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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

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

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

O livro “Farmácia: os desafios do novo cenário” 

tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 

área em estudo. Os eixos temáticos abordados como 

Diagnóstico, Terapêutica, Atenção farmacêutica, Estudos de 

desenvolvimento do fármaco, Etnofarmacologia, 

Farmacologia Bioquímica e Molecular, Imunofarmacologia, 

Farmácia comunitária, Neuropsicofarmacologia, Produtos 

naturais, Toxicologia, Análises clínicas e Farmácia hospitalar 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. 

Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e 

bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado em 

Dezembro de 2021. Os organizadores objetivaram 

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

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 



 
 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

BIOMARCADORES URINÁRIOS DO 
CÂNCER DE PRÓSTATA: NOVAS 

PERSPECTIVAS PARA O DIAGNÓSTICO 
NÃO INVASIVO 
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RESUMO: O câncer de próstata (CaP) é o segundo câncer não 

cutâneo mais diagnosticado em homens em todo o mundo. 

Para sua triagem, o antígeno específico da próstata (PSA) foi 

amplamente útilizado na última década, porém ele apresenta 

limitações quanto à sua seletividade e especificidade. Por isso, 

há uma necessidade urgente de biomarcadores mais precisos 

que possam detectar o CaP e a urina é o biofluido ideal para 

esta busca, pois permite a coleta de amostras fácil e não 

invasiva. Esta revisão teve como objetivo discutir as atuais vias 

de diagnóstico do CaP, destacando os biomarcadores urinários 

emergentes. A pesquisa bibliográfica foi realizada pelas 

principais bases de dados científicos incluindo estudos in vivo e 

in vitro, bem como levantamentos estatísticos, publicados nos 

últimos cinco anos. Os principais biomarcadores utilizados hoje 

na clínica incluem PSA sérico e antígeno 3 do câncer de 

próstata (PCA3) urinário, os quais ainda permanecem limitados 
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quanto à detecção de tumores benignos ou malignos e 

diferenciação do CaP metastático. Outros testes derivados 

desses marcadores foram incorporados ao diagnóstico para 

mitigar essas deficiências, como o 4Kscore e índice de saúde 

da próstata (PHI); o que reduziu o número de biópsias em 

comparação ao PSA sozinho. Agora, estudos metabolômicos 

apresentam novos candidatos a biomarcadores urinários que 

podem complementar o manejo clínico do CaP, sendo cruciais 

no controle dessa doença. 

 

Palavras-chave: Câncer de próstata. Biomarcadores urinários. 

Diagnóstico.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer de próstata (CaP) é a segunda neoplasia 

maligna mais diagnosticada do mundo, com uma incidência 

anual de 1,4 milhão de casos (OMS, 2021). No Brasil o CaP é 

o mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de 

pele não-melanoma.  Segundo estimativas do Instituto Nacional 

do Câncer (INCA, 2021) 65.840 homens foram acometidos pelo 

CaP em 2020, o que corresponde a 29,2% dos tumores 

incidentes no sexo masculino, causando 15.983 mortes.  

A incidência do CaP aumenta com a idade, sendo 

considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% 

dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O 

diagnóstico precoce do CaP é determinante para o sucesso do 

tratamento, que pode ser curável se for diagnosticado quando 

o desenvolvimento ainda está em seus estágios iniciais 

(RAWLA, 2019). Apesar da melhora do diagnóstico em estágios 

mais precoces da doença, em consequência de políticas de 

rastreamento, estima-se que cerca de 20% dos pacientes são 
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diagnosticados ou evoluem para a fase avançada, sem 

possibilidade de terapia curativa (ARORA; BARBIERI, 2018). 

 Atualmente, os principais métodos de diagnóstico do 

CaP incluem o exame de digital retal (EDR), dosagem do 

antígeno específico da próstata no sangue (PSA), exames de 

imagem e  biópsia da próstata. Todavia, a detecção precisa do 

CaP ainda permanece problemática, uma vez que o PSA possui 

baixa especificidade, podendo levar a resultados falso positivos 

e consequentemente à realização de biópsias desnecessárias 

(FUJITA; NONOMURA, 2018). 

A biópsia então se torna obrigatória para o diagnóstico 

final  do câncer de próstata, porém ela também possui algumas 

limitações, tratando-se de um procedimento invasivo, 

desconfortável e potencialmente prejudicial (LIMA et al., 2021). 

Diante disso, a pesquisa por biomarcadores adicionais do 

câncer de próstata é necessária e urgente para garantir uma 

maior precisão do diagnóstico não-invasivo e diminuir a 

dependência da biópsia (KOHAAR; PETROVICS; 

SRIVASTAVA, 2019). 

A urina é um biofluido rico em produtos de excreção que 

refletem o estado fisiológico e patológico dos principais tecidos 

urológicos, incluindo a próstata. As células cancerígenas 

apresentam vias metabólicas alteradas produzindo proteínas e 

metabólitos que podem ser secretados no fluido prostático e 

posteriormente exudados na urina (FUJITA; NONOMURA, 

2018). Nos últimos anos, vários candidatos a biomarcadores 

urinários foram identificados, porém ainda não há um consenso 

clínico para sua utilização no diagnóstico efetivo do CaP 

(DEREZIŃSKI et al., 2017).  

Diante dessas premissas, a presente revisão teve como 

objetivo reunir evidências recentes a respeito do diagnóstico do 
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câncer de próstata, destacando os biomarcadores urinários  

que já estão em uso na clínica, bem como os promissores. 

