do Norte (5°40'05.3"S 

36°39'31.7"W). A coleta ocorreu no início da manhã. Foram 

escolhidos frutos dotados de integridade física satisfatória e que 

apresentavam padrão de maturação conforme a coloração da 

casca, que variaram entre rosa com nuances amareladas e 

rosas com nuance alaranjadas. Ao total, aproximadamente 3 kg 

do fruto foram colhidos e acondicionados em recipiente térmico, 

contendo gelo, sendo encaminhados a associação de 

moradores da cidade. Transcorreram aproximadamente duas 

horas entre a coleta do fruto e o início da preparação do doce 

da fruta. Durante todo esse período os frutos foram mantidos 

sob refrigeração. 
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Preparação do produto a partir do fruto de Tacinga 

inamoena 

Os frutos foram higienizados através de lavagem em 

água corrente para retirada de sujidades, logo em seguida 

foram imersos em água com 100ppm de hipoclorito de sódio por 

10 minutos e enxaguados em água destilada. A casca e polpa 

foram separadas manualmente com o auxílio de faca inox, 

sendo a polpa, sem as sementes, a parte do fruto utilizada para 

o preparo do alimento. O processo teve um aproveitamento de 

60% dos frutos. 

Em um recipiente de alumínio foram adicionados 500g 

de açúcar refinado, 500ml de água filtrada e 1,5kg da polpa de 

quipá. A mistura foi mantida em cocção por 20 minutos, até que 

a preparação ganhasse maior viscosidade. O produto na forma 

de doce pronto foi então transferido para embalagens limpas de 

vidro, onde ficou armazenado, protegida de sujidades, em 

ambiente arejado, até o total resfriamento do produto. As 

embalagens foram então hermeticamente fechadas e 

encaminhadas para análise. 

Os testes de atividade antioxidante foram realizados no 

Laboratório Multidisciplinar em Pesquisa, da Faculdade de 

Farmácia da UFRN, localizado em Natal/RN. Já a 

caracterização físico-química, foi realizada no Laboratório de 

Bromatologia da Universidade Potiguar, na cidade de Natal/RN.   

Caracterização físico-química  

O alimento produzido foi caracterizado de acordo com sua 

composição centesimal em que foram quantificadas as 

proporções de umidade, resíduo mineral (cinzas), lipídios totais, 

teor de proteína, fibras solúveis, teor de carboidrato e valor 
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energético. Todas as análises foram realizadas em triplicata e 

os teores foram determinados utilizando os métodos 

preconizados pelo Instituto Adolf Lutz.   

Para umidade, as amostras trituradas e homogeneizadas foram 

colocadas em estufa a 105ºC até peso constante, realizando as 

pesagens das amostras a cada hora. O teor de cinzas foi 

verificado por meio de incineração total das amostras em mufla 

por aproximadamente 4 horas, onde a temperatura foi 

aumentada gradativamente até 550ºC. O teor de lipídios totais 

foi determinado pelo método de extração direta com éter de 

petróleo utilizando o aparelho extrator Soxhlet (LEMOS, 2018). 

A proporção de proteínas foi determinada por meio do 

teor de nitrogênio orgânico (%), utilizando a técnica de Kjeldhal, 

com fator de correção de 6.25 para a conservação de nitrogênio 

em proteínas (ALMEIDA, 2018).  A quantificação de fibras 

solúveis foi verificada pelo método gravimétrico-enzimático 

(ASCAR, 1985). O teor de carboidratos foi determinado pelo 

cálculo da diferença entre 100 gramas do doce do fruto da 

palma e a quantidade total de valores percentuais encontrados 

para proteínas, lipídios, cinzas, fibra e umidade. 

O valor energético total foi calculado pela soma das 

calorias (kcal) fornecidas por carboidratos, proteínas e lipídios, 

multiplicando seus valores em grama pelos fatores de Atwater: 

4 kcal, 4kcal e 9 kcal, respectivamente. A acidez total titulável 

foi verificada através da titulação 0,1M NaOH e o pH foi 

determinada por meio de um medidor de pH (Quimis®). 
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Determinação da atividade antioxidante pelo método 

sequestrante de radicais livres DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidrazil) 

Foi avaliada a atividade antioxidante da amostra pelo 

método de captura do radical livre DPPH. Para isso foram 

preparados extratos aquosos do doce do fruto da palma nas 

seguintes concentrações: 31,2; 62,5; 125; 250; 500 e 

1000µg/ml. Adicionou-se 1,5ml de solução metanólica de DPPH 

(150×10-6 mol/L) em uma alíquota de 0,5ml cada amostra. Foi 

utilizada uma quantidade de 100 μL da solução controle 

composta por 4 mL de metanol a 50%, 4 mL de acetona a 70% 

e 2 mL de água destilada. A água destilada pura foi usado como 

branco. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 517nm 

após 30 minutos de reação no escuro (MELO-SILVEIRA, 2014). 

O decréscimo na absorbância das amostras e dos padrões foi 

medido e a capacidade de sequestrar radicais livres foi 

calculada com base na diminuição da absorbância observada. 

O procedimento para obtenção dos extratos aquosos foi de 

acordo com o descrito por Campos et al. (2002). 

Capacidade Antioxidante Total de (TAC) 

O método de ensaio baseia-se na redução do molibdénio 

VI (Mo+6) para Mo+5 pela amostra e subsequente formação de 

um complexo fosfato verde/Mo+5 numa solução ácida. As 

amostras foram incubadas a 100ºC por 90 minutos; os tubos 

continham solução reagente (ácido sulfúrico 0,6M, fosfato de 

sódio 28mM e molibdato de amónio 4mM). Após a mistura ter 

arrefecido até à temperatura ambiente, a absorbância de cada 

solução foi medida a 695nm contra um branco. A capacidade 
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antioxidante foi expressa em mg de equivalente de ácido 

ascórbico/g de amostra (MELO-SILVEIRA, 2014). 

 

Atividade quelante de íons ferro II (FIC) 

A capacidade quelante de íons ferrosos das amostras foi 

investigada de acordo como descrito por Wang (2007) e Melo-

Silveira (2014). Resumidamente, a mistura de reação que 

continha amostras (31,2; 62,5; 125; 250; 500 e 1000µg/ml), 

FeCl2 (0,05mL, 2mM) e ferrozina (0,2mL, 5mM) foi bem 

misturada e incubado por 10 minutos à temperatura ambiente. 

A absorbância da mistura foi medida a 562nm contra um 

branco.  

 

Atividade quelante de íons cobre 

A capacidade de quelar o íon de cobre do doce do fruto 

de quipá foi determinada pelo método descrito por Anton 

(1960). O pirocatecol violeta, o reagente usado neste ensaio, 

tem a capacidade de se associar a certos cátions, como 

alumínio, cobre, bismuto e tório. Na presença de agentes 

quelantes esta combinação não é formada, resultando em 

diminuição da coloração. O teste é realizado em microplacas de 

96 poços com uma mistura de reação contendo diferentes 

concentrações de amostras (31,2; 62,5; 125; 250; 500 e 

1000µg/ml), violeta de pirocatecol (4mM) e sulfato de cobre II 

(50 µg/mL). Todos os poços foram homogeneizados com o 

auxílio de uma micropipeta e a absorbância da solução foi 

medida a 632nm. A capacidade das amostras em quelar o íon 

cobre foi calculada usando a seguinte equação: 
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Absorbância de branco - Absorbância da amostra 

Absorção do branco × 100 

Análise estatística 

Os resultados foram expressos como média ± desvio 

padrão (DP). A análise de variância unidirecional (ANOVA) foi 

realizada pelo software GraphPad Prism 5. A comparação das 

médias foi realizada pelo teste de Tukey. As diferenças 

estatísticas foram consideradas significativas (p ≤ 0,05).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização físico-química  

A Tabela 1 apresenta os resultados da análise da composição 

centesimal para cada 100g do produto derivado do quipá. Os 

dados evidenciam que o alimento produzido a partir do fruto da 

Tacinga inamoena possui uma alta concentração de umidade e 

de carboidratos. Não foi realizada, neste estudo, a análise da 

composição centesimal do fruto fresco, porém, ao 

compararmos com dados da literatura, podemos perceber que 

existem variações entre a composição do fruto in natura e o 

fruto processado em doce. Sousa (2017), ao analisar a polpa 

do fruto da Tacinga inamoena, encontrou uma maior proporção 

de umidade (77,57 ± 0,06), cinzas (0,85 ± 0,11) e lipídios (1,13 

± 0,02) e uma menor concentração de proteínas (0,46 ± 0,01) e 

carboidratos (13,79 ± 0,04). O autor relata ter encontrado 

diferenças na composição entre as diferentes partes do fruto, 

seja a casca, polpa ou pericarpo carnoso.  

  



PERFIL FÍSICO-QUÍMICO, ANTIOXIDANTE E ATIVIDADE QUELANTE DE 
ÍONS METÁLICOS DE UM PRODUTO ALIMENTÍCIO DERIVADO DE 

UMA CACTÁCEA (Tacinga inamoena) 

470 
 

Tabela 1: Características físico-químicas do produto derivado 

do quipá (Tacinga inamoena), Natal-RN, 2019. Os valores 

foram alcançados através das médias em triplicatas e 

expressos como Média±Desvio Padrão (DP) por ANOVA. 

Parâmetros analisados Produto do Quipá % 

Umidade        53,2 ± 0,2 

Cinzas     0,36 ± 0,001 

Fibras     10,2 ± 0,2 

Proteínas     2,2 ± 0,002 

Lipídeos     0,47 ± 0,001 

Carboidratos     33,6 ± 0,2 

Valor energético     147, 43 ± 0,07 

pH     3,75 ± 0,05 

Acidez Total     0,63 ± 0,06 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados demonstram que a composição centesimal 

sofre alteração durante o processo de preparação do alimento, 

uma vez que o fruto na forma in natura apresenta, geralmente, 

proporções diferentes dos parâmetros, quando comparados aos 

do produto pronto. A diminuição da concentração de umidade 

pode ser justificada pela ação do calor durante o preparo, assim 

como o aumento da proporção de carboidratos pode ter sido 

incrementada pela presença do açúcar refinado utilizado como 

ingrediente do alimento. Também é possível perceber o 

decréscimo da quantidade de cinzas, indicando que pode haver 

também a perda de minerais durante o processo.  
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No que diz respeito aos valores de pH e acidez total, os 

resultados encontrados neste trabalho estão em concordância 

com os obtidos na análise da polpa do fruto fresco feitas por e 

Sousa (2017) com valor de pH de 4,91 ± 0,01 e acidez total de 

0,19 ± 0,01. Dessa forma, podemos inferir que o processo de 

formulação do doce não altera os parâmetros supracitados. O 

valor de pH determinado para os mesmos encontra-se próximo 

a faixa considerada limite para o desenvolvimento de 

microorganismos (pH 3,7 a 4,5). 

 

Perfil antioxidante 

Figura 1 mostra a atividade antioxidante do produto em 

forma de doce derivado do quipá em relação ao sequestro de 

radicais livres DPPH, fazendo uma comparação aos resultados 

encontrados para ao ácido ascórbico. Podemos observar que o 

efeito do produto é dose dependente, seguindo o padrão 

antioxidante do ácido ascórbico. Em sua maior concentração 

(1000 μg/mL) a amostra alcançou aproximadamente 80% de 

efeito na redução do 2,2-difenil-1-picrilhidrazil em difenil-picril-

hidrazila, nos mostrando um potente efeito antioxidante quando 

comparados ao padrão. 
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Figura 1. Potencial antioxidante do produto proveniente do 

fruto do quipá (Tacinga inamoena) pelo método DPPH. AA: 

Ácido ascórbico; DQ: Doce de Quipá. Comparações entre 

os grupos foram analisados por ANOVA com pós-teste de 

Tukey. p≤0,05 foram considerados significativos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 

Em outro estudo, Dantas et al. (2016) demonstraram que 

o grau de maturidade do fruto da Tacinga inamoena interfere no 

seu poder antioxidante. Foi observado que quanto mais maduro 

é o fruto, maior o seu poder de reduzir o radical DPPH. Os 

autores correlacionaram essa atividade com a diminuição do 
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teor de clorofila na polpa, aumento de betalinas, flavonóides 

amarelos e compostos fenólicos durante o processo de 

amadurecido. Sousa (2017) também realizou comparações 

entre diferentes extratos (aquosos, etanólicos e acetanólicos) 

de cactáceas do semiárido brasileiro e verificou que a polpa do 

quipá in natura apresentou melhor percentual de proteção pelo 

método de sequestro do radical DPPH em seu extrato 

acetanólico, como 52,63% ± 0,25. Entre as partes do fruto, a 

casca foi a que apresentou melhor resultado. Porém, todos são 

inferiores aos encontrados no presente estudo. 

Com relação ao ensaio da capacidade antioxidante total, 

que se baseia na redução do molibdênio+6 para molibdênio+5 

pela amostra e subsequente formação do complexo 

fosfato/molibdênio+5, avaliando a capacidade do produto em 

doar elétrons em um ambiente ácido e assim neutralizar 

espécies reativas, como as espécies reativas de oxigênio, os 

compostos ativos presentes no derivado do quipá mostraram 

um potencial intermediário. A atividade da amostra em relação 

a concentração de 0,025mg/ml de ácido ascórbico foi 

aproximadamente de 50% em relação ao padrão utilizado 

(Figura 2).  
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Figura 2. Potencial antioxidante do produto proveniente do 

fruto do quipá (Tacinga inamoena) pela técnica da 

capacidade antioxidante total (CAT). AA: Ácido ascórbico; 

DQ: Doce de Quipá. Comparações entre os grupos foram 

analisados por ANOVA com pós-teste de Tukey. p≤0,05 

foram considerados significativos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O resultado se assemelha com aqueles encontrados por 

Morais (2013) que realizou estudo com extratos aquosos de 

Cereus jamacaru, outra cactácea bastante comum no Nordeste 

brasileiro. O autor relata que os extratos apresentaram como 
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capacidade antioxidante total de 55,21 a 68,13% de equivalente 

em ácido ascórbico, considerado um resultado bastante 

satisfatório. A atividade antioxidante das cactáceas e seus 

subprodutos é decorrente da alta concentração de compostos 

antioxidantes em sua composição. De acordo com Lima (2016), 

o fruto da Tacinga inamoena e do Cereus jamacaru possuem 

altas concentrações de ácido ascórbico, carotenóides totais e 

flavonóides amarelos, que já são conhecidos por suas 

propriedades de captura de radicais livres. 

O íon Fe 2+ é o mais poderoso pró-oxidante dentre as 

várias espécies de íons metálicos. A atividade de quelação de 

íons de metal de uma molécula antioxidante evita a geração da 

oxidação e o consequente dano oxidativo. O teste baseia-se na 

medida da quelação do ferro disponível pelo antioxidante 

(quanto maior a quantidade de ferro quelado, menor o número 

de íons disponíveis e maior a absorbância). O doce de quipá foi 

avaliado em diferentes concentrações, no qual participaram na 

formação de complexos de ferro, sugerindo que elas possuem 

uma atividade quelante.   

Podemos observar na Figura 3 o efeito dose dependente 

da amostra do produto produzido a partir do quipá, 

estabilizando sua habilidade em quelar o Fe2+ em 

aproximadamente 50% na maior concentração testada (1000 

μg/mL). 
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Figura 3. Potencial antioxidante do produto proveniente 

do fruto do quipá (Tacinga inamoena) pela quelação de 

Ferro II (FIC). AA: Ácido ascórbico; DQ: Doce de Quipá. 

Comparações entre os grupos foram analisados por 

ANOVA com pós-teste de Tukey. p≤0,05 foram 

considerados significativos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando comparamos os resultados encontrados com 

outros gêneros da família cactaceae podemos encontrar 

algumas diferenças. Sumaya-Martínez et al. (2011) realizaram 

estudo semelhante com frutos de cactáceas do gênero Opuntia. 

Os autores observaram um poder quelante sobre o íon Ferro II 
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que chegou ate 74% ± 12 para a variação roxa da espécie 

analisada. Os compostos fenólicos presentes no cacto podem 

ser os responsáveis por essa ação, agindo como agentes 

quelantes de metais, extraindo íons de ferro e impedindo 

reações de radicais livres. 

Em relação aos íons cuprosos, a capacidade de 

quelação de íons Cu2+ do extrato do doce de quipá se 

apresentou de forma distinta aos íons férricos (Fe2+). 

Observando na Figura 4, podemos destacar um efeito quelante 

de aproximadamente 80% na maior concentração testada 

(1000 μg/mL), obtendo uma maior taxa de formação de 

complexos cúpricos do que o próprio padrão antioxidante (Ácido 

ascórbico). O AA atingiu um valor aproximado de 50% do efeito 

quelante em 1mg/ml, sendo essa porcentagem alcançada pelo 

doce de quipá em uma concentração quatro vezes menor 

(250µg/ml). 
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Figura 4. Potencial antioxidante do produto proveniente do 

fruto do quipá (Tacinga inamoena) pela quelação de cobre. 

AA: Ácido ascórbico; DQ: Doce de Quipá. Comparações 

entre os grupos foram analisados por ANOVA com pós-

teste de Tukey. p≤0,05 foram considerados significativos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Podemos justificar esse resultado pela inabilidade do 

ácido ascórbico em quelar íons cuprosos (Cu2+), conforme 

mostra Fornaro e Coichev (1998), onde foi estudado o ácido L-

ascórbico em reações de complexação e de óxido-redução com 

alguns íons metálicos de transição. Realizando estudo 

semelhante com extratos aquosos de Cereus jamacaru, Morais 

(2013) verificou que a capacidade quelante de íons cuprosos se 
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comportava como parábola, como concentrações 

intermediárias com maior poder quelante que as concentrações 

extremas, sejam as mais baixas ou mais altas. Os resultados 

demonstram que extratos ou derivados de frutos de cactáceas 

tem como principal mecanismo antioxidante doar elétrons e 

quelar metais, agindo como antioxidantes bloqueadores de 

cadeia. 

 

CONCLUSÕES 

A utilização de plantas vem sendo cada vez mais 

procurada como fontes alternativas farmacológicas e 

nutricionais. Estas constatações despertaram grande interesse 

da comunidade científica em desvendar o potencial nutricional 

e comercial de frutos nativos de espécies subutilizadas, como é 

o caso quipá (T. inamoena), espécie encontrada na caatinga, 

bioma localizado predominantemente no nordeste do Brasil. A 

valorização dos frutos desta espécie no mercado internacional 

abre perspectivas para as variedades locais ainda não 

conhecidas como frutícolas, tampouco apreciadas pela 

população urbana, além um avanço cenário econômico dessa 

região.  Portanto, de acordo com os dados expostos nos 

resultados, podemos inferir que o produto alimentício produzido 

a partir do fruto da Tacinga inamoena apresentou uma potente 

ação terapêutica no contexto dos seus efeitos antioxidantes, 

além de uma boa concentração de carboidratos e fibras solúveis 

nas análises bromatológicas. 
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RESUMO: O envelhecimento é um processo fisiológico do 
corpo humano, entretanto, complexo. Neste ano de 2020, 
9,83% da população brasileira constitui-se de idosos. Até 2060 
este índice tende a chegar a 25,49% da população total, 
segundo o IBGE. O aumento na utilização de medicamentos 
justifica-se pela prevalência de doenças crônicas não 
transmissíveis e degenerativas advindas deste processo. As 
implicações da Polifarmácia envolvem o aumento de interações 
medicamentosas, reações adversas e a utilização de 
medicamentos que podem não se enquadrar na farmacoterapia 
ideal para o paciente. Objetivou-se refletir acerca da 
polifarmácia na farmacoterapia de idosos participantes de um 
grupo de convivência na Paraíba. A presente intervenção se 
utilizou de metodologia ativa do tipo Aprendizagem Baseada em 
Problemas, realizada em grupo de convivência de idosas 
assistidas no Centro Cultural Lourdes Ramalho, localizado no 
município de Campina Grande – PB, no período de abril a julho 
de 2018. Participaram da análise 50 idosas, a maioria destas 
possuíam idade maior ou igual a 72 anos, 54% apresentavam 
problemas de saúde, 82% delas faziam uso contínuo de 
medicamentos e em 70% das prescrições, foram identificadas 
interações medicamentosas, em sua grande maioria com 
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severidade moderada, mas que resultam em efeitos negativos 
diretos na resposta farmacológica e na condição de saúde. 
Torna-se indispensável a avaliação regular de prescrições pelo 
profissional farmacêutico visando proporcionar melhores 
condições de vida aos idosos.   
Palavras-chave: Envelhecimento. Polifarmácia. Interações 
Medicamentosas.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é considerado um processo fisiológico 

do corpo humano, entretanto, complexo. Apresenta implicações 

em diferentes graus nos indivíduos de acordo com os hábitos 

alimentares e físicos, além de outros fatores como os genéticos 

e de acordo com o meio que eles estão inseridos no decorrer 

da vida. A partir disso pode-se atribuir a tal processo, diferentes 

resultados considerando os processos que o influenciam. 

Portanto, a maneira que o indivíduo envelhece aborda aspectos 

distintos, em perspectivas sociais, físicas e mentais (FARIA et 

al., 2019). 

Neste ano de 2020, 9,83% da população brasileira 

constitui-se de idosos. Até 2060 este índice tende a chegar a 

25,49% da população total, segundo IBGE (2020). Em contraste 

com a população jovem que de 2020 até 2060 tende a sofrer 

decréscimo de 6,15%. A inversão na evolução dessas faixas 

etárias justifica-se por algumas questões importantes que 

ganharam destaque no decurso dos anos com o 

desenvolvimento econômico dos países. Dentre elas, maior 

acesso às informações, consequentemente, aumento da 

instrução das mulheres e inserção das mesmas no mercado de 

trabalho, aumento do custo de vida, diminuição de casamentos, 
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métodos contraceptivos diversificados e de fácil acesso 

(COELHO, 2016). 

 Mediante conceitos e alterações que envolvem o 

envelhecimento biológico, as rápidas e crescentes alterações 

no perfil demográfico dos países denotam maior atenção no 

cuidado à saúde e melhoria de vida. O envelhecimento por si 

só altera mecanismos essenciais na fisiologia do organismo e 

com isso, ocorre aumento na utilização de medicamentos para 

reparar ao máximo danos que afetam a homeostasia dos 

idosos. De acordo com Alves e Ceballos (2018), 50% dos 

multiusuários de medicamentos correspondem a idosos.  

O aumento na utilização de medicamentos justifica-se 

pela prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e 

degenerativas advindas desse processo e pela busca de 

sistemas de saúde que oportunizam o aumento na prescrição 

de medicamentos. Com isto, define-se polifarmácia o uso de 

dois ou mais medicamentos utilizados simultaneamente e que 

em decorrência das mudanças do envelhecimento, pode 

resultar em impactos negativos no quadro de saúde dos idosos 

(ALVES; CEBALLOS, 2018).  

As implicações desta prática envolvem o aumento de 

interações medicamentosas, reações adversas e a utilização de 

medicamentos que podem não se enquadrar na farmacoterapia 

ideal para determinado paciente, além de impactar uma boa 

adesão ao tratamento. Com as alterações na farmacocinética e 

na farmacodinâmica desta faixa etária, o organismo torna-se 

mais susceptível à toxicidade e até mesmo à mortalidade. 

Lieber et al. (2019) avaliaram a sobrevida dos idosos que 

praticavam polifarmácia, dentre eles, destacavam-se os 

hipertensos, diabéticos e acometidos por doenças 
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cardiovasculares. Durante o estudo, os óbitos registrados foram 

identificados em idosos que possuíam maior periodicidade na 

prática da polifarmácia, concluindo que esta prática está 

independentemente relacionada com a mortalidade. 

O objetivo deste trabalho foi analisar a polifarmácia 

presente na farmacoterapia de idosas participantes de um 

grupo de convivência ofertado no centro cultural da cidade e 

avaliar as principais consequências dessa prática no estado de 

saúde das mesmas.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente intervenção se utilizou de metodologia ativa 

do tipo Aprendizagem Baseada em Problemas, a qual está 

vinculada ao Núcleo de Educação e Atenção em Saúde 

(NEAS). O cuidado farmacêutico foi realizado em grupo de 

convivência de idosas assistidas no Centro Cultural Lourdes 

Ramalho, localizado no bairro São José no município de 

Campina Grande – PB, no período de abril a julho de 2018.  

O centro cultural do município possui vínculo direto com 

a secretaria de cultura e com a prefeitura da cidade, e dispõe 

de instalações físicas amplas, para promover a integração 

social e melhor qualidade de vida para todos que o frequentam. 

Dispõem de atividades como dança, cursos de pintura em tela, 

instrumentos como piano, violão e também aulas de ginástica.  

Nos primeiros encontros, as idosas que frequentavam o 

Centro Cultural Lourdes Ramalho, participantes do grupo de 

convivência – “sempre vivas” - com atendimento nas quintas-

feiras, manhã ou tarde, foram abordadas para realização da 

intervenção. Inicialmente, explanou-se acerca do cuidado 
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farmacêutico e, se gostariam de recepcionar as atividades 

propostas pelo Núcleo de Educação e Atenção em Saúde da 

Universidade Estadual da Paraíba. As idosas responderam 

positivamente e, tendo a autorização, também, da direção do 

referido Centro Cultural. 

Nos encontros posteriores, realizou-se a anotação de 

informações socioeconômicos das assistidas, a observação 

corporal por meio da bioimpedância e informações acerca da 

utilização de medicamentos de uso contínuo.  

Em seguida, foram solicitadas as prescrições das idosas 

para melhor direcionar a abordagem quanto ao uso de 

medicamentos. Após a recepção e observação das prescrições, 

foram realizadas rodas de conversa versando sobre a utilização 

racional de medicamentos. Bem como, promoção de 

esclarecimentos que as assistidas pudessem obter acerca do 

uso ou efeitos desses medicamentos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando o estado civil destas idosas, 30% eram 

casadas, 30% afirmaram serem viúvas, 18% divorciadas e 16% 

disseram ser solteiras (Tabela 1). Apenas 6% não quiseram de 

manifestar acerca dessa informação. No estudo de Brito et 

al. (2018), que buscou analisar as variáveis do envelhecimento 

ativo entre os sexos, 55,7 e 29,1% eram casados e viúvos, 

respectivamente, sendo os índices de maior destaque.  

De maneira decrescente, 26% possuíam ensino superior 

completo, 20% ensino fundamental completo, 20% o 

fundamental incompleto. 18% cursaram o ensino médio 

completo, 6% eram pós-graduadas, 4% se disseram 
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analfabetas, com mesmo percentual para o ensino superior 

incompleto e 2% cursaram o ensino médio incompleto.  

Em relação a religião que as idosas seguiam, 94% eram 

católicas, 4% protestantes, 2% espíritas. 94% delas não 

possuíam trabalho remunerado, apenas 6% trabalhavam. 

Quando questionadas sobre a profissão exercida, algumas das 

profissões citadas foram: auxiliar de enfermagem, autônoma, 

professora. Destas, 50% recebiam de 1 a 2 salário(s) 

mínimo(s), 40% um salário mínimo, 6% delas recebiam 3 ou 

mais e 4% não declararam essa informação. Acerca da 

maternidade, 88% possuíam filhos, em sua grande maioria, 2 a 

3 filhos. E 12% delas não tinham filhos.  

Quando questionadas acerca do acompanhamento no 

dia a dia, ou seja, se viviam acompanhadas, moravam com 

familiares, 70% viviam acompanhadas, em sua grande maioria 

com seus filhos e esposos. 30% moravam sem 

acompanhantes. Condizendo com Faísca et al. (2019) que 

avaliou a sintomatologia depressiva e a experiência da solidão, 

os idosos que conviviam com seus cônjuges ou filhos, 

expressaram menor índice de sintomas depressivos do que os 

idosos que viviam sozinhos ou eram viúvos, por exemplo.  

Em relação à assistência a saúde, 58% das idosas 

possuíam algum plano assistencial, 36% não possuíam e 6% 

não declararam esse dado em sua ficha. Sobre hospitalização, 

82% delas não foram hospitalizadas no último ano, 10% 

utilizaram esses serviços e 8% não declararam. Segundo 

Manso et al. (2018) as condições de envelhecimento sofrem e 

irão sofrer influência dos investimentos na área da saúde, 

sendo estes, imunizações, terapias farmacológicas e melhor 
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acesso à assistência médica atrelado aos seus avanços 

tecnológicos.  

Dando início a investigação acerca do histórico de saúde 

e da utilização de medicamentos, quando questionadas quais 

eram os problemas e/ou preocupações de saúde, 54% delas 

apresentavam problemas de saúde consequentemente, 

possuíam tais preocupações com suas condições. O 

predomínio das principais doenças era de doenças crônicas, 

principalmente a hipertensão arterial, seguida da diabetes e 

dislipidemias. Outras também foram citadas, a exemplo da 

osteoporose, artrite, problemas circulatórios, glaucoma, asma e 

câncer de mama.  

Da totalidade dos idosos, 82% faziam uso contínuo de 

medicamentos e apenas 18% não utilizavam nenhum 

farmacoterapia. No estudo feito por Muniz et al. (2017) o 

principal objetivo foi analisar a prevalência do número de 

medicamentos utilizados por usuários de um plano de saúde 

com maior dimensão em São Paulo e 97,1% utilizavam algum 

tipo de medicamento, esses idosos possuíam em média 73 

anos. Brambilla (2017) também confirmou esse dado, as idosas 

possuíam de 60-69 anos e a utilização de medicamentos 

representava cerca de 83,3%.   
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Tabela 1. Informações socioeconômicas das idosas assistidas 

no centro cultural.  
VARIÁVEIS  CATEGORIAS N          (%) 

Faixa Etária  60 a 65: 

66 a 71 

≥72 

14 

17 

19 

 

28 

34 

38 

Estado Civil 

 

 

 

 

 

Escolaridade             
 

 

 

 

 

 

 

 

Religião 

 

 

 

 

Renda Familiar 

  

Solteira 

Casada 

Divorciada 

Viúva 

Sem dados 

 

Analfabeta 

Fundamental incompleto 

Fundamental completo 

Ensino Médio incompleto 
Ensino Médio completo 
E. superior incompleto 

Ensino superior completo 
Pós-graduadas 

 

Católica 
Evangélica 

Espírita 

Outras 
 

Menos de um 

salário 
De 1 a 2 

De ≥3 
 

8 

15 

9 

15 

3 

 

2 

10 

10 

1 

9 

2 

13 

3 

 

47 

- 

1 

2 

 

20 

25 

3 

2 

16 

30 

18 

30 

6 

 

4 

20 

20 

2 

18 

4 

26 

6 

 

94 

- 

2 

4 

 

40 

50 

6 

4 

Fonte: O autor, 2020.   
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O aumento na utilização de medicamentos envolve 

diferentes aspectos, como por exemplo, o fácil acesso. Os 

medicamentos denominados MIPs, ou seja, os medicamentos 

isentos de prescrição, podem ser utilizados para tratamento de 

sintomas mais brandos em algumas condições como dores de 

cabeça, dores musculares, febres, dentre outros. Estes 

medicamentos podem ser adquiridos por qualquer indivíduo 

sem limite de compra ou qualquer restrição. De acordo com 

análise teórica de Bachur et al. (2017), os medicamentos 

isentos de prescrição mais vendidos são os analgésicos e 

antipiréticos, anti-inflamatórios e antigripais.  

Dentre as classes farmacológicas, destacam-se as 

seguintes: Anti-hipertensivos, os quais foram bastante citados e 

a classe mais utilizada por essas idosas; Em seguida os 

hipoglicemiantes, hipolipemiantes, anti-inflamatórios, 

corticoides, inibidores de agregação plaquetária, os 

moduladores seletivos dos receptores de estrogênio, 

condoitrinas sulfatadas, fármacos que atuam no SNC, no TGI e 

no sistema cardiovascular, reposição hormonal para problemas 

na tireóide.  

Na Tabela 2, estão citados os principais medicamentos 

utilizados pertencentes às classes referidas acima, conforme 

descritos na prescrição médica.  
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Tabela 2. Principais classes farmacológicas presentes na 

farmacoterapia das idosas.  

Classes 

Farmacológicas  

Principais medicamentos escrito na 

prescrição médica 

Anti-hipertensivos  Losartana, Hidroclorotiazida, Atenolol, 

Captopril, Propanolol, Anlodipino, Concardio, 

Furosemida, Novanlo, Selozok, Diovan, 

Telmisartan.  

 

Fármacos que atuam 

no SNC  

Geriaton, Depress, Levodopa + cloridrato de 

benserazida, Neozine, Rivotril, Amitril, 

Risperidona, Diazepan. 
 

Hipolipemiantes  Sinvastatina, Rosuvastatina Cálcica, 

Atorvastatina.  

 

Cardiovasculares  Ramipril, Isossorbida, Monocordil, Concardio. 

 

Fármacos que atuam 

no sistema circulatório  

Venalot, Venaflon, Somalgin Card.  

 

Hipoglicemiantes  

 

Metformina, Insulina, Glifage 

 

TGI Omeprazol, Proton. 

Analgésicos  AAS 

Fármacos 

Tireoidianos  

Levoid, Puran.  

Fármacos que atuam 

nas articulações e 

ossos  

Artrolive, Osteofar, Risedronato, Sulfato de 

Hidroxicloroquina. 



POLIFARMÁCIA NA FARMACOTERAPIA DE IDOSAS PARTICIPANTES 
DE UM GRUPO DE CONVIVÊNCIA NA PARAÍBA. 

493 
 

Fonte: O autor, 2020.  

 

Além dos medicamentos incluídos na Tabela 2, algumas 

idosas utilizavam medicamentos para tratamento da anemia, 

como o Combiron e o sulfato ferroso; Suplementos vitamínicos 

e fármacos para tratamento do câncer de mama também foram 

citados, como o Anastrozol. Analisando os medicamentos 

listados, elucida-se a presença das doenças crônicas não 

transmissíveis na terceira idade e especialmente a hipertensão 

arterial.  

Os fatores que desencadeiam a hipertensão arterial são 

atrelados à alimentação, sedentarismo e condições genéticas. 

Quando não tratada, se torna um fator crucial para o 

desenvolvimento de eventos cardiovasculares que podem ser 

letais ao indivíduo, tal como o acidente vascular cerebral, 

alcançando 45% das mortes que envolvem esse sistema. No 

Brasil, a hipertensão afeta 32,5% (36 milhões) de indivíduo 

adultos e mais de 60% dos idosos.  Considera-se pressão alta 

quando a pressão arterial sistólica está entre 140 – 159 (mmHg) 

e a pressão arterial diastólica entre 90-99 (mmHg). O aumento 

da incidência da hipertensão arterial nos idosos relaciona-se 

com a perda de elasticidade dos vasos e o aumento da 

resistência vascular periférica.  