 

MÉTODO DE PESQUISA 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio das bases 

de dados Periódicos CAPES, Science Direct e Google 

Acadêmico, utilizando os termos de busca: urinary biomarkers 

prostate câncer ou prostate cancer diagnosis ou urinary 

proteomic profile prostate câncer ou urinary metabolomic profile 

prostate câncer.  

Foram selecionados artigos originais e de revisão 

publicados em língua inglesa entre 2017 e 2021 de acordo com 

os seguintes critérios de inclusão: i) estudos in vitro e in vivo 

que descrevem perfil metabolômico do CaP; ii) levantamentos 

estatísticos a respeito da utilização de biomarcadores na 

atualidade; iii) diretrizes de diagnóstico do CaP; iv) atualizações 

sobre a fisiopatologia do CaP. Foram excluídos da seleção 

estudos de biomarcadores na área da genômica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O câncer de próstata (CaP) 

 

A próstata é uma glândula do sistema reprodutor 

masculino localizada na face anterior do reto e abaixo da 

bexiga, envolvendo a uretra. O epitélio da próstata consiste em 

três maiores componentes celulares: as células basais, luminais 

e neuroendócrinas. Estas últimas produzem e secretam parte 

do fluido que faz parte do sêmen. O tamanho da próstata é 

regulado por uma complexa interação entre o epitélio e o 

estroma. Após o crescimento fisiológico, a próstata entra numa 
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fase de manutenção, na qual a proliferação celular prostática 

ocorre em uma taxa diária de 1 a 2%, contrabalançada por igual 

taxa de morte celular programada. O prejuízo nesse equilíbrio 

pode levar a processos inflamatórios, hiperplasia e finalmente 

câncer (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2019). 

Anatomicamente, a próstata possui três zonas 

glandulares distintas: a zona periférica, que representa cerca de 

70% do volume normal prostático; a zona central representa 

25% e a zona de transição, 5%. De 60 a 70% dos carcinomas 

de próstata têm origem na zona periférica, 10 a 20% na zona 

de transição e 5 a 10% na zona central (GUIMARAES et al., 

2020).  

O câncer de próstata (CaP) é uma doença heterogênea 

com um amplo espectro de agressividade, que vai desde o CaP 

localizado ou indolente (sem risco de morte), ao CaP 

metastático que é a forma letal (LIMA et al., 2021). Além do 

CaP, outra doença bastante comum em homens acima de 50 

anos é a hiperplasia benigna da próstata (HBP), originada na 

zona de transição. O CaP e a HBP podem compartilhar os 

mesmos sintomas (ou a ausência deles) no trato urinário 

inferior, como infecções recorrentes, diminuição da micção com 

retenção urinária e hidronefrose (GUIMARÃES et al., 2020).  

 

O diagnóstico do CaP 

 

A introdução do antígeno específico da próstata (PSA) 

na década de 1980 como parte essencial do diagnóstico do CaP 

mudou o panorama dessa doença, que costumava ser 

subnotificada e com baixo índice de cura. Porém, a detecção 

precisa do CaP ainda continua problemática. Parâmetros como 

idade, histórico familiar e etnia são levados em consideração na 

hora de fechar um diagnóstico, além de achados do EDR e 
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níveis de PSA no sangue. Infelizmente, nenhum desses testes 

possui especificidade e seletividade suficientes para afirmar 

com segurança se o paciente tem doença benigna ou maligna, 

nem diferenciar o CaP localizado do metastático (JEDINAK; 

LOUGHLIN; MOSES, 2018).  

O PSA, ou calicreína-3, é uma glicoproteína (serina 

protease) secretada em pequenas quantidades pelas células 

epiteliais da próstata para contribuir com o fluido seminal. A 

ruptura da camada basal prostática leva a um aumento de PSA 

na circulação e níveis mais elevados (> 4 ng/ mL) podem ser 

indicativos de câncer de próstata (ADAMAKI; ZOUMPOURLIS, 

2021). 

Embora a triagem com PSA tenha influenciado na 

redução do número de mortes por CaP nas últimas décadas 

(CATALONA et al., 2017), o aumento desse antígeno na 

circulação não garante que o paciente tem câncer; outras 

doenças prostáticas não malignas, como prostatite e HPB, 

podem interferir no resultado desse teste e induzir 

procedimentos invasivos desnecessários, bem como 

sobrediagnóstico (LIMA et al., 2021).  

Além do PSA, a biópsia também é responsável pela 

diminuição do risco de metástases e mortes por CaP (LANGE 

et al., 2020). No entanto, trata-se de um exame invasivo que 

pode ser acompanhado de muitos efeitos adversos como dor 

local, febre, disfunção erétil, sangramentos (hematúria, 

hematospermia e hematoquezia) e, em casos mais raros, 

complicações graves que levam à hospitalização do paciente 

como retenção urinária aguda, prostatite e urossepsia 

(JEDINAK; LOUGHLIN; MOSES, 2018).  

Um levantamento realizado nos Estados Unidos estimou 

que cerca de um milhão de americanos são submetidos à 

biópsia de próstata anualmente, dos quais 70% são negativos 
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para o CaP. Essa problemática tem incentivado a busca por 

outros biomarcadores que possam fornecer maior precisão 

preditiva antes de recorrer à biópsia, reduzindo a aplicabilidade 

deste exame em casos de CaP indolente e doenças prostáticas 

não malignas (ESKRA et al., 2019). Finalmente, as biópsias 

ainda podem levar a resultados falso-negativos devido a erros 

de amostragem por perda da lesão significativa na remoção dos 

tecidos prostáticos a serem analisados (BEHESNILIAN; 

REITER, 2015). 

A classificação dos tumores de próstata e o sistema de 

estadiamento (TNM) é baseada na pontuação de Gleason, 

obtida a partir do exame microscópico de amostras da biópsia. 

Nesse teste, busca-se a identificação de padrões de células de 

“Gleason”, em homenagem a Donald Gleason (patologista que 

desenvolveu a técnica na década de 1960). As pontuações de 

Gleason 1-5 são pequenos tumores localizados ao redor da 

uretra e geralmente estão associados à hiperplasia prostática 

benigna (BPH); as pontuações de 6-7 constituem a maioria dos 

cânceres de próstata tratáveis, enquanto as pontuações de 8-

10 tendem a estar associadas a casos mais avançados e 

doença agressiva (HALL et al., 2017).   

Para mitigar a baixa seletividade e especificidade do 

PSA, as diretrizes internacionais recomendam o uso de 

algumas estratégias adicionais com o intuito de refinar a via de 

diagnóstico do CaP, como a associação de derivados de PSA 

(total e livre), calculadores de risco (4Kscore e índice de saúde 

da próstata – PHI), além de imagem por ressonância magnética 

ou ultrassonografia (OSSES; ROOBOL; SCHOOTS, 2019). Isso 

pode apoiar o processo de tomada de decisão clínica, reduzir o 

número de biópsias desnecessárias por meio da melhor 

identificação de risco de CaP e diferenciar os cânceres 

agressivos dos não agressivos (KIM; HONG, 2021).  
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A Figura 1 mostra o fluxograma de diagnóstico adotado 

em paciente com suspeita de CaP – homens com PSA elevado 

e/ou resultados anormais em EDR com uma combinação de 

ferramentas de estratificação de risco.  

 

Figura 1. Fluxograma de diagnóstico do CaP 

 
 

Fonte: OSSES; ROOBOL; SCHOOTS, 2019 (adaptado) 

 

No soro sanguíneo, de 80% a 95% do PSA está 

complexado e uma pequena proporção restante está na sua  

forma não complexada ou livre. O PSA livre (fPSA) compreende 

três isoformas: proPSA, PSA benigno (BPSA) e PSA intacto 

(LESLIE et al., 2020). Existem também várias isoformas 

truncadas, como a [-2] proPSA (p2PSA), que é a mais 

específica do CaP. O índice de saúde da próstata Beckman 

Coulter (PHI) é um teste que combina PSA total (tPSA), fPSA e 

p2PSA. Vários estudos têm demonstrado que o PHI melhora 

significativamente a precisão preditiva para a detecção do CaP 
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e está associado à agressividade do CaP em comparação com 

o tPSA ou o fPSA (PARK et al., 2018). 

Outro índice bastante utilizado juntamente com o PHI é 

o 4Kscore, que combina a medição de quatro calicreínas no 

sangue: tPSA, fPSA, PSA intacto e calicreína 2 humana (hK2), 

combinada com parâmetros clínicos (idade, achados do EDR e 

história de biópsia anterior) para prever o risco de CaP 

clinicamente significativo na biópsia (BECERRA et al., 2020). O 

4Kscore tem sido uma ferramenta útil na identificação de 

homens com doença significativa e com maior probabilidade 

para se beneficiar de uma biópsia de próstata (LOEB et al., 

2017). 

 

Urina como fonte de biomarcadores 

 
A urina é um biofluido complexo, que contém uma 

variedade de substâncias, algumas das quais são filtradas da 

circulação, como resíduos metabólicos e pequenas proteínas 

(<20 kDa), proteínas maiores, além de células que se originam 

dos órgãos urogenitais e das cascatas de filtração glomerular 

(ESKRA et al., 2018). Devido à localização anatômica da 

próstata na proximidade da bexiga e da uretra, as células e 

secreções do CaP e os candidatos a biomarcadores são 

provavelmente encontradas na urina (Figura 2), como células 

de câncer de próstata, DNA, RNA, proteínas, exossomos e 

outras moléculas pequenas (FUJITA; NONOMURA, 2018). 

Existem várias vantagens em usar a urina para fins 

clínicos ensaios. A coleta de urina é uma forma não invasiva de 

biópsia líquida sem nenhum risco de causar danos ao paciente. 

As amostras podem ser obtidas em intervalos frequentes e em 

grandes quantidades, tornando-a passível à estocagem e 

repetição dos procedimentos de amostragem. Além disso, o 
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material da próstata na urina pode ser enriquecido pela 

manipulação física da glândula durante o EDR. Esse 

procedimento promove a mobilização de fluidos e células que 

drenam dos ductos prostáticos para a uretra durante a micção 

(ZHAO et al., 2017). 

 

Figura 2 – Componentes prostáticos detectáveis na urina 

 
Fonte: ESKRA et al., 2019 (adaptado). 

 

Em comparação com o sangue, a urina contém material 

proveniente diretamente da próstata sem requerer o 

cruzamento das barreiras do tecido sanguíneo. Por outro lado, 
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a composição da urina é altamente dinâmica e apresenta 

grande variabilidade entre os indivíduos. Vários fatores podem 

influenciar na composição da urina, como idade, dieta e 

atividade física, o que pode ser um ponto negativo para 

investigação de biomarcadores específicos do CaP (LIMA et al., 

2021).  