A classe farmacológica de medicamentos que também 

eram mais utilizados pelas idosas eram os hipolipemiantes. Em 

um estudo feito por (COSTA, 2016) das 910 mulheres 

analisadas, 45,3% apresentavam hipercolesterolemia e 

possuíam idade entre 60-80 anos. Elas apresentavam 

prevalência de obesidade geral 35% maior quando comparadas 

aos homens também analisados e sobre a obesidade 

abdominal, 80% delas tiveram prevalência maior. Estes índices 
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podem ser justificados pelo fato de que as mulheres passam 

pelo processo da menopausa e consequentemente gera 

aumento de peso e acúmulo de gordura.  

O uso de antidepressivos e demais classes que atuam 

no sistema nervoso central por essas idosas também é um 

ponto importante a ser analisado, visto que abarcam a condição 

geral de saúde destas. Um aspecto importante a ser avaliado 

como causa no aumento da utilização de psicofármacos é o 

sono. Este, torna-se um fator principal no processo da 

reparação biológica e no envelhecimento, ocorrem 

modificações no tempo noturno total, o sono se torna mais 

fragmentado, o que resulta em sonolência excessiva e 

alterações o estado de alerta. Essas modificações podem 

causar prejuízos na saúde como um todo, onde o sono estando 

diretamente relacionado com a reparação biológica, afeta o 

sistema imunológico e as suas respostas. Além de que a 

diminuição do estado de alerta e o aumento da sonolência 

poderão propiciar o risco de quedas (SILVA, 2018). 

Dando início à investigação da prática da polifarmácia, 

das 50 idosas analisadas, 70% faziam uso de múltiplos 

medicamentos simultaneamente. Analisando a terapia 

farmacológica individual, dentre as 35 idosas que utilizavam 

vários medicamentos concomitantemente, 48,5% 

apresentavam interações medicamentosas. O resultado obtido 

ratifica com os resultados de (CUENTRO et al., 2016) onde 

(80,6%) idosos faziam o uso de cinco ou mais medicamentos 

sincronicamente e analisando essas terapias farmacológicas, 

foram identificadas potenciais interações medicamentosas em 

65,5% das prescrições.   
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Nas prescrições analisadas, o uso de medicamentos 

variou de 3 a 8 medicamentos utilizados conjuntamente. 

Considerando a quantidade de idosas que faziam uso de 

múltiplo medicamentos por prescrição, 37,14% destas 

utilizavam cinco medicamentos; 22,85% utilizavam 3 

medicamentos; 14,28% faziam uso de 4; 11,42% 6 

medicamentos; 8,57% possuíam 8 medicamentos em sua 

prescrição e 2% utilizavam 7 medicamentos. Dados da literatura 

que buscam analisar as terapias farmacológicas de idosos em 

instituições de longa permanência evidenciam o predomínio de 

idosos que utilizam quatro ou mais medicamentos como no 

estudo feito por (GARBIN et al., 2017) onde, 73,9% consumiam 

diariamente mais de 4 medicamentos, assim como Cavalcante 

et al. (2019), que investigaram o consumo de medicamentos em 

duas instituições e obtiveram o resultado de que 96,3% dos 

idosos da Instituição A e 87,5% dos idosos da Instituição B 

tomam no mínimo um medicamento todos os dias.  

O maior número de interações se caracterizou como 

sendo interações moderadas, houve a ocorrência de interações 

graves mas em menor incidência e em algumas das prescrições 

não existiram interações medicamentosas. Na Tabela 3, estão 

listadas as principais interações identificadas e os 

medicamentos envolvidos. 
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Tabela 3. Principais interações medicamentosas presentes na 

farmacoterapia. 

Interação Fármaco– Fármaco Efeito Clínico  Severidade  

Hidroclorotiazida  + Propranolol  
                   

                              

 

 

 

Hidroclorotiazida                               + 

Omeprazol 
 

Hidroclorotiazida                                + 

Atenolol   
 

 

 

 

Hidroclorotiazida  
+ Metotrexato 
 

Redução acentuada da 

pressão arterial e da 

frequência cardíaca, 

causando desmaios e 

tonturas 
 

Hipomagnesemia acentuada 
 

 

Redução acentuada da 

pressão arterial e da 

frequência cardíaca, 

causando desmaios e 

tonturas  
 

Ajustes e avaliações 

periódicas do sangue 

 

 

 

 

 

 

 

Moderadas   

Insulina     +      Captopril  
 

Insulina + Metformina 
      

Insulina+                           Furosemida  

+              Fumarato de bisoprolol 
 

 

Losartana + AAS 
 

                                   

 Hipoglicemia  acentuada 
 

Eficácia reduzida da insulina 
 

 

Hipoglicemia acentuada 

 

 

 

Moderadas  
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Losartana + Selozok  

Redução da eficácia da 

losartana, podendo afetar a 

função renal se usados 

cronicamente, especialmente 

em idosos. 
 

Aumento de k+ no sangue, 

insuficiência renal, parada 

cardíaca; 

 

 

 

 

Moderadas  

 

Valsartana/hidroclorotiazida + 

Rosuvastatina Cálcica  
 

 

Valsartana/hidroclorotiazida + 

AAS 

 

 

Redução acentuada da 

pressão arterial e frequência 

cardíaca. 
 

Redução da eficácia da 

valsartana 

 

 

 

 

Moderadas  

 
Captopril  +  Metotrexato 
 

 Captopril  + Prednisolona 

                              

 

Problemas hepáticos  
 

Diminuição da eficácia do 

captopril. 

 

Moderadas  

 

AAS   +  Losartana 
 

 

 AAS   +  Anlodipino 
 

 AAS   +  Residronato de sódio 

 

Redução do efeito da 

losartana na hipertensão  
 

Aumento da pressão arterial 

 

Úlceras do tgi e 

sangramentos; 

 

 

 

 

Moderadas  

Amitril + Rivotril  
 

 

Amitril + Risperidona 

Tontura, sonolência, 

problemas respiratórios.  
 

 

 

Moderadas  
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Sonolência, visão turva, boca 

seca, confusão mental.  

 

Anlodipino + Sinvastatina 

 

 

Aumento da concentração da 

sinvastatina, causando danos 

ao fígado e rabdomiólise; 

 

 

 

Grave  

Proton+Sinvastatina 
 

Aumento da concentração da 

sinvastatina, podendo 

resultar também em 

rabdomiólise. 

 

Grave  

Fonte:O autor, 2020. 

 

Analisando os efeitos das interações presentes nas 

efeitos que se não forem devidamente tratados e 

acompanhados, podem causar implicações graves na saúde 

destas pacientes, considerando-as como sendo um grupo etário 

vulnerável e com condições que propiciam o agravo destas 

sequelas. Ao observar na tabela, destacam-se que os efeitos 

induzidos pelo uso simultâneo destes medicamentos estão 

diretamente relacionados com as doenças crônicas não 

transmissíveis.  

A esquematização da tabela desenvolveu-se acordo com 

os medicamentos mais utilizados e listados nas prescrições das 

idosas, em conformidade com a escrita médica. Deste modo, 

para as principais interações encontradas envolvendo a 

Hidrocloritiazida, um anti-hipertensivo da classe dos diuréticos 

tiazídicos.   

Alguns estudos mostram efeitos positivos do uso de 

diuréticos tiazídicos com mulheres na menopausa. Com os 

resultados obtidos, houve melhora na densidade óssea, ou 

seja, maior resistência do sistema esquelético para aguentar as 



POLIFARMÁCIA NA FARMACOTERAPIA DE IDOSAS PARTICIPANTES 
DE UM GRUPO DE CONVIVÊNCIA NA PARAÍBA. 

499 
 

sobrecargas do cotidiano. Deste modo, o risco de fraturas pode 

ser reduzido, visto que nesse período ocorre perda considerável 

dessa densidade (SILVA et al., 2016). 

As interações relacionadas com o uso de diuréticos 

envolvem exacerbação dos efeitos da hipotensão. Os desmaios 

e tonturas podem resultar em sequelas graves para o idosos, 

que mediante alterações fisiológicas e o aumento na utilização 

de medicamentos, se tornam mais propensos a apresentarem 

fadiga. Um estudo feito por Nagai (2018), demonstrou que a 

fadiga foi uma das principais razões para aumento do número 

de quedas, um percentual de 190% a mais quando comparada 

ao risco de quedas pela utilização de Beta-bloqueadores.  

Dentre os medicamentos mais listados, podemos citar a 

Insulina. Estamos considerando a faixa etária em que o índice 

de Diabetes Mellitus se faz mais presente, por todas as 

alterações fisiológicas já abordadas, assim como pelos hábitos 

regulares que foram praticados ao decorrer dos anos. A 

utilização da insulina, principalmente pelos idosos, requer 

atenção redobrada para sucesso da resposta farmacológica e 

alcance da melhora do quadro de saúde do indivíduo (VIANNA, 

2017). 

Mesmo sendo uma interação medicamentosa moderada, 

a interação entre a insulina e a furosemida resultam em eficácia 

deficiente da Insulina. Vale ressaltar que a administração do 

medicamento requer cuidado redobrado e em alguns casos, 

assistência profissional, visando proporcionar ao paciente o 

controle da doença e por conseguinte, melhor expectativa de 

vida. A ausência de avaliação correta nos casos em que 

ocorrem a redução da eficácia da insulina, podem resultar 

principalmente no desenvolvimento das complicações como 



POLIFARMÁCIA NA FARMACOTERAPIA DE IDOSAS PARTICIPANTES 
DE UM GRUPO DE CONVIVÊNCIA NA PARAÍBA. 

500 
 

neuropatia, nefropatia e retinopatia, mas podem também 

contribuir para o uso irracional de medicamentos, relacionando-

se diretamente com a substituição das doses prescritas por 

doses maiores.  

Outro efeito constatado resultante da interação entre a 

insulina e o captopril foi a redução acentuada da hipoglicemia. 

Todas as respostas originadas da hipoglicemia possuem forte 

relação com as complicações do envelhecimento, desde o 

favorecimento das quedas, complicações cerebrais e podendo 

também culminar em um evento cardiovascular maior 

(TEIXEIRA, 2019).   

Observou-se respostas importantes na interação entre o 

fármaco Losartana e o ácido acetil salicílico. O uso 

concomitante destes fármacos pode acarretar impactos na 

função renal quando utilizados cronicamente, o que se torna 

mais viável de ocorrer na terceira idade, visto que esses 

medicamentos possuem tempos de utilização indeterminados. 

Fisiologicamente, no envelhecimento, a função renal apresenta 

redução progressiva no seu fluxo sanguíneo, assim como na 

filtração glomerular e propiciam alterações na excreção de 

fármacos, por conseguinte, aumentam-se os riscos de 

toxicidade (D’AGOSTIN, 2020).  

A utilização simultânea da Losartana com o Selosok, 

pode desencadear paradas cardíacas. Haito et al. (2020) 

buscou avaliar o risco cardiovascular em hipertensos que 

frequentavam unidades básicas de saúde no norte do Brasil por 

meio do escore de risco de Framinghan (ERF), que classifica o 

risco da doença cardiovascular em até 10 anos. Foi identificado 

que a maioria dos usuários apresentaram níveis pressóricos 

HAS elevados (76,4%) e os usuários que apresentam 
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hipertensão arterial descontrolada, tornaram-se mais 

susceptíveis à exposição de componentes intermediários e de 

alto risco para doenças cardiovasculares.   

Mesmo em menor número, detectou-se duas interações 

graves presentes no plano terapêutico dessas idosas. A 

interação grave se deu entre o fármaco Proton + Sinvastatina e 

entre a Sinvastatina e o Anlodipino. O fármaco de nome 

comercial Proton, tem como princípio ativo o Omeprazol, o qual 

é indicado no tratamento de doenças do trato gastrointestinal 

como úlceras, refluxos gastroesofágicos e esofagite erosiva. A 

Sinvastatina pertence à classe das estatinas e se torna o 

fármaco de primeira escolha no tratamento para combater os 

altos níveis de colesterol (COSTA, 2018). O bensilato de 

anlodipino é um fármaco de primeira escolha utilizado no 

tratamento da hipertensão e pode ser utilizado como 

monoterapia mas também pode ser associado em combinação 

com diuréticos tiazídicos, alfa-bloqueadores, agentes 

betabloqueadores adrenérgicos ou inibidores da enzima 

conversora da angiotensina (ECA).  

A associação entre o omeprazol e a sinvastatina pode 

resultar em aumento da concentração da estatina e causar 

danos ao fígado, até mesmo ocasionar rabdomiólise. A 

rabdomiólise é uma condição que pode se manifestar após 

exercícios vigorosos, como por exemplo, treinamentos militares 

e triathlon. Esta condição propicia o extravasamento de 

conteúdos intracelulares de miócitos para a corrente sanguínea 

gerando os principais sintomas clínicos: paresia de membros, 

mialgia, edema e mioglobinúria, em casos mais graves pode 

ocorrer a insuficiência renal aguda (CUNHA et al., 2017). O 

desenvolvimento de danos musculares causados pelas 



POLIFARMÁCIA NA FARMACOTERAPIA DE IDOSAS PARTICIPANTES 
DE UM GRUPO DE CONVIVÊNCIA NA PARAÍBA. 

502 
 

estatinas é um assunto que gera discussões na literatura, visto 

que esse medicamento se torna eficaz no controle das 

dislipidemias e não se pode promover a inatividade física 

visando a prevenção da rabdomiólise, mediante os benefícios 

já comprovados pela prática de exercícios físicos 

principalmente na terceira idade (GOIS, 2019).  

Outra consequência importante resultante da interação 

entre a estatina e o omeprazol foram os danos que podem ser 

gerados ao fígado assim como, aumento na concentração da 

estatina na corrente sanguínea. Esta implicação pode ser 

justificada pelo extenso efeito de primeira passagem que as 

estatinas sofrem ao passar pelo fígado, onde a maioria destas 

metabolizadas pelo citocromo P450. Principalmente a 

sinvastatina, sofre um extenso processo de metabolização e 

com isso, apenas 5% da mesma em sua forma ativa, atinge a 

corrente sanguínea. Mediante as alterações no metabolismo de 

fármacos no envelhecimento, principalmente pela redução do 

número de hepatócitos e de massa hepática, resultando em 

déficit do fluxo sanguíneo, por conseguinte, ocorre declínio da 

depuração hepática que está diretamente relacionada com o 

metabolismo (OLIVEIRA, 2018).  

 

CONCLUSÕES  

 

O envelhecimento torna-se um processo complexo e 

variante mediante as condições de vida e o meio em que 

determinado indivíduo se enquadra. O uso de medicamentos 

tem como principal objetivo, manter as condições de saúde 

mais próximas possíveis da homeostasia e retardar os danos 

advindos das doenças que mais acometem os idosos, 
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principalmente, as doenças crônicas como observado durante 

este trabalho.  

O uso indevido de medicamentos sem análises 

periódicas nas prescrições podem agravar as condições de 

saúde, seja por meio de interações medicamentosas, falta de 

adesão ao tratamento e inserção de mais fármacos no plano 

terapêutico que não são adequados para utilização nessa faixa 

etária. Estes fatores podem ser evitados quando ocorre à 

devida orientação quanto ao uso correto e racional de 

medicamentos.  

Diante de todos os aspectos analisados, a prática da 

polifarmácia, muitas vezes, apresenta-se como única 

alternativa para o paciente embora se saiba tratar-se de um 

fator de risco para a faixa etária analisada e podendo gerar 

danos irreversíveis e até mesmo a morte. A polifarmácia 

inadvertidamente realizada, na ausência de um profissional 

qualificado, aumenta o alcance dos eventos danosos ao idoso. 

Nesse sentido, apresenta-se de fundamental importância a 

participação do profissional farmacêutico para reduzir riscos, 

efeitos indesejados e promover uma terapia eficaz, segura e 

melhor qualidade de vida. 
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RESUMO: O desenvolvimento de modelos de cultura de células 
permite que diversos tipos celulares sejam manuseados e 
utilizados em laboratório com o objetivo de descrever como 
certos fenômenos acontecem a níveis moleculares. Os recentes 
avanços da bioengenharia celular permitiram o 
desenvolvimento de uma tecnologia inovadora de órgãos 
criados em chip, referidas como Organ-on-a-chip. Neste 
modelo, as células são cultivadas em dispositivos microfluídicos 
com ambiente celular controlado onde inúmeros processos 
bioquímicos podem ocorrer, recriando estruturas com 
arquitetura adequada e que reproduzem as funções dos 
tecidos. A presente revisão teve como objetivo realizar um 
levantamento dos estudos envolvendo as plataformas de organ-
on-a-chip, seus principais resultados e perspectivas. Foi 
realizado um levantamento bibliográfico nas principais bases de 
dados online e selecionados artigos publicados no período de 
tempo de 2016 a 2020. Foram considerados artigos originais de 
experimentação e desconsiderados artigos de revisão e afins. 
Os resultados desta pesquisa mostraram que importantes 
funções e estruturas celulares de diferentes órgãos, como rim, 
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intestino, pulmão, fígado, cérebro e coração podem ser obtidas 
através da criação de órgão em chip.  De maneira geral, os 
trabalhos são voltados para a possibilidade de realização de 
screening de novas drogas e para melhor elucidação de 
determinadas funções fisiopatológicas, tendo como premissa a 
criação de modelos in vitro mais robustos que os tradicionais 
cultivos 2D. 
Palavras-chave: Descoberta de drogas. Organóide. Sistemas 
Micro-fisiológicos.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Modelos com animais têm sido utilizados para elucidar 

mecanismos de patologias, bem como os efeitos de diversas 

drogas in vivo. No entanto, poucas drogas conseguem 

reproduzir as respostas na etapa de ensaios clínicos 

(NUGRAHA et al., 2017). A preocupação com o número de 

animais em experimentos fez surgir o princípio 3Rs que se 

baseia em Reduction (redução), Refinement (refinamento) e 

Replacement (substituição). Essa política influenciou no 

desenvolvimento de modelos alternativos que atendam tais 

princípios, além de reduzir o tempo e o alto custo dos ensaios 

com animais (SNEDDON et al., 2017). 

A cultura de células permite predizer a atividade, 

mecanismos envolvidos, metabolismo e toxicidade de diversas 

drogas in vitro. O modelo tradicional de cultura de células, 

conhecido por cultura bidimensional ou 2D, exibe vantagem por 

ser simples e com custo relativamente baixo. Neste tipo de 

cultivo, as células aderidas a uma superfície de vidro ou 

poliestireno crescem em monocamadas bidimensionais com 

acesso a nutrientes e fatores de crescimento presentes no meio 

que permitem o crescimento e proliferação homogênea. 
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A matriz extracelular (MEC) é um importante 

componente celular que fornece suporte mecânico e estrutural. 

A escolha da MEC é essencial para a funcionalidade dos 

modelos. Os hidrogéis são utilizados para recapitular o papel da 

MEC in vitro e podem ser de origem natural, como matrigel e 

colágeno, ou sintéticos, como PEG (polietilenglicol) (FANG; 

EGLEN, 2017) 

As células de tecidos de mamíferos são capazes de ligar 

entre si e à MEC. A cultura tridimensional 3D atualmente é a 

que mais aproxima os experimentos in vitro das condições 

naturais das células no organismo, pois mantém a arquitetura 

estrutural adequada e reproduz características fundamentais 

que incluem morfologia, polaridade, diferenciação e expressão 

gênica (PRANGE et al., 2016; KOLEDOVA, 2017). No ambiente 

3D, os receptores e moléculas de adesão são expressos de 

maneira mais uniforme na superfície celular, favorecendo a 

organização de estruturas semelhantes aos tecidos (KNIGHT; 

PRZYBORSKI, 2015). 

A mudança da cultura 2D para 3D melhora a relevância 

fisiológica dos experimentos, possibilitando a avaliação da 

segurança e eficácia de drogas em um ambiente semelhante ao 

in vivo. Além disso, elimina diferenças relacionadas às espécies 

que normalmente são encontradas em modelos animais 

(FANG; EGLEN, 2017).  

Apesar disso, a cultura 3D ainda não é amplamente 

utilizada devido às dificuldades associadas à cultura e 

experimentação (JAROCH; JAROCH; BOJKO, 2018). Embora 

o desenvolvimento da cultura 3D tenha progredido nas últimas 

décadas, alguns desafios ainda precisam ser superados, como 

a ausência de vascularização e capacidade regenerativa dos 

tecidos.  
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Os avanços da bioengenharia celular propiciaram o 

desenvolvimento de uma tecnologia inovadora, referida como 

organ-on-a-chip. Nesse modelo, as células são cultivadas em 

dispositivos microfluídicos com ambiente experimental 

controlado e são capazes de reproduzir propriedades 

fisiológicas semelhantes dos tecidos e órgãos, preservando a 

morfologia e importantes interações celulares (MI et al., 2018). 

O modelo de cultivo de órgãos em chips conseguiu superar 

barreiras importantes, fornecendo uma biomecânica adequada 

que não é possível ser obtida em modelos de cultivo estáticos. 

O microambiente tecidual e a ação das forças externas 

favorecem a organização e o comportamento celular 

(WEINHART et al., 2019). Os dispositivos microfluídicos 

possuem canais projetados em dimensões micrométricas que 

são continuamente perfundidos por fluidos onde inúmeros 

processos químicos e biológicos podem ocorrer (AMIN et al. 

2016). Quando utilizado em pesquisas para descoberta de 

novos fármacos pode aumentar a confiabilidade dos ensaios 

em comparação aos estudos em animais, permitindo predizer a 

toxicidade, os perfis farmacocinéticos e a eficácia (NOVAK et 

al., 2018). 

O tipo de célula utilizado é essencial para a formação de 

tecidos funcionais. As células primárias são fenotipicamente 

maduras, contudo, sua funcionalidade diminui com o tempo. As 

linhagens celulares imortalizadas, embora simples de cultivar, 

tendem a perder a função fenotípica do órgão que representam. 

A fim de superar esses desafios, na criação de órgãos em chips 

têm sido utilizadas células-tronco humanas que são conhecidas 

pela sua capacidade de auto-regeneração e de diferenciação 

em várias linhagens celulares (RONALDSON-BOUCHARD; 

VUNJAK-NOVAKOVIC, 2018). 
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Algumas limitações do modelo de organ-on-a-chip 

incluem: possível contaminação por microorganismos nas 

câmaras ou na via microfluídica; possível baixa sensibilidade de 

sistemas analíticos convencionais na avaliação da resposta 

celular devido ao tamanho pequeno dos dispositivos e variação 

nos resultados entre diferentes laboratórios, tornando 

necessário a padronização do modelo. Além disso, o manuseio 

das plataformas microfluídicas e o custo podem se tornar uma 

barreira para sua aplicabilidade (JODAT et al., 2018; KIMURA, 

et al., 2018). 

Vários estudos de organ-on-a-chipforam relatados na 

literatura, incluindo pulmão, coração, fígado, intestino, rim, 

dentre outros. Organ-on-a-chip refere-se, portanto, a um 

modelo de cultura de alto rendimento, capaz de imitar 

funcionalidades de variados órgãos in vitro, seja para estudos 

de testes de novas drogas, bem como para compreensão de 

estados patológicos.  

Este trabalho teve como objetivo avaliar os estudos 

envolvendo a aplicação da tecnologia de cultura de células 3D 

baseado nos modelos de organ-on-chip para a caracterização 

dos mecanismos fisiológicos e patológicos, identificação e 

validação de alvos moleculares, bem como o seu potencial de 

aplicação como uma plataforma no descobrimento de 

potenciais novas drogas terapêuticas.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a realização do presente estudo, foi realizada uma 

revisão integrativa através da pesquisa bibliográfica nas bases 

de dados online SciELO, MEDLINE/PubMed, Science, 

ScienceDirect e SpringerLink. Utilizou-se como palavras chaves 
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os termos 3D Culture, microtissues, organoid, organ-on-a-chip 

ou o nome do órgão em inglês seguido de “on-a-chip”, exemplo 

“lung-on-a-chip”. 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, sendo considerados artigos originais 

de experimentação e desconsiderados artigos de revisão e 

afins, além disso, publicados entre 2016 e 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após passar pela triagem inicial, 16 artigos foram selecionados 

para fazer parte dessa revisão, como mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1. Artigos selecionados para a revisão bibliográfica com 

suas respectivas linhagens utilizadas, tecido ou órgão de 

origem, organismo de origem e referência. 

Órgão Linhagem 

celular 

 

Tipo(s) 

Celular(es)/ 

Tecido 

Organismo de 

origem 

Referência 

 

 

 

 

Intestino 

 

 

 

 

Caco-2 

 

 

 

 

Adenocarcinoma 

colorretal 

 

 

 

 

Humanos 

BEAURIVAGE, 

et al., 2019  

 

GUO et al.,2018  

 

KIM et al.,2016 

 

SANTBERGEN 

et al.,2020  

 

SHIM et 

al.,2017 

 

 

 

Caki-1 e HepL 

 

 

Células de 

carcinoma renal 

 

 

 

 

WANG 

et al., 2020. 
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Rim 

 

Cultivo  

primário 

 

 

 

Túbulo proximal 

 

 

 

 

Humanos 

VORMANN et 

al., 2018 

 

VRIEND et al., 

2019 

 

NIESKENS et 

al., 2020 

 

 

Pulmão 

 

 

Cultivo 

primário 

Pneumócitos Tipo II 

 

Pneumócitos tipo I 

e II 

 

 

Humanos 

ZHANG M., et 

al., 2018 

 

JAIN A. et al. 

2018 

 

 

Fígado 

HepaRG e 

HUVEC 

 

Cultivo primário  

Fígado 

 

 

Fígado 

Humanos 

 

 

Ratos 

LEE et al., 2019 

 

 

LEE et al., 2016 

 

 

Coração 

 

Cultivo 

 primário 

Endotélio da artéria 

coronária 

 

Cardiomiócitos 

Humanos 

 

 

Ratos 

POUSSIN et al., 

2020 

 

ZHANG et al., 

2016 

 

Cérebro 

Células-tronco 

pluripotente 

induzidas 

Diferenciadas em 

células endoteliais 

microvasculares 

cerebrais 

Humanos PARK. et al., 

2019 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

INTESTINO  

A tecnologia organ-on-chip tem demonstrado progressos 

nas pesquisas relacionadas ao trato gastrointestinal, 

conhecidos como gut-on-a-chip. Vários modelos utilizando 

chips intestinais foram desenvolvidos para avaliar o 

metabolismo de drogas, processo que ocorre principalmente no 

fígado, mas sofre influência das enzimas presentes no intestino, 

sendo, portanto, um importante alvo para estudos de 

biodisponibilidade. 
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Guo et al. (2018), criaram um ambiente biomimético 

funcional obtendo resultados promissores quando comparados 

ao modelo planar. A cultura de células de carcinoma de cólon 

humano Caco-2 expressou proteínas de junção intercelular, 

bem como secreção de muco na superfície. A eficiência no 

metabolismo celular de duas drogas, verapamil e ifosfamida, foi 

superior no gut-on-a-chip que exibiu expressão elevada das 

enzimas do citocromo P450 (CYP450). Em outro estudo, foi 

desenvolvido um método capaz de formar estruturas 

tridimensionais que reproduzem as vilosidades do intestino, as 

quais apresentaram atividade superior da enzima do citocromo 

P4503A4 quando comparadas às células cultivadas em modelo 

2D (SHIM et al., 2017). 

Tais achados demonstram a capacidade desse modelo 

de simular importantes funções e estruturas celulares intestinais 

que são essenciais para estudos de metabolismo e 

desenvolvimento de novas drogas. Recentemente, foi 

desenvolvido um sistema utilizando a tecnologia de fabricação 

de gut-on-a-chip acoplado a um equipamento analítico que 

permite a avaliação da absorção intestinal de drogas, bem 

como detectar a formação de produtos de metabolização, 

preservando a integridade celular (SANTBERGEN et al., 2020). 

A aplicação dessa tecnologia 3D para os estudos 

envolvendo doenças intestinais também tem mostrado 

resultados promissores. Um modelo microfluídico foi utilizado 

para co-cultivar microbioma intestinal e patogênico em contato 

direto com o epitélio intestinal. A aplicação de um fluxo pulsátil 

e deformação mecânica que promove movimentos semelhantes 

ao peristaltismo induziu a formação de estruturas semelhantes 

às vilosidades intestinais in vivo. Na avaliação da inflamação 

intestinal in vitro, demonstrou-se que a adição de células 
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imunes e lipopolissacarídeo (LPS) induzem a secreção de 

citocinas pró-inflamatórias como interleucina 1β (IL-1β), IL-6, IL-

8 e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) que lesionam as 

vilosidades, bem como acarretam disfunção da barreira 

intestinal e aumentam a expressão da molécula de adesão 

intercelular 1 (ICAM -1) (KIM et al., 2016). 

No estudo de Beaurivage et al. (2019), um estado 

inflamatório induzido por citocinas IL-1β, IFN- γ e TNF-α em 

modelo de gut-on-a-chip de células Caco-2 desencadeou 

aumento expressivo da produção apical e basal de citocinas 

inflamatórias IL-8, IP-10 e CCL-20. A evidente perda de função 

da barreira epitelial intestinal foi caracterizada por alterações na 

localização da proteína de zônula aderente E-caderina. O 

tratamento com TPCA-1, um inibidor seletivo da IκB quinase-2 

humana (IKK-2), diminuiu a produção de citocinas e evitou a 

perda de função da barreira. Os autores também realizaram o 

knockdown de genes MyD88 e RELA através da transdução de 

shRNA (RNA short hairpin) adenoviral no chip e conseguiram 

diminuir a expressão de citocinas pelas células Caco-2.  

Os modelos de inflamação de intestino em chips 

incluídos nesta revisão apresentam-se como uma abordagem 

inovadora que permite estudar o desenvolvimento de 

patologias, bem como investigar novos alvos terapêuticos.  

 

RINS 

Os modelos renais, chamados de kidney-on-a-chip, 

foram idealizados para replicar funções específicas, permitindo 

uma proximidade à fisiologia do órgão, permitindo, portanto, 

estudos relacionados à testes de potenciais novos fármacos, 

mecanismos patológicos e até mesmo modelos de câncer. 



ÓRGÃO-EM-CHIP: DESAFIOS E ASPECTOS ATUAIS 

516 
 

Diversos trabalhos utilizando a tecnologia microfluídica 

3D relatam a expressão de importantes transportadores de 

membrana presentes em células do túbulo proximal, tais como 

a glicoproteína-p (P-gp), a proteína associada a resistência a 

múltiplas drogas (MRP) e o transportador de glicose (SGLT2), 

o que permite a avaliação de marcadores bioquímicos 

relevantes, como a albumina e a lactato desidrogenase (LDH) 

(VORMANN et al., 2018; VRIEND et al., 2016). A criação de 

modelos que garantam a atividade dessas proteínas é essencial 

para a compreensão dos mecanismos de transporte nesse 

segmento do rim, principalmente no que diz respeito ao 

transporte de drogas.  

O túbulo proximal renal é o principal local de reabsorção 

e eliminação de substâncias, incluindo compostos orgânicos e 

metabólitos, sendo um importante alvo para os estudos de 

toxicidade de drogas. Células epiteliais do túbulo proximal 

humano (RPTECs), cultivadas em uma plataforma de chip 

microfluídica, formaram estruturas tubulares com expressão de 

proteínas de junção intercelular (ZO-1) e cílios primários na 

superfície das células.  O efeito tóxico da cisplatina aumentou 

os níveis de LDH, um marcador de injúria celular e promoveu a 

fragmentação do DNA (VORMANN et al., 2018). Em outro 

estudo, que também analisou a toxicidade desta droga em 

túbulos renais, a expressão dos transportadores de efluxo de 

cisplatina MATE1 (multidrug and toxin extrusion transporter 1) e 

MATE2-k (toxin extrusion transporter 2-k) foi maior quando 

comparada às culturas 2D. Além disso, a toxicidade desse 

fármaco foi revertida após exposição à cimetidina, um inibidor 

do transportador de cátions orgânicos 2 (OCT-2) (NIESKENS et 

al., 2020).  



ÓRGÃO-EM-CHIP: DESAFIOS E ASPECTOS ATUAIS 

517 
 

O uso desse modelo também pode ser útil para a 

compreensão dos mecanismos de patologias. Uma abordagem 

diferente foi feita por Wang et al. (2020), que utilizou carcinoma 

de células renais humanas (Caki-1) em co-cultura com 

hepatócitos (HepLL) para avaliar a metástase de células 

cancerosas dos rins para o fígado. O objetivo principal foi 

desenvolver um modelo biomimético através do cultivo 3D de 

células renais cancerosas capaz de mimetizar o crescimento 

contínuo de células metastáticas de órgãos para que possa ser 

utilizada como modelo de ensaios para novas estratégias 

terapêuticas, esse modelo foi nomeado metastasis-on-a-chip.  

Para verificar o crescimento, as células foram marcadas 

com proteínas fluorescentes de cores diferentes, sendo a 

HepLL marcada em verde e a Caki-1 em vermelho. Após 7 dias 

de cultivo, as análises mostraram que ambas as células se 

multiplicaram variando de acordo com a concentração de 

células utilizadas. Os ensaios de viabilidade celular mostraram 

que até o 14º dia de cultivo não houve morte celular 

significativa, sem diminuição da viabilidade. Para avaliar a 

atividade hepática, a secreção de albumina (ABL) e ureia foi 

quantificada. Para analisar a citotoxicidade, foi utilizada a 5 

Fluoruracila (5-FU), um inibidor de crescimento de células 

metastáticas. A secreção de uréia foi constante, não 

apresentando diferença significativa entre os dias 1, 7 e 14 de 

cultivo. Por outro lado, a secreção de ABL foi menor no dia 1, 

mas não significativamente diferente nos dias 7 e 14. Para as 

análises de citotoxicidade e a 5-FU mostrou-se capaz de 

diminuir a viabilidade. Além disso, os resultados também 

mostraram que quanto mais células Caki-1 estavam presentes 

na co-cultura, menor a viabilidade com a mesma concentração 
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de 5-FU, o que pode levar a conclusão de que as HepLL são 

menos sensíveis a essa substância. 