Atualmente, o teste mais robusto de urina para o CaP é 

o Progensa® (Hologic Inc., Marlborough, MA, EUA). Ele é 

composto pelo biomarcador urinário antígeno 3 do câncer de 

próstata (PCA3), um RNA mensageiro não codificador 

específico da próstata (mRNA) que é superexpresso em células 

do CaP e tumores prostáticos, mas não é afetado por condições 

benignas, como ocorre com o PSA, diminuindo assim o risco de 

falsos positivos (MUÑOZ RODRÍGUEZ; GARCÍA-PERDOMO, 

2020). 

Os níveis de mRNA do PCA3 podem ser medidos 

usando a reação em cadeia da polimerase quantitativa em 

tempo real em uma amostra de urina obtida após uma 

massagem da próstata para obter a quantidade máxima de 

células prostáticas. A medição do mRNA do PSA permite a 

padronização do número de cópias do RNA do PCA3, 

calculando a proporção do PCA3 para o PSA (KIM; HONG, 

2021). 

Baseado no PCA3, foi desenvolvido o Mi-Prostate Score 

(MiPS), que é um algoritmo preditivo que incorpora os 

resultados do PSA sérico, PCA3 urinário e TMPRSS2: ERG 

(uma fusão genética comumente detectada no CaP). Em 

estudos estatísticos, o MiPS demonstrou ser substancialmente 

superior ao PSA sozinho como ferramenta de diagnóstico. 

Estudos relataram redução entre 35-47% no sobrediagnóstico 

e biópsias desnecessárias (com resultado de HBP ou CaP 

indolente), além de predizer o CaP de alto grau em biópsia, 
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tornando-se clinicamente disponível para a estimativa do risco 

individual (LESLIE et al., 2021). 

Outro teste baseado em biomarcador urinário é o 

SelectMD® que mede a expressão dos oncogenes HOXC6 e 

DLX1, combinado com fatores de risco tradicionais para 

detectar CaP significativo (Gleason ≥ 7) na biópsia. Esse teste 

tem sido usado também para reduzir o número de biópsias de 

próstata desnecessárias, pois seu valor preditivo negativo é 

98% para CaP significativo (GOVERS et al., 2019) 

A Tabela 1 lista os principais testes clínicos utilizados no 

diagnóstico de câncer de próstata, sua principal indicação e os 

biomarcadores envolvidos. 

 

Tabela 1. Testes de utilidade diagnóstica pré-biópsia para CaP 

Teste 
Indicação 
principal 

Biomarcador Amostra 
Ponto 

de 
corte 

Referênci
a 

PSA total 
Triagem 

inicial para 
CaP 

PSA ligado/ 
PSA livre Soro 

> 4 
ng/mL 

(LESLIE 
et al., 
2021) 

Densidade 
do PSA 

Diferenciar 
HBP de CaP 

PSA 
total/Volume 

prostático 

Soro/RM 
ou US 

≥ 0,15 

(YANAI et 
al., 2018) 

PHI  
Decidir sobre 

biópsia 

[(p2PSA/fPSA

) xtPSA] 
Soro - 

(PARK et 
al., 2018) 

4Kscore 
Decidir sobre 

biópsia 

tPSA, fPSA, 
PSA intacto e 

hK2 

Soro/laud
o EDR 

≥ 10% 

(LOEB et 
al., 2017) 

Mi-
Prostate 
Score 

Detecção de 
CaP mais 
sensível e 
específico 

Combinação 
de genes 
PCA3 e 

TMPRSS2: 
ERG 

Soro - 

(LESLIE 
et al., 
2021) 

Progensa® 

Detecção de 
CaP mais 
sensível e 
específico 

Proporção de 
RNA de 

PCA3 para 
mRNA de 

PSA x 1000 

Urina 
pós-EDR 

> 35 

(BECERR
A et al., 
2020) 

SelectMDx
® 

Reduzir 
número de 

biópsias 

genes mRNA: 
DLX1, Urina 

pós-EDR 
27,5 

(GOVERS 
et al., 
2019) 
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TDRD1 e 
HOX6 

PSA= antígeno específico da próstata; CaP= câncer de próstata; PHI= índice de 
saúde da próstata; HBP= hiperplasia benigna da próstata; RM= ressonância 
magnética; US= ultrassonografia; hK2= antígeno de calicreína humana 2; EDR= 
exame digital retal; PCA3= antígeno 3 do câncer de próstata;   

Os marcadores urinários têm o potencial de melhorar a 

detecção de cânceres de próstata clinicamente significativos, 

contudo, um marcador de próstata urinário que apenas detecta 

qualquer câncer de próstata (como é o caso do PCA3) não é 

suficiente para otimizar o manejo clínico do câncer de próstata. 

Por esse motivo, há uma necessidade de investigar novos 

biomarcadores capazes de diferenciar o câncer significativo do 

CaP clinicamente insignificante. Para o câncer de próstata 

localizado em estágio inicial, biomarcadores de urina 

associados a características de alto risco podem cumprir esse 

objetivo, distinguindo pacientes com tumores agressivos que 

podem se beneficiar de intervenções daqueles com tumores 

indolentes que podem ser tratados com vigilância ativa (ESKRA 

et a., 2019). 