  

PULMÃO 

Nos modelos com células de pulmão, utiliza-se o termo 

lung-on-a-chip. Esses modelos são desenvolvidos de modo a 

manter características fisiológicas dos pulmões para aplicação 

em estudos relacionados a fisiopatologia de algumas doenças, 

como a asma.  

Zhang et al. (2018) desenvolveram um modelo de 

pulmão in vitro com o objetivo de avaliar os riscos causados 

pela utilização de nanopartículas (NPs). Essas NPs são 

frequentemente associadas a desordens pulmonares como 

asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e até 

mesmo câncer. Pneumócitos do tipo 2 de tecido pulmonar 

humano foram utilizados para gerar uma cultura imortalizada de 

epitélio alveolar (HPAEpiCs), que estaria em contato com o 

interior dos alvéolos pulmonares enquanto células HUVEC 

foram utilizadas para substituir o endotélio, que estaria em 

contato com o fluxo sanguíneo. Matrigel foi utilizado entre os 

dois cultivos, atuando como MEC. Para avaliar quais os riscos, 

foram feitos testes de permeabilidade endotelial, geração de 

espécies reativas do oxigênio (EROs) e indução de apoptose 

após exposição a NPs.  

Os resultados mostraram que as NPs, em diferentes 

concentrações, aumentaram a permeabilidade celular, tanto 

nas HPAEpiCs quanto nas células HUVEC. Além disso, foi 

verificado um aumento na expressão de EROs de maneira 

concentração-dependente tanto nas células epiteliais quanto 

endoteliais. Por fim, foi observado que as NPs foram capazes 

de promover apoptose, também de forma concentração-
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dependente, principalmente nas células epiteliais e a proporção 

de células em apoptose foi menor nas células endoteliais. 

Outro estudo envolvendo o cultivo 3D de células 

pulmonares foi realizado por Jain et al. (2018),que teve por 

objetivo padronizar um modelo capaz de verificar atividades 

trombóticas e antitrombóticas in vitro, o que só era possível de 

ser realizado, até então, em modelos in vivo ou ex vivo. Para 

isso, os pesquisadores utilizaram pneumócitos dos tipos I e II 

em cultivo primário, com o objetivo de criar um ambiente que 

mimetiza os alvéolos pulmonares humanos, juntamente de 

células HUVEC, responsáveis por atuar como endotélio. Isso 

possibilitou criar uma interface alveolar-capilar juntamente de 

um lúmen vascular, pelo qual seria possível realizar perfusões 

com sangue humano.  

A qualidade do modelo desenvolvido foi avaliada através 

de testes que mostraram sua capacidade de adesão plaquetária 

nas paredes do endotélio, além de formar um trombo, que pôde 

ser quantificado. As funções de barreira pulmonar também 

foram verificadas e mostraram-se similares a observada in vivo, 

além disso, a adição de doses crescentes de TNF-ɑ aumentou 

significativamente a permeabilidade do endotélio e também foi 

observado uma maior expressão de ICAM-1, o que indica que 

o modelo pode ser usado em testes pró e anti-inflamatórios.  

Esses resultados abrem possibilidades para que o 

modelo seja viável na busca por terapias alternativas 

antitrombóticas e anti-inflamatórias. Ressalta-se que 

características fisiológicas que afetam diretamente problemas 

pulmonares, como respiração, não foram mimetizadas nesses 

estudos, porém não invalida seu potencial como modelo.  
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FÍGADO 

A cirrose possui taxa de mortalidade notável e sua 

principal causa é o consumo de álcool, responsável por causar 

danos no fígado (MELO, A.P.S. et al.,2017). A partir dessa 

problemática, Lee et al. (2016) desenvolveram um modelo para 

a doença hepática alcoólica. Para isso, foi realizado um cultivo 

primário de hepatócitos de ratos em monocultura e em co-

cultura com células tronco hematopoéticas.  

As células cultivadas foram expostas a diferentes 

concentrações de etanol. A reversibilidade dos efeitos danosos 

causados pelo álcool foi verificada com a adição de meio livre 

de etanol após a exposição, o que seria análogo à recuperação 

da doença. Além disso foram verificadas mudanças na 

morfologia, realizados testes de viabilidade celular, funções 

hepáticas e atividade do citocromo p450 (CYP450), que estão 

diretamente relacionados, dentre outras funções, com o 

metabolismo e eliminação de substâncias indesejadas.  

Os resultados referentes a viabilidade celular mostraram 

que os cultivos se mantiveram viáveis nas menores 

concentrações de etanol, quando comparados ao controle (sem 

exposição ao álcool), mas que essa viabilidade caiu para cerca 

de 50% em concentrações maiores. A mensuração de CYP450 

foi realizada por fluorescência e os resultados mostraram perda 

na expressão da enzima principalmente na concentração mais 

alta do etanol. Apesar de apresentar uma baixa expressão de 

CYP450, as células em co-cultivo também se mostraram mais 

resistentes a essa perda.  

Os resultados obtidos neste estudo são promissores, e, 

apesar de o modelo estar em desenvolvimento, o potencial de 

sua utilização para entender melhor mecanismos 

fisiopatológicos da doença hepática alcoólica, bem como para 
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realização de screening de potenciais novos medicamentos 

para o tratamento dessa doença são evidentes. 

Um outro estudo, realizado por Lee et al. (2019), teve 

como objetivo criar um modelo com duas vias de fluxo, uma 

sanguínea e uma biliar, com dois canais, um que servisse para 

replicar um canal vascular e outro um canal biliar, 

respectivamente. Para isso, foram utilizadas células HepaRG 

não diferenciadas e células HUVEC e uma matriz celular 

descelularizada (dECM – Decellularized Extracellular Matrix) 

como uma biotinta para as células HepaRG e gelatina de pele 

suína como biotinta para as células HUVEC.  

Após o período de cultivo, as células foram encapsuladas 

em suas respectivas biotintas. Seguido disso, foi feita a 

impressão do liver-on-chip, o canal inferior continha um 

reservatório para meio de cultura e uma parte microporosa, 

onde foi adicionada abiotinta de dECM com células HepaRG. O 

canal superior, impresso posteriormente, também continha um 

reservatório para meio e a gelatina contendo as células HUVEC 

foram então adicionadas. Dessa forma o chip se organizou com 

o “fluxo sanguíneo” na camada superior e o “fluxo biliar” na 

camada inferior, de modo que a liberação da bile acontecia do 

primeiro para o segundo.  

Foram feitas análises para verificar também a 

funcionalidade desejada com a inclusão de um canal biliar, 

onde foram medidas as expressões de genes relacionados a 

células biliares (genes CK19, MRP2 e OATP1B3) através de 

PCR em tempo real. Os resultados mostraram que o modelo 

criado foi capaz de expressar mais esses genes do que o 

modelo controle, que não tinha um canal biliar presente, sendo 

assim um indicativo de que a presença desse canal tornou o 

modelo mais confiável.  
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Também foram realizados testes para verificar a função 

biliar e a capacidade de detoxificação. Para isso, a expressão 

de genes específicos (albumina, alfa feto-proteína e 

transtirretina), secreção de albumina e ureia e expressão do 

citocromo 450 (CYP450) foram analisadas. Todos os genes 

específicos foram mais expressos no modelo com o fluxo biliar, 

o que indica uma melhor funcionalidade dos hepatócitos. Além 

disso, os níveis de albumina foram maiores em todos os dias de 

análise e de ureia foi maior a partir do quarto dia, quando 

comparados ao modelo sem fluxo biliar. A expressão dos genes 

CYP1A2, CYP3A4 e CYP2C19, que são considerados chave 

nos processos de metabolismo de drogas e desintoxicação, 

mostrou-se maior no modelo contendo o fluxo biliar. 

Considerando que a enzima CYP3A4 é abundante e muito 

importante no metabolismo de diversas drogas, os níveis mais 

altos de sua expressão indicam que o modelo tem capacidade 

maior de metabolizar drogas, sendo, portanto, uma potencial 

alternativa no screening de novas drogas. A secreção de 

albumina e ureia também foi comparada com modelos de 

cultivo 2D e um modelo 3D diferente e, durante 7 dias de cultivo, 

essa secreção foi maior no liver-on-a-chip. 

Esses resultados nos mostram, portanto, que, não só os 

novos modelos de cultivo 3D são mais robustos, como podem 

se tornar cada vez mais completos, dependendo dos insights 

de cada grupo de pesquisa. A presença de um canal biliar fez 

com que o modelo desenvolvido fosse bem mais robusto que 

modelos já descritos na literatura, o que abre portas não apenas 

para a sua utilização em estudos envolvendo toxinas ou 

medicamentos que afetem diretamente as funções hepáticas, 

mas também para que pesquisadores que trabalham com 

diferentes células de diferentes órgãos e tecidos em suas 
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pesquisas vejam que a presença ou ausência de alguma 

característica fisiológica desse órgão pode fazer toda diferença 

na robustez do seu modelo. 

 

CORAÇÃO 

O endotélio vascular é responsável por alguns papéis 

fisiológicos no organismo, como mediar a permeabilidade, 

tônus, coagulação do sangue e outros fatores. Doenças 

relacionadas a falhas nas funções do endotélio podem causar 

problemas sérios a saúde ou até mesmo a morte. 

Poussin et al. (2020), desenvolveram um microvessel-

on-a-chip e verificaram como o modelo iria reagir na presença 

de tabaco. Para isso, foi realizado um cultivo primário de células 

endoteliais da artéria coronária humana (HCAEC) em 

organoplates, placas especializadas para o método organ-on-

a-chip, e gel contendo colágeno e outras substâncias, para 

atuar como MEC.  

Após o estabelecimento do cultivo foram realizados 

testes para verificar a integridade de barreira, adesão de 

monócitos ao endotélio na presença de um fluxo, análise do 

transcriptoma dos microvasos quando estimulados com TNF-α. 

Os estudos envolvendo os potenciais danos causados pelo 

tabaco foram realizados utilizando um cigarro criado para fins 

de pesquisa, cigarro de referência 3RF4 e um cigarro eletrônico. 

Os principais resultados mostraram que a barreira 

endotelial foi crescente, ou seja, aumentou conforme o tempo 

de cultivo passava, até chegar a um ponto considerado ideal e 

se mantendo por até 8 dias de cultivo. Além disso, o TNF-α 

promoveu a adesão de monócitos de maneira 

concentração/dependente, ou seja, quanto maior a 

concentração de TNF-α, maior a adesão de monócitos. A 
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expressão de moléculas ICAM também se mostrou maior, 

seguindo o mesmo padrão dose/concentração. Essas 

moléculas estão relacionadas diretamente a adesão e 

diapedese de monócitos.  

Os resultados mostraram também que a presença de 

resíduos do 3RF4 no meio desencadeou uma resposta 

inflamatória responsável por promover um aumento na 

expressão de proteínas de adesão (como a ICAM) e, 

consequentemente, o aumento da adesão de monócitos no 

endotélio, além disso, o estresse oxidativo também foi 

observado através da depleção de GHS. Esse estresse, porém, 

não se manteve com o tempo, o que mostra que as células 

foram capazes de lidar com essa adversidade. Em relação ao 

cigarro eletrônico, os efeitos não foram significativos. 

Realizado por Zhang et al. (2016), um outro estudo 

trouxe uma metodologia que utiliza bioimpressão para a 

formação de microtecido. O objetivo do trabalho foi utilizar essa 

técnica para desenvolver um microtecido de miocárdio 

vascularizado. Para isso, foram utilizadas células HUVEC e um 

cultivo primário de cardiomiócitos de ratos recém nascidos. 

Uma biotinta foi desenvolvida em trabalhos anteriores, 

utilizando gelatina metacrilada, alginato e fotoiniciador Irgacure 

e, após as devidas caracterizações mecânicas, as células 

HUVEC foram ressuspendidas na biotinta e passaram pelo 

processo de impressão. Com a formação de um endotélio 

confluente, os cardiomiócitos foram inoculados e após o 

período de cultivo seguiram para análises de 

imunofluorescência e caracterização do tecido obtido. No final, 

os autores obtiveram um modelo vascularizado que possibilita 

estudos in vitro de drug screening, interações de nanopartículas 

com as células cardíacas ou do endotélio.  
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Digno de nota que os autores não obtiveram sucesso ao 

tentar realizar uma perfusão, mas que os motivos dessa 

impossibilidade estão sendo investigados e a expectativa é de 

que em trabalhos futuros esse ponto seja mais explorado. 

 

CÉREBRO 

A barreira hematoencefálica (BHE), por ser um 

dispositivo fisiológico altamente seletivo no controle do 

transporte para o sistema nervoso central, pode ser um desafio 

no que diz respeito ao desenvolvimento de novas terapias que 

precisem chegar até o SNC.  

Tendo isso em vista, Park e colaboradores (2019) 

desenvolveram um modelo in vitro capaz de manter as funções 

da BHE. Para isso, células-tronco pluripotentes induzidas foram 

diferenciadas em células endoteliais microvasculares cerebrais 

(BMVECs) e cultivadas junto de pericitos e astrócitos primários. 

Os resultados mostraram que o modelo desenvolvido teve 

sucesso ao diferenciar células em BMVECs e manter e também 

mantiveram as qualidades de impedância da BHE. Além disso, 

foi realizado um teste para verificar se essa barreira também 

era capaz de controlar o fluxo molecular, onde foi administrado 

um bloqueador da glicoproteína P (P-gp), que está relacionada 

a resistência a diversos medicamentos. Os resultados 

mostraram que a permeabilidade da barreira aumentou 

significativamente ao inibir a P-gp evidenciando seu papel nas 

funções de controle desse fluxo. Os resultados foram 

satisfatórios e trazem um novo modelo in vitro para estudos de 

drug delivery que tem como alvo o SNC. 
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CONCLUSÕES  

 

Os estudos realizados com o desenvolvimento de órgão-

em-chip trouxeram consigo possibilidades de utilização para o 

um screening de novas drogas e para melhor elucidar 

determinadas funções fisiológicas e fisiopatológicas. Os 

modelos desenvolvidos têm como premissa serem mais 

robustos que os modelos in vitro tradicionais, podendo diminuir 

ou substituir a utilização de modelos in vivo devido a maior 

fidelidade fisiológica que eles trazem. São diversos os órgãos 

que podem ser mimetizados em chips, inclusive os vitais: 

fígado, coração, cérebro, pulmão e rins. Os modelos usam, em 

sua maioria, células endoteliais, geralmente células HUVEC, 

em conjunto com as células do órgão que se deseja estudar 

além de uma matriz extracelular comercial, para que, dessa 

forma, os chips tenham uma estrutura de tecido bem definida, 

com epitélio e MEC. 

Os processos para padronização desses modelos 

podem ser mais laboriosos no início e não contemplar todos os 

aspectos fisiológicos de um organismo vivo, mas têm vantagens 

como maior reprodutibilidade dos resultados, além de ser um 

meio mais fácil de trabalhar, não envolve aspectos éticos 

rigorosos como estudos com animais e pode servir para 

obtenção de resultados tão desejáveis quanto. Vale ressaltar 

que o manuseio das plataformas microfluídicas e o custo podem 

se tornar uma limitação para sua aplicação. 
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RESUMO: Este estudo teve como finalidade realizar uma 
revisão de literatura sobre o uso da pele de tilápia-do-nilo como 
curativo oclusivo inovador na terapia de queimados, a fim de 
verificar sua eficácia para sua possível implementação no 
arsenal terapêutico de queimados. Tratou-se de uma revisão de 
literatura do tipo integrativa, realizada nas bases de dados 
científicos como PubMed e Google acadêmico. Dentre os 20 
estudos encontrados, somente 5 artigos, publicados entre os 
anos de 2017 a 2020 foram utilizados para a construção dos 
resultados. Foi notória a semelhança dos resultados obtidos 
nos 5 artigos em relação ao tratamento de queimaduras feito 
com a pele de tilápia-do-nilo, todos eles apresentaram os 
seguintes parâmetos: período curto de tratamento para 
repitelização das feridas (geralmente entre 9 a 18 dias); boa 
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aderência na pele, resultado unânime no total de estudos; a 
diminuição ou nenhuma troca de curativos; e administração 
menor da quantidade de analgésicos e anestésicos em relação 
a outros procedimentos padrão, como a sulfadiazina de prata, 
resultado esse decorrente da ausência ou menor troca de 
curativos, causando menos dor ao paciente. Assim, torna-se 
evidente que esse tratamento com curativos de pele de tilápia-
do-nilo é uma boa alternativa para o arsenal terapêutico de 
queimados, além disso, de baixo custo sendo acessível a toda 
população. 
Palavras-chave: Queimaduras. Curativo. Pele de tilápia-do-
nilo. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A queimadura é uma das principais causas de morte no 

mundo, e vem se tornando um significativo problema de saúde 

pública (TRANCOSO; REIS; LIMA, 2017). Segundo a 

Organização Mundial (OMS), estima-se que 180.000 mortes 

todos os anos são causadas por queimaduras, e em grande 

maioria ocorre em países de baixa e média renda, onde o Brasil 

se encontra.  

Dados do Ministério da Saúde (2017), estima que no 

Brasil acontecem em torno de 1.000.000 incidentes anual por 

queimaduras, desse total 100.000 pacientes procuram 

atendimento hospitalar e, destes, cerca de 2.500 pacientes 

vão a óbito direta ou indiretamente, devido ao grau de suas 

lesões e algumas complicações que podem vir acontecer no 

decorrer do procedimento de tratamento, como contaminações 

infecciosas de origem hospitalar, devido ao longo período de 

tratamento e diversos micro-organismos (VANTINE. et al. 
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2017). Esses pacientes quando não levados a óbito, podem 

sofrer lesões funcionais e danos tanto estéticos, como de 

ordem psicológica afetando sua vida social (FUJISAWA, et al. 

2016). Assim, é notório que acidentes com queimaduras é um 

significativo problema de saúde pública. 

Segundo o Ministério da Saúde (2017) queimaduras são 

caracterizadas por ferimentos nos tecidos orgânicos, 

produzidos por incidentes de origem térmica, radiações, 

produtos químicos e congeladuras. A gravidade da ferida se 

dá pelo grau de profundidade da lesão, ou seja, o 

acometimento do número de camadas da pele e do tecido 

subjacente, ou outras estruturas abaixo da pele que foram 

atingidas, e ainda pode ser influenciada pela idade do paciente 

e o estado nutricional que o mesmo se encontra. Podem ser 

classificadas em primeiro, segundo e terceiro grau. A 

queimadura de primeiro grau é a que atinge apenas a epiderme; 

já a de segundo grau atinge tanto a epiderme como parte da 

derme, e a de terceiro grau que acomete todas as camadas da 

pele (derme e epiderme), alcançando tecidos e órgãos mais 

profundos, possuindo uma maior gravidade (FUJISAWA, et al. 

2016).  

A fisiopatologia de queimaduras é caracterizada por um 

processo inflamatório, onde há liberação de mediadores 

químicos, os quais causam grandes efeitos sobre o paciente. 

Ocorre o aumento da permeabilidade vascular, que fará com 

que haja migração de água para o interstício, isso resultará em 

uma diminuição do volume de fluido intravascular e maior 

necessidade de reposição de líquidos para manter a perfusão. 

Muitos impactos sobre o corpo são observados como: 
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hipovolemia; hiperglicemia, devido aumento da necessidade de 

insulina e cortisol; supressão do débito cardíaco, alterações na 

resistência vascular e disfunção em todos sistemas de órgãos. 

Além disso, há desequilíbrios eletrolíticos que ocorrem em 

decorrência da morte celular nos tecidos afetados 

(GILLENWATER; GARNER, 2017). 

As lesões de queimaduras tornam o paciente mais 

propício a infecções, devido ao rompimento da pele, a qual é 

uma barreira de defesa do corpo, protegendo-o de entrada de 

patógenos. Além disso, o período extenso de tratamento 

associado às medidas invasivas em internações prolongadas 

expõem ainda mais esses pacientes a infecções hospitalares 

(MS, 2017). O paciente queimado grave é um desafio clínico e 

necessita de recursos intensivos (ARRUDA, et al. 2017).  

O tratamento para queimaduras constitui-se de 

reposição hídrica adequada, suporte enteral, analgesia, 

antibioticoterapia e curativos, os quais fazem parte do 

tratamento cirúrgico (MIRANDA, 2018). Dentre os curativos, 

está o de sulfadiazina de prata a 1% em forma de creme, o qual 

é composto por dois agentes antibacterianos, o nitrato de prata 

e ácido sulfadiazídico fraco. Esse tipo de curativo é uma 

alternativa eficaz para o tratamento de queimadura, porém há 

uma desaceitação por parte de alguns setores de saúde na 

adesão a essa farmacoterapia devido seu alto custo 

(TRANCOSO; REIS; LIMA, 2017). 

 No Brasil, os centros de tratamento de queimados da 

rede pública fazem o procedimento da seguinte maneira: em 

queimaduras de segundo grau, é realizada a antissepsia 

diariamente com clorexidine a 2% e o curativo é feito com o 
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antimicrobiano tópico de sulfadiazina de prata a 1% até a 

completa repitelização, período esse que ocorre em torno de 12 

para superficiais e 21 a 25 dias em queimaduras profundas. Já 

nas feridas de terceiro grau, é feito primeiramente o 

desbridamento do tecido necrótico para depois ser feito o 

curativo com sulfadiazina de prata a 1%, até a preparação do 

leito da ferida para a enxertia (ALVES, et al. 2015). 

Recentemente, pesquisas vêm sendo aprofundadas em 

alternativas para tratamentos de queimaduras através do 

emprego de curativo biológico com base em animais aquáticos, 

como a pele da tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus), a qual 

vem surgindo como um subproduto e apresentado boa 

aderência no leito das feridas em teste com ratos (ALVES, et al. 

2015; LIMA-JÚNIOR, et al. 2017). 

A tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus), pertencente à 

família dos ciclídeos, é originária da bacia do rio Nilo, no Leste 

da África, sendo encontrada amplamente disseminada nas 

regiões tropicais e subtropicais. No Ceará, a piscicultura da 

tilápia encontra-se difundida em diversos reservatórios, nas 

principais bacias hidrográficas do Estado, sendo o açude 

Castanhão, localizado nos municípios de Jaguaribara, Alto 

Santo, Jaguaribe e Jaguaretama, seu principal produto (ALVES, 

et al. 2015). 

Segundo Pesquisadores do Núcleo de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal 

do Ceará (NPDM), os quais realizaram estudos sobre as 

características histomorfológicas, tipificação do colágeno e 

resistência à tração da pele de tilápia-do-nilo, as propriedades 
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microscópicas da pele da tilápia-do-nilo são semelhantes à 

estrutura morfológica da pele humana (ALVES, et al. 2015). 

A pele da tilápia-do-nilo é formada pela epiderme, a qual 

é composta por epitélio pavimentoso estratificado; pela derme 

superficial caracterizada por tecido conjuntivo frouxo, com fibras 

colágenas paralelas e finas, além de melanóforos subepiteliais 

e melanofagos dispersos; e por derme profunda que possui 

composição de feixes de colágeno compactados, longos e 

organizados, em disposição paralela/horizontal e 

transversal/vertical, predominantemente, do tipo I. Resultados 

demonstraram também a alta resistência e extensão à tração 

em quebra (ALVES, et al. 2015). 

Para o uso da pele de tilápia-do-nilo, primeiramente se 

faz a limpeza e esterilização do biomaterial a fim de garantir a 

segurança de seu uso em seres humano, através do seguinte 

procedimento: são submetidas à lavagem com água corrente, 

para remoção de impurezas. Em seguida, são colocadas em 

solução fisiológica NaCl a 0,9% estéril (previamente resfriada a 

4ºC) para a limpeza final. E para o processo de esterilização, 

são necessárias duas fases, a primeira com clorexidina e 

segunda com duas etapas com glicerol á 75% e 100% (ALVES, 

et al. 2015). 

A pele de tilápia é um resíduo de alto descarte e de pouca 

utilização por parte das psiculturas. Atualmente, menos de 1% 

desse material é aproveitado no artesanato. Assim, devido a 

sua abundância, baixo custo e suas propriedades de resistência 

e boa aderência, torna-se viável a sua utilização como 

substituta da pele humana no tratamento de pacientes 
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queimado, podendo ser reaproveitados como curativos 

oclusivos de baixo custo (MIRANDA, 2018). 

O uso de curativos oclusivos biológicos, como a pele de 

tilápia-do-nilo deve possuir propriedades de prevenir as perdas 

hidroeletrolíticas, evitar a contaminação bacteriana, promover a 

reepitelização, para assim se tornar uma alternativa terapêutica 

eficaz no tratamento de queimaduras (MIRANDA, 2018). 

Portanto, esse artigo possui como objetivo realizar uma revisão 

de literatura sobre o uso da pele de tilápia-do-nilo como curativo 

oclusivo inovador na terapia de queimados, a fim de verificar 

sua eficácia para sua possível implementação no arsenal 

terapêutico de queimados. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse estudo trata-se de uma revisão de literatura. Para 

a busca de artigos científicos foi realizada uma pesquisa em 

bibliografias confiáveis, através de base de dados científicos 

como PubMed e Google Acadêmico, e em sites da Organização 

Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Foram 

selecionados artigos no idioma inglês e português, utilizando 

como palavras chaves: “queimaduras”, “curativo”, “pele de 

tilápia-do-nilo” e suas respectivas em inglês: “burns”, “band aid”, 

“Nile tilapia skin” no período de 2015 a 2020. 

Para seleção dos artigos, foram utilizados os seguintes 

critérios de inclusão: 1) publicações que abordassem a ideia 

central da pesquisa, ou seja, que falasse sobre tratamento de 

queimaduras com o uso de pele de tilápia-do-nilo; 2) estudos 

que comparassem esse tratamento com o tratamento 
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convencional com sulfadiazina de prata; 3) artigos originais 

disponíveis na íntegra eletronicamente em idioma português e 

inglês; 4) predefinição do período de publicação de 2015 até 

2020. E para os critérios de exclusão 1) estudos que não 

abrangesse esses assuntos citados; e 2) que fossem anteriores 

a 2015. 

A seleção dos artigos para esse estudo ocorreu em três 

etapas, na primeira foi feita a leitura dos títulos, a partir disso foi 

realizada a segunda etapa, onde foi feita a leitura dos resumos 

e excluídos os estudos que não preenchiam os critérios 

propostos e, por último, foi realizada a leitura aprofundada e 

extraídos os dados.  

Somando-se todas as bases de dados, foram 

encontrados 20 artigos. Após a leitura dos títulos dos artigos, 

notou-se que alguns deles não preenchiam os critérios deste 

estudo. Foram selecionados 15 artigos para a leitura do resumo 

e excluídos os que não diziam respeito ao propósito do estudo. 

Após a leitura explorativa dos resumos, foram selecionados 12 

artigos que preenchiam os critérios inicialmente propostos. Não 

foi necessário a apresentação deste estudo ao comitê de ética, 

pois todos os dados utilizados na pesquisa são de domínio 

público. 

Devido ao estudo ainda ser inovador, poucas pesquisas 

e estudos estão disponíveis em bases de dados, justificando a 

seleção de apenas 5 artigos para compor os resultados. 

 

  



PELE DE TILÁPIA-DO-NILO (OREOCHROMIS NILOTICUS) COMO 
ALTERNATIVA DE CURATIVO OCLUSIVO NO ARSENAL TERAPÊUTICO 

DE QUEIMADURAS 

539 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na revisão de literatura houve a recuperação de 20 

publicações, e após avaliados por completo, 5 artigos foram 

incluídos para compor os resultados. Segue, abaixo, os títulos 

dos artigos e a base de dados onde foram encontrados. 

 

Quadro 1: Descrição do título e base de dados dos artigos. 

NÚMERO TÍTULO BASE DE DADOS 

1 Innovative treatment using 

tilapia skin as a xenograft 

for partial-thickness burns 

after a powder explosion.  

PUBMED 

2 Xenoenxerto (pele da 

tilápia-do-nilo) e hidrofibra 

com prata no tratamento 

das queimaduras de II grau 

em adultos. 

GOOGLE 

ACADÊMICO 

3 Pediatric burn treatment 

using tilapia skin as a 

xenograft for superficial 

partial thickness wounds: a 

pilot study. 

PUBMED 

4 Use of Tilapia Skin as a 

Xenograft for Pediatric 

Burn Treatment: A Case 

Report. 

PUBMED 

5 Tratamento inovador para 

queimaduras usando pele 

PUBMED 
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de tilápia como 

xenoenxerto: um ensaio 

clínico randomizado de 

fase II. 

Fonte: JUNIOR, et al. (2019); MIRANDA; BRANDT (2019); LIMA JUNIOR, 

et al. (2020); COSTA, et al. (2019); LIMA JUNIOR, et al. (2020). 

 

Em seguida, foi feita uma comparação entre os 

resultados por meio de 4 parâmetros: período de reepitelização, 

aderência na pele, número de trocas de curativo, e quantidade 

administrada de analgésicos/anestésicos. Informações sobre 

os artigos selecionados estão expostas no quadro, a seguir. 

 

Quadro 2: Descrição dos artigos selecionados em relação aos 

autores, ano, objetivo e metodologia. 

AUTORES/ANO OBJETIVO  METODOLOGIA 

LIMA JUNIOR 

et al. 

(2019) 

Avaliar o efeito da pele 

de tilápia-do-nilo sobre 

queimadura em um 

paciente após 

explosão de póvora. 

Estudo de caso 

em paciente. 

LIMA JUNIOR 

et al. 

(2020) 

 

Avaliar o efeito 

terapêutico da pele de 

tilápia em tratamento 

de queimaduras em 

relação ao tratamento 

convencional com 

sulfadiazina de prata. 

Estudo piloto. 
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LIMA JUNIOR 

 et al. 

(2020) 

Avaliar a eficácia da 

pele de tilápia-do-nilo 

como um xenoenxerto 

para o tratamento de 

queimaduras em 

humanos. 

Ensaio clínico 

randomizado de 

fase II. 

MIRANDA; 

BRANDT 

(2019) 

 

Avaliar a eficácia da 

utilização da pele da 

Tilápia-do-Nilo como 

curativo biológico 

oclusivo no manejo e 

tratamento de 

queimaduras em 

adultos em 

comparação ao 

curativo à base de 

hidrofibra com prata 

(Aquacel AG®). 

Ensaio clínico 

randomizado de 

fase II. 

 

 

COSTA et al. 

(2019) 

Avaliar a eficácia da 

pele de tilápia-do-nilo 

no tratamento de 

queimadaduras em 

caso pediátrico. 

Estudo de caso 

em paciente. 

Fonte: JUNIOR, et al. (2019); MIRANDA; BRANDT (2019); LIMA JUNIOR, 

et al. (2020); COSTA, et al. (2019); LIMA JUNIOR, et al. (2020). 

 

Os artigos 1, 2 e 3 são uma sequência de estudos sobre 

a pele de tilápia-do-nilo como curativo para o tratamento de 

queimaduras feitos por Lima Junior, et al. Primeiramente, o 

autor e colaboradores realizaram um estudo comparativo com 
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ratos em ralação ao tratamento feito com pele de tilápia e o feito 

com sulfadiazina de prata, obtendo resultados favoráveis da 

pele de tilápia em comparação a sulfadiazina de prata na 

terapia de queimados (LIMA-JUNIOR et al. 2017). 

Posteriormente, desenvolveram seus estudos em humanos, 

seguindo a mesma linha de raciocínio (artigos 1, 2 e 3).   

Seus estudos são caracterizados como relato de caso de 

um paciente queimado após uma explosão de pólvora (2019); 

um estudo piloto feito com 30 crianças com queimaduras 

superficiais de espessura parcial de origem térmica (2020); e 

mais recentemente um ensaio clínico randomizado de fase II 

com 62 pacientes (2020).  

Lima Júnior et al. (2019) em seu estudo de relato de caso 

de um paciente do sexo masculino com queimaduras de 

espessura parcial superficial e profundas em seu braço direito 

e esquerdo, respectivamente, realizou a aplicação da pele de 

tilápia-do-nilo nas queimaduras em seus membros superiores. 

A cada 72 horas durante a primeira semana de tratamento, os 

curativos foram trocados para avaliar a adesão da pele da 

tilápia sobre as queimaduras. 

 Os resultados mostraram boa aderência da pele ao leito 

da ferida, não sendo necessária nenhuma troca de curativo, e 

assim, consequentemente, houve diminuição da dor do 

paciente. Para a completa reepitelização das queimaduras, 

foram necessários um período de 12 dias para o braço direito e 

17 dias para o esquerdo. 

Na pesquisa com pacientes pediátricos, no total de 30 

crianças com queimaduras de espessura parcial superficiais, 

Lima Júnior et al. (2020) dessa vez realizou um estudo 
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comparativo em relação ao tratamento com pele de tilápia e o 

convencional com sulfadiazina de prata. Dividiram as crianças 

em grupo teste, as quais foram tratados com pele de tilápia-do-

nilo, e em grupo controle, tratada com terapia convencional de 

sulfadiazina de prata. Nos resultados, foi analisado que na 

ferida, a pele da tilápia apresentou boa aderência, e houve a 

diminuição das trocas de curativos necessários, bem como a 

quantidade de anestésicos utilizados, em relação ao grupo de 

tratamento convencional. Já em relação ao período de 

reepitelização, foi semelhante em ambos grupos. 

Posteriormente, Lima Júnior et al. (2020) realizou outra 

pesquisa também através de um estudo comparativo em 

relação ao tratamento com pele de tilápia e o convencional com 

sulfadiazina de prata, dessa vez com a participação de 62 

pessoas de idade ≥18 e ≤50 anos por meio de um ensaio clínico 

randomizado de fase 2. Os pacientes foram distribuídos em três 

braços de estudos (A, B e C), os pertencentes ao braço A 

estavam sendo tratados ambulatoriamente com queimaduras 

de espessura parcial superficial envolvendo <10% da área total 

de superfície corporal. Já os participantes do braço B estavam 

internados com queimaduras de espessura parcial superficial 

envolvendo 10% a 20% da área total de superfície corporal; e 

os pacientes do braço C, também internados com queimaduras 

mais profundas de espessura parcial envolvendo 5% a 15% da 

área total de superfície corporal. Esses integrantes foram 

divididos em grupo controle e grupo teste. No grupo controle, os 

pacientes foram tratados com a sulfadiazina de prata, já no 

grupo teste foram tratados com a pele de tilápia-do-nilo.  
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Nos resultados, o número de dias para a reepitelização 

completa foi significativamente menor nos grupos tratados com 

pele de tilápia, em relação aos grupos tratados com sulfadiazina 

de prata, onde na categoria A o período de reepitelização do 

grupo controle foi de 11,20 +/- 0,63 dias e para o grupo teste foi 

9,77 +/- 0,83, na categoria B no grupo controle foi 11,70 +/- 0,67 

dias, e no grupo teste 10,56 +/- 1,13, já na categoria C o grupo 

controle foi 21,30 +/- 1,42, e no teste 18,10 +/- 0,99 dias. 

Em ambos tratamentos, tanto com sulfadiazina de prata, 

como no de tilápia-do-nilo houve diminuição da intensidade da 

dor em relação a primeira para a segunda visita em todas os 

grupos e categorias (A B e C). Porém, a categoria B e C foi 

perceptível que em ambos a intensidade da dor exposta foi 

significativamente menor em pacientes do grupo teste tratados 

com pele de tilápia-do-nilo em relação ao grupo controle.  

Em relação a administração de analgésicos e 

anestésicos, tanto na categoria A, como na B nenhuma 

diferença estatisticamente significativa foi observada entre 

grupos teste e controle em relação à quantidade em miligramas 

de ingestão de dipirona ou tramadol. Já na categoria C, o grupo 

teste precisou de menos miligramas de dipirona intravenosa do 

que os pacientes do grupo controle. Porém, na categoria B e C 

os pacientes tratados com a pele de tilápia-do-nilo necessitaram 

significativamente de menos miligramas de cetamina do que os 

tratados com sulfadiazina. Em todo o tratamento, nas três 

categorias A B e C o grupo tratado com a pele de tilápia-do-nilo 

obteve um número significativamente menor de trocas de 

curativos do que nos participantes tratados com sulfadiazina, 

explicando a diminuição da administração de 
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analgésicos/anestésicos. Assim, Lima Júnior e colaboradores 

obtiveram resultados positivos e satisfatórios semelhantes em 

seus três estudos realizados com a pele de tilápia-do-nilo 

presentes nesse artigo. 
Miranda; Brandt et al. (2019) também fizeram um estudo 

comparativo entre o tratamento com pele de tilápia e o 

tratamento convencional com a sulfadiazina de prata (Aquacel 

AG®) realizando uma pesquisa com 30 pacientes lesionados 

com queimaduras de II grau superficial e/ou profundo, 

acometidos por até 10% da superfície corporal queimada. 

Seguindo sua metodologia, dividiram os pacientes em dois 

grupos: o grupo tratado com curativo biológico oclusivo de pele 

da tilápia-do-nilo (n = 15) e o grupo com tratamento 

convencional de hidrofibra com prata, Aquacel AG® (n = 15). 

 Em relação à reepitelização da ferida, o período de dias 

de tratamento para os pacientes de terapia com pele de tilápia-

do-nilo (9,6 ± 2,4) foi equivalente aos pacientes tratados com 

Aquacel AG® (10,7 ± 4,5). No grupo tratado com a pele da 

tilápia-do-nilo, houve menos trocas de curativo, em relação aos 

tratados com Aquacel AG®. Dados dos resultados 

demonstraram que em 60% dos pacientes que usaram a pele 

da tilápia-do-nilo, não houve a necessidade de troca de 

curativo, enquanto 53,3% dos tratados com Aquacel AG® 

houve pelo menos uma troca. Devido a esse número menor de 

trocas de curativos do grupo tratado com a pele de tilápia-do-

nilo, 86,7% desses pacientes relataram sentir menos dor ao 

finalizar o processo clínico da aplicação do curativo, enquanto 

os tratados com Aquacel apenas 46,7% sentiram menos dor. 
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Um relato de caso feito por Costa et al. (2019) de um 

tratamento realizado em Fortaleza-CE, Brasil, em uma criança 

de 3 anos composta de queimaduras de espessura parcial 

superficial na face, pescoço, tórax, abdômen e braço esquerdo, 

no total de 18% de envolvimento da superfície corporal, 

demonstrou resultados positivos diante o tratamento com a pele 

de tilápia, como: a boa aderência ao leito da ferida; o curto 

período de reepitelização, o qual foi de 10 dias e sem nenhum 

efeito adverso. 

É notória, nos cinco artigos citados, a semelhança dos 

resultados obtidos com o tratamento de queimaduras feito com 

a pele de tilápia-do-nilo, em relação aos parâmetros: 1) período 

curto de tratamento para reepitelização das feridas, geralmente 

entre 9 a 18 dias em todos os artigos; 2) a boa aderência na 

pele, sendo um resultado unânime no total de estudos; 3) a 

diminuição ou nenhuma troca de curativos, resultado 

apresentando também em todos os estudos; 4) administração 

menor da quantidade de analgésicos e anestésicos em relação 

a outros procedimentos padrão, como a sulfadiazina de prata, 

resultado esse decorrente da ausência ou menor troca de 

curativos, causando menos dor ao paciente, e que foram 

observados nos artigos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Atualmente, estudos como os presentes nesse artigo, 

estão em aprofundamento sobre esse procedimento inovador, 

a fim de validar o uso desse biomaterial com segurança e 

eficácia, para assim, ampliar sua utilização com baixo custo a 
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toda a população como uma alternativa para curativos em 

queimaduras. Como esse biomaterial apresentou 

características semelhantes à da pele humana, e é considerado 

um subproduto de alto descarte pouco reutilizado podendo, 

assim, ser acessível em baixo custo a toda a população e, ao 

mesmo tempo solucionar o problema da resistência por alguns 

setores de saúde em aderir a sulfadiazina de prata por ser de 

alto custo (TRANCOSO; REIS; LIMA, 2017), passando a 

possuir um produto eficaz e barato, principalmente nos países 

de baixa e média renda, como o Brasil. 

 Devido há boa aderência da pele de tilápia-do-nilo na 

ferida, não é necessária a troca de curativo, diminuindo a dor 

no paciente, pois segundo Miranda; Brandt (2018) quanto mais 

trocas, maior o risco de infecção, maior o custo do tratamento 

e, o pior, maior a possibilidade de o paciente sentir dor, devido 

ao paciente ser submetido a um procedimento que ocasiona 

desconforto e dor na hora de realizar o curativo no tratamento 

usual com creme antimicrobiano. Isso foi apresentado nesse 

estudo, demostrando um menor número de administrações de 

analgésicos/anestésicos nos pacientes queimados. 

Além disso, todos esses fatores comentados 

anteriormente contribuem para redução e otimização do 

trabalho da equipe de saúde, trazendo benefícios tanto para o 

profissional de saúde como para o paciente. Portanto, torna-se 

necessário uma maior ênfase na área da pesquisa desse 

biomaterial, estudos in vivo, e aplicação na prática de hospitais, 

para que assim, essa proposta de tratamento seja ampliada e 

direcionada ao paciente, acarretando inúmeros benefícios para 

o mesmo, visto que, o tratamento com a pele de tilápia-do-nilo 
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apresentou boa eficácia. Torna-se evidente que esse 

tratamento com curativos de pele de tilápia-do-nilo é uma boa 

alternativa para o arsenal terapêutico de queimados.  
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RESUMO: A epilepsia é uma doença neurológica que acarreta 
a ocorrência transitória de sinais e/ou sintomas secundários 
com atividade neuronal cerebral anormal excessiva ou 
síncrona. Em algumas síndromes não é possível se obter 
melhora significativa com a farmacoterapia convencional como 
no caso da Síndrome de Dravet (SD) e Síndrome de Lennox 
Gastaut (SLG), que são consideradas uns dos transtornos mais 
graves associados às convulsões resistentes aos 
medicamentos. Quando há persistência na frequência das 
crises sugere-se cirurgia e dieta cetogênica, que podem 
melhorar em parte a qualidade de vida dos pacientes. Uma 
nova perspectiva terapêutica se dá com o uso da Cannabis sp. 
e seus derivados, uma vez que vários estudos não-clínicos in 
vitro e in vivo e clínicos vêm evidenciando que o canabidiol 
(CBD), em especial, atua na modulação de vias no processo 
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inflamatório e neuronal, podendo interagir com o sistema 
endocanabinoide e outros desencadeando uma série de 
respostas farmacológicas e neurocomportamentais, tais como 
atividade antiepiléptica e antioxidante, o que gera 
neuroproteção. Nessa revisão sistemática enfatizamos alguns 
principais estudos dos últimos cinco anos, que mostram a ação 
eficaz dos fitocanabinoides como mono ou politerapia em casos 
de epilepsia refratária e em síndromes raras e severas como as 
SD e de SLG, e também os possíveis mecanismos de ação, 
segurança e efeitos colaterais do CBD. 
Palavras-chave: Canabidiol (CBD). Epilepsia refratária. 
Síndrome de Dravet (SD). Síndrome de Lennox Gastaut (SLG). 
Sistema endocanabinoide (eSC). 
 
INTRODUÇÃO 

 

A epilepsia é uma doença neurológica causada pela 

excitabilidade excessiva dos neurônios, gerando crises 

convulsivas que podem afetar todas as idades. Esse evento é 

caracterizado por uma descarga de neurotransmissores 

excitatórios, tais como o L-glutamato (L-glu), na fenda sináptica 

o que gera disparos excessivos de potenciais de ação tornando 

a região cerebral com uma excitabilidade acima do normal 

desencadeando as crises convulsivas (EID et al., 2016). 

Salienta-se que aproximadamente 1% da população 

mundial sofre de epilepsia, e é estimado que 20 – 30% não 

consegue melhora significativa com a farmacoterapia 

convencional. A qualidade de vida dessas pessoas é impactada 

drasticamente pela falta de controle das crises epilépticas 

(REDDY et al., 2016). Ademais, torna-se pertinente caracterizar 

a refratariedade, que, segundo Silva e colaboradores (2020), é 

quando há persistência na frequência das crises após a falha 
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na farmacoterapia com no mínimo dois medicamentos 

prescritos adequadamente em dose máxima. No que diz 

respeito ao tratamento, o objetivo é controlar a frequência e 

intensidade das crises. A farmacoterapia utilizada varia de 

acordo com o tipo de epilepsia, perfil do paciente, tolerância, e, 

caso não seja possível - como em pacientes com resistência às 

drogas, considera-se a cirurgia. Os medicamentos 

convencionais utilizados são fenitoína e carbamazepina, que 

diminuem a condução a nível axonal ao bloquear os canais 

rápidos para sódio. Outra classe medicamentosa são os 

benzodiazepínicos e barbitúricos, que agem aumentando a 

transdução de estímulos inibitórios mediados pela 

hiperpolarização, através de canais para cloreto associados ao 

receptor de GABAA. Outros fármacos de escolha são a 

lamotrigina, topiramato, entre outros (bloqueadores do receptor 

glutamatérgico ionotrópico de AMPA); o felbamato (antagonista 

do receptor glutamatérgico ionotrópico de NMDA); valproato e 

etossuximida, que diminuem o fluxo pré-sináptico de cálcio 

inibindo os canais para cálcio regulados por voltagem do tipo T, 

em nível de neurônios talâmicos (AGUIRRE et al., 2019).  

Outra alternativa terapêutica dar-se pelo uso de uma 

dieta cetogênica, a fim de melhorar a qualidade de vida do 

paciente e de toda a sua família (NAIR, 2016). Adicionalmente, 

diferentes opções cirúrgicas estão disponíveis, incluindo 

ressecção, ablação a laser e dispositivos neuromoduladores 

(YOO et al., 2019). Em média, entre 20 e 70 pessoas a cada 

10.000 desenvolvem epilepsia por ano, sendo mais comum em 

crianças e em idosos. (REDDY et al., 2016). Nesse contexto, 

podem ser citadas duas síndromes graves que se iniciam na 

infância. A Síndrome de Dravet (SD), que é uns dos transtornos 
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mais graves de epilepsia infantil, está associada às convulsões 

resistentes aos medicamentos, impactando arduamente na 

qualidade de vida dos seus portadores, uma vez que as crises 

convulsivas apresentam alto risco de morte súbita inesperada 

ocorrendo assim morte precoce em alguns indivíduos 

(DEVINSKY, et al. 2017; COOPER, et al. 2016). A Síndrome de 

Lennox Gastaut (SLG) é uma encefalopatia epiléptica grave e 

rara com ocorrência durante a fase da infância podendo 

prolongar-se até a adulta. De forma geral, a síndrome é 

responsável em média por 1% a 2% dos casos em grupos de 

pacientes epilépticos e de 1% a 10% nos grupos de pacientes 

que apresentam epilepsia infantil (MASTRANGELO, 2017; 

ASADI-POOYA, 2017).  

Uma nova perspectiva terapêutica para os casos graves 

de epilepsia refratária se dá com o uso da Cannabis sp. e seus 

derivados, uma vez que vários estudos não-clínicos in vitro e in 

vivo e clínicos vêm evidenciando que o sistema 

endocanabinoide (eSC) é um alvo promissor no tratamento de 

inúmeras desordens do sistema nervoso (SNC) incluindo as 

doenças neurodegenerativas, epilepsia, deficiências cognitivas 

e do humor (KENDALL et al., 2017; RUSSO, 2018). O eSC 

consiste em genes que codificam os receptores canabinoides, 

CB1R e CB2R, os seus ligantes endocanabinoides, N-

araquidonoiletanolamina (anandamida ou AEA) e 2-

araquidonoilglicerol (2-AG), além das enzimas envolvidas na 

síntese e degradação, bem como os transportadores desses 

endocanabinoides (JOSHI et al., 2019). O eSC compreende 

uma das chaves reguladora no cérebro no controle de eventos 

múltiplos, tais como humor, aprendizagem e memória 

(KENDALL et al., 2017). Esse sistema está distribuído nas 
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regiões espinhais e supra-espinhais sendo efetivamente capaz 

de regular atividades neurofisiológicas, dentre elas o 

processamento nociceptivo e afetivo. Estudos clínicos 

apontaram alterações na sinalização dos endocanabinoides em 

pacientes com dor crônica, portadores de epilepsia, bem como 

em pacientes psiquiátricos (HUANG et al., 2016). 

Vários fitocanabinoides presentes nas flores da 

Cannabis sp. foram testados como agentes antiepilépticos, tais 

como o tetrahidrocanabinol (THC), canabidiol (CBD), o ácido A 

tetrahidrocanabinólico (THCA-A), sendo o THC o que 

apresentou uma menor EC50 (80 mg/kg em camundongos) 

(RUSSO, 2018).  

Apesar de ter sido estudado desde as décadas de 1960-

70 por Raphael Mechoulam e Elisaldo Carlini, o CBD passou a 

ganhar espaço a partir de seu uso num caso complexo de 

epilepsia refratária, o caso de Charlotte Figi, portadora da 

Síndrome de Dravet, que aos 5 anos de idade apresentava 50 

crises tônico-clônicas por dia, e que logo após três meses de 

uso do extrato concentrado em CBD com baixas doses de THC 

passou a apresentar 3 crises tônico-clônicas noturnas por mês, 

mostrando que esse fármaco promoveu melhora substancial 

dos episódios convulsivos (RUSSO, 2018; MAA et al., 2014).  
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A partir desse evento, vários estudos recentes vêm 

apontando de forma promissora, segura e eficaz o uso do CBD 

como possível ação antiepiléptica (anticrise) no tratamento de 

casos de epilepsia não responsiva ao tratamento. Dentre esses 

casos pode-se citar o uso do CBD isolado na Síndrome de 

Dravet e de Lennox-Gastaut (DEVINSKY et. al., 2017; 2018; 

2018b). Portanto, o presente estudo tem como objetivo 

relacionar o uso do CBD como uma alternativa terapêutica para 

os casos de epilepsia fármaco-resistente enfatizando a 

participação do sistema endocanabinoide nos eventos de 

neuroproteção.  

Assim como, visa ressaltar alguns principais estudos 

clínicos que revelam a eficácia do uso do CBD como mono ou 

politerapia nas Síndromes de Dravet e de Lennox Gastaut, 

correlacionando os mecanismos de ação, segurança e 

possíveis efeitos colaterais desse fármaco.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão da literatura científica dos 

últimos cinco anos (2016 a 2020) sobre o tema em questão, 

utilizando a busca em plataformas acadêmicas e banco de 

dados de artigos científicos, tais como o Scielo, Pubmed, 

Science Direct, Google Acadêmico através de descritores ou 

palavras-chave em inglês, tais como CBD cannabidiol, resistant 

epilepsy, Dravet Syndrome, Lennox Gastaut Syndrome. As 

buscas foram realizadas no mês de outubro de 2020. Os 

critérios de inclusão foram principalmente artigos dos últimos 

cinco anos originais e de revisão, que contivessem estudos 

clínicos randomizados, controlados e/ou duplo-cego, e que 
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abordassem o tratamento das síndromes com o CBD como 

monoterapia ou politerapia.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Com base nas buscas realizadas nos bancos de dados 

acadêmicos foram encontrados os seguintes resultados de dez 

anos de publicações, associados aos descritores: “CBD AND 

epilepsy” - Scielo (03), Pubmed (279), Google acadêmico 

(7170);  “CBD AND resistant epilepsy” - Scielo (01), Pubmed 

(92), Google acadêmico (3930); “cannabidiol AND Dravet 

Syndrome” - Scielo (02), Pubmed (127), Google acadêmico 

(2450); “cannabidiol AND Lennox Gastaut Syndrome” - Scielo 

(03), Pubmed (93), Google acadêmico (1580 resultados).  

 

O sistema endocanabinoide e mecanismos de ação  

Os receptores canabinoides CB1R e CB2R quando são 

ativados pelos endocanabinoides 2AG e AEA restabelecem a 

homeostase, sugerindo oportunidades terapêuticas para 

múltiplas patologias, incluindo distúrbios neurológicos. São 

amplamente expressos por todo o corpo, órgãos, glândulas, 

tecidos, células do sistema imunológico, bem como no SNC 

com uma ampla gama de efeitos biológicos (JOSHI et al., 2019).  
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Os receptores CB1R são majoritariamente expressos no 

cérebro normal, e CB2R são distribuídos predominantemente 

em tecidos periféricos (JOSHI et al., 2019). Ambos apresentam 

padrões de expressão distintos em células B, células T, 

monócitos e células dendríticas e exercem funções biológicas 

distintas (CASTANEDA et al., 2017). Conclui-se então que a 

distribuição dos receptores endocanabinóides se dá ao longo 

de todo o corpo, podendo atuar juntos, competitivamente, ou 

em direção oposta, em alguns casos devido à dimerização, para 

modular seus efeitos fisiológicos (JOSHI et al., 2019). 

Os dois endocanabinoides identificados possuem 

propriedades distintas. AEA acaba sendo um agonista parcial 

de CB1R com alta afinidade e quase inativo no CB2R; enquanto 

que 2-AG atua como um agonista completo em ambos os 

CBRs, com afinidade leve a moderada, sendo o mais 

abundante no cérebro (ZOU et al., 2018). AEA, primeiro 

endocanabinoide (eCB) descoberto, é o mais amplamente 

estudado, embora atue como um agonista parcial nos CBRs.  

De modo geral, a AEA é catalisada a partir de N-acil-

fosfatidiletanolamina (NAPE) pela fosfolipase D específica de 

NAPE (NAPE-PLD) ou por outras vias que não envolvem 

NAPE-PLD (HIRANO et al., 2020). Por outro lado, o 2-AG é 

produzido a partir do diacilglicerol (DAG) pela DAG lipase 

(DAGL) sendo a mediadora de toda a transmissão sináptica 

mediada por 2-AG no cérebro adulto. Ademais, a AEA é 

degradada pela amida hidrolase de ácido graxo (FAAH) em 

ácido araquidônico livre e etanolamina, enquanto 2-AG é 

principalmente hidrolisado pela monoacilglicerol lipase (MAGL) 

em ácido araquidônico e glicerol (ZOU et al., 2018). 
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Assim, a descoberta inicial e a subsequente pesquisa 

intensiva nas últimas três décadas revelaram o mais conhecido 

sistema de neurotransmissão retrógrada. E desde então, o eSC 

se tornou o sistema de sinalização retrógrado mais estudado no 

cérebro (ZOU et al., 2018).  O que levou os CBR, as enzimas 

de degradação (MAGL e FAAH) e o transportador de AEA a 

serem alvos farmacológicos promissores para a descoberta de 

novos compostos no tratamento de diversas patologias 

neurológicas, psiquiátricas e inflamatórias.  

 

O Canabidiol (CBD), um fitocanabinoide isolado da 

Cannabis sp. e a ação neuroprotetora 

 

Depois que Raphael Mechoulam isolou pela primeira vez 

o THC, vários fitocanabinóides foram descobertos como o 

canabidiol (CBD), cannabigerol (CBG), canabicromeno (CBC), 

canabidivarina (CBDV) e tetrahidrocanabivarina (THCV), entre 

outros. São mais de 565 compostos (LI, et al. 2020) entre eles 

fitocanabinoides, terpenos e flavonoides. 

 O CBD (Figura 1) é um ciclohexano com um amplo perfil 

farmacológico, incluindo interações com vários receptores, 

enzimas, transportadores e canais iônicos. Sua ação envolve a 

modulação de vias no processo inflamatório (FIANI et al. 2020), 

podendo interagir com o sistema endocanabinóide (eSC) 

desencadeando uma série de de respostas 

neurocomportamentais (CHYE et al. 2020). Em adição, o CBD 

possui propriedade antioxidante que pode apresentar atividade 

neuroprotetora (FIANI et al. 2020). Estudos não-clínicos e 

clínicos mostraram esse efeito para o tratamento de epilepsia, 

esclerose múltipla, doença de Parkinson, doença de Alzheimer 



CANABIDIOL (CBD) E NEUROPROTEÇÃO: FARMACOTERAPIA 
PROMISSORA NOS CASOS DE EPILEPSIA FÁRMACO-RESISTENTE 

560 
 

e outras doenças sistêmicas causadas por degeneração ou 

anormalidades do SNC (LI, et al. 2020).  

 

Figura 1. Estrutura química do canabidiol (CBD) 

 

 
Fonte: MECHOULAM, 1970 

 

Embora o mecanismo de ação do CBD em humanos 

permaneça desconhecido, há evidências não-clínicas que 

implicam fortemente em três alvos moleculares relacionados à 

propriedade antiepiléptica do CBD: reduz a excitabilidade 

neuronal através do antagonismo funcional dos receptores 

GPR55; dessensibiliza os receptores vaniloides do tipo 1 

(TRPV1); inibe o transporte de adenosina (GRAY et al., 2020). 

O papel do GPR55 na modulação da excitabilidade 

neuronal foi reforçado pela observação de que a expressão 

desse receptor está aumentada no hipocampo de pacientes 

epilépticos (ROSENBERG et al., 2018). 

A adenosina é capaz de controlar a excitabilidade 

neuronal em vários níveis (GRAY et al., 2020), logo, seu papel 

na neuromodulação através da ativação pelo CBD está 

relacionado ao controle das crises nas síndromes de Dravet e 
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Lennox-Gastaut, pelo aumento da sinalização mediada por esta 

molécula (BOISON et al., 2016).  

Uma ação importante dessa molécula é o bloqueio do 

transportador de nucleosídeo equilibrado ENT1, resultando na 

inibição da recaptação e liberação da adenosina pelos 

astrócitos (FRANCO, 2019).  

Além disso, a ativação pré-sináptica dos CB1R reduz a 

entrada do íon Ca+ nos canais iônicos e a redução da liberação 

de L-glu. A ativação dos CB1R também leva a uma diminuição 

da excitabilidade neuronal pela regulação dos canais para 

potássio dependentes de voltagem (AMIN et al., 2019). Outro 

mecanismo inclui uma diminuição da atividade hipocampal 

através da ativação dos receptores serotoninérgicos 5HT1A 

(LUPICA et al., 2017). 

 

Epilepsia refratária e o uso do CBD 

 

Os mecanismos de resistência aos medicamentos 

antiepilépticos permanecem hipotéticos, contudo alguns 

modelos preditivos foram avançados (TANG et al., 2017). 

Dentre esses, está incluída a hipótese relacionada ao efluxo de 

transportadores de membrana, os quais desempenham um 

papel fundamental na patogênese de resistência desses 

fármacos, reduzindo as concentrações desses em seus alvos 

farmacológicos. Essa hipótese de transporte de drogas foi 

inicialmente proposta em 1995 por Tishler e colaboradores, 

após encontrar evidências de aumento da glicoproteina P no 

endotélio capilar e astrócitos de 19 pacientes com epilepsia 

refratária submetidos à cirurgia. Os níveis de expressão do 

gene ABCB1 (também conhecido como MDR1), que codifica a 
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glicoproteina P também foram significativamente aumentados 

na maioria das amostras revisadas (JANMOHAMED et al., 

2020). 

  A corrida na busca por medidas alternativas para o 

tratamento da epilepsia fármaco resistente é contínua. Nessa 

perspectiva, novas formas de tratamentos com uso do extrato 

da Cannabis sativa sp. vem gerando uma nova perspectiva para 

esses pacientes, a exemplo dos óleos, cremes e cápsulas de 

suplementos, além de fármacos como Epidiolex (CBD isolado a 

98%) e Sativex (com 51% THC e 49% CBD) (ARZIMANOGLOU 

et al., 2020). 

 

Síndrome de Dravet e CBD 

 

Estudos revelam que a SD, uma doença rara, afeta entre 

1 em 20.000 ou 1 em 40.000 crianças de modo equivalente a 

ambos os sexos. Geralmente se apresenta com convulsões 

prolongadas, frequentemente associadas a febre, no primeiro 

ano de idade em crianças previamente saudáveis (BRIGO, et 

al. 2018). 

Em geral, os tipos de convulsão são focais, podendo 

ocorrer convulsões unilaterais e tônico-clônicas, mas também 

mioclônicas e ausência atípica, sendo essas refratárias às 

medicações convencionais. A epilepsia está associada ao 

atraso do neurodesenvolvimento, com o comprometimento 

cognitivo, psicomotor, de personalidade e distúrbios que se 

tornam aparentes entre 1 e 4 anos de idade. Os pacientes 

normalmente mostram anormalidades epileptiformes focais, 

multifocais ou generalizadas desde o início do quadro, e 

resposta fotoparoxística em até 40% dos casos. Mais de 80% 
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dos pacientes têm uma mutação no gene da subunidade do 

canal para sódio, SCN1A (COOPER, et al. 2016; BRIGO, et al. 

2018). 

Há uma necessidade de medicamentos eficazes e 

toleráveis para controlar diferentes tipos de convulsões na SD. 

O estiripentol é atualmente o único medicamento antiepiléptico 

licenciado como terapia complementar para o tratamento da 

SD, no qual sua eficácia e tolerabilidade foram formalmente 

avaliadas em ensaios controlados. Desempenha atividade 

antiepiléptica por neurotransmissão inibitória gabaérgica 

provavelmente devido à modulação alostérica do receptor de 

GABAA e aumento de propriedades anticonvulsivantes dos 

benzodiazepínicos. Notoriamente, o estiripentol mostra efeito 

antiepiléptico quando administrado em combinação com 

clobazam. Outro medicamento frequentemente usado é o ácido 

valpróico, embora raramente esses fármacos conduzem a um 

controle adequado das crises (BRIGO, et al. 2018). 

 

Síndrome de Lennox Gastaut e CBD 

 

Dentre as características mais peculiares da SLG estão 

os três tipos de convulsões (tônicas, atônicas e atípicas); 

resistências farmacológicas na reversão dos quadros 

convulsivos; eletroencefalogramas (EEG) apresentando 

atividade paroxística rápida ou picos de complexos ‘‘spike-

wave’’; distúrbios comportamentais ou até mesmo intelectuais 

acontecendo em aproximadamente 7% dos casos em pacientes 

infantis (MASTRANGELO, 2017; ASADI-POOYA, 2017).   

A etiologia para a SLG pode ser dividida em dois grupos, 

que compreendem causas identificáveis e causas criptogênicas 
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ou não identificáveis. As identificáveis são as mais frequentes 

englobando 67% a 75% dos pacientes. Entre as justificativas 

para a SLG estão o retardo de crescimento intrauterino, 

hipóxico-isquêmico, encefalopatias no nascimento, infecções 

(como meningoencefalite), malformações congênitas do SNC, 

tumores na porção hipotalâmica e hipertensão intracraniana. 

Com isso, todos esses fatores proporcionam danos cerebrais 

irreversíveis ao paciente. Nesse contexto, estudos mostram que 

crianças com histórico de hipóxia e eventos adversos graves 

neonatais apresentam a forma mais grave da síndrome e de 

maneira precoce (MASTRANGELO, 2017; JAHNGIR et al., 

2018). 

As formas de tratamento para a SLG são muito 

deficitárias, e poucos estudos relatam a eficácia da 

farmacoterapia fármaco-resistente. Os tratamentos de primeira 

escolha são com a lamotrigina, que consegue diminuir em até 

32% das crises convulsivas; rufinamide, que promove a 

redução de 32% das convulsões totais e algumas pesquisas 

mostram que convulsões tônico-atônicas são reduzidas em até 

42%. Entre outros tratamentos estão o felbamato, clobazam e 

zonisamida. Todavia, esses fármacos citados só produzem 

eficácia positiva na minimização das crises convulsivantes com 

uso a longo prazo, e com diversos efeitos adversos para o 

paciente, a exemplo de anemias aplásticas, erupções cutâneas 

graves, mudanças de humor e\ou comportamentais 

(MASTRANGELO, 2017). 
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Tabela 1. Estudos com a utilização do CBD associado a outro 

medicamento (politerapia) nas Síndromes de Dravet e de 

Lennox Gastaut 

 

 
 
ESTUDO 

Nº 
PARTICIP
ANTES 

MEDICA
MENTOS 
UTILIZAD
OS 

DUR
AÇÃ
O 

RESULTA
DOS 

EFEITOS 
ADVERSO
S 

 THIELE e 
col. (2018) 

  

Randomizad
o, duplo-
cego, 
controlado 
por placebo 
e apresenta-
se em 
ensaio de 
fase 3. 

171 
pacientes 
com SLG. 

Clobazam, 

Valproato, 
Lamotrigina
,Levetiracet
am,Rufina
mida+cana
bidiol e o 
seu o 
placebo. 

  

  

  

14 
seman
as. 

Os pacientes 
apresentara
m 25% a 
75% redução 
na 
frequência 
mensal de 
convulsões 
quando 
comparadas 
ao grupo do 
placebo. 

Diarreia,vômit
o, 
insuficiência 
hepática 
infecções no 
trato 
respiratório. 
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DEVINSKY 
e col.  
(2018). 
 
 
Ensaio 
clínico na 
fase 3 
duplo-cego 
controlado 
por placebo.  

225 
pacientes 
com LGS. 

Clobazam, 

Valproato, 
Lamotrigina
,Levetiracet
am,Rufina
mida+cana
bidiol e o 
seu o 
placebo. 

≅ 24 
seman
as. 

De maneira 
geral, o CBD 
promoveu 
uma redução 
de 50% nas 
crises 
convulsivas 
gerais e 5% 
dos 
pacientes 
apresentara
m-se livres 
de crises 
convulsivas 
durante o 
período de 
manutenção.  

Sonolência, 
redução do 
apetite, diarréia, 
infecção nas 
vias 
respiratórias, 
pirexia e 
vômitos. 

  



CANABIDIOL (CBD) E NEUROPROTEÇÃO: FARMACOTERAPIA 
PROMISSORA NOS CASOS DE EPILEPSIA FÁRMACO-RESISTENTE 

567 
 

Tabela 2. Estudos com a utilização do CBD como monoterapia 

nas Síndromes de Dravet e de Lennox Gastaut 

 

      ESTUDOS 

N° 
PARTICIPANT
ES 

POSOLOGI
A 

DURAÇÃ
O 

RESULT
ADOS 

EFEITOS 
ADVERSOS       

      

SZAFLARSKI 
e col (2018) 
Ensaio duplo-
cego, 
controlado 
por placebo. 

607 paciente: 
SLG e SD, 
entre outras. 

CBD 100 
mg/mL 
(solução 
oral) + 
Epidiolex 
GW de 2-10 
mg/kg até 
25 a 50 
mg/kg. 

≅48 

semanas. 

CBD 
proporci
onou 
uma 
redução 
média de 
51% nas 
crises 
convulsi
vas 
mensais 
e 48% 
nas 
convulsõ
es totais, 
apenas 
depois 
de 12 
semanas 
do 
tratamen
to. 

Sonolência, 
diarreia, 
perda de 
apetite, 
convulsões e 
Infecções no 
trato 
respiratório. 

      

      

TZADOK e 
col. (2016) 
Ensaios 
clínicos  

74 pacientes 
com SLG; SD 
entre outras. 

CBD 
purificado= 
dividido em 
dois grupos: 
1 a 
10mg/Kg e 
10 a 20 
mg/Kg (a 
dose foi 
estabelecid
a por meio 
das 
respostas e 
efeitos 
colaterais 
às 
dosagens.) 

Entre 3 a 
12 meses. 

A taxa de 
redução 
de crises 
convulsi
vas 
gerais foi 
de 
88,9% 
na 
Síndrom
e de 
Lennox-
Gastaut, 
23% na 
Síndrom
e de 
Dravet. 

Sonolência, 
fadiga, 
agravamento 
de 
convulsões, 
problemas 
gastrointesti
nais e 
irritabilidade. 
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DEVINSKY e 
col. (2017) 
Duplo-cego. 

120 Crianças e 
adultos com SD 
e epilepsia 
refratária, de 
maneira 
aleatória. 

Solução 
oral na 
quantidade 
de 20 mg 
por kg de 
peso 
corporal no 
dia, ou 
placebo. 

≅ 4 a 14 

semanas. 

A média 
de 
paciente
s que 
tiveram 
diminuiç
ão de até 
50% nas 
frequênc
ias de 
crises 
convulsi
vas, foi 
de 43% 
com 
CBD, 
versus 
27% 
com o 
placebo. 

Diarreia, 
vômito, 
fadiga, 
pirexia, 
sonolência e 
resultados 
anormais em 
testes de 
função 
hepática. 

      

      

DEVINSKY e 
col. (2018a) 
Randomizad
o e duplo-
cego. 

278 pacientes 
com SD. 

Solução 
oral, em 
100 mg / 
mL, titulada 
de 2,5 a 20 
mg/kg/d por 
duas 
semanas. 
Podendo 
ser aplicada 
ou reduzida 
até 30 
mg/kg/d 
com base 
na resposta 
e tolerância 
ao CBD. 

≅ 274 dias. 

85% dos 
paciente
s ao 
longo do 
tempo 
mostrou 
uma 
melhora, 
no qual 
foi 
avaliada 
pelo seu 
respectiv
o 
cuidador
. 