 

Biomarcadores urinários emergentes 

 

Os biomarcadores moleculares de câncer de próstata até 

então discutidos nesta revisão estão começando a 

desempenhar um papel importante na melhoria do diagnóstico 

e tratamento do CaP. Porém, ainda não há um consenso sobre 

como avaliar e priorizar cada teste, nem qual biomarcador deve 

ser usado em qual cenário. O objetivo atual dos estudos de 

descoberta de biomarcadores de câncer de próstata é 

desenvolver ensaios que forneçam informações 

complementares às modalidades existentes em cada etapa do 

gerenciamento da doença (KOHAAR; PETROVICS; 

SRIVASTAVA, 2019). 
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Para apoiar o rastreamento e o diagnóstico do câncer de 

próstata, um biomarcador precisa ser barato, reproduzível e não 

invasivo para permitir sua aplicação longitudinal em grandes 

populações. Além disso, o biomarcador deve ter um alto valor 

preditivo negativo, de modo que resultados negativos em 

pacientes com doença benigna ou clinicamente insignificante 

permitirão que eles evitem biópsias com segurança. 

Idealmente, tal via de diagnóstico eliminaria a necessidade de 

biópsia como ferramenta diagnóstica e a reservaria para o uso 

de estratificação de risco baseada em tecido para pacientes que 

requerem tratamento ativo (KHOO et al., 2021). 

Muitos estudos têm traçado perfil metabolômico (LEE et 

al., 2020), transcriptômico (SOLÉ et al., 2020) e proteômico 

(KHOO et al., 2021) da urina de pacientes com desordens 

prostáticas em busca de biomarcadores específicos que 

possam ser úteis para o diagnóstico e prognóstico do CaP. 

Cada área de estudo requer abordagens diferentes, a depender 

da natureza química das moléculas em questão e, embora já 

tenham sido listados inúmeros potenciais biomarcadores, a 

padronização deles ainda é um fator limitante. 

As investigações no campo da metabolômica buscam 

identificar biomarcadores com alta sensibilidade e 

especificidade para detecção do CaP. Além disso, os estudos 

metabolômicos também ajudam a compreender a base da 

patogênese do CaP, identificando vias metabólicas alteradas 

em consequência do desenvolvimento e progressão do tumor 

(LÓPEZ-LÓPEZ et al., 2018).  

A proteômica é o estudo em larga escala de proteínas 

que oferece informações complementares aos estudos 

genômicos e transcriptômicos essenciais para a compreensão 

de processos bioquímicos complexos (KHOO et al., 2021). Em 

comparação com a genômica e a proteômica, a metabolômica 
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tem vantagens em sondar o estado das condições da doença, 

pois mede os efeitos das mudanças em genes e proteínas, 

integrando assim o estudo de todas as alterações na regulação 

genética, atividade enzimática e reações metabólicas, refletindo 

o estado atual da doença em termos de atividades biológicas 

mensuráveis (SPUR; DECELLE; CHENG, 2014). 

A Tabela 2 lista os estudos recentes na área da 

metabolômica, os potenciais biomarcadores identificados nos 

últimos cinco anos, bem como as técnicas empregadas para a 

detecção. 

 

Tabela 2. Metabólitos urinários candidatos a biomarcadores do 

CaP identificados nos últimos cinco anos 

Biomarcador candidato AUC Sens/Esp 
Método 
analítico 

Referência 

Ácido γ-amino-n-butírico 0,93 

90%/73% 
LC-ESI- 
MS/MS 

 

(DEREZIŃSKI 
et al., 2017) 

Fosfoetanolamina 0,88 

Etanolamina 0,86 

Hemocitrulina 0,84 

Arginina 0,83 

δ-hidroxilisina 0,80 

Asparagina 0,77 

Furano - - 
HS-SPME-

GC-MS 

(PÉREZ-
RAMBLA et 
al., 2017) p-Xileno - - 

Hexanal 
2,5-Dimetil-benzaldeído 

0,90 89%/83% GC-MS 
(LIMA et al., 

2019) 

4-Metilhexan-3-ona 

Di-hidroedulano IA 

Metilglioxal 

3-Fenilpropional-deído 

2-Hidroxivalerato 0,76 

78%/60% 
GC–MS 
1H-NMR 

(LIMA et al., 
2020a) 

 
2-Furoilglicina 0,74 

D-GlIcose 0,69 
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D-Manitol 0,69 

Metilglioxal 

0,90 76%/90% GC-MS 
(LIMA et al., 

2020b) 

Hexanal 

3-Fenilpropionaldeído 

4-Metolhexan-3-ona 

2,5-Dimetilbenzaldeído 

Dihidroedulan IA 

Etilbenzeno 

Heptan-2-ona 

Heptan-3-ona 

4-(2-Metilpropoxi)butan-2-
ona 

Metolbenzoato 

3-Metil-benzaldeído 

Citrato - - 
1H-NMR 

(ZHENG et 
al., 2020) Glutamina - - 

AUC= área sob a curva (exposição total do organismo à substância); Sens/Esp= 

sensibilidade/especificidade; LC-ESI-MS/MS= cromatografia líquida-espectrometria 

de massa; HS-SPME= microextração de fase sólida headspace; GC-MS= 

cromatografia gasosa-espectrometria de massa; 1H-NMR= espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear de prótons 

  

CONCLUSÕES  

 

  Muitos esforços têm sido realizados para melhorar a 

triagem, diagnóstico e prognóstico do CaP. Novos testes foram 

aprovados na última década e proporcionaram um certo 

avanço, porém eles ainda permanecem centrados em torno do 

PSA e suas variantes. Estudos investigando os perfis 

metabolômicos, proteômicos e genômicos do CaP surgem 

trazendo oportunidades para validar novos candidatos a 

biomarcadores que sejam mais sensíveis e específicos para 

complementar de forma eficaz as vias de diagnóstico 

existentes.  