Diarreia, 
pirexia, 
diminuição 
de apetite e 
sonolência. 

      

 

CONCLUSÕES  

 Diversos trabalhos vêm indicando que o CBD é uma 

terapêutica promissora para doenças relacionadas aos eventos 

de hiperexcitabilidade e excitotoxicidade neuronal, 

principalmente promovidas pelo L-glu, e dessa forma 

contribuindo no tratamento dos quadros de epilepsia refratária. 
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 Vários estudos clínicos demonstraram que é possível 

haver uma ação isolada ou conjunta do CBD com outros 

fármacos antiepilépticos (anti-crise), sendo esse utilizado como 

mono ou politerapia, respectivamente. 

 A constatação de que o eSC é um alvo farmacológico 

relevante nesses quadros de epilepsia refratária é desafiadora 

e estimulante para a descoberta de novas terapêuticas e um 

novo caminho a ser explorado pela indústria farmacêutica. 

 Assim, a Cannabis e seus fitocanabinoides derivados 

apresentam-se como uma alternativa eficaz e segura pelos 

seus efeitos benéficos à saúde e melhoria da qualidade de vida 

de pacientes com doenças não responsivas aos tratamentos 

padrões. 
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RESUMO: A depressão é um transtorno psiquiátrico complexo 
e uma das teorias que buscam elucidar a fisiopatologia da 
depressão envolve hipoatividade dos neurotransmissores, no 
entanto, estudos sobre eventos estressores, desequilíbrio do 
metabolismo de aminoácidos, metabolismo lipídico e 
metabolismo energético ganharam muita atenção nos últimos 
anos. Dessa forma, as abordagens como a metabolômica, 
surgiram como um novo campo na pesquisa da bioquímica 
analítica, voltada para a identificação, e caracterização de 
biomarcadores sensíveis para os diagnósticos de doenças, 
através do entendimento completo das vias moleculares, com 
isso apresenta uma grande contribuição nos transtornos 
psiquiátricos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi discutir 
a relação entre o avanço científico na utilização da 
metabolômica e do envolvimento do estresse oxidativo na 
etiologia da depressão, através de uma revisão bibliográfica. 
Nhiperativação do eixo Hipotalâmico-pituitário-adrenal (HPA) e 
envolvimento do estresse oxidativo, caracterizado pelo 
desbalanço oxidante-antioxidante. O estabelecimento de um 
painel de biomarcadores tem implicações para aumentar a 
precisão do diagnóstico e o prognóstico, bem como para 
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individualizar os tratamentos no estágio mais inicial possível da 
doença depressiva e desenvolver novos alvos de tratamento 
eficazes.  
Palavras-chave: Depressão. Metabolômica. Estresse 
oxidativo.  
 
INTRODUÇÃO 

 

Depressão é uma doença psiquiátrica crônica, 

multifatorial, caracterizada por uma alta taxa de recorrência. 

Indivíduos diagnosticados com depressão apresentam 

sintomas característicos como humor deprimido e/ou perda de 

interesse nas atividades diárias (anedonia) e comportamento 

motivacional alterado, apetite e sono (DE SOUSA, et al., 2019).   

A depressão é a principal causa de incapacidade no 

mundo, essa condição é frequentemente encontrada em co-

ocorrência com doenças crônicas ou outros transtornos de 

humor (MÉNARD; HODES; RUSSO, 2016). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) mais de 264 milhões de 

pessoas de todas as idades, no mundo sofrem com a doença 

(WHO, 2020). 

Por volta de dois terços dos pacientes diagnosticados 

com depressão não obtêm remissão para um tratamento inicial 

e que a probabilidade de não obter resposta aumenta 

significativamente com o número de tratamentos testados. 

Fornecer terapias pouco ou ineficazes tem consequências 

bastante relevantes para os custos individuais e sociais, 

incluindo sofrimento contínuo e falta de bem-estar, risco maior 

de suicídio, perda de produtividade e desperdício de recursos 

de saúde. A literatura sobre depressão indica um grande 

número de biomarcadores com potencial para melhorar o 
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tratamento para pessoas com a doença (STRAWBRIDGE; 

YOUNG; CLEARE, 2017). 

A etiologia da depressão ainda não é bem elucidada, 

uma das teorias que se destacam é a dos eventos estressores 

que podem contribuir para o aparecimento da doença, através 

da resposta adaptativa que acabam por gerar o 

hipercortisolismo, decorrente da hiperativação do eixo 

Hipotalâmico-pituitário-adrenal (HPA) e aumento da secreção 

dos glicocorticoides, que pode se originar da geração de 

radicais livres, envolvendo o estresse oxidativo (DEAN; 

KESHAVAN, 2017). 

A depressão também está intimamente relacionada ao 

desequilíbrio do metabolismo de aminoácidos, metabolismo 

lipídico e metabolismo energético em ambas as pesquisas 

clínicas  e experimentos com animais (LIU; ZHOU; ZHANG; LIU 

et al., 2016; ZHANG; YUAN; PU; YANG et al., 2018). Portanto, 

a metabolômica surgiu como um novo campo na pesquisa da 

bioquímica analítica, voltada para a identificação, quantificação 

e caracterização dos pequenos metabólitos do metaboloma 

(GONZALEZ-RIANO; GARCIA; BARBAS, 2016) logo, é 

considerada uma ferramenta útil na utilização não apenas na 

área periférica, como plasma e urina, mas também no sistema 

nervoso central (SNC) (LIU; ZHOU; ZHANG; LIU et al., 2016), 

para descobrir os efeitos de uma droga no SNC, reconhecer 

diferentes estágios de uma doença, ou compreender algumas 

das funções cerebrais, e tem sido cada vez mais utilizada na 

pesquisa clínica para descobrir biomarcadores sensíveis para 

os diagnósticos de doenças (LI; XIAO; QIU; HUANG et al., 

2018).  



DEPRESSÃO: METABOLÔMICA E ESTRESSE OXIDATIVO 

575 
 

Nesse contexto, o presente trabalho objetivou discutir a 

relação entre o avanço científico na utilização da metabolômica 

e do estresse oxidativo na etiologia da depressão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa se desenvolveu através de revisão 

bibliográfica, fundamentada em dados gerados na literatura 

científica. Foram analisados artigos dos últimos 5 anos na base 

de dados do Periódicos CAPES, publicados entre os anos de 

2016 a 2020.  

A busca inicial ocorreu empregando-se os seguintes 

descritores, juntos: “Depressão” OR “Depression” OR 

“Depresión”, “Metabolômica” OR “Metabolomics” OR 

“Metabolómica” e “Estresse Oxidativo” OR “Oxidative Stress” 

OR “Estrés Oxidativo”.  

A pesquisa com esses descritores gerou 841 artigos, 

esses foram selecionados por título e resumo a partir dos 

seguintes critérios de inclusão: os trabalhos que tiveram nos 

seus resumos, título ou palavras-chave em relação com a 

temática, restando 36 artigos que foram considerados elegíveis, 

como demonstrado no flow chart (Figura 1) a baixo. 

Foram adotados os seguintes critérios de exclusão: 

artigos de opinião, editoriais, consensos, artigos que não 

estivessem disponíveis na íntegra. 

Para análise dos dados, os trabalhos foram lidos na 

íntegra e realizou-se uma síntese, registrando-se as 

informações mais relevantes, resultando em 25 artigos que 

foram utilizados para a realização desse trabalho. 
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Figura 1. Flow chart do processo de avaliação dos estudos 

 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Depressão 

 

Os distúrbios mentais e neurológicos são uma das 

principais preocupações mundiais em saúde no século XXI, 

afetando uma em cada quatro pessoas em algum momento de 

suas vidas (CHEN et al., 2018). Dentre os transtornos mentais 

mais prevalentes associados a imensos encargos psicológicos, 

sociais e econômicos e aumento do risco de doença física estão 

a ansiedade e a depressão (FAJEMIROYE et al., 2016). 

A etiologia da doença é bastante complexa e pouco 

elucidada. Sabe-se que na depressão clássica costuma ser 

reportado um distúrbio bioquímico que acaba por  ocasionar a 

hipoatividade de alguns neurotransmissores, principalmente 
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serotonina (5-HT), noradrenalina (NA) e dopamina (DA), que 

pode estar envolvida com a hiperatividade inibitória de outros 

neurotransmissores, como GABA e glutamato. As principais 

teorias que buscam elucidar a fisiopatologia e o tratamento da 

depressão envolvem hipoatividade dos neurotransmissores 

(MONTEIRO; OLIVEIRA, 2016). 

Além de neurotransmissores e marcadores 

neuroendócrinos, algumas descobertas recentes evidenciam a 

resposta inflamatória (e o sistema imunológico em geral), 

fatores metabólicos e de crescimento como importantes e 

relevantes envolvidos na etiologia da depressão 

(STRAWBRIDGE; YOUNG; CLEARE, 2017). 

A hipoatividade pode acontecer por falha na produção 

das monoaminas ou defeitos que as levam a ser destruídas 

pelas monoaminoxidases, ainda no neurônio pré-sináptico ou a 

não alcançar seu destino final – o neurônio pós-sináptico, além 

da alta receptação da fenda para o neurônio pré-sináptico. 

Entretanto, estudos indicam que a teoria da neurotransmissão 

monoaminérgica não é suficiente para explicar as alterações 

relatadas na depressão (MONTEIRO; OLIVEIRA, 2016).  

 

Estresse oxidativo: Uma visão Geral 

 

O Eixo HPA está associado com o estresse oxidativo 

(SPIERS et al., 2015) a partir de alterações que acabam por 

prejudicar a auto-regulação do eixo, onde os níveis de cortisol 

são encontrados em níveis elevadíssimos. O hipotálamo dispõe 

do controle das funções vegetativas tal como a liberação do 

hormônio liberador da corticotrofina. Uma vez que a alça de 

liberação do cortisol é ativada, o cortisol, por sua vez, atua em 

feedback negativo, desligando a atuação do eixo, impedindo, 
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em teoria, a continuação da liberação da corticotrofina ou até 

mesmo do próprio hormônio liberador da corticotrofina. Em 

situações de estresse crônico, ocorre uma insensibilidade do 

eixo à inibição pelo feedback negativo, ocasionando uma 

constante liberação do glicocorticoide (Figura 1). (CURI, 

PROCÓPIO; 2017; STAHL, STEPHEN M.; 2019).  

O estresse oxidativo é caracterizado pelo desbalanço 

entre a formação de radicais livres e a resposta fisiológica de 

defesa antioxidante, onde isso acarreta em uma agressão 

celular e molecular implicando na falha da boa funcionalidade 

da célula. (CORTEZ; SILVA, 2008). Este desequilíbrio entre a 

oxidação e a antioxidação na depressão pode acabar, por fim, 

resultando em um maior dano de várias biomoléculas, incluindo 

o próprio DNA (CZARNY; 2018).  

 

Figura 2. Regulação do eixo Hipotalâmico-pituitário-adrenal 

(HPA)  
 Fonte: adaptada de Biorender.com  
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Estresse Oxidativo e a Depressão 

 

Mostrou-se que uma ligação entre o eixo HPA, 

inflamação, disfunção mitocondrial e estresse oxidativo, onde 

essas interações são de extrema importância para a 

homeostase celular, principalmente nos tecidos que são 

expostos ao estresse, como o cérebro. O comprometimento das 

interações de balanço oxidativo pode levar a uma série de 

estados patológicos, onde a depressão está inclusa (SPIERS et 

al., 2015). 

Um achado que apoia a hipótese de que o aumento do 

estresse metabólico está ligado diretamente com a depressão, 

foi a descoberta de que tanto o 8-OH 2-deoxyguanosine (8-

OHdG) quanto o F2-isoprostano estão aumentados em 

pacientes deprimidos, o que sugere, assim, que a depressão é 

acompanhada por um aumento do dano oxidativo, o que 

poderia contribuir, de maneira potencial, para um maior risco de 

morbidade e até mortalidade em seus portadores (BLACK, C; 

2015). Há evidências de que o tratamento antidepressivo com 

eficácia pode melhorar o status do estresse oxidativo 

(JIMENEZ-FERNANDEZ et al., 2015; MELLON et al., 2016). 

Já no trabalho de VAN METER et al., foi usada uma 

versão alcalina do ensaio do cometa, reconhecendo quebras de 

DNA de fita simples e dupla onde mostrou que a quantidade 

dessas lesões de DNA foi maior em pacientes deprimidos do 

que nos controles saudáveis. Notou-se também que as quebras 

das fitas poderia ser uma consequência do aumento do 

estresse oxidativo (VAN METER et al., 2016).  

O aumento do dano ao DNA em pacientes com 

depressão pode ser causado tanto pelo estresse oxidativo, 

quanto pelo reparo pouco eficiente do dano ao DNA. Para além, 
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a comorbidade da depressão estando relacionada com 

inflamação, estresse oxidativo e danos ao DNA, mostra que os 

mecanismos de dano e anormalidades no número de cópias do 

mtDNA, podem estar envolvidos na patogênese da depressão, 

ainda que esta seja pouco elucidada (CZARNY; 2018). 

 

Metabolômica: uma visão geral 

 

Os metabólitos fornecem aos organismos suas 

características bioquímicas; como a maioria dos metabólitos 

são gerados por proteínas enzimáticas resultantes a partir da 

expressão gênica, o metaboloma liga o genótipo ao fenótipo. 

Isso torna a metabolômica, o campo mais jovem na família ‘‘ -

omics’, uma medida mais imediata de fisiopatologia do que 

outras abordagens -omics (por exemplo, genômica e 

proteômica) (ZHOU; LIU; ZHANG; PU et al., 2017).  

Em consequência, a metabolômica surgiu como um novo 

campo na pesquisa da bioquímica analítica, voltada para a 

identificação, quantificação e caracterização dos pequenos 

metabólitos do metaboloma. Os metabólitos são quimicamente 

transformados durante o metabolismo em resposta a um 

estímulo específico ou a um estado de doença, fornecendo 

informações in vivo sobre o estado real do corpo (GONZALEZ-

RIANO; GARCIA; BARBAS, 2016).  

A metabolômica se concentra na análise holística, 

avaliando metabólitos endógenos com massas moleculares 

menores que 1000 Da (CUI; CAO; LIN; CUI et al., 2020; WANG; 

LIU; LI; HE et al., 2016) ou seja, é a ciência  que  estuda  os  

metabólitos  moleculares  encontrados  nas células,  tecidos  e  

órgãos,  identificando  seus  efeitos  regulatórios  nos  genes  e  

proteínas, visando   traçar   um   mapa   metabólico,   além   de   



DEPRESSÃO: METABOLÔMICA E ESTRESSE OXIDATIVO 

581 
 

ser utilizada   para   a   identificação de biomarcadores 

(GUERRA; MESQUITA, 2020).  

Portanto, a metabolômica pode ser considerada uma 

ferramenta útil utilizada não apenas na área periférica, como 

plasma e urina, mas também no sistema nervoso central (SNC) 

(LIU; ZHOU; ZHANG; LIU et al., 2016), para descobrir os efeitos 

de uma droga no SNC, reconhecer diferentes estágios de uma 

doença, ou compreender algumas das funções cerebrais, como 

interações receptor-ligante e novos pontos de vista sobre o 

mecanismo de distúrbios do SNC, logo tem sido cada vez mais 

utilizada na pesquisa clínica para descobrir biomarcadores 

sensíveis para o diagnóstico de doenças (LI; XIAO; QIU; 

HUANG et al., 2018). 

 

Técnicas analíticas aplicadas a estudos de metabolômica 

 

As técnicas utilizadas na pesquisa metabolômica, são 

técnicas quimiométricas avançadas, métodos de perfil 

metabólico, como cromatografia gasosa acoplado a 

espectrometria de massa (GC-MS), cromatografia líquida - 

espectrometria de massa (LC-MS) e ressonância magnética 

nuclear (NMR) (WU; FU; RAO; LI et al., 2016).  

Essas técnicas hifenadas que acoplam a detecção por 

espectrometria de massa a técnicas de separação, como 

cromatografia gasosa (GC), cromatografia líquida (LC) e 

eletroforese capilar (CE), e o uso de diferentes fontes de 

ionização fornecem uma cobertura mais ampla, muito útil em 

tais estudos complexos. Elas, então,  capturam mudanças 

fisiopatológicas consideráveis na depressão em ambos os 

modelos animais e pacientes. Comparado com outros métodos, 

o GC-MS tem sido amplamente utilizado devido à sua alta 
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sensibilidade, resolução de pico e reprodutibilidade 

(GONZALEZ-RIANO; GARCIA; BARBAS, 2016).  

A cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massa (GC-MS) é ideal para identificar e quantificar pequenos 

metabólitos moleculares, como pequenos ácidos, álcoois, 

ácidos hidroxílicos, aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, 

esteróis, catecolaminas, drogas e toxinas, onde a derivatização 

química é geralmente empregada para fazer esses compostos 

volátil o suficiente para cromatografia gasosa. Os espectros de 

massa de GC / MS fornecem bibliotecas de referência, como o 

Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) para 

identificação e rastreamento de metabólitos, que é um ponto 

forte na análise de perfil metabolômico (LI; XIAO; QIU; HUANG 

et al., 2018). 

A espectrometria de massas, separa íons de acordo com 

sua razão massa-carga e é particularmente importante para 

abordagens não direcionadas, onde o poder de identificação 

está diretamente relacionado à precisão de massa. A 

plataforma cromatografia gasosa acoplada à espectofotometria 

de massa combina alta eficiência de separação com detecção 

de massa versátil, seletiva e sensível. Os compostos têm que 

ser modificados quimicamente devido ao fato de que o GC-MS 

só pode lidar com metabólitos voláteis. A volatilidade de um 

composto é determinada por suas propriedades físico-

químicas; portanto, a polaridade da molécula deve ser 

modificada quimicamente. Consiste em uma modificação 

química anterior substituindo os prótons ativos de grupos 

funcionais, como –OH, –COOH, –NH, –SH, por grupos 

apolares. O procedimento mais comumente usado para 

derivatização é a sililação (GONZALEZ-RIANO; GARCIA; 

BARBAS, 2016; WEN; ZHANG; ZHANG; SUN et al., 2016). 



DEPRESSÃO: METABOLÔMICA E ESTRESSE OXIDATIVO 

583 
 

 

Relação entre a metabolômica e os distúrbios do SNC 

 

O cérebro é um dos órgãos mais estudado no corpo 

humano, devido a complexidade em investigar a maioria de 

seus distúrbios, sua patogênese ou os tratamentos. Um dos 

grandes desafios no avanço nos tratamentos terapêuticos de 

patologias relacionadas ao cérebro tem sido a combinação de 

diferentes técnicas analíticas e estratégias de análise de dados 

para descobrir as bases bioquímicas sob o desenvolvimento de 

transtornos mentais e doenças neurodegenerativas (WU; FU; 

RAO; LI et al., 2016).  

Atualmente, as doenças neurodegenerativas não 

possuem biomarcadores claros para seu diagnóstico ou 

tratamento precoce. Os metabólitos podem ser biomarcadores 

de uma ampla gama de distúrbios do sistema nervoso central, 

servindo como condutores moleculares e subprodutos da 

patobiologia da doença (GARCIA-OSCOS; PEÑA; HOUSINI; 

CHENG et al., 2015).  

A pesquisa da metabolômica no tecido cerebral tem se 

concentrado principalmente no estudo de diferentes modelos 

animais com lesão cerebral induzida ou modelos de doenças, 

mas sua análise e estudo são desafiadores devido à grande 

complexidade do metabolismo cerebral (WU; FU; RAO; LI et al., 

2016). Junto com eles, vários estudos têm explorado o cérebro 

de animais de controle para estabelecer concentrações normais 

de alguns metabólitos (abordagem direcionada) e para análise 

metabolômica não direcionada, metabólitos diferenciais 

estatisticamente significativos são selecionados em todos os 

metabólitos detectados na amostra, comparando o modelo e 

grupos de controle, em diferentes regiões do cérebro, revelando 
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o abrangente metabolismo de um tecido inteiro (CUI; CAO; LIN; 

CUI et al., 2020). 

 

Envolvimento dos metabólitos na patogênese da 

depressão 

 

A depressão é intimamente relacionado ao desequilíbrio 

do metabolismo de aminoácidos, metabolismo lipídico e 

metabolismo energético em ambas as pesquisas clínicas  e 

experimentos com animais (LIU; ZHOU; ZHANG; LIU et al., 

2016; ZHANG; YUAN; PU; YANG et al., 2018).  

LIU, Y. et al. (2017) realizaram um estudo utilizando o 

paradigma do estresse de “derrota social” para induzir um 

comportamento semelhante à depressão e identificaram 

alterações metabólicas no córtex pré-frontal de camundongos, 

usando cromatografia gasosa-espectrometria de massa (GC-

MS), as principais alterações envolvia o metabolismo lipídico, o 

metabolismo dos aminoácidos e o metabolismo energético. 

Em modelos animais de depressão, alterações nos 

neurotransmissores glutamatérgicos ou GABAérgicos 

desencadeiam comportamentos semelhantes aos da 

depressão. Vários estudos clínicos indicaram que as alterações 

em ambos os sistemas de neurotransmissores podem 

desempenhar um papel crucial na patogênese do transtorno 

depressivo maior. Alguns dos neurotransmissores envolvidos 

são glutamato, glutamina e Ácido gama-aminobutírico (GABA). 

GABA e glutamato são os principais neurotransmissores do 

SNC de mamíferos. O GABA é inibitório e o glutamato é 

excitatório, e eles geralmente são pareados para atingir um 

equilíbrio delicado de eventos excitatórios e inibitórios, que 

quando interrompidos causam transtorno do humor bipolar 
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(WU; FU; RAO; LI et al., 2016). Com isso evidencia cada vez 

mais o envolvimento do sistema glutamatérgico na 

fisiopatologia da depressão (ZHOU; LIU; ZHANG; PU et al., 

2017). 

De acordo com um estudo realizado por WU, Y, et al., 

(2016) onde foi empregada uma abordagem metabolômica 

baseada em cromatografia gasosa-espectrometria de massa, 

no modelo de depressão de camundongo induzido por 

lipopolissacarídeos (LPS), para investigar alterações 

metabólicas significativas no córtex pré-frontal e concluíram que 

houve perturbações no metabolismo dos neurotransmissores, 

metabolismo energético, estresse oxidativo e metabolismo 

lipídico de camundongos que receberam administração 

sistêmica de LPS em relação a camundongos CON. Foi 

observado que o nível do neurotransmissor excitatório primário 

glutamato foi diminuído no córtex pré-frontal de camundongos 

LPS. Em contraste, os níveis do neurotransmissor GABA 

inibitório foram aumentados em camundongos LPS. Esses 

achados sugerem que um desequilíbrio de neurotransmissores 

excitatórios/inibitórios pode resultar em anormalidades 

neurocomportamentais e explicar a função deficiente do córtex 

pré-frontal. Essa discrepância na distribuição de glutamina pode 

sugerir diferentes vias de regulação de sinal no centro e 

periférico, que podem estar evoluindo na patogênese do TDM.  

Um estudo realizado por LI, Y. et al. (2020), foi 

investigado os efeitos e mecanismos potenciais da fração rica 

em iridoide de Valeriana jatamansi (IRFV) na depressão 

induzida por CUMS, através de uma abordagem metabolômica 

baseada em 1H NMR, que foi aplicada para demonstrar as 

diferenças metabólicas entre camundongos normais e CUMS. 

Neste estudo, pode indicar que CUMS leva a uma diminuição 
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na atividade de (tirosina hidroxilase) TH, fenilalanina hidroxilase 

(PAH) e triptofano hidroxilase (TPH) e que as concentrações de 

neurotransmissores catecolaminas sintéticos, tirosina e 

fenilalanina são reduzidas, resultando em sintomas de 

depressão. O nível de glutamato diminuiu e a glutamina 

aumentou significativamente no grupo modelo. Estes 

resultados podem indicar que CUMS leva à diminuição da 

atividade de descarboxilase do ácido glutâmico (GAD1) e 

gama-glutamil transferase (GGT) e redução ou aumento das 

concentrações de corticotropina, glutamato e glutamina, 

resultando em sintomas de depressão. Os níveis de glicina, 

serina e treonina no grupo de modelo CUMS também foram 

alterados, o que pode indicar que estão associadas à 

depressão. Porém, IRFV regulou positivamente fenilalanina, 

arginina, treonina, alanina, lactato, tirosina, valina, isoleucina, 

serina e leucina e glicina, glutamina, betaína, taurina e glicose 

no soro de camundongo, com isso, pode retornar os indicadores 

comportamentais e bioquímicos ao normal e restaurar o 

distúrbio metabólico. De acordo com os resultados, sugeriram 

que o IRFV pode proteger os camundongos dos danos da 

depressão via regulação de múltiplas vias metabólicas 

envolvendo principalmente aminoácidos, metabolismo 

energético e síntese de neurotransmissores e exercer atividade 

antidepressiva. 

 

CONCLUSÕES  

 

A depressão é uma das doenças de maior prevalência 

em todo o mundo, apesar de causar um impacto devastador na 

qualidade de vida, os mecanismos fisiopatológicos que 

sustentam a depressão ainda precisam ser totalmente 
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elucidados.  Desta forma, entende-se que na depressão há 

alterações em múltiplas vias metabólicas, esses biomarcadores 

– como os neurotransmissores, seus metabólitos e precursores 

– estão principalmente envolvidos no metabolismo energético, 

metabolismo de aminoácidos e metabolismo lipídico, além da 

hiperativação do eixo HPA, corroborando com uma das teorias 

mais atuais acerca da etiologia da depressão.  

Além do estresse oxidativo mostrar-se presente como 

um dos indicadores da fisiopatologia, a pesquisa dos 

metabólitos, por meio da metabolômica, que surgiu como um 

novo campo na pesquisa da bioquímica analítica, voltada para 

a identificação, quantificação e caracterização dos pequenos 

metabólitos, se demonstra como uma ferramenta poderosa 

para explorar e facilitar uma melhor compreensão da 

patogênese da depressão, bem como para individualizar os 

tratamentos no estágio mais inicial possível da doença e 

desenvolver novos alvos de tratamento eficazes.  

Embora seja necessário muito trabalho, o 

estabelecimento da relação entre biomarcadores relevantes e 

transtornos depressivos tem implicações substanciais para 

reduzir o fardo da depressão em nível individual e social. 
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RESUMO: Introdução: A pandemia do coronavírus (COVID-19), 
vem se espalhando pelo mundo inteiro desde o primeiro caso 
que aconteceu na cidade de Wuhan na China em dezembro de 
2019. Diante disso pesquisadores vem tentando investigar 
vários compostos ativos encontrados em plantas que tem o 
potencial de inibir a proliferação de SARS-CoV-2 (doença 
respiratória aguda grave). Objetivo: descrever perspectivas com 
relação ao uso de produtos naturais no tratamento do SARS-
Covid-19. Métodos: Foi realizada uma revisão de literatura 
tendo como base a Web of Science, Pubmed e Periódicos 
Capes. Resultados: ANVISA em setembro de 2017 publicou a 
lista de plantas medicinais brasileira. A RENISUS lista as 72 
plantas medicinais, e algumas podemos observar que são 
fortes candidatas no tratamento aos sintomas da COVID-19. 
Pesquisas mais avançadas demonstram que tanto o seu uso 
por meio da fitoterápia quanto compostos bioativos isolados 
podem ser adjuvantes no tratamento dos sintomas 
respiratórios, como asma, bronquite, afecções do trato 
respiratório, inflamações do trato respiratório que podem estar 
associados ao COVID-19. Conclusão: A escassez de 
medicamentos eficazes juntamente com a falta de vacinas 
comprovadamente eficazes, torna altamente desejável a busca 
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de otimização de novos tratamentos alternativos baseados em 
chás, plantas medicinais que podem futuramente contribuir com 
o desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento em 
saúde ou desenvolvimento de novos agentes antivirais. 
 
Palavras-chave: Covid-19. Fitoterapia. Plantas Medicinais 
Brasileiras. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Coronavírus são vírus de RNA causadores de infecções 

respiratórias em uma variedade de animais, incluindo aves e 

mamíferos. Sete coronavírus são reconhecidos como 

patógenos em humanos. Os coronavírus sazonais estão em 

geral associados a síndromes gripas. Nos últimos 20 anos, dois 

deles foram responsáveis por epidemias mais virulentas de 

síndromes respiratória aguda grave (SRAG). A epidemia de 

SARS que emergiu em Hong Kong (China), em 2003, com 

letalidade de aproximadamente 10% e a síndrome respiratória 

do Oriente Médio (MERS) que emergiu na Arábia Saudita em 

2012 com letalidade de cerca de 30%. Ambos fazem parte da 

lista de doenças prioritárias para pesquisa e desenvolvimento 

no contexto de emergência (LANA, et al. 2020). 

O novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, 

causador da doença COVID-19, foi detectado em 31 de 

dezembro de 2019 em Wuhan, na china. Em 9 de janeiro de 

2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou a 

circulação do novo coronavírus. No dia seguinte, a primeira 

sequência do SARS-CoV-2 foi publicada por pesquisadores 

chineses. Em 16 de janeiro, foi notificada a primeira importação 

em território japonês. No dia 21 de janeiro, os Estados Unidos 

reportaram seu primeiro caso importado. Em 30 de janeiro, a 
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OMS declarou a epidemia uma emergência internacional 

(PHEIC). Importações de caso, incluindo Estados Unidos, 

Canadá e Austrália (LANA, et al. 2020) 

No Brasil, em 7 de fevereiro, havia 9 casos em 

investigação, mas, sem registros de casos confirmados. O 

tratamento para a doença do COVID-19 ainda não apresenta 

medicamentos, vacinas, estratégias terapêuticas 

comprovadamente seguras e eficazes causando graves 

prejuízos para os Serviços Públicos de Saúde, levando a OMS 

e governos de todos os países a decretarem o “Estado de 

Emergência” aconselhando que as pessoas e famílias a 

realizarem com mais frequências práticas de higienização, além 

de medidas  rígidas de controle sanitário de epideminas, como 

a proteção pelo isolamento em suas casas e o distanciamento 

social, gerando problemas econômicos em todos os países com 

altos índices de desemprego, fome e aumento das 

desigualdades sociais (BRASIL, 2020). 

Diante desse cenário atual de saúde mundial, faz-se 

necessário a busca por estratégias de tratamento alternativos 

medicamentos naturais, vacinas naturais ou outros agentes 

terapêuticos para a redução da infecção viral e redução dos 

sintomas clínicos do novo coronavírus. Investimentos em 

descobertas de fármacos e vacinas eficazes e seguras ainda 

são necessidades humanas de extrema urgência no atual 

cenário mundial. 

Os produtos naturais, são utilizados desde a antiguidade 

pelos povos do mundo inteiro para tratar diversas doenças 

incluindo doenças virais, além de serem os principais agentes 

bioativos percussores dos medicamentos e vacinas (SILVA et 

al., 2020). Desta forma, o presente trabalho prospectou artigos 

científicos relacionadas a estes produtos naturais em bases de 
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dados com o intuito de apresentar a comunidade científica, aos 

governos e a sociedade as principais estratégias de produtos 

naturais baseado de plantas medicinais para o enfrentamento 

dos sintomas da COVID-19. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão de literature, artigos 

publicados nos últimos 10 anos tendo como bases de dados 

eletrônicos: Web of Science, Pubmed e Periódicos Capes. Para 

o levantamento dos estudos foram utilizados os descritores: 

“COVID-19”, “Fitoterapia”, “Plantas medicinais brasileira” nos 

idiomas português e inglês: “COVID-19”, “phytotherapy”, 

“brazilian medicinal plants” cadastrados nos descritores em 

Ciência da Saúde (DeCS). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Diante do conhecimento  popular e da vasta biodiversidade 

existente no Brasil, temos uma enorme lista de plantas 

medicinais usadas pela a população. A ANVISA em setembro 

de 2017 publicou a lista de plantas medicinais brasileira. A 

RENISUS lista as 72 plantas medicinais, e algumas podemos 

observar que são fortes candidatas no tratamento aos sintomas 

da COVID-19. Pesquisas mais avançadas demonstram que 

tanto o seu uso por meio da fitoterapia quanto compostos 

bioativos isolados podem ser adjuvantes no tratamento dos 

sintomas respiratórios, como asma, bronquite, afecções do trato 

respiratório, inflamações do trato respiratório que podem estar 

associados ao COVID-19 (LANA, et al. 2020). Dessa forma o 

presente trabalho, apresenta algumas plantas medicinais por 
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meio de uma revisão de literatura científica, tirando como base 

o seu uso tradicional e artigos científicos relacionado ao uso 

dessas plantas que pode ser usada como estratégias 

terapêutica para auxiliar no tratamento da COVID-19. 

ALHO (Allium sativum L.) 

Trata-se  de  uma  espécie  de  origem  Asiática  e  

cultivada  em  todo  o mundo.  No Brasil, Estados como Goiás, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia são 

os maiores produtores, correspondendo a 94% da produção 

brasileira, quando em conjunto (ANVISA, 2016).   

 

Tabela1: Uso fitoterápico do alho.   

Parte 

utilizada 

Bulbos secos ou frescos. 

 

 

 

Posologia

/ Modo 

de usar 

Em alcoolatura e extrato fluido, deve-se diluir 1 a 

2 mL em 75 ml de água duas vezes  ao  dia.  Em  

bulbilhos  frescos  (dentes-de-alho),  para  

crianças  de  2  a  4  anos  o mínimo  é  de  0,08  e  

o  máximo  de  2,0  g/dia.  Crianças  e  

Adolescentes  de  5-9  anos  o mínimo  é  0,1  e  

máximo  3,0  g/dia.  Adolescentes  de  10-14  anos  

o  mínimo  é  0,2  e  o máximo  6,0  g/dia.  

Adolescente  e  adultos  maiores  de  14  anos  o  

mínimo  é  0,5  e  o máximo 12,0 g/dia. 

 

 

Indicaçõe

s 

Indicado  como  expectorante,  como  coadjuvante  

no tratamento  de  asma,  nos sintomas  de  gripes  

e  resfriados. 

 

 

 

Contraindicado  a  pacientes  com  

hipersensibilidade  e/ou  alergia  a  qualquer  um 
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Fonte: ANVISA (2016) 

 

 

AÇAFRÃO DA TERRA (Curcuma longa) 

É  uma  erva  pungente,  amarga,  adstringente,  com  

cheiro  característico  e forte   cor   amarela,   cujas   diversas   

propriedades   terapêuticas   da   planta   derivam, sobretudo,  

da  substância  curcumina. Atualmente,  é  cultivada  no  

território nacional graças  ao  bom desenvolvimento  em  solos  

úmidos  e  argilosos,  adaptando-se  bem em climas tropicais 

(MARCHI, et al. 2016). 