32 

 

RELAÇÃO ENTRE O PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E SEU IMPACTO 

PERANTE DADOS DA LEUCEMIA LINFÓIDE 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ADAMAKI, M.; ZOUMPOURLIS, V. Prostate Cancer Biomarkers: From 
diagnosis to prognosis and precision-guided therapeutics. Pharmacology 
and Therapeutics, v. 228, p. 107932, 2021.  
AMERICAN CANCER SOCIETY. Prostate Cancer [online]. Disponível em: 
https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/about/what-is-prostate-
cancer.html [Acesso em 15 novembro 2021].  
ARORA, K.; BARBIERI, C. E. Molecular Subtypes of Prostate Cancer. 
Current Oncology Reports, v. 20, n. 8, 2018.  
BECERRA, M. F. et al. Serum and urine biomarkers for detecting clinically 
significant prostate cancer. Urologic Oncology: Seminars and Original 
Investigations, 2020.  
BEHESNILIAN, A. S.; REITER, R. E. Risk stratification of prostate cancer in 
the modern era. Current Opinion in Urology, v. 25, n. 3, p. 246–251, 2015.  
CATALONA, W. J. et al. Comparison of Digital Rectal Examination and 
Serum Prostate Specific Antigen in the Early Detection of Prostate Cancer: 
Results of a Multicenter Clinical Trial of 6,630 Men. Journal of Urology, v. 
197, n. 2, p. S200–S207, 2017.  
DEREZIŃSKI, P. et al. Amino acid profiles of serum and urine in search for 
prostate cancer biomarkers: A pilot study. International Journal of Medical 
Sciences, v. 14, n. 1, p. 1–12, 2017.  
ESKRA, J. N. et al. Approaches to urinary detection of prostate cancer. 
Prostate Cancer and Prostatic Diseases, v. 22, n. 3, p. 362–381, 2019.  
FUJITA, K.; NONOMURA, N. Urinary biomarkers of prostate cancer. 
International Journal of Urology, v. 25, n. 9, p. 770–779, 2018.  
GOVERS, T. M. et al. Cost-effectiveness of SelectMDx for prostate cancer in 
four European countries: a comparative modeling study. Prostate Cancer 
and Prostatic Diseases, v. 22, n. 1, p. 101–109, 2019.  
GUIMARAES, C. T. S. et al. Prostate Benign Diseases. Topics in Magnetic 
Resonance Imaging, v. 29, n. 1, p. 1–16, 2020.  
HALL, W. A. et al. Biomarkers of Outcome in Patients With Localized 
Prostate Cancer Treated With Radiotherapy. Seminars in Radiation 
Oncology, v. 27, n. 1, p. 11–20, 2017.  
INCA. Estatísticas do Câncer de Próstata 2019-2021 [online]. Disponível em: 
https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-prostata [Acesso em 12 
novembro 2021]. 
JEDINAK, A.; LOUGHLIN, K. R.; MOSES, M. A. Approaches to the discovery 
of non-invasive urinary biomarkers of prostate cancer. Oncotarget, v. 9, n. 
65, p. 32534–32550, 2018.  
KHOO, A. et al. Proteomic discovery of non-invasive biomarkers of localized 
prostate cancer using mass spectrometry. Nature Reviews Urology, v. 
0123456789, 2021.  
KIM, J. H.; HONG, S. K. Clinical utility of current biomarkers for prostate 



33 

 

RELAÇÃO ENTRE O PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E SEU IMPACTO 

PERANTE DADOS DA LEUCEMIA LINFÓIDE 

 

cancer detection. Investigative and Clinical Urology, v. 62, n. 1, p. 1–13, 
2021.  
KOHAAR, I.; PETROVICS, G.; SRIVASTAVA, S. A rich array of prostate 
cancer molecular biomarkers: Opportunities and challenges. International 
Journal of Molecular Sciences, v. 20, n. 8, 2019.  
LANGE, J. M. et al. Prostate cancer mortality and metastasis under different 
biopsy frequencies in North American active surveillance cohorts. Cancer, v. 
126, n. 3, p. 583–592, 2020.  
LEE, B. et al. Integrated RNA and metabolite profiling of urine liquid biopsies 
for prostate cancer biomarker discovery. Scientific Reports, v. 10, n. 1, p. 
1–17, 2020.  
LESLIE, S. W.; SOON-SUTTON, T. L.; SAJJAD, H.; SIREF, L. E. Prostate 
Cancer. In: StatPearls [online]. Treasure Island (FL); 2021. Disponível em: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29261872/ 
LIMA, A. R. et al. Identification of a biomarker panel for improvement of 
prostate cancer diagnosis by volatile metabolic profiling of urine. British 
Journal of Cancer, v. 121, n. 10, p. 857–868, 2019.  
LIMA, A. R. et al. New findings on urinary prostate cancer metabolome 
through combined GC–MS and 1H NMR analytical platforms. Metabolomics, 
v. 16, n. 6, p. 1–9, 2020.  
LIMA, A. R. et al. Advances and perspectives in prostate cancer biomarker 
discovery in the last 5 years through tissue and urine metabolomics. 
Metabolites, v. 11, n. 3, 2021.  
LOEB, S. et al. Prostate Health Index improves multivariable risk prediction 
of aggressive prostate cancer. BJU International, v. 120, n. 1, p. 61–68, 
2017.  
LÓPEZ-LÓPEZ, Á. et al. A review of validated biomarkers obtained through 
metabolomics. Expert Review of Molecular Diagnostics, v. 18, n. 6, p. 
557–575, 2018.  
MUÑOZ RODRÍGUEZ, S. V.; GARCÍA-PERDOMO, H. A. Diagnostic 
accuracy of prostate cancer antigen 3 (PCA3) prior to first prostate biopsy: A 
systematic review and meta-analysis. Canadian Urological Association 
Journal, v. 14, n. 5, p. 1–6, 2020.  
OSSES, D. F.; ROOBOL, M. J.; SCHOOTS, I. G. Prediction medicine: 
Biomarkers, risk calculators and magnetic resonance imaging as risk 
stratification tools in prostate cancer diagnosis. International Journal of 
Molecular Sciences, v. 20, n. 7, 2019.  
PARK, H. et al. Diagnostic performance of %[-2]proPSA and prostate health 
index for prostate cancer: Prospective, multi-institutional study. Journal of 
Korean Medical Science, v. 33, n. 11, p. 1–10, 2018.  
PÉREZ-RAMBLA, C. et al. Non-invasive urinary metabolomic profiling 
discriminates prostate cancer from benign prostatic hyperplasia. 
Metabolomics, v. 13, n. 5, p. 1–12, 2017.  
RAWLA, P. Epidemiology of Prostate Cancer. World Journal of On, v. 10, 



34 

 

RELAÇÃO ENTRE O PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E SEU IMPACTO 

PERANTE DADOS DA LEUCEMIA LINFÓIDE 

 

n. 2, p. 63–89, 2019.  
SOLÉ, C. et al. The urinary transcriptome as a source of biomarkers for 
prostate cancer. Cancers, v. 12, n. 2, p. 1–14, 2020.  
SPUR, E.-M.; DECELLE, E. A.; CHENG, L. L. Metabolomic Imaging of 
Prostate Cancer with Magnetic Resonance Spectroscopy and Mass 
Spectrometry. Eur J Nucl Med Mol Imaging., v. 40, n. 1, p. 60–71, 2014. 
OMS – Organização Mundial da Saúde (WHO – World Health Organization). 
Cancer. [online]. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/cancer [Acesso em 12 novembro 2021] 
YANAI, Y. et al. Evaluation of prostate‑specific antigen density in the 
diagnosis of prostate cancer combined with magnetic resonance imaging 
before biopsy in men aged 70 years and older with elevated PSA. Molecular 
and Clinical Oncology, p. 656–660, 2018.  
ZHAO, M. et al. A comprehensive analysis and annotation of human normal 
urinary proteome. Scientific Reports, v. 7, n. 1, p. 1–13, 2017.  
ZHENG, H. et al. NMR-based metabolomics analysis identifies discriminatory 
metabolic disturbances in tissue and biofluid samples for progressive 
prostate cancer. Clinica Chimica Acta, v. 501, n. October 2019, p. 241–251, 
2020.  
 

 

 



 

RELAÇÃO ENTRE O PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E SEU IMPACTO 

PERANTE DADOS DA LEUCEMIA LINFÓIDE 

35 
 

CAPÍTULO 2 
 

RELAÇÃO ENTRE O PERFIL 
SOCIODEMOGRÁFICO E SEU IMPACTO 

PERANTE DADOS DA LEUCEMIA LINFÓIDE 
 

Vera Lúcia Aquino Monteiro de FREITAS 1 

Eunice Lopes da SILVA 1  

Walissioneide da Silva CALDAS 2 
Josefa Wyara Tomaz da SILVA 3 

Fabíola Fialho Furtado GOUVÊA 4,5 

1 Graduandos do curso de Graduação em Farmácia, UFPB; 2 Técnico do laboratório de 
Análises de Clínicas/ HFRC; 3 Discente do curso técnico em Análises Clinícas da Escola 

Técnica de Saúde/ UFPB, 4 Professora da Escola Técnica de Saúde/ UFPB; 5 
Orientadora/Professora da Escola  

Técnica de Saúde/UFPB.  
veraa.monteiro@hotmail.com.br 

 

RESUMO: A incidência do câncer infantil é uma das principais 
causas da mortalidade infantil e a leucemia é a neoplasia de 
maior incidência. Objetivo: Avaliar a taxa de mortalidade por 
leucemia em crianças na Região Nordeste entre 2010 e 2019. 
Métodos: Revisão da literatura baseada na análise de dados de 
temas relacionados às células tronco hematopoiéticas e 
leucemias linfoides, e análise da evolução da mortalidade 
através da base de dados online do Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes da Silva. Resultados: A Região 
Nordeste apresentou os maiores casos de óbitos decorrentes 
de leucemia linfóide o sexo masculino totalizou 899 óbitos em 
detrimento do sexo feminino 590, a faixa etária mais prevalente 
05-09 anos para crianças do sexo masculino 257 e a faixa etária 
mais prevalente para crianças do sexo feminino 0-4 anos com 
o total de 170 óbitos, aliado a este observou-se um declínio no 
número de óbitos para o sexo masculino, nos últimos cinco 
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anos em detrimento ao aumento observado para o sexo 
feminino. Conclusão: Tanto a incidência quanto a mortalidade 
atribuída à Leucemia linfóide em crianças permanecem 
elevadas no Brasil e na região Nordeste, com significante 
número de registros da doença e óbitos, quando comparado às 
taxas mundiais. Fatores como dificuldades e desigualdades no 
acesso ao diagnóstico, bem como ao tratamento adequado 
poderiam explicar as elevadas taxas encontradas. 
Palavras-chave: Leucemia Linfoide. Cancer infantil. 

Mortalidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A leucemia é um câncer que atinge os glóbulos brancos, 

e não tem origem determinada. Trata-se de uma proliferação 

desordenada dos glóbulos brancos imaturos na medula óssea, 

comprometendo a produção das plaquetas e glóbulos 

vermelhos (CAVALCANTE;ROSA;TORRES,2017). 

No ano de 2020, nos Estados Unidos, houve cerca de 

6.150 novos casos de leucemia linfóide aguda e cerca de 1.520 

mortes (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2020). No Brasil, 

segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2020), estima-

se que a cada três anos sejam diagnosticados 5.920 novos 

casos de leucemia em homens e 4.890 em mulheres, sendo 

assim estimados 5,67 novos casos a cada cem mil homens e 

4,56 a cada cem mil mulheres. 

A leucemia linfoide aguda- LLA é o câncer infantil mais 

habitual, sendo mais prevalente no sexo masculino. Representa 

cerca de 75% das leucemias em crianças com idade inferior a 

15 anos e é a 2ª causa mais comum de morte nessa faixa etária. 

O risco diminui gradualmente até aproximadamente os vinte 
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anos de idade e tende aumentar após os 50 anos, 

representando 20% de todas as leucemias em adultos 

(AMERICAN CÂNCER SOCIETY; SOARES, 2019; 2020). 

O tecido sanguíneo é constituído de eritrócitos, 

leucócitos e plaquetas, provenientes de uma célula 

indiferenciada pluripotente, denominada célula-tronco 

hematopoética, a partir o processo de hematopoese, que inicia-

se no período embrionário, identificado entre a quinta e a sétima 

semana de vida e termina por volta do quarto mês de vida fetal, 

deslocando-se para o fígado, que é denominado como período 

hepatoesplênico do quarto ao sexto mês, e período medular 

quando passam a localizar-se na medula óssea. A partir de 

então a hematopoese tem lugar apenas na porção esponjosa 

dos ossos (MACEDO, 2016). 

Após o nascimento, nos primeiros meses de vida a 

hematopoese acontece nos ossos, na puberdade tornando-se 

restrita aos ossos chatos como; esterno, costelas e ilíaco. As 

células pluripotentes localizadas na médula óssea na parte 

esponjosa dos ossos, possuem a capacidade de auto-

renovação e diferenciam-se dando origem às séries 

eritroblástica, granulocítica, megacariocitária e também aos 

linfócitos de tipo B do sangue periférico (MACEDO, 2016). 

As células tronco hematopoiéticas - CTH podem ser 

classificadas em duas subpopulações: as de longa duração e 

de curta duração. As CTH de longa duração são uma população 

rara de células quiescentes na medula óssea que possui a 

habilidade de reconstituição permanente quando 

transplantadas em recipientes irradiados com dose letal. No 

entanto, quando expostas a um estímulo, essas células se 

reativam, saindo do estado quiescente e entrando no ciclo 
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celular. As CTH de curta duração possuem uma habilidade de 

reconstituição curta, elas se diferenciam em progenitores 

multipotentes e não tem a mesma capacidade de auto 

renovação que as de longa duração (ZHANG et al., 2018). 

Os leucócitos, no organismo são originados a partir da 

diferenciação das células pluripotentes, quando gerados 

normalmente em seu processo fisiológico, proliferam em duas 

linhagens celulares principais: as células mieloides, que 

incluem granulócitos, eritrócitos, megacariócitos e monócitos; e 

as células linfóides, que incluem as células B e Linfócitos T 

(MATTOS, 2017), este evento depende da cascata de 

sinalização recebida do organismo, responsável por realizar a 

recaptação necessária para a produção dessas células de 

acordo com a necessidade biológica de determinado 

organismo.  

As células mielóides proliferam para dentro das células 

maduras da medula óssea, enquanto os precursores linfóides 

migram para os órgãos linfóides (linfonodos, baço e timo) para 

completar a maturação. Em situações de disfunções neste 

processo, é provável desencadear patologias relacionadas às 

etapas de geração ou diferenciação celular podendo resultar 

em patologias(MATTOS, 2017). 

Contudo, pode haver múltiplas mutações genéticas que 

permitem a proliferação e a maturação anormal de acordo com 

o tipo de leucócitos afetado, caso as células comprometidas 

sejam granulócitos e monócitos, a leucemia será classificada 

como leucemia mielóide aguda (LMA) e, se forem linfócitos, a 

leucemia será classificada como linfoide aguda ocasionando 

respectivamente LMA e LLA (SOSSELA, ZOPPAS, WEBER; 

ALDOSS, et. al, 2017; 2019). 
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A LLA pode se apresentar como aguda (apresentação 

inicial abrupta, nos linfócitos imaturos) ou crônica 

(apresentação inicial insidiosa, com aumento gradativo