  

 

Contraind

icações 

dos  componentes  químicos  dessa  espécie  

vegetal, com  distúrbios  da  coagulação  ou em  

tratamento  com  anticoagulantes.  Não  deve  ser 

utilizado  em  pacientes  com hipertireoidismo  ou  

em  pré  ou  pós-operatórios  cirúrgicos,  com  

suspensão  por pelo. 

 

 

Possiveis 

efeitos 

adversos 

Cefaleia, fadiga, sudorese, bem como ardência na  

cavidade  oral  e  no  trato  gastrointestinal,  além  

de  reações  alérgicas. Desconforto  abdominal, 

náuseas, vômitos e diarreia também são 

possíveis. 
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Tabela2: Uso fitoterápico da Curcuma. 

 

 Fonte: SILVA, et al. (2020) 

 

 

ORELHA-DE-ONÇA(Cissampelos sympodialis) 

É uma espécie da flora brasileira, encontrada desde o 

Ceará até o norte de Minas Gerais, ocorre principalmente em 

áreas do semi-árido e é amplamente utilizada por tribos 

indígenas e na medicina tradicional para tratas várias doenças 

(SALES, et al. 2015). 

 

  

Parte utilizada Rizoma; póda raiz. 

Posologia/ Modo 

de usar 

Decocção: 3 a 6g  em 150ml de àgua, 

usar de 2 a 3 vezes por dia.  

Indicações Antiinflamatório  

 

Contraindicações 

Hipersensibilidade,   obstrução   de   

ductos   biliares,pessoas com pedras na 

vesículas,   úlceras gastrointestinais, 

gravidez. 

 

Possiveis efeitos 

adversos 

Não  utilizar  junto com anticoagulantes 

e antiplaquetários (pode potencializar o 

efeito dessas drogas). 
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Tabela 3: Uso fitoterápico da orelha-de-onça. 

 

Fonte: SILVA, et al. (2020) 

 

CAJÁ (Spondias mombin) 

É uma  árvore  que  chega  a  medir  até  25  metros,  de  

casca  adstringente  e emética,   madeira   branca,   folhas   

imparipenadas,   flores   aromáticas   em   grandes panículas  e  

drupas  alaranjadas,  de  polpa  resinosa,  ácida, comestível  e  

saudável, conhecidas  como  cajás. A  árvore  é  nativa  das  

regiões trópicais da Ámerica, África, Ásia e no Brasil, são 

encontrados na região da Amazonia, região Nordeste (mata 

atlâtica e florestas deciduais) e no estado de São Paulo (SILVA, 

et al. 2017). 

 

  

Parte 

utilizada 

Folhas frescas 

Posologia/ 

Modo de 

usar 

Infusão:3-4   folhas frescas em 150 mL de   água   

quente. Deixar em repouso por 15 minutos 

Indicações Antiinflamatório; antialérgica, Tratamento     da 

asma, bronquite, renite, resfriado. 

Contraindi

cações 

As   folhas   devem ser  usadas  inteiras evitar ser 

cortartadas durante a preparação. 

Possiveis 

efeitos 

adversos 

O   chá   deve   ser evitado por criança e mulheres 

grávidas   ou   em amamentação. 
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Tabela 4: Uso medicinal do cajá. 

 

Parte 

utilizada 

Folhas  da  cajazeira 

 

 

 

 

Posologia/ 

Modo de 

usar 

Alcoolatura  das  folhas: Secar  as  folhas  

previamente  no  sol  por  10  dias  estando 

essas  separas  umas  das  outras  sem  

empilha-las.  Após  os  10  dias  tritura-las  em  

um liquidificador  até  obter  um  pó.Mergulhe  o  

pó  obtido  pela  preparação  previa  em  álcool 

na  proporção  de  500  g  para  100  ml  de  

álcool  92º  GL,  durante  oito  a  dez  dias.  Em 

seguida, coe a mistura, filtre, e armazene 

protegendo-a da luz e o ar, com um pote de 

vidro que possa ser bem tampado e recoberto 

todo por papel alumínio. Tomar 20 gotas 2x ao 

dia. Se os sintomas persistirem por mais de 

duas semanas, um médico deverá  

ser consultado. 

Indicações Antiviral e Antimicrobiano 

 

 

Contraindi

cações 

Pode  induzir  aborto mediante expulsão da 

placenta, devido à atuação das saponinas, 

muito presentes nas folhas desta espécie. 

Nefrotoxicidade quando ratos foram 

submetidos a altas doses de  alcoolatura,  isso  

é  resultado  do  aumento  da  extração  de  

compostos  tóxicos  pelo Álcool. 

Possiveis 

efeitos 

adversos 

O   chá   deve   ser evitado por criança e 

mulheres grávidas   ou   em amamentação. 



FITOTERAPIA COMO TRATAMENTO AUXILIAR PARA OS SINTOMAS DA 
COVID19 UMA ANÁLISE ATUAL 

601 
 

Fonte: DINIZ, et al. (2020) 

 

Tabela 5: Uso medicinal do eucalipto. 

Fonte: SILVA, et al. (2020) 

 

  

Parte 

utilizada 

Folhas 

 

Posologia/ 

Modo de 

usar 

Infusão: 1 colher de sobremesa de folhas em 

1 xícara de água. Tomar uma xícara do chá 2 

vezes ao dia. 

Inalação: infusão de 2 colheres de sobremesa 

de folhas em 1 xícara de água. 2 a 3 vezes por 

dia. 

Indicações Gripe, resfriados, obstrução das vias 

respiratórias; adjuvante em tratamento de 

bronquite e asma. 

 

Contraindi

cações 

Efeitos  secundários  não  foram  relatados  

com  os medicamentos  à  base  de eucalipto.  
 

Possiveis 

efeitos 

adversos 

Evitar uso associado com sedativos, 

anestésicos e analgésicos. Interfer no 

tratamento de hipoglicemiantes. 
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Tabela 6: Uso fitoterápico do guaco. 

Fonte: SILVA, et al. (2020); DINIZ, et al. (2020)  

  

Parte 

utilizada 

Folhas 

 

 

 

Posologia

/ Modo 

de usar 

Para  cada  meia  xícara  de  chá  (120  mL),  usar  

3  gramas  de  folhas  secas  da planta.  Para  o  

xarope,  deve-se  ferver  folhas  frescas  de M.  

glomerata em  água  por cinco  minutos,  até  que  

se  perceba  o  odor  adocicado  característico  de  

cumarina.  Em seguida, deve-se coar e acrescentar 

um peso igual de açúcar ou mel a  mistura. Para 

finalizar, aquecê-la brandamente até se tornar 

homogênea. Usar 2 a 3 vezes ao dia. 

 

 

Indicaçõe

s 

Possui  ação  broncodilatadora,  antitussígena,  

expectorante  e  edematogênica sobre as vias 

respiratórias. Além de atividade analgésica, anti-

inflamatória, antioxidante e antidiarreica. 

 

Contraind

icações 

Contraindicado para grávidas e pacientes com 

histórico de hipersensibilidade e alergia conhecida 

à  

M. Glomerata, ou a outras espécies da família 

Asteraceae. 

Possiveis 

efeitos 

adversos 

Em   raros   casos   podem   ocorrer   reações   de   

hipersensibilidade.   Nessas ocasiões, suspender o 

uso e procurar orientações médicas. 
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EUCALIPTO (Eucalyptus globulus Labill) 

Eucalyptus  globulus  Labill  é  uma  espécie  nativa  da  

Austrália  e  Tasmânia, introduzida na China nos anos de 1890. 

A espécie se adapta bem em regiões tropicais e subtropicais. 

Assim, estão distribuídas por países como a África do Sul, Índia, 

Sul da Europa e Brasil (DINIZ, et al. 2020). 

 

 

GUACO (Mikania glomerata S.) 

 Arbusto silvestre, escandente, de folhagem densa e 

perene, com caule cilíndrico, ramificado e glabro. É uma 

espécie nativa do Brasil e é cultivada  em  todo  o  território  

nacional,  mas,  em  maior  quantidade  no  bioma  Mata 

Atlântica. Além disso, pode ser encontrada no Paraguai e 

noroeste da Argentina (DINIZ, et al. 2020).  

                

SALGUEIRO (Salix alba L.)  

É uma espécie nativa da região central e Sul da Europa, 

Ásia Central e nordeste da África. Ela foi levada aos Estados 

Unidos nos idos de 1700 por imigrantes europeus e se 

disseminou em diversas partes da América. As espécies de 

Salix estão localizadas preferencialmente em regiões 

temperadas do hemisfério Norte e crescem preferencialmente 

em regiões úmidas (BRASIL, 2015). 
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Tabela 7: Uso medicinal do salgueiro. 

 

 
Fonte: SILVA, et al. (2020) 

 

UNHA DE GATO (Uncaria tomentosa) 

Conhecida no Brasil como unha-de-gato por 

possuírem espinhos em forma de garras. Elas são 

trepadeiras perenes que se distinguempela forma dos 

espinhos, características das folhase cor das flores. Tem 

distribuição ampla na Amazônia abrangendo Brasil, 

Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, 

Suriname e Venezuela. No Brasil, pode ser encontrada nos 

regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste (VALENTE, 2006). 

 

  

Parte 

utilizada 

Casca do caule 

Posologia

/ Modo 

de usar 

Infusão: 3 g de pó em 150 mL de água; Usar2 a 3 

vezes por dia. 

Indicaçõe

s 

Inflamação, dor, febre, gripe, resfriados 

Contraind

icações 

Não foi relatada nenhuma contraindicações. 

Possiveis 

efeitos 

adversos 

Usar cautelosamente em associação com 

antiinflamatórios; corticoides, anticoagulantes 
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Tabela 8: Uso fitoterápico da unha de gato 

 

Fonte: ANVISA (2016); SILVA, et al. (2020) 

 

 

MALVA (Malva sylvestris L) 

 A Malva sylvestris é uma planta nativa da Europa, 

principalmente na Itália; distribuída na Ásia Ocidental, América 

do Norte, Himalaia ocidental temperado de Kashmir a Kumaon 

entre 700 e 2700 m, sul da Índia, Sibéria, Austrália e China. No 

Brasil, não foram encontrados relatos sobre a distribuição desta  

espécie de Malva (BRASIL, 2015). 

 

  

Parte 

utilizada 

Cascas 

Posologia

/ Modo 

de usar 

Decocção: 0,5 a 1g de pó em 150 mL de água; Usar 2 

a 3 vezes por dia. 

Indicaçõe

s 

Doenças respiratórias; anti-inflamatório; 

imuniestimulante 

Contraind

icações 

Contraindicado para grávidas e lactantes, também não 

usar em crianças menores de 3 anos; Não fazer uso 

concomitante com quimioterapia. 

Possiveis 

efeitos 

adversos 

Potencializa a ação de anticoagulantes, aumentando 

o risco de hemorragias. 
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Tabela 9: Uso fitoterápico da malva. 

 

Fonte: SILVA, et al. (2020) 

 

POEJO (Mentha pulegin) 

O poejo é uma planta medicinal da família das mentas, 

cuja a palavra Menta deriva de Mintha, nome de uma ninfa que 

a Deusa grega Perséfone, por ciúmes, transformou em planta. 

originaria da Europa, Ásia e parte da Arábia, pode ser 

encontrada em toda regial brasileira de clima temperado 

(ERVANARIUM, 2019). 

 

  

Parte utilizada Folhas e flores 

Posologia/ Modo 

de usar 

Infusão: 2 g das folhas em 150 mL de 

água. Usar 3 a 4 vezes por dia. 

Indicações Afecções respiratórias; expectorante, 

processos inflamatórios na boca e 

garganta 

Contraindicaçõe

s 

Não foram encontrados dados na 

literatura a respeito de 

contraindicações. 

Possiveis efeitos 

adversos 

Não foram relatada nenhum efeitos 

adversos. 
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Tabela 10: Uso medicinal do poejo. 

 

Fonte: SILVA, et al. (2020) 

 

GENGIBRE (Zingiber officinale) 

 O  gengibre  é  Planta  herbácea  com  as  folhas  

estreitas,  de  cor  verde escura, lisas na face superior e um 

tanto áspera na inferior. O rizoma é formando de tubérculos 

cobertos  por  uma  epiderme  delgada  de  cor  amarelada  ou 

pardacenta,  tendo  a  parte carnosa  compacta  um  pouco  

suculenta,  de  cor  amarela  clara,  de  aroma  e  de  ativo sabor 

picante. Foi introduzida no Brasil pelos holandeses no século 

16, era exportada naquela  época  para  toda Europa,  além  de  

muito  utilizada  no  tratamento  da  Malária nesse período 

(DINIZ, et al. 2020). 

  

Parte utilizada Partes aéreas 

Posologia/ Modo 

de usar 

Infusão: 3 g das folhas em 150 mL de 

água. Tomar uma xícara de chá 3 

vezes por dia. 

Indicações Gripe, resfriados, broquites alérgicas; 

expectorante 

Contraindicações Não foram encontrados dados na 

literatura a respeito de 

contraindicações. 

Possiveis efeitos 

adversos 

Doses acima do recomendado pode 

causar problemas hepáticos e evitar 

durante gravidez. 
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Tabela 11: Uso medicinal do gengibre. 

 

Fonte: ANVISA (2016); SILVA, et al. (2020). 

 

 

COPAIBA (Copaifera langsdorffii) 

 As copaibeiras são árvores comuns à América Latina e 

África Ocidental sendo encontradas, no Brasil, nas regiões 

Sudeste, Centro-Oeste e Amazônica. Tais plantas chegam a 

viver cerca de 400 anos, atingem altura entre 25 e 40 metros 

diâmetro entre 0,4 e 4 metros, possuem casca aromática, 

Parte utilizada Rizomas 

Posologia/ Modo 

de usar 

Oral. Infuso: acima de 12 anos: de 0,5 a 1 g 

em 150 mL de água, 5 minutos após o 

preparo, tomar de duas a quatro vezes ao dia. 

Tintura: tomar 2,5 mL da tintura diluída em 75 

mL de água, uma a três vezes ao dia ou 1,5 

a 3,0 mL diariamente. Em casos de cinetose 

em adultos e crianças com mais de 6 anos: 

0,5 g, 2 a 4 vezes ao dia.  

Dispepsia: 2 a 4 g da droga vegetal ou extrato 

seco. 

Indicações Antiinflamatório, Antiemético, antidispéptico, 

e nos casos de cineto- se. 

Contraindicações Contraindicado para pessoas com cálculos 

biliares, irritação gástrica e hipertensão 

arterial. Não é indicado para pacientes 

menores de 6 anos. 

Possiveis efeitos 

adversos 

Evitar em pacientes hipertensos, desordens 

de coagulação, cálculos biliares. 
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folhagem densa, flores pequenas e frutos secos, do tipo vagem. 

As sementes são pretas e ovóides com um arilo amarelo rico 

em lipídeos (PIERI; MUSSI; MORREIRA, 2009).   

Tabela 12: Uso medicinal da copaíba. 

 

 

 

LARANJA-DA-TERRA (Citrus aurantium L.) 

 A laranja amarga ou laranja-da-terra tem origem asiática 

muito rica em sinefrina, um alcaloide de ação adrenérgica que 

estimula a transformação de gorduras em energia 

(BATISTUZZO; ETO; ITAYA, 2011). A laranja amarga é 

originária da Ásia (Índia, sudeste da China e suldo Vietnam), 

sendo posteriormente introduzida e naturalizada na Europa e 

América. Existem exemplares silvestres e cultivados, sendo que 

em algumas ocasiões é utilizado como base de enxerto para a 

laranja doce. É encontrada na Europa e principalmente 

Parte 

utilizada 

Óleo-resina 

Posologia/ 

Modo de 

usar 

3-5  gotas do óleo em 150 mL de água ou leite 

Indicações Antiifnflamatório; anti-asma; anti-viral; bronquite; 

cicatrizante; analgésico; expectorante 

Contraindi

cações 

Não foi relatada nenhuma contraidicações. 

Possiveis 

efeitos 

adversos 

Nenhum possível efeitos adversos encontrado na 

literatura 

Fonte: SILVA, et al. (2020) 
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cultivada no sul da França e Espanha (Sevilla) (SIGRIST, 

2013). 

 

 

 

MARCELA DO CAMPO (Achyrocline satureioides(Lam)) 

 Achyrocline satureioides (Lam) é uma planta medicinal 

pertencente à família Asteracea, denominada popularmente 

como “marcela”. Muita utilizada na medicina popular, possui 

grande importância no costume principalmente no Rio Grande 

no Sul, comprovada através da Lei 11.858, de 05 de dezembro 

de 2002 (de SOUZA; DIAS, 2018). 

  

Parte 

utilizada 

Flores 

Posologia/ 

Modo de 

usar 

Infusão: 2 g em 150 mL de água. Tomar 1 a 2 xícaras 

de chá por dia. 

Indicações Gripes e resfriados, tosse com escarro em grande 

quantidade e amarelo. 

Contraindic

ações 

Não foi relatada nenhuma contraidicações. 

 

Possiveis 

efeitos 

adversos 

Deve ser evitado por grávidas. Apresenta grande 

chance de interação com medicamentos 

antidepressivos e não deve ser usado junto com 

medicamento de pós transplante de órgão, como a 

ciclosporina. Pode causar reação de alergia a luz. 

Tabela 13: Uso fitoterápico da laranja da terra. 

Fonte: SILVA, et al. (2020) 
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Tabela 14: Uso medicinal da marcela do campo. 

 

Fonte: SILVA, et al. (2020) 

 

MULUNGU (Erythrina verna Vell.) 

 Erythrina verna é encontrada numa faixa mais a sul 

estendendo desde a Bahia até os estados do Rio de Janeiro e 

São Paulo, na floresta pluvial. Ocorre no interior da matae às 

margens de trilhas, geralmente sobre substrato seco.Sua 

utilização na medicina popular vemdesde a atiguidade e está 

intimamente ligado a rituais místicos e religiosos dos povos 

indígenas e negros antigos (GILBERT; FAVORETO, 2012). 

  

Parte 

utilizada 

Sumidades florais 

Posologia/

Modo de 

usar 

1,5  g  em  150  mL de     água     (uma xícara  de  chá); 

Tomar uma xícara 4 vezes ao dia. 

Indicações Antiinflamatório 

Contraindi

cações 

Não foi relatada nenhuma contraindicações. 

Possiveis 

efeitos 

adversos 

Na literatura não foi relatada nenhum efeito adversos 
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Tabela 15: Uso medicinal do mulungu. 

 

Fonte: SILVA, et al. (2020) 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Não há comprovação científica da associação das plantas 

medicinais citadas neste trabalho com a terapia direta da 

COVID-19. Porém pode-se inferir que tais terapias profiláticas 

podem ser eficientes nos sintomas, até hoje descritos na 

literatura, leves  da COVID-19.  

A escassez de medicamentos eficazes juntamente com a 

falta de vacinas comprovadamente eficazes, torna altamente 

desejável a busca de otimização de novos tratamentos 

alternativos baseados em chás, plantas medicinais que podem 

futuramente contribuir com o desenvolvimento de novas 

Parte 

utilizada 

Cascas 

Posologia/ 

Modo de 

usar 

Decocção: 3-6g em 150mL de água. Tomar 2-3 

vezes por dia. 

Indicações Gripe, resfriados, obstrução das vias respiratórias; 

adjuvante em tratamento da asma. 

Contraindi

cações 

Evitar  em  pessoas com inflamação biliar; hepatites 

Possiveis 

efeitos 

adversos 

Potencializa efeito analgésico, sedativo; interferen 

em tratamento hipoglicemiante 
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tecnologias de tratamento em saúde ou desenvolvimento de 

novos agentes antivirais. 
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RESUMO: As doenças virais transmitidas pelo mosquito Aedes 

aegypti L. (Diptera: Culicidae), vetor primário de diversas 

arboviroses como dengue, zika, chikungunya e febre amarela 

representam um grave problema de saúde pública. A principal 

forma de combater as doenças causadas pelo o Aedes aegypti 

é erradicando o artrópode causador, principalmente durante o 

seu estágio larval e adulto. Os inseticidas químicos usados têm 

se mostrado pouco eficaz no controle do vetor devido ao seu 

uso ser de forma repetida e excessiva. Dessa forma, este 

trabalho busca evidenciar dados sobre plantas e metabólitos 

extraídos de espécies vegetais com potencial para ser usado 

em preparações eficazes e economicamente viáveis para o 

desenvolvimento de larvicidas domésticos no combate ao 

Aedes aegypti. Trata-se de uma revisão da literatura 

abrangendo o período de 2015 a 2020, utilizando-se bancos de 

dados digitais PubMed, Medline, Scirus, SCIELO, Web of 

Science e Portal Periódico da Capes. Diversos trabalhos 
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presentes na literatura relatam várias famílias a citar 

Malvaceae, Rutaceae, Sapindaceae, que apresentam plantas 

com atividade larvicida e inseticida, observa-se que Extratos 

Etanólicos Brutos e compostos isolados principalmente óleos 

essenciais, atuam a nível de crescimento larval impedindo o seu 

desenvolvimento. Os inseticidas naturais são, rapidamente 

degradáveis, menos prejudiciais para o meio ambiente e para a 

saúde humana. 

Palavras-chave: Aedes aegypti. Plantas medicinais. 

Metabólitos secundários. Extratos brutos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os produtos naturais são utilizados pela humanidade 

desde tempos imemoriais, sendo a evolução do homem 

acompanhada por um valioso conhecimento de plantas 

medicinais, onde todas as suas partes são empregadas com 

fins terapêuticos, na busca do alívio e cura de males. 

Substâncias derivadas de plantas medicinais trazem grandes 

interesses para estudos, tanto por sua atividade biológica em 

resposta aos estímulos ambientais, como pelos diversos efeitos 

farmacológicos sobre a saúde humana (FERNANDES et al., 

2019). 

A descrição botânica das plantas, a classificação e o 

emprego de algumas delas como medicamento no tratamento 

de doenças típicas de regiões brasileiras pode ser 

acompanhado por relatos descritos em registros históricos de 

expedições, de aventureiros, de botânicos e nas pesquisas de 

médicos e farmacêuticos. Dentre as diversas culturas 

brasileiras, os índios são aqueles que historicamente detêm o 

maior conhecimento de produtos oriundos da natureza, pois é 
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de onde tiram todas as suas fontes de sobrevivência, os 

mesmos utilizam plantas para fins estéticos extraindo corantes 

destinados a pinturas corporais, em rituais religiosos, com fins 

alucinógenos e para uso medicinal na cura e prevenção de 

diversas enfermidades (OLIVEIRA et al, 2016). 

Sendo assim podemos destacar que algumas espécies 

vegetais possuem importante ação larvicida e inseticida, 

tornando-se grandes agentes de combate a arboviroses, 

atuando como agentes de controle vetorial com potencial 

ecológico para substituir inseticidas sintéticos (VORIS et al, 

2017). 

A elevada incidência de doenças virais, transmitida pelo 

mosquito Aedes aegypti L. (Diptera: Culicidae), vetor primário 

de diversas arboviroses como dengue, zika, chikungunya e 

febre amarela, tem representado um grande problema de saúde 

pública global, pois sobrecarregam o sistema público de saúde 

e causam déficits econômicos. (FERNANDES et al., 2019).  

O Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) (Diptera: Culicidae) é 

um mosquito pertencente à família Culicidae e ao subgênero 

Stegomyia, sendo originário da África, mas atualmente presente 

em praticamente todos os países tropicais e subtropicais. Um 

dos vetores mais conhecidos na atualidade é o Aedes aegypti 

e caracteriza-se como insetos que possuem metamorfose 

completa, holometábolos, com duas fases no seu ciclo de vida, 

aquática e terrestre, com duração de 15 a 30 dias, 

compreendendo as fases de ovo, quatro estágios larval (L1, L2, 

L3 e L4), pupa e mosquito adulto (Figura 1, pág. 4) (TELES et 

al., 2015a). 
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Figura 1. Ciclo de vida do Aedes aegypti.

Fonte:https://agenciabrasil.ebc.com.br/sites/default/files/atoms/image/aeds.

png. 

 A temperatura e o fator climático são preponderantes 

para o seu desenvolvimento, onde a precipitação pluviométrica 

atua diretamente na abundância do mosquito por aumentar a 

densidade de criadouros artificiais. Por ser um mosquito 

antropofílico, os locais de maior incidência são onde há maior 

concentração humana, onde os ambientes são propícios à sua 

reprodução como, por exemplo, recipientes contendo água 

relativamente limpa para depositar seus ovos, principalmente 
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em lugares sombreados e de fundo ou paredes escuras, como 

potes, pneus e garrafas (Figura 2, pág. 5). 

 

Figura 2. Criadouros do mosquito A. aegypti, locais propícios a 

sua proliferação. 

 
Fonte: ASSIS, 2019 

 

Inseticidas químicos continuam sendo a primeira linha de 

defesa contra doenças transmitidas por mosquitos, devido sua 

ação rápida e fácil aplicação, atualmente, existem apenas 

quatro classes aprovadas de inseticidas, nomeadamente 

organofosfatos, piretróides, carbamatos e organoclorados 

(REEGAN et al., 2015). A abordagem convencional envolve o 

uso de inseticidas contra os estágios adulto e larval, as 

desvantagens associadas ao uso em longo prazo destes 

compostos, como perturbação do equilíbrio ecológico, efeitos 

nocivos em organismos não-alvo, desenvolvimento de 

resistência fisiológica e seleção de cepas resistentes, 

especialmente entre organismos-alvo, levaram à busca de 
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novos inseticidas alternativos (REEGAN et al., 2015; 

VIVEKANANDHAN et al., 2017).  

Deste modo, a busca por novos inseticidas se faz 

necessária e os produtos naturais podem ser uma fonte 

alternativa, ecológica, economicamente viável e biodegradável 

de matérias-primas, para substituir os inseticidas atuais visto 

que diversos trabalhos já descrevem a eficácia larvicida e 

inseticida de diversos extratos vegetais. (MENDES et al., 2017; 

FERNANDES et al., 2018). 

 Tendo em vista a necessidade de se buscar novos 

constituintes biologicamente ativos a partir de espécies vegetais 

e de se comprovar cientificamente o uso tradicional das 

mesmas pela população, diversas pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas no Brasil e no mundo. Desta forma, este trabalho 

busca evidenciar dados sobre plantas e metabólitos extraídos 

de espécies vegetais com potencial para ser usado em 

preparações eficazes e economicamente viáveis para o 

desenvolvimento de larvicidas domésticos no combate ao Ae. 

aegypti, um inseto vetor de doenças virais graves, como dengue 

e zika. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo analisa a literatura relacionada às 

plantas medicinais e seus metabólitos secundários, extratos e 

frações que possam ser utilizadas como larvicidas e inseticidas 

no combate ao Aedes aegypti. 

 Trata-se de revisão da literatura abrangendo o período 

de 2015 a 2020, utilizando-se bancos de dados digitais 

relevantes para a pesquisa, PubMed, Medline, scirus, SCIELO, 

Web of Science e Portal Periódico da Capes. Na pesquisa, 
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foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Aedes aegypti, 

plantas medicinais, metabólitos secundários e extratos brutos. 

Os dados coletados foram organizados e expostos ao 

longo dos resultados e discussão de forma subjetiva 

evidenciando os objetivos deste trabalho, de forma 

contextualizada e atualizada, visto que a pesquisa foi feita 

relevando trabalhos dos últimos cinco anos em língua 

portuguesa e estrangeira. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Atividade dos Extratos Etanólicos Brutos (EEB) e 

metabólitos secundários de plantas medicinais frente a 

larvas L4 de Aedes aegypti  

 

A elevada incidência de doenças virais, transmitidas 

pelas fêmeas do mosquito Aedes aegypti L., vetor primário de 

diversas arbovíroses, como dengue, zika, chikungunya e febre 

amarela, tem representado um grande problema de saúde 

pública no mundo. Vacinas eficientes contra esses vírus ainda 

não foram desenvolvidas, sendo a principal forma de combate, 

o controle vetorial. Vários estudos têm demonstrado que a 

aplicação contínua de agentes químicos, tem levado a 

resistência dos mosquitos, além disso, o uso desses produtos 

pode exercer efeitos nocivos sobre a saúde humana e meio 

ambiente, sendo necessário buscar alternativas mais seguras e 

efetivas. Uma opção para o controle do vetor é o uso de 

compostos de origem natural. Os produtos naturais são tratados 

como prioridades nestas pesquisas, tendo em vista a sua 

biodegradabilidade, eficiência e basto custo (MENDES et al., 

2017; FERNANDES et al., 2019). 
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Diante desta problemática e buscando novas 

possibilidades para o combate ao Ae. aegypti, tem se avaliado 

o potencial inseticida e larvicida de extratos e óleos essenciais 

de plantas, nesta perspectiva, diversos estudos mostram que 

sua utilização tem efeito na mortalidade dos insetos, o 

conhecimento popular sobre o uso de plantas contribui de forma 

relevante para a divulgação de suas propriedades, despertando 

o interesse de pesquisadores de diferentes áreas de 

conhecimento (CHAGAS, 2016).  

Estudos sobre o desenvolvimento de resistência têm 

sugerido que, Aedes aegypti desencadeou resistência a todos 

os inseticidas, incluindo carbonatos, organoclorados, 

organofosforados e piretróides. Desenvolvimento de resistência 

e mais proeminentemente a catástrofe ambiental obrigou os 

pesquisadores a reverter seus corredores mais uma vez em 

relação aos fitoquímicos para alcançar controle de vetor bem 

sucedido desprovido de tais tribulações (FERNANDES et al., 

2018). 

Uma alternativa para produtos químicos e biológicos é o 

uso de produtos naturais de plantas, o que se espera que 

minimize o impacto sobre o meio ambiente. Nos últimos anos, 

vários estudos se concentraram em produtos vegetais para 

controlar o Ae. aegypti como larvicidas e inseticidas, ou 

repelentes para proteção pessoal (FERNANDES et al., 2019). 

Na revisão realizada por Lakshmi al. (2018), várias 

plantas com eficácia larvicida foram submetidas a estudos para 

identificação de compostos químicos que possuem 

especificamente atividade larvicida entre elas podemos citar: 

Caulerpa scalpelliformis, Cannabis sativa, Annona squamosa, 

Cassia tora, Derris elliptica, Homalomena aromática, 

Momordica charantia, Trichosanthes anguina, Solanum nigrum, 
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Citrus sinensis, Hyptis suaveolens, Terminalia chebula, Mentha 

piperita, Calotropis gigantean e entre outras. 

Os produtos naturais têm sido usados tradicionalmente 

por comunidades em muitas partes do mundo contra os vetores 

e espécies de insetos. As plantas são uma fonte potencial 

inestimável de novos agentes repelentes devido ao grande 

número de compostos inseticidas encontrados nas mesmas. A 

maioria produz naturalmente compostos que são úteis na 

prevenção do ataque de insetos. Estes compostos podem ser 

classificados como repelentes, toxinas ou reguladores de 

crescimento (MUKANDIWA et al., 2016). 

Certas espécies de plantas já provaram eficácia como 

larvicidas, adulticidas, ovicidas e repelentes contra diferentes 

espécies de mosquitos (VIVEKANANDHAN et al.,2017). 

Segundo Vivekanandhanet al. (2017), plantas possuem 

metabólitos secundários e óleos essenciais que possuem várias 

propriedades farmacêuticas e inseticidas e, portanto, são 

candidatos ideais para pesquisa, que tem foco na toxicidade 

dos extratos, suas frações e óleos essenciais (MUNUSAMY et 

al., 2016). As propriedades repelentes de vários óleos 

essenciais parecem ser associado à presença de 

monoterpenóides e sesquiterpenos (REEGAN et al., 2015). 

Alguns trabalhos realizados mostraram atividades 

larvicidas do óleo essencial de Ocimumbasilicum (Manjericão) 

e do extrato de Agave sisalana (Sisal), mostrando à 

potencialidade de ambas as espécies para serem utilizadas 

como matéria-prima na produção de inseticidas (OLIVEIRA et 

al., 2016). 

Entre as plantas com atividade inseticida destacam-se 

aquelas do gênero: Nicotiana (Solanaceae); Derris, 

Lonchocarpus, Tephrosia Mundulea (Leguminosae); 
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Chrysanthemum (Asteraceae) e Azadirachta (Meliaceae) 

(FERREIRA et al., 2019).  

Compostos bioativos à base de plantas são 

biodegradáveis, ecologicamente corretos, alvo específico e não 

tóxico para insetos benéficos. Estudos anteriores relataram a 

eficácia da azadiractina, piretrinas, rotenona, nicotina e 

toosendanina, fitoquímicos que atuam como inseticidas 

biológicos promissores (VIVEKANANDHAN et al., 2017; 

FERREIRA et al., 2019).  

No Brasil e em outras partes do mundo, extratos de 

plantas (medicinais, nativas e adaptadas) e seus derivados, têm 

sido testados para o controle de diferentes vetores de doenças, 

incluindo Ae. aegypti e Ae. albopictus, avaliando principalmente 

a ação larvicida (CHAGAS, 2016).  

Diversas pesquisas voltadas para o potencial da flora 

têm sido realizadas, apresentando resultados promissores em 

relação ao controle do Ae. aegypti. Estudo realizado com 

extrato metanólico de folhas de Atlantia monophylla (Rutaceae) 

e extrato etanólico da casca do caule de Magonia pubescens 

(Sapindaceae), apresentaram atividade larvicida contra Aedes 

aegypti (CHAVES et al., 2017). 

 Cruz et al. (2015), relata que estudos realizados com 

caules e folhas de Croton zehntneri, Croton nepetaefolius e 

Croton myrophylloides (Euphorbiaceae), espécies endêmicas 

da caatinga, ocasionaram 100% de mortalidade de larvas do 

Ae. aegypti.  

Estudo preliminar comprovou que o Extrato Etanólico 

Bruto (EEB) e diversas partes das plantas atuam contra larvas 

do Aedes aegypti (FERNANDES et al., 2019). 

Várias larvas no quarto estágio de Ae. aegypti 

submetidas a diferentes concentrações do EEB das partes 
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aéreas de Helicteres eichleri, das partes aéreas e raiz de W. 

viscosíssima, mantidas e examinadas por 24 e 48 horas 

sofreram alterações morfológicas e motoras. Os movimentos 

passaram de normal agitado para vagaroso, resultando em 

larvas imóveis, que respondiam apenas ao estímulo mecânico 

com pipeta de Pasteur, entretanto para esse estudo só foram 

consideradas mortas àquelas que apresentassem paralização 

total de seus movimentos (FERNANDES et al., 2018; 

FERREIRA et al., 2019). A alteração da coloração e o tamanho 

normal das larvas foram características evidenciadas também 

nesse período de tempo, encontrando-se larvas com 

encurtamento dos segmentos corporais e outras com 

alongamento dos mesmos. Algumas larvas após morrerem 

apresentaram mudança de coloração clara para mais 

enegrecida em toda parte do corpo, resultado estes 

semelhantes ao encontrado por Zara et (2016).  

De acordo com Ferreira (2019), alterações morfológicas 

e comportamentais em larvas submetidas a tratamentos com 

EEB de plantas são muito importantes, uma vez que estas 

alterações podem direcionar ao modo de ação das substâncias 

no corpo das larvas, servindo de embasamento para estudos 

que possam desenvolver inseticidas eficazes e que ao mesmo 

tempo não interfiram em outros organismos ou ambientes a 

qual estão sendo expostos.  

Com base nos resultados da atividade larvicida com os 

extratos de diversas espécies pode-se especular que os 

compostos, quando misturados, possam atuar como um 

potente fito-complexo, com efeito, sinergístico, eles podem 

mostrar uma maior bioatividade geral em comparação com os 

constituintes individuais e a resistência a insetos é menos 

provável de se desenvolver com misturas. É através dessa 
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noção que os pesquisadores têm apoiado o uso de extratos 

brutos de plantas, em vez de compostos isolados, contendo 

misturas de compostos vegetais bioativos que possam atuar a 

nível de crescimento larval impedindo seu desenvolvimento, 

desta forma delongando a percepção dos seus efeitos, e 

também como inseticidas (VENI et al., 2016). 

O EEB de H.eichleri possui potencial larvicida sobre o 

quarto estágio larval do ciclo de vida do A. aegypti. Entretanto, 

é necessário dar continuidade ao estudo como o objetivo de 

analisar a possibilidade de ação sinérgica positiva entre as 

substâncias presentes na matriz vegetal e realizar testes com 

as substâncias isoladas, no intuito de desenvolver inseticidas 

naturais que visem o controle integrado de combate ao vetor de 

forma sustentável (ASSIS, 2019). 

O extrato bruto das folhas de Cassia uniflora mostrou 

ser tóxico para larvas de segundo estágio de Ae. aegypti, porém 

sua fração acetato mostrou uma significativa maior atividade 

larvicida, sendo provavelmente, o éster etílico do ácido 

hexadecanóico o responsável por tal atividade (TORO et al., 

2019). 

O extrato etanólico das folhas e raízes de Piper 

alatabaccum, Piperaceae e Azadirachtaindica, Meliaceae, 

mostrou maior potencial larvicida para as folhas do que para as 

raízes após 48 horas de exposição, demonstrando que 

diferentes partes da planta podem apresentar resposta larvicida 

particular devido a sua composição química (GUARDA et al., 

2016). 

Os extratos vegetais devem ser analisados como um 

todo visto a possibilidade da ação sinérgica ou aditiva das 

substâncias existentes na sua composição. Sendo necessário 

que posteriormente os mesmos sejam quimicamente 



A IMPORTÂNCIA DA L-ASPARAGINASE NO TRATAMENTO DA LEUCEMIA 
LINFOIDE AGUDA 

627 
 

fracionados e biomonitorados, no intuito de isolar as 

substâncias ativas, que venham a ser útil na busca por novos 

compostos naturais inseticidas, mais seletivos e 

biodegradáveis, sobre larvas do mosquito Ae. aegypti. Os 

extratos vegetais podem manifestar os seus efeitos tóxicos nas 

larvas de diversas maneiras, por exemplo, supressão da 

reprodução e fertilidade, mortalidade e inibição do crescimento 

(DARMALI et al., 2015). 

Nesse contexto, os óleos essenciais são compostos 

orgânicos voláteis produzidos por algumas plantas, que 

conferem características como aroma e sabor, e também 

podem ser utilizados na natureza para comunicação com 

insetos. A sua composição frequentemente contém um número 

variado de constituintes, porém geralmente um ou dois 

compostos apresentam-se em maior quantidade, e conferem 

suas propriedades fisiológicas. Os óleos essenciais são 

formados por terpenóides e por hidrocarbonetos voláteis ao 

qual um grupo funcional é adicionado, podendo pertencer às 

classes dos álcoois, aldeídos, ésteres, fenóis e outros. Assim, 

os terpenos são uma classe de compostos com grande 

abundância no reino vegetal e sua importância ecológica como 

defensivos de plantas já se encontra bem estabelecida 

(GOMES et al., 2016). 

Diversos extratos de espécies vegetais têm demostrado 

efeitos sobre Ae. aegypti, como repelência, inibição de 

oviposição e de alimentação, alterações no desenvolvimento e 

morte. O controle natural de vetores com o uso de produtos 

naturais é menos impactante em relação aos inseticidas 

sintéticos, pois esses produtos apresentam uma degradação 

mais rápida, resultando em menor exposição ocupacional e 

poluição do meio ambiente (BUSATO et al., 2015).  
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Diversos trabalhos presentes na literatura relatam a 

eficácia de extratos vegetais, suas frações e compostos 

isolados com eficácia larvicida e inseticida no desenvolvimento 

de novos produtos para o controle de insetos 

(VIVEKANANDHAN et al., 2018).  

Plantas possuem metabólitos secundários e óleos 

essenciais que possuem várias propriedades farmacêuticas e 

inseticidas e, portanto, são candidatos ideais para pesquisa, 

que tem foco na toxicidade dos extratos, suas frações e óleos 

essenciais (MUNUSAMY et al., 2016). Entre as plantas com 

atividade inseticida destacam-se aquelas do gênero: Nicotiana 

(Solanaceae); Derris, Lonchocarpus, Tephrosiae Mundulea 

(Leguminosae); Chrysanthemum (Asteraceae) e Azadirachta 

(Meliaceae) (TORO et al., 2019). 

Mukandiwa, Eloff, Naidoo (2015), avaliaram o efeito 

larvicida dos extratos hexânico, diclorometano e acetona das 

folhas de Clausena anisata (Rutaceae) contra as larvas (L3) de 

Ae. aegypti, onde apenas o extrato hexânico causou 

mortalidade nas concentrações testadas, apresentando CL50 

68,30 e 59,65 ppm em 24 e 48 horas, respectivamente. Outro 

estudo relatou que o extrato hexânico das folhas de 

Zanthoxylum oxyphyllum (Rutaceae) mostrou-se ativo com CL50 

1934; 1401; 3932 e 5990 ppm para os estágios L1, L2, L3 e L4 

de Ae. aegypti, respectivamente (DARMALI et al., 2015). Esses 

dados demonstram que o estágio larval escolhido e o tempo de 

análise interferem no resultado obtido, podendo se observar 

concentrações que variam conforme essas duas variáveis.  

Uma pesquisa avaliando a atividade da espécie Murraya 

koeniggi, extraída com diferentes solventes, mostrou que o 

extrato hexânico apresentou forte atividade contra larvas de Ae. 

aegypti, seguido do extrato clorofórmico e metanólico. Outro 
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trabalho com a mesma espécie, avaliou frações obtidas após 

procedimento cromatográfico do extrato hexânico, a fração 

mais ativa teve CL50 35,06 ppm (ARIVOLI, RAVEEN, SAMUEL, 

2015). 

O extrato bruto das folhas de Cassia uniflora mostrou ser 

tóxico para larvas de segundo estágio de Ae. aegypti, porém 

sua fração acetato mostrou uma significativa maior atividade 

larvicida, sendo provavelmente, o éster etílico do ácido 

hexadecanóico o responsável por tal atividade (TORO et al., 

2019). Um estudo realizado com o extrato hexânico das folhas 

de Zanthoxylum oxyphyllum, mostrou-se ativo com CL50 de 5,99 

mg/ml (BORAH et al., 2015). O extrato metanólico bruto de 

Spondias mombin apresentou um CL50 de 0,206 mg/ml, as 

frações hexano, diclorometano e acetona foram ainda  mais 

efetivas contra o Ae. aegypti com CL50 nos valores de 0,023, 

0,042, 0,045 mg/ml, respectivamente (EZE et al., 2015). 

Estudo com a espécie Eugenia calycina evidenciou que 

os melhores valores obtidos com o seu óleo essencial foram, 

após 48 e 72 horas de exposição. Significando que quanto 

maior o tempo de exposição das larvas do Ae. aegypti ao óleo 

essencial, menor quantidade do mesmo foi necessária 

(DUDONNE et al., 2016). 

Outro óleo essencial que foi testado foi extraído dos 

rizomas de uma planta da flora brasileira, o Zingiber officinale 

Roscoe, contra as larvas desse mosquito. Para a extração do 

óleo essencial do Zingiber officinale Roscoe utilizou-se um 

extrator de Clevenger de vidro acoplado a balão de fundo 

redondo de 6000 mL acondicionado em manta elétrica como 

fonte geradora de calor. A atividade larvicida do óleo essencial 

extraído dos rizomas do Zingiber officinale Roscoe foi testada 

em oito concentrações diferentes: 20, 50, 70, 100, 120, 140, 150 
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e 160 μgmL-1, o número de larvas do mosquito Aedes aegypti 

utilizadas no ensaio larvicida para cada concentração 

(totalizando 10 larvas por ensaio) (DARMALI et al., 2015). 

Pesquisa com a espécie Eugenia calycina evidenciou 

que os melhores valores obtidos com o seu óleo essencial 

foram, após 48 e 72 horas de exposição. Significando que 

quanto maior o tempo de exposição das larvas do Ae. aegypti 

ao óleo essencial, menor quantidade do mesmo foi necessária 

Pesquisa realizada com o óleo essencial de Cymbopogo 

nflexeous (capim-limão) após 12, 24 e 48h considerou que a 

taxa de mortalidade larval era inteiramente dependente do 

tempo de exposição e da dose (DESHPANDE;BHALSING, 

2015). 

Em estudo recente o tilirosideo composto predominante 

em várias espécies de Malvaceae, apresentou atividade 

larvicida em baixas concentrações, a isoescutelareina sulfatada 

também mostrou atividade “in vitro” frente a larvas em estágio 

L4 de Ae. aegypti, acredita-se que o mecanismo de ação 

dessas substâncias pode estar associado com a produção de 

óxido nítrico, sendo observada diferença na produção entre as 

fases, o que pode ser atribuído à composição química diferente 

de cada fase, enquanto na fase hexânica foram identificados 

majoritariamente triterpenos, feofitinas, ácido e álcool, na fase 

dicloro foram identificados flavonoides, entre eles glicosilados e 

sulfatados, além de uma lignana. (FERNANDES et al., 2019).  

A rutina, um flavonol glicosídico, mostra-se como uma 

eficiente opção para uso em programas de controle vetorial de 

Ae. aegypti. Flavonoides são conhecidos por suas muitas 

funções farmacológicas, onde as modificações estruturais como 

sulfatação, metilação e glicosilação geralmente mudam sua 
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solubilidade, estabilidade e atividades biológicas (GUARDA et 

al., 2016). 

Deve-se ressaltar que os triterpenos tem uma ampla 

atividade inseticida conhecida, podendo essas substâncias 

serem as responsáveis em parte pelo impacto direto sobre os 

efeitos farmacológicos na espécie. Diversos estudos relatam 

uma alta atividade larvicida de terpenóides frente ao Ae. aegypti 

e que à lipofilicidade desta classe parece desempenhar um 

papel significativo nessa bioatividade. Ésteres metílicos, e 

outros compostos lipofílicos mostram-se como larvicidas mais 

ativos que os extratos polares das plantas, baseados no 

transporte facilitado pelas paredes das células dos insetos e 

membranas citoplasmáticas (MANN; KAUFMAN, 2015). 

Compostos fenólicos incluindo taninos e flavonoides são 

conhecidos por possuírem propriedades inseticidas e atuam 

como venenos de mitocôndrias para vetores de insetos 

(PORTO et al., 2017). Derivados do ácido cinâmico e 

flavonoides foram relatados anteriormente como tendo efeitos 

inseticidas, alterando muitos processos fisiológicos em insetos 

e sendo fatais em algumas espécies. (PROCÓPIO, 2015).  

Os modos de ação dos fitoquímicos por meio dos 

produtos vegetais apresentam-se de diversas maneiras, 

incluindo a toxicidade, o retardamento no desenvolvimento, a 

inibição da alimentação entre outros. Uma revisão sobre o 

modo de ação dos fitoextratos revelou que apenas alguns 

estudos foram realizados nesta área e há muito mais para 

pesquisar. No entanto, os estudos realizados sugerem que 

derivados botânicos têm um grande efeito sobre o epitélio do 

intestino médio e um efeito menor na área gástrica e túbulos de 

Malpighi. As maiorias dos metabólitos secundários das plantas 

são responsáveis pelo efeito tóxico que resulta em atividade 
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inseticida com uma ampla gama de alvos moleculares não 

específicos, incluindo proteínas (enzimas, receptores, 

moléculas de sinalização, canais iônicos e proteínas 

estruturais), ácidos nucleicos, biomembranas e outros 

componentes celulares (LAKSHMI et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

      Desde os primórdios da existência humana, populações 

de todo o mundo vem utilizando produtos naturais com fins 

medicinais e difundindo esses conhecimentos por gerações. Na 

contemporaneidade, com os avanços da ciência, intensifica-se 

o interesse de pesquisadores que buscam nas plantas 

medicinais a descoberta de novas substâncias bioativas.  

 No cenário mundial, o Brasil se destaca como um dos 

países com maiores perspectivas para exploração sustentável 

de sua biodiversidade, uma vez que é detentor da maior 

diversidade de espécies vegetais do mundo. Nesse contexto, 

ressaltamos a importância das pesquisas sobre espécies 

vegetais que se apresentam como fontes naturais de combate 

aos vários estágios do mosquito Aedes aegypti, principal vetor 

responsável pela transmissão dos vírus da dengue, zika, 

chikungunya e febre amarela. Essa busca por inseticidas 

naturais, oriundos de recursos renováveis, rapidamente 

degradáveis, menos prejudiciais para o meio ambiente e para a 

saúde humana. 

 A prospecção de produtos naturais de origem vegetal 

com propriedades larvicidas e inseticidas é uma das tendências 

atuais na busca de novas alternativas ambientalmente seguras, 

potencialmente adequadas e mais eficazes para uso em 

programas de combate à larva do Ae. aegypti.  Desse modo, 
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estudos mais amplos a respeito dos metabólitos extraídos de 

plantas com potencial medicinal se faz necessário, tendo em 

vista a produção de inseticidas naturais fitoterápicos a combater 

as arboviroses causadas pelo mosquito vetor Aedes aegypti, a 

fim de promover saúde e o bem estar da população. 
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RESUMO: A humanidade, desde o começo de sua vida faz 
utilização de plantas, seja para sua alimentação, ou para fins 
medicinais. Mesmo antes do aparecimento da caligrafia o 
homem já usava ervas para fins medicinais. A espécie Bromelia 
laciniosa Mart. ex Schult, pertencente à família Bromeliaceae, e 
é uma planta muito conhecida nas regiões secas do Nordeste 
por macambira, mesmo sendo uma planta muito espinhosa, a 
sua maior finalidade hoje é para a alimentação de animais em 
período de seca. Mediante a isso, esse trabalho tem como 
finalidade o estudo das folhas da espécie Bromelia Laciniosa 
Mart. ex Schult, em busca de propriedades que sejam benéficas 
para o ser humano. Com as folhas da Bromelia Laciniosa foram 
realizados o perfil fitoquímico, onde foi encontrado três classes 
metabólicas das setes que foram estudadas, tendo destaque os 
flavonoides. Já na atividade antimicrobiana, se destacaram o 
extrato acetato de etila e o etanólico. No doseamento de 
flavonoides e fenólicos, os melhores resultados foram obtidos 
no extrato acetato de etila e, o mesmo ocorreu nas atividades 
antioxidantes realizadas, corroborando com o fato desse extrato 
ter um elevado potencial antioxidante. Nesse trabalho foi notório 
a possível potencialidade da espécie estudada tanto para a 
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área farmacológica, quanto para a área alimentícia, mediante o 
seu potencial antioxidante.  
 
Palavras-chave: Bromeliaceae. Metabolitos especiais. 

Antioxidante. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos séculos, cada vez mais as plantas 

medicinais são utilizadas para o tratamento de diversas 

patologias. É estimado que cerca de 25% dos fármacos usados 

em países industrializados tenham sidos obtidos de plantas 

medicinais (MONTEIRO; BRANDELLI, 2017)  

A Bromelia laciniosa Mart. ex Shult., mesmo sendo uma espécie 

muito relevante nas regiões secas, é uma planta pouco 

estudada, podendo assim ser analisada em busca de outras 

potencialidades para a mesma, como por exemplo um potencial 

fitoterápico. Essa espécie é popularmente chamada por 

“macambira” e é encontra no nordeste brasileiro. (LEITE et. al., 

2018). 

Como a macambira pertence ao gênero Bromelia, um 

gênero bastante significativo, e que é estudado tanto na área 

alimentícia, como também na área farmacognóstica, o 

aprofundamento nessa espécie pode trazer resultados bastante 

relevantes para ambas às áreas. Com base no exposto e devido 

à considerável potencialidade da macambira em seu uso 

popular e importância farmacognóstica relatada na literatura, 

esse trabalho teve como objetivo ampliar os estudos sobre o 

potencial biológico e fitoquímico da espécie Bromelia Laciniosa 

Mart. ex Schult. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Obtenção do material vegetal  

A macambira (Bromelia laciniosa Mart. ex Schult) foi 

coletada na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco. As 

suas folhas foram separadas manualmente, lavadas e cortadas 

em pequenos pedaços. Uma parte foi destinada à produção da 

exsicata e identificação botânica e, a mesma foi depositada em 

herbário apropriado.  

 

Obtenção dos extratos  

O material vegetal foi seco em estufa com temperatura 

controlada (50° C) e renovação constante de ar, a moagem foi 

realizada em moinho de facas (tipo Willey). Os extratos 

orgânicos foram obtidos através da extração por soxhlet, aonde 

foram realizadas as extrações utilizando 90 g da folha da 

espécie em uma cápsula e, 300 mL de solvente. A extração não 

teve tempo definido, a mesma permaneceu até que o solvente 

não fosse mais capaz de extrair compostos. Foram utilizados 

três solventes, hexano, acetato de etila e etanol, 

sucessivamente. A temperatura de extração foi de 150 °C para 

todos os solventes. 

 

Perfil fitoquímico 

A análise do perfil fitoquímico foi feita por Cromatografia 

em Camada Delgada (CCD) segundo (DANCIU; HOSU; 

CIMPOIU, 2018) os extratos foram testados na concentração de 

5 mg/mL, como fase estacionária foram utilizadas placas com 

sílica gel F254 e como fase móvel hexano, acetato de etila e 

metanol nas proporções: extrato hexânico (Hex:AcOEt-7:3), 
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extrato acetato de etila (Hex:AcOEt-6:4), e extrato metanólico 

(Hex:AcOEt:MeOH-2:5:3). 

Os extratos foram aplicados na base da placa de sílica e 

colocados para eluir na cuba cromatográfica com os eluentes. 

As placas com determinados reveladores (Tabela 1) foram 

observadas em câmara ultravioleta nos comprimentos de onda 

254 nm e 365 nm e os aspectos visíveis foram desenhados, 

outros reveladores exigiram aquecimento a 100 º C até o 

aparecimento das bandas coloridas que foram observadas no 

visível e ultravioleta. 

 
Tabela 01: Classes e respectivos reveladores do perfil fitoquímico. 

CLASSES REVELADOR COLORAÇÃO UV/VIS 

Alcaloides 

Dragendorff Laranja VIS 

Mayer Branco VIS 

Wagner Marrom VIS 

Antraquinonas KOH 5% Laranja-avermelhadas UV/VIS 

Cumarinas KOH 5% Verde-azuladas UV/VIS 

Flavonoides AlCl3 Amarelo-esverdeado UV 

Anisaldeído-

sulfúrico 

Amarelo VIS 

Sulfato cérico Amarelo VIS 

Óleos essenciais 
Anisaldeído 

sulfúrico 

Vermelho-

amarronzadas 

VIS 

 

Terpenoides 

 

Liebermann-

Burchad 

Rosa/roxo: triterpenos,  

Azul/verde: esteroides 

VIS 

Vanilina-sulfúrica Roxo: terpenos VIS 

Taninos FeCl3 Preto VIS 

 AlCl3: cloreto de alumínio, FeCl3: cloreto férrico, KOH: hidróxido de potássio. 
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Atividade Antibacteriana  

Microrganismos 

As linhagens de bactérias utilizadas foram obtidas a 

partir da coleção de Microrganismos do Departamento de 

Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPEDA). Para este ensaio foram utilizadas três bactérias 

gram-positivas: Staphylococcus aureus (UFPEDA 01), Bacillus 

subtilis (UFPEDA 16), e Enterococcus faecalis (UFPEDA 138); 

duas bactérias gram-negativas: Serratia marcescens (UFPEDA 

398) e Pseudomonas aeruginosa (UFPEDA 39). 

 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) e concentração 

Microbicida Mínima (CMM) 

 A determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

e Concentração Microbicida Mínima foram realizadas pela 

metodologia da microdiluição em caldo segundo o NCCLS 

(2002; 2003). Estas medidas foram determinadas utilizando 

placas com 96 poços estéreis, próprias para microdiluição.  

 Inicialmente adicionou-se em cada poço 90 µL do meio 

Caldo Muller Hinton (CMH) e posteriormente a partir da terceira 

coluna (A3) 90 µL do extrato na concentração de 16 mg/mL esta 

alíquota foi homogeneizada e transferida para a quarta coluna 

(A4) e assim por diante até a décima segunda coluna (A12) que 

recebe o extrato na concentração de 0,03 mg/mL, neste último 

a alíquota (90 µL) depois de homogeneizada é descartada. Por 

último foi adicionada uma alíquota de 10 µL da suspensão do 

microrganismo preparada conforme o método anterior. Logo, 

cada poço recebeu como final 100 µL (90 µL de meio e extrato 

e 10 µL do microrganismo).  

 As placas com o meio, extrato e microrganismo foram 

incubadas por 24 horas a 37 ºC. Posteriormente foi adicionada 
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30 µL de Rezasurina para análise quantitativa do crescimento 

microbiano nos poços de ensaio e determinação da atividade 

antimicrobiana relativa de cada diluição das amostras. Para a 

determinação da concentração Mínima Microbicida (CMM) 

repicou-se uma alíquota 5 µL, das concentrações que 

apresentaram atividade na placa do CIM, em placas de Petri 

contendo Ágar Mueller Hinton (AMH). Estas placas foram 

incubadas a 37 ºC por 24 horas. A CMB foi considerada a menor 

concentração do extrato onde não houve crescimento celular 

sobre a superfície do AMH.  

 

Doseamento de fenólicos totais  

Para quantificação de fenóis totais utilizou-se a 

metodologia de Al Harthi, et al. (2015) com algumas 

modificações, em um tubo de ensaio adicionou-se 0,2 mL do 

extrato na concentração de 50 mg/mL, 500 µL do reagente do 

Folin-Ciocalteu a 10 % v/v, 1 mL da solução de carbonato de 

sódio (Na2CO3) a 7,5 % p/v e 3 mL de água destilada. As 

amostras permaneceram por 30 minutos no escuro a 

temperatura ambiente. A absorbância da mistura foi medida a 

760 nm. O ensaio foi realizado em triplicata. 

A curva do padrão foi preparada com ácido gálico nas 

concentrações de 25, 50, 75, 100, 125 e 150 µg/mL). Foram 

adicionados 500 µL da solução do reagente Folin-Ciocalteu na 

concentração 10 % v/v, 1 mL da solução de carbonato de sódio 

(Na2CO3) na concentração 7,5 % p/v e completou-se com água 

destilada para o volume final de 10 mL (8,45; 8,40, 8,35; 8,30 e 

8,25 mL). O teor de fenóis totais é expresso como miligramas 

equivalentes de ácido gálico por grama de extrato (mg EAG/g). 

Doseamento de flavonoides totais 
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Esta quantificação foi realizada segundo Ramos et al. (2017). 

Em um tubo de ensaio adicionou-se 1 mL de extrato na 

concentração de 50 mg/mL, 4 mL de água destilada e 300 µL 

de nitrito de sódio (NaNO2) a 25 %. Após 5 minutos foram 

adicionados 300 µL de AlCl3 a 10 %, após 1 minuto foi 

adicionado 2 mL de solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 1 

mol/L e 2,4 mL de água destilada, após agitação das 

absorbâncias foram efetuadas as leituras a 510 nm. As análises 

foram realizadas em triplicata e o teor de flavonoides totais foi 

determinado por interpolação da absorbância das amostras 

contra uma curva de calibração construída com solução do 

padrão rutina e expressa como miligramas equivalente de rutina 

por grama de amostra (mg ER/g). 

A curva do padrão foi preparada com a solução padrão 

de rutina nas contrações de (50, 250, 300, 400 e 500 µg/mL). 

Foram adicionados 4 mL de água destilada e 300 µL de nitrito 

de sódio (NaNO2) a 25 %. Após 5 minutos foram adicionados 

300 µL de AlCl3 a 10 %, após 1 minuto foi adicionado 2 mL de 

solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 1 mol/L e 2,4 mL de 

água destilada, após agitação, foi efetuada a leitura da 

absorbância a 510 nm. O teor de flavonoides totais é expresso 

como miligramas equivalentes de rutina por grama da amostra 

(mg ER/g). 

 

Atividade Antioxidante 

Para poder determinar um composto como antioxidante, 

se faz necessário utilizar mais de um método de avaliação da 

atividade antioxidante, devido à complexidade das substâncias 

químicas presentes nas plantas, portanto, nesse trabalho foram 

executados três métodos diferentes de avaliação antioxidante.  
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Avaliação da atividade sequestradora do radical DPPH 

O método é baseado na metodologia de Blois (1958) e Brand-

Williams et al. (1995), com algumas modificações. Utilizando o 

radical estável DPPH que sofre redução pelos antioxidantes 

com mudança de coloração violeta para amarela, proporcional 

à concentração da substância redutora da amostra. 

A uma fração de 3 mL da amostra a 50 μg/mL em etanol p.a. foi 

adicionado 0,1 mL de DPPH a 1 mM. A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro UV em 517 nm. A amostra foi 

homogeneizada rapidamente e a leitura feita a cada 5 min até 

estabilização do resultado. 

As soluções das amostras foram preparadas nas 

concentrações de 31,25 a 4 000,00 μg/mL. A cada 3 mL da 

solução amostra, foi adicionada 0,1 mL de DPPH a 1 mM. Como 

controle foi utilizado 3 mL de etanol e 0,1 mL de DPPH. Após 

30 min foi efetuada a leitura em espectrofotômetro UV a 517 

nm. A determinação do IC50 foi feita através da fórmula:  

 

% Atividade antioxidante (Ativ. Antiox.) = 100 - (Abs. Amostra - 

Abs. Branco) x 100/Abs Controle. 

 

Com os valores obtidos foi construído um gráfico de % Ativ. 

antiox. x concentração em μg/mL. Para o cálculo do IC50 foi 

utilizada a equação da reta, substituindo o valor de y por 50 para 

obtenção da concentração da amostra com capacidade de 

reduzir 50% do DPPH. Para o cálculo do IC50 da substância 

referência, a rutina, foi utilizada nas concentrações de 31,25 a 

4 000,00 μg/mL. 
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Atividade antioxidante pelo método do poder redutor 
 O ensaio para análise da atividade antioxidante através 

da determinação do poder redutor foi determinado pela 

metodologia de Khatua, Ghosh, Acharya (2017). Foram 

adicionados 100 µL dos extratos na concentração 500ppm, 

posteriormente, foram adicionados 8,5 mL de água destilada. 

Logo em seguida, foi adicionado 1,0 mL da solução de FeCl3 

0,1 mol/L, depois de 3 minutos, foi adicionado 1,0 mL da 

solução de ferricianeto de potássio 0,08 mol/L e então agitou-

se todos os reagentes por 15 minutos. Após este período 

ocorreu a leitura da absorbância num espectrofotômetro a 720 

nm. A análise foi feita em triplicata. Como branco, utilizou-se 

uma solução conforme o procedimento acima, sem a utilização 

da amostra do extrato.  

Em seguida, foi realizada uma curva de calibração utilizando 

soluções padrões de ácido ascórbico nas concentrações de 25 

a 500 mg/ml. O poder redutor das amostras foi expresso em mg 

de ácido Ascórbico (AA) por g de amostra. 

Atividade antioxidante total pela redução do reativo 

fosfomolibdênio 

 

Essa análise é realizada utilizando o reativo fosfomolibdênio 

que foi preparado com 1,6 mL de H2SO4 que foi diluído em água 

destilada em balão volumétrico de 50 mL. Em seguida foi 

pesado 0,1679 g de NaH2PO4 que foi diluído em 50 mL de água 

destilada. Posteriormente foi pesado 0,2471 g de molibdato de 

amônio (NH4)6MO7O24. 4H2O que foi dissolvido em 50 mL de 

água destilada. Ao final todos os reagentes foram misturados e 

foi guardado em um recipiente âmbar.  

O segundo passo é o preparo da amostra e do padrão Rutina, 

tanto as amostras de cada extrato, como também a amostra do 
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padrão de rutina teve a mesma concentração que foi de 1 

mg/mL, depois da conclusão dessa etapa se prosseguiu para 

avaliação da Atividade Antioxidante pelo Método do 

fosfomolibdênio. Este ensaio foi realizado segundo Prieto et al. 

(1999). Num tubo de ensaio foi adicionado 0,3 mL do extrato 

(para a avalição do extrato) e 0,3 mL do padrão rutina aquosa 

(obtenção do valor de referência). Após acrescentou-se 3 mL 

do reativo (molibdato de amônio 4 mM, fosfato de sódio 

monobásico anidro P.A 28 mM, ácido sulfúrico 0,6 M). Os tubos 

foram fechados hermeticamente e levados ao banho-maria a 95 

ºC por 90 minutos, após o resfriamento foi feita a leitura em 

espectrofotômetro UV a 695 nm, utilizando como o branco 0,3 

mL de água destilada e 3 mL do reativo. Para efeito de cálculo, 

o padrão rutina foi considerado como 100 % de atividade 

antioxidante. A porcentagem da atividade antioxidante é 

mensurada conforme a equação a seguir: 

 

% Ativ. antioxidante = Absorbância amostra – absorbância 

branco x 100/absorbância do padrão rutina – absorbância 

branco 

 

Análise estatística 

 Após obter os resultados, os mesmos foram analisados 

pelo Teste de Scott-Knott a 5 % de probabilidade utilizando o 

programa Sisvar (Sistema de Análise de Variância) 

(FERREIRA, 2011). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Perfil fitoquímico 

Posteriormente a obtenção dos extratos, foi realizada a análise 

do perfil fitoquímico e, as classes reveladas nos extratos 

hexânico, acetato de etila e etanólico, da espécie Bromelia 

laciniosa, estão expressas na tabela 02: 

 
Tabela 02: Perfil fitoquímico das folhas da Bromelia laciniosa. 

Bromelia laciniosa Hex AcOEt EtOH 

Alcaloides - - - 

Antraquinonas - - - 

Cumarinas + - - 

Flavonoides - + + 

Óleos essenciais - - - 

Terpenoides + + - 

Taninos - + + 

Fonte: O autor (2020). (-): Não foi detectado; (+): detectado a presença dessa classe; 

Hex: Hexano; AcOEt: Acetato de Etila; EtOH de etanol. 

 

Os extratos analisados apresentaram três classes de 

metabólitos das sete pesquisadas, no extrato hexânico, 

cumarinas e terpenoides, no acetato de etila, flavonoides e 

terpenoides, no extrato etanólico apenas flavonoides.  

Os resultados da triagem fitoquímica das folhas da Bromelia 

laciniosa feita por (CANDIDO et al., 2018) corroboram com os 

resultados obtidos, aonde foram encontradas a presença das 

mesmas classes, cumarinas, terpenoides e flavonoides em 

seus extratos.  

A presença de flavonoides nos extratos acetato de etila e etanol 

é bastante significativo, pois, é uma classe que possui diversas 

propriedades farmacológicas, devido a sua grande abundância 

e diversidade. Em 2005, o número de flavonoides identificados 

estava superior a 7.000, sendo que o número de novas 
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estruturas identificadas quase dobrou nos últimos 20 anos. 

Dentre as suas propriedades benéficas para o ser humano 

estão a sua atividade antiviral, atividade antitumoral, atividade 

anti-inflamatória e a atividade antioxidante (SIMÕES et al., 

2017). 

 

Atividade Antibacteriana 

A tabela 03 apresenta os resultados dos ensaios da atividade 

antimicrobiana dos extratos obtidos das folhas da Bromelia 

laciniosa, que foram realizados através de microdiluição em 

caldo.  
 

Tabela 03: Determinação do CIM e CMB dos extratos da Bromelia laciniosa. 

Fonte: O autor (2020). HEX: hexano; AcOEt: acetato de etila; EtOH: etanol; 01: S. 

aureus; 16: B. subtilis; 138: E. faecalis; 39: P. aeruginosa e 398: S. marcencens, 

 

Mediante os resultados, é perceptível que as bactérias gram-

positivas foram mais sensíveis comparados as gram negativas 

o que era esperado já que naturalmente as gram negativas são 

mais resistentes naturalmente a agentes antibacterianos. Os 

extratos polares foram mais efetivos quando comparados ao 

hexano, uma vez que conseguiram inibir o crescimento em 

concentrações inferiores a 1mg/mL. 

Dentre os extratos que foram avaliados, se destacaram os 

extratos acetato de etila e o extrato etanólico, eles 

apresentaram os melhores resultados, pois inibiram uma 

variedade maior de microrganismos em concentrações 

Bactérias/ext. HEX AcOEt EtOH 

01 1/1 0,5/0,5 0,25/0,25 

16 2/2 2/2 2/2 

138 1/1 0,5/1 0,5/0,5 

39 0,5/1 4/8 2/4 

398 1/1 2/2 2/2 
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inferiores a 1 mg/mL, o extrato acetato de etila inibiu a S. aureus 

(01) e E. faecalis (138) com CMI de 0,5 mg/mL, já o extrato 

etanólico inibiu S. aureus (01) na concentração de 0,25 mg/mL 

e E. faecalis (138) na concentração de 0,5 mg/mL. Os valores 

supracitados, conforme a classificação composta pelos autores 

Rios e Recio (2005) são promissores para estudos posteriores 

de isolamento dos princípios ativos responsáveis pela atividade 

antimicrobiana. 

Com o passar dos anos, cada vez mais os microrganismos vêm 

desenvolvendo diferentes mecanismos de resistência, fazendo 

assim com que a resistência deles cresça de forma 

imensurável. Em relação a saúde pública, a resistência 

bacteriana é um grande problema, pois tem relação direta nos 

aumentos nos custos hospitalares, já que podem influenciar no 

aumento do período de hospitalização do paciente, maior 

consumo de antibióticos e, em piores casos, na elevação dos 

índices de mortalidade (LIMA NETO et al., 2015). 

 

Doseamento de fenólicos e flavonoides 

Nessa etapa foram realizadas a quantificação de fenólicos e 

flavonoides, utilizando os extratos obtidos das folhas da 

Bromelia laciniosa, sendo que, na quantificação dos extratos 

que foram obtidos utilizando como solvente o hexano, não foi 

possível quantificar os metabolitos especiais em estudo, já que 

este solvente não possui afinidade por esta classe de 

compostos por ser apolar, logo, não houve a extração dos 

fenólicos e de flavonoides nestes extratos. Os resultados dos 

doseamentos dos extratos acetato de etila e metanol estão 

expressos nas tabelas a seguir:   
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Tabela 04: Doseamento de fenólicos e flavonoides da Bromelia laciniosa. 

Extrato 
Fenólicos  

mg EQ A.G/g  

Desvio 

padrão σ  

Flavonoides 

 mg EQ Rutina /g  

Desvio 

padrão σ 

Acetato 

de etila 
853,00 a 0,003 408,00 a  0,038 

Etanol  686,00 b 0,005 394,25 b  0,008 

Fonte: O autor (2020). mg EQ A.G./g: miligramas equivalentes de ácido 

gálico;  

 

Os resultados supracitados foram analisados por comparação 

de médias foi feita pelo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade, sendo assim, as concentrações seguidas de 

letras minúsculas nas colunas da tabela, mostram a diferença 

dos valores entre si ao nível de 5%.  

A partir dos dados apresentados na tabela, é possível inferir que 

o extrato acetato de etila foi o que apresentou os melhores 

resultados. Na quantificação de fenólicos ele se destacou com 

o valor de 853 mg EQ Ácido gálico/g, e na quantificação de 

flavonoides, ele foi superior com o valor de 408 mg EQ Rutina/g.  

Em estudo realizado com a Bromelia antiacanth, coletada no 

município de Petrolina/PE observou-se o teor de fenólico de 

70,73 mg EQ AG/g (Krumreich, et.al. 2015). Comparando o 

resultado deste trabalho com o resultado obtido da Bromelia 

laciniosa, pode-se inferir que Bromelia laciniosa biossintetiza 

maior quantidade de fenólicos do que a Bromelia antiacnth, 

comparando os resultados da tabela, foi possível verificar que 

foi elevado ao valor obtido em relação aos citados na literatura, 

onde foi mostrado que o extrato metanol revelou menos 

fenólicos.   

A diferença nos valores de quantificação de metabolitos de 

plantas que são do mesmo gênero, pode estar relacionada ao 

método extrativo utilizado. A eficácia da extração está 
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correlacionada a diversos fatores, a escolha do melhor método 

extrativo para que se tenha bons rendimentos, qualidade do 

material vegetal, o processo desde o plantio de seu vegetal até 

a finalização de sua extração (CONCEIÇÃO, et al. 2017). 

A presença de flavonoides também já foi constatada nos frutos 

da Bromelia laciniosa, o fato foi evidenciado na quantificação 

feita por Duarte (2017) que obteve como resultado o teor de 

flavonoides na casca (183,8± 1,92 mg EQ/100 g.) que foi maior 

do que o obtido na polpa (55,9 ± 1,10 mg EQ/100 g.) e na 

semente (20,2 ± 1,91 mg EQ/100 g.). 

 

Atividade Antioxidante 

 

Avaliação da atividade sequestradora do radical DPPH e do 

método poder redutor 

A primeira avaliação antioxidante foi feita pelo método 

sequestrador de radical DPPH, onde foi realizada as análises 

de soluções desses extratos com o DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidrazil) e os resultados foram expressos na tabela a 

seguir: 

 
Tabela 05: Atividade antioxidante pelo método de DPPH e poder redutor dos 

extratos  

Extrato 
DPPH % 

Inibição mg/mL 
Poder Redutor mg AA/g 

Acetato de etila 0,52 mg/mL b 330,8 ± 0,05 a 

Etanol 3,14 mg/mL a 283,3 ± 0,03 b 

Padrão 0,002mg/mL (Rutina) 
420,7 ± 0,05 (Ac. 

Ascorbico) 

Fonte: O autor (2020). mg AA/g: mg de ácido Ascórbico (AA) por g de amostra; 

DPPH: 2,2-difenil-1-picrilhidrazila. Médias seguidas por letras distintas na vertical 

diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Scott-Knott. 
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Dentre os diferentes métodos para avaliar a atividade 

antioxidante, O método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila) é um 

método bastante utilizado, esse método leva em consideração 

a atividade antioxidante em relação à redução do radical, como 

o DPPH. Nesse teste, o resultado pode ser expresso em IC50, 

nesse caso se tem a concentração necessária do antioxidante 

para reduzir em 50 % o radical DPPH, sendo que quanto menor 

o IC50, maior a atividade antioxidante do material ou em poder 

antiradical (NEGRI; POSSAMAI; NAKASHIMA, 2009). 

Segundo os resultados obtidos na tabela 05, os resultados 

referentes ao DPPH, pode-se inferir que o extrato acetato de 

etila apresentou um menor valor para reduzir em 50 % o radical 

DPPH, sendo assim, esse extrato apresentou uma maior 

atividade antioxidante em relação ao extrato etanólico. 

Estatisticamente, os valores diferiram ao nível de 5 %. 

Na avaliação pelo método de poder redutor, quanto maior for o 

valor obtido como resultado, significa uma maior capacidade 

redutora em relação ao padrão utilizado, que nesse caso foi o 

ácido ascórbico. Mediante os resultados expostos, é possível 

constatar que o extrato acetato de etila obteve um resultado 

melhor que o extrato etanólico, obtendo o valor de 330,8 mg 

AA/g. 

Os melhores valores apresentados no DPPH e no poder 

redutor, no extrato acetato, em relação ao extrato etanólico, 

corrobora com os resultados obtidos no doseamento, já que na 

quantificação de flavonoides e fenólicos os melhores resultados 

foram no extrato acetato de etila, onde já se idealizava a ideia 

de potencial antioxidante desse extrato. 

 Os flavonoides e outros derivados fenólicos são conhecidos 

por aturem na captura e neutralização de espécies de espécies 
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oxidantes como o ânio superóxido (O2-), radical hidroxila ou 

radical peróxido, e por isso os flavonoides têm suas 

propriedades relacionadas as potencialidades antioxidante. 

(SIMÕES et al., 2017). 

 

Atividade antioxidante pelo método de redução do complexo 

fosfomolibdênio 

A tabela apresentada abaixo, apresentam os resultados do 

último método de avaliação de atividade antioxidante, o método 

de redução do complexo fosfomolibdênio. 

 
TABELA 06: Atividade antioxidante pelo método de redução do complexo 

fosfomolibdênio.   

CONCENTRAÇÃO AcOEt MeOH 

1 mg/mL 64,80 % ± 0,01 a 49,03 % ± 0,07 b 

Fonte: O autor (2020). mg/mL: miligrama por mililitro; AcOEt: acetato de etila; MeOH: 

metanol; Médias seguidas por letras distintas na horizontal diferem entre si ao nível 

de 5 % de probabilidade pelo teste de Scott-Knott. 

 

A avaliação da atividade antioxidante pelo método do reativo 

fosfomolibdênio possui o benefício de avaliar a capacidade 

antioxidante de componentes lipofílicos e hidrofílicos. Esse 

método, mesmo sendo simples e barato, permite avaliar a 

capacidade total de uma mistura complexa de compostos, como 

extratos e frações obtidos de plantas (Prieto et al. 1999). Diante 

dos resultados obtidos através desse método (Tabela 06) é 

possível deduzir que novamente o extrato acetato de etila teve 

o melhor resultado, mostrado ter uma maior atividade 

antioxidante que o extrato etanólico. 
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CONCLUSÕES  

Mediante os resultados obtidos nesse trabalho, é possível 

concluir que a espécie Bromelia laciniosa Mart. ex Schult pode 

vir a ser utilizada na área medicinal ou alimentícia, devido ao 

considerável valor de fenólicos e flavonoides que essa espécie 

possui e, por também ter sido constatado a sua ligação direta 

com os bons resultados da atividade antioxidante em todos os 

métodos avaliados, sendo assim, a Bromelia laciniosa é uma 

espécie promissora para futuros trabalhos de isolamento de 

metabolitos especiais. 
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RESUMO: A quimioterapia aumenta a incidência para eventos 
tromboembólicos, tornando-se fundamental a análise de 
utilização de anticoagulantes para profilaxia de 
tromboembolismo venoso. O objetivo foi traçar o perfil de 
consumo e custo relativo da dispensação de enoxaparina para 
pacientes oncológicos de um hospital geral de alta 
complexidade. Este é um estudo descritivo retrospectivo da 
dispensação ambulatorial de enoxaparina para pacientes 
atendidos pela oncologia e hematologia, entre março de 2019 e 
fevereiro de 2020. O consumo médio mensal foi calculado 
durante todo o período do estudo. Para calcular o custo dos 
atendimentos foi avaliado o preço unitário das apresentações 
de enoxaparina, correlacionando com as apresentações e 
quantidades dispensadas aos pacientes. A análise dos dados 
foi realizada através de média aritmética e percentual. No 
período avaliado, foram realizados 152 atendimentos a 
pacientes oncológicos e hematológicos, com média de 13 
atendimentos/mês. O ambulatório de Hematologia demandou 
maior atendimento (64%), seguido da Oncologia (36%). Em 12 
meses, o valor gasto foi R$ 84.367,92, média de R$ 
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7.030,66/mês. A posologia mais prescrita foi 80 mg/dia (48%), 
seguido de 40 mg/dia (25%). 57% das doses prescritas previam 
administração de uma vez ao dia e 43% das administrações, 
duas vezes ao dia. Esses dados de utilização corroboram com 
a importância da profilaxia de TEV, segunda causa de morte em 
pacientes com neoplasias. 
Palavras-chave: Enoxaparina. Tromboembolismo venoso. 

Oncologia. Hematologia.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Indivíduos que apresentam problemas na regulação de 

alguma das etapas do sistema hemostático podem 

desenvolver processos hemorrágicos (hipocoagulação), que 

tem como consequência o desenvolvimento de quadros de 

hipotensão grave (choque) e morte, ou quadros trombóticos 

(hipercoagulação), que geram coágulos em locais 

inapropriados, culminando na formação de trombos que podem 

migrar através da corrente sanguínea, tornando-se êmbolos e, 

por fim, obstruir a passagem de fluxo sanguíneo em alguma 

região, levando à morte celular (infarto) (ERZINGER & 

CARNEIRO, 2016). 

De maneira geral, considera-se que o desenvolvimento 

de um trombo, seja ele de origem venosa ou arterial, provém 

de um ou mais fatores associados a três diferentes categorias 

descritas classicamente na teoria conhecida como “Tríade de 

Virchow”, sendo elas: alteração do fluxo sanguíneo (estase ou 

turbulência), lesão ao endotélio vascular e alterações na 

composição do sangue (hipercoagulabilidade – que pode ser 

congênita como no caso da deficiência de proteína C ou 

adquirida como no caso de infecções bacterianas) . Dentre 

essas categorias, pode-se dizer que as duas primeiras são 
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adquiridas enquanto a última tem fundo hereditário na maioria 

das vezes (LOUS, 2016). 

Trombos podem ser formados tanto no sistema arterial 

quanto no sistema venoso. Contudo, diferem entre si em 

relação à sua origem. Por serem formados em um sistema de 

alta pressão e fluxo sanguíneo, os trombos arteriais são 

comumente associados ao rompimento de placas 

ateroscleróticas que promovem a exposição da matriz 

endotelial e consequente liberação de fatores pró-coagulantes, 

como colágeno e tromboplastina, o que ativa todas as etapas 

da hemostasia, culminando em última instância na formação 

de um trombo rico em plaquetas e fibrina que pode ter caráter 

oclusivo (COSTA & GARICOCHEA, 2020). 

No caso dos venosos, o desenvolvimento do trombo 

está mais associado à uma hipercoagulabilidade do plasma e 

desenvolve-se no endotélio intacto (não há lesão prévia), 

sendo desencadeada pela redução do fluxo sanguíneo em 

consequência de imobilidade prolongada. São deficientes em 

plaquetas e ricos em eritrócitos e fibrina. Sendo assim, a 

ativação da cascata da coagulação é o mecanismo principal de 

formação de trombos venosos, o que justifica a ação mais 

eficaz dos anticoagulantes, tanto na profilaxia quanto no 

tratamento desses quadros (LOUS, 2016). 

Dentre os processos trombóticos destacam-se a 

aterotrombose, que gera obstrução do fluxo sanguíneo local 

devido aos trombos formados, e o tromboembolismo venoso 

(TEV), que pode causar embolias devido à movimentação dos 

êmbolos gerados. O TEV é o termo utilizado para designar 

quadros de trombose venosa profunda (TVP) e/ou 

tromboembolia pulmonar (TEP), que é a causa mais frequente 

de morte hospitalar evitável, atingindo até 200 mil óbitos por 
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ano, podendo ocorrer durante ou após a internação. O TEV é 

a terceira doença cardiovascular com maior taxa de incidência 

anual, atingindo cerca de 100-200 / 100.000 indivíduos. Esses 

coágulos formados podem bloquear o fluxo de sangue para o 

músculo cardíaco, para o cérebro ou ainda para o pulmão, por 

exemplo, causando um infarto do miocárdio, um acidente 

vascular cerebral ou uma embolia pulmonar, entidades clínicas 

que podem levar à morte rapidamente, o que justifica a 

relevância de estudos no tratamento desses quadros 

patológicos (COSTA & GARICOCHEA, 2020). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 

2017), as doenças cardiovasculares representam a maior 

causa de morbidade e mortalidade em todo o mundo, sendo 

responsável por cerca de 31% das mortes anualmente, o que 

equivale a 17,7 milhões de pessoas, e mais especificamente 

no Brasil, representam cerca de 20% de todas as mortes em 

indivíduos acima de 30 anos). Condições deste gênero são 

predominantes na população idosa, e devido ao crescente 

envelhecimento da população mundial, há probabilidade de 

aumento de sua prevalência nos próximos anos (ERZINGER & 

CARNEIRO, 2016).  

O câncer é um fator de risco para a ocorrência de TEV. 

Segundo Erzinger & Carneiro (2016), pacientes oncológicos 

possuem risco aumentado de desenvolver trombose venosa 

profunda em até duas vezes e até três vezes maior para 

tromboembolismo pulmonar quando comparado a pacientes 

não oncológicos. Um em cada cinco pacientes com neoplasia 

apresentam Tromboembolismo Venoso durante a evolução 

natural da doença, ademais, a quimioterapia contribui 

negativamente para eventos tromboembólicos, tornando-se 

fundamental a análise de utilização de anticoagulantes, como a 



AVALIAÇÃO DOS CUSTOS E DO PERFIL DE CONSUMO DE ENOXAPARINA DE 
PACIENTES ONCOLÓGICOS E HEMATOLÓGICOS 

663 
 

enoxaparina para profilaxia de TEV (COSTA & GARICOCHEA, 

2020).  

Há neoplasias com grande potencial trombogênico, 

como os tumores de cérebro, pulmão, rins, pâncreas, 

estômago, mieloma e linfoma (SOCERJ, 2020). Ainda sim, por 

conta da incidência variante de TEV entre esses cânceres, a 

tromboprofilaxia ainda é um desafio em pacientes oncológicos. 

A avaliação do risco-benefício do uso de antitrombóticos é 

complexa, principalmente por conta do risco de sangramentos 

que esta pode ocasionar (ERZINGER & CARNEIRO, 2016). 

Atualmente, uma das alternativas de tratamento e prevenção 

desses quadros trombóticos é o uso de agentes 

antitrombóticos, como antiplaquetários (clopidogrel, ácido 

acetilsalicílico, ticagrelor) e anticoagulantes tradicionais (ex.: 

heparina não fracionada, enoxaparina, varfarina), que são 

administrados visando evitar a formação de coágulos ou 

prevenir sua expansão. Os anticoagulantes são fármacos com 

a capacidade de modificar direta ou indiretamente a cinética da 

coagulação sanguínea (CHAVES et al., 2020). Dentre os 

anticoagulantes aplicados de maneira tradicional pela medicina 

no tratamento de distúrbios da coagulação encontram-se as 

heparinas e os inibidores da vitamina K. As heparinas de baixo 

peso molecular (HBPM), que tem como principal representante 

da classe a enoxaparina e são administradas via subcutânea, o 

que gera mais conforto ao paciente. As HBPM são fragmentos 

gerados a partir da despolimerização da HNF e, por esse 

motivo, têm menor afinidade por proteínas plasmáticas, células 

endoteliais e plaquetas quando comparadas à HNF, sendo mais 

específica sua ação nas proteínas da coagulação o que gera 

uma taxa de eliminação e resposta anticoagulante mais 



AVALIAÇÃO DOS CUSTOS E DO PERFIL DE CONSUMO DE ENOXAPARINA DE 
PACIENTES ONCOLÓGICOS E HEMATOLÓGICOS 

664 
 

previsível em doses fixas, tornando-a mais segura em relação 

a HNF (SAMPAIO; RENNI; COSTA, 2019). 

A enoxaparina é um medicamento indicado para o 

tratamento da trombose venosa profunda e profilaxia do 

tromboembolismo venoso. A dose recomendada em bula para 

a profilaxia do TEV em pacientes cirúrgicos é de 20 mg a 40 

mg uma vez ao dia por via subcutânea. Para pacientes clínicos 

com indicação para profilaxia de TEV, a dose recomendada é 

de 40 mg de enoxaparina uma vez ao dia, por via subcutânea 

(SANOFI MEDLEY, 2020). 

A Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro 

(SOCERJ) recomenda como padrão-ouro a HBPM para o 

tratamento de TEV em pacientes oncológicos ambulatoriais. As 

HBPM. A dose de rotina é 1 mg/kg de enoxaparina dias vezes 

ao dia. Em pacientes com insuficiência renal, a dose deve ser 

ajustada para 20 mg/dia quando o clearance de creatinina for 

menor que 30 mL/min. Em pacientes com neoplasias 

hematológicas e transplantados de medula óssea ainda não 

está clara a escolha do anticoagulante mais adequado e seu 

tempo de tratamento. As HBPM são utilizadas nestes casos e 

acredita-se que os pacientes possam se beneficiar da terapia 

prolongada (SOCERJ, 2020). 

As principais considerações clínicas que 

desaconselham o uso de HBPM em pacientes com câncer, de 

acordo com a SOCERJ, são: a baixa adesão à terapia 

parenteral, a insuficiência renal, a flutuação da função renal e 

o peso corporal menor que 50 kg ou maior que 150 kg 

(SOCERJ, 2020). A adesão ao tratamento em pacientes que 

utilizam HBPM é um fator importante e preocupante. Por ser 

um medicamento administrado por via subcutânea ou 

parenteral, a enoxaparina traz desconfortos ao paciente 
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relacionados às injeções, que pode ser um fator de diminuição 

da adesão dos pacientes a essa alternativa terapêutica 

(SAMPAIO; RENNI; COSTA, 2019). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar 

e Serviços em Saúde (SBRAFH), a farmacoeconomia tem 

como definição um conjunto de atividades dedicadas à análise 

econômica da assistência farmacêutica (CHAVES et al., 2020). 

Baseada na aplicação da economia ao estudo dos 

medicamentos, a farmacoeconomia é uma ferramenta de 

gestão, visando otimizar o uso de recursos financeiros sem 

prejuízos à qualidade do tratamento. Este conceito baseia-se 

no custo-benefício, de forma a eleger as alternativas 

terapêuticas que oferecem melhor resultado (LOUS, 2016). 

Desta forma, a avaliação do perfil de consumo e compreensão 

do impacto deste nas contas públicas é essencial para uma 

gestão sustentável e objetiva. 

O objetivo deste estudo foi traçar o perfil de consumo e 

custo relativo por clínica da dispensação de enoxaparina em 

suas diferentes concentrações para pacientes ambulatoriais de 

um hospital geral de grande porte e alta complexidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo descritivo retrospectivo da 

dispensação ambulatorial de enoxaparina para pacientes 

atendidos pelo ambulatório de oncologia e de hematologia, de 

março de 2019 a fevereiro de 2020. No Serviço de Farmácia do 

Hospital Federal dos Servidores do Estado, uma ferramenta 

para controle de estoque e farmacoeconomia é utilizada para 

coletar os dados de dispensação de enoxaparina para 

pacientes ambulatoriais pós-cirúrgicos ou clínicos. Esta 
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ferramenta não coleta dados de identificação dos pacientes, 

apenas dados relacionados ao medicamento dispensado, 

como: clínica ou ambulatório onde o paciente foi atendido, dose, 

posologia diária, quantidade de seringas dispensadas e suas 

respectivas apresentações. Com base nos dados coletados 

entre março de 2019 e fevereiro de 2020, presentes na 

ferramenta, este estudo foi desenvolvido.  

O consumo médio mensal foi calculado durante todo o 

período do estudo. Para mensurar o custo dos atendimentos 

ambulatoriais foram avaliados os valores de cada apresentação 

de enoxaparina disponível na instituição (20 mg, 40 mg, 60 mg 

e 80 mg), correlacionando com as apresentações dispensadas 

para cada paciente de acordo com a clínica ou ambulatório 

onde o mesmo foi atendido. A análise dos dados foi realizada 

através do Microsoft Excel 2010, utilizando média aritmética e 

percentual para compilação dos dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No período avaliado, foram realizados 148 atendimentos 

a pacientes oncológicos e hematológicos, com média aritmética 

de 13 atendimentos por mês.  

O ambulatório de Hematologia demandou maior 

atendimento. Foram 94 pacientes durante os 12 meses 

analisados, 64% do total de atendimentos. O ambulatório de 

Oncologia foi responsável pelo encaminhamento de 54 

pacientes para tratamento com enoxaparina, o que corresponde 

a 36% do total de atendimentos anuais (Figura 1). 

O mês com maior número de atendimentos de pacientes 

encaminhados pelo ambulatório de oncologia foi abril de 2019. 

Já para o ambulatório de hematologia, foi o mês de agosto de 
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2019. Durante os 12 meses avaliados, o ambulatório de 

hematologia foi o que mais demandou dispensações de 

enoxaparina (Figura 2). 

 

Figura 1. Atendimentos de profilaxia de TEV com enoxaparina 
por ambulatório. 
 

 
Fonte: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 

 

A atual incidência de TEV sem intervenção profilática é 
desconhecida, visto a fragilidade metodológica de organizar um 
grupo controle/placebo. Devido a isso, trabalhos antigos ainda 
são referenciados, contando com a análise de uma população 
sem uso algum de profilaxia. Neste contexto, existem 
evidências de que a profilaxia primária reduz substancialmente 
a incidência de TEV sem aumentar o risco de sangramento 
importante. A Sociedade Brasileira de Cardiologia (2020), 
discutiu que o uso da profilaxia em pacientes clínicos 
hospitalizados reduz os diagnósticos de TEP fatal, TEP 
sintomático e TVP sintomática.  
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Figura 2. Atendimentos de profilaxia de TEV com enoxaparina 
por ambulatório em 12 meses. 
 

 
Fonte: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 

    

  Um estudo prospectivo com pacientes submetidos a 

cirurgias oncológicas, demonstrou-se que a TEV foi a principal 

causa de morte nos primeiros 30 dias de pós-operatório mesmo 

com o uso de profilaxia em 82% dos pacientes. O que corrobora 

que pacientes oncológicos são submetidos a procedimentos 

cirúrgicos, o risco é duplicado para a TVP e triplicado para a 

TEP em comparação a pacientes sem câncer submetidos a 

procedimentos similares (SAMPAIO; RENNI; COSTA, 2019). 

  Quando se trata de evento hemorrágico, as taxas de TEV 

são maiores quando comparado ao acidente vascular 

encefálico isquêmico. Um estudo retrospectivo avaliou 1.953 

pacientes com acidente vascular encefálico hemorrágico 

(AVEh) e 15.599 com acidente vascular encefálico isquêmico 
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(AVEi), mostrando que a prevalência de TVP foi 4 vezes maior 

no primeiro grupo em comparação com o segundo. Mesmo 

após o controle de outros fatores de risco para TEV, como 

gravidade da condição e tempo de permanência no hospital, no 

AVEh, o risco para TVP foi de acentuado (LEIRA, 2018). 

  Corroborando com os dados da literatura, é notável a 

importância do ambulatório de hematologia para 

acompanhamento dos pacientes oncológicos, no qual 

demandou mais prescrições realizadas, salientando a 

importância o trabalho afinado com o ambulatório de oncologia 

na prevenção de eventos trombóticos.  

A dose diária mais prescrita por ambos ambulatórios foi 

a de 80 mg por dia, correspondendo a 48% dos atendimentos, 

seguida pela de 40 mg por dia (25% dos atendimentos). A dose 

de 60 mg por dia foi a terceira mais prescrita, representando 

12% das dispensações. As doses diárias de 100 mg, 120 mg e 

160 mg representaram esquemas menos expressivos, 

correspondendo a 1%, 8% e 6% dos atendimentos, 

respectivamente (Figura 3). 

Segundo a Diretriz Brasileira de Cardio-Oncologia, a 

dose diária recomendada de enoxaparina para pacientes de 

alto risco de TEV (câncer ativo, TEV prévio, mobilidade 

reduzida e trombofilia) é de 1 mg/Kg, subcutâneo, 12/12h 

(SOCERJ, 2020). 
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Figura 3. Dose diária prescrita de enoxaparina para os 
pacientes oncológicos e hematológicos. 

 
Fonte: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 

 

 

São considerados fatores de risco além dos fatores já 

argumentados para TEV: idade avançada (especialmente >55 

anos), cirurgia, trauma maior ou lesão de membro inferior, 

imobilidade, paresia de membros inferiores, veias varicosas, 

desordens mieloproliferativas, compressão venosa, agentes 

estimuladores de eritropoiese, insuficiência cardíaca congestiva 

classe III ou IV, infarto agudo do miocárdio, doença respiratória 

aguda, acidente vascular cerebral, doença reumática, doença 

inflamatória intestinal, síndrome nefrótica, insuficiência renal, 

obesidade, cateter venoso central. As condições supracitadas, 

somadas ou não, a condição clínica do paciente, podem 

interferir no esquema posológico da enoxaparina (CHAVES et 

al., 2020). 
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O ambulatório de hematologia prescreveu 

frequentemente doses entre 40 mg e 80 mg por dia. O 

ambulatório de oncologia prescreveu principalmente doses de 

40 mg e 80 mg por dia (Figura 4). Ambos estão de acordo com 

as recomendações da SOCERJ. Justifica-se a presença de 

doses diárias elevadas de acordo com o perfil clínico do 

paciente, que pode ter desenvolvido uma doença trombótica 

durante seu tratamento e necessita de doses mais altas para 

promover a homeostasia (SOCERJ, 2020). 

 

Figura 4. Posologias diárias prescritas de enoxaparina por 
ambulatório. 
 

 
Fonte: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 

Em 57% das prescrições atendidas ambulatorialmente, a 

adequação da dose dispensada foi capaz de promover uma 

única aplicação ao dia. Já em 43% o esquema posológico 

previu a administração de, no mínimo, duas injeções ao dia 

(Figura 5).  
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Esta variação ocorre por conta da disponibilidade de 

seringas com doses que não correspondem diretamente a dose 

prescrita, sendo necessária a dispensação de apresentações 

em doses diferentes para atender a demanda da posologia 

indicada pelo médico. É possível inferir que entre agosto e 

dezembro de 2019, pelo alto número de seringas de 40 mg 

dispensadas, que a seringa de 80 mg de enoxaparina estava 

com próximo ao ponto de ressuprimento para dispensação 

ambulatorial no hospital. Assim como em abril de 2019, onde 

houve a liberação de seringas de 20 mg e 40 mg de 

enoxaparina, porém não houve dispensações de seringas de 60 

mg, o que pode justificar a combinação das duas apresentações 

para atender ainda dose diária prescrita para o paciente 

(Figuras 6 e 7). 
 

Figura 5. Número de administrações subcutâneas de 
enoxaparina prescritas por dia. 
 

 
Fonte: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 
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Figura 6. Número de administrações subcutâneas de 
enoxaparina prescritas por dia durante 12 meses. 
 

 
Fonte: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 

 

 

Figura 7. Número de seringas dispensadas por dose durante 
12 meses. 
 

 
Fonte: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 

 

  É possível observar que a maioria dos tratamentos foram 

dispensados para 30 dias (60%). No hospital onde o estudo foi 

realizado, há um protocolo interno da farmácia para 
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atendimento ambulatorial de pacientes em uso de enoxaparina. 

Quando o estoque dos medicamentos está próximo ao ponto de 

ressuprimento para a manutenção da dispensação ambulatorial 

do medicamento, dispensa-se para metade do tempo indicado 

para o tratamento, de forma a garantir medicamentos para 

todos os pacientes e, neste ínterim, haver a possibilidade de 

adquirir o medicamento para os pacientes sem que 

desabastecimentos pudessem prejudicar sua farmacoterapia. 

Desta forma, a dispensação ambulatorial para 15 dias (29%) foi 

a segunda mais comum, garantindo assim o acesso ao 

medicamento por todos os pacientes, mesmo próximo ao ponto 

de ressuprimento (Figura 8). 

 

Figura 8. Tempo de cobertura dos tratamentos atendidos. 

 
Fonte: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 

 

Em 12 meses, o valor gasto com a dispensação 

ambulatorial para 148 pacientes em tratamento com 

enoxaparina foi R$ 84.367,92, uma média aritmética de 

R$7.030,66 por mês. A enoxaparina de 40 mg foi responsável 
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por 50% dos gastos, seguida pela apresentação de 60 mg 

(25%), 80 mg (22%) e 20 mg (3%) (Figura 10). 

O mês de abril de 2019 foi o mês de maior número de 

dispensação para pacientes e responsável também pelos 

maiores custos relacionados ao tratamento com as HBPM, 

R$14.341,50. Porém, este foi um mês atípico durante o período 

analisado, onde os gastos variaram entre R$9.000,00 e 

R$6.000,00 (Figura 11). 

O custo médio dos tratamentos de enoxaparina por 

paciente nos 12 meses analisados estão presentes na Tabela 

1. 

 

Figura 9. Percentual de custo dispensados por apresentação 
de enoxaparina dos atendimentos realizados. 

 
Fonte: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 

 

  Em pacientes oncológicos, a incidência de trombose 

venosa profunda é 20% (LEIRA, 2018). Em diferentes estudos 

na literatura, observa-se que atualmente, quando comparada a 

outras alternativas terapêuticas orais, a enoxaparina tem 
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causado maior impacto orçamentário do que quando 

comparado com a rivaroxabana, por exemplo. Porém, em todos 

os estudos a efetividade da enoxaparina não foi questionada 

em relação a prevenção de TEV e de TVP (LEIRA, 2018; 

SAMPAIO; RENNI; COSTA, 2019).  

Adicionalmente aos trabalhos citados anteriormente, o 

uso rotineiro de profilaxia para a TEV reduz também os gastos 

totais (LOUS, 2016). 

 

Figura 10. Custo dos tratamentos com enoxaparina 
dispensados ambulatorialmente durante 12 meses. 
 

Fonte: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 
 

Embora por vários anos estejam sendo publicados 

estudos mostrando que a utilização da profilaxia reduz a 

morbidade e a mortalidade em pacientes internados, ainda é 
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grande o número de relatos de que essa intervenção esteja 

subutilizada nos hospitais (CHAVES et al., 2020). 

 

Tabela 1. Custo médio por paciente dos tratamentos de 
enoxaparina em 12 meses.  

 
Fonte: Hospital Federal dos Servidores do Estado 

No Brasil, são poucos os relatos de avaliação da taxa de 

utilização de medidas profiláticas. As avaliações realizadas em 

hospitais gerais, hospitais universitários ou hospitais privados 

relatam taxas muito aquém das ideais, chegando a valores tão 

baixos quanto 2,1% dos casos. A baixa importância dada à 

profilaxia de TEV pode ser devida a pouca valorização da TEV 

como entidade clínica, por essa ter apresentação clínica 
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inespecífica e pela dificuldade de diagnóstico objetivo (LOUS, 

2016).  

Um esforço conjunto de diversas associações médicas 

brasileiras sob os cuidados da Associação Médica Brasileira e 

do Conselho Federal de Medicina integrou ao Projeto Diretrizes 

os capítulos sobre Tromboembolismo Venoso: Profilaxia em 

Pacientes Clínicos. A regulamentação e consolidação do uso 

adequado das HBPM é essencial, considerando a ampla 

aplicabilidade, eficácia do medicamento e custo/benefício na 

sua indicação (SAMPAIO; RENNI; COSTA, 2019). 

Conforme agências de certificação de qualidade e a 

segurança em saúde, o uso adequado da tromboprofilaxia é 

considerado um indicador de qualidade da assistência 

hospitalar (CHAVES et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

O escopo do trabalho foi avaliar o perfil de consumo do 

medicamento de alto custo, enoxaparina, analisando os 

esquemas posológicos mais prescritos para pacientes 

oncológicos. Esses dados de utilização são fundamentais para 

promover a melhor gestão de custos orçamentários e previsão 

de rotatividade de estoque, visto que as aquisições na esfera 

da administração pública são processos burocráticos e, nesse 

contexto, a programação se torna ainda mais relevante na 

busca pelo abastecimento constante. Além do mais, estudos 

como este corroboram com a importância da profilaxia de TEV, 

segunda causa de morte em pacientes com neoplasias. 
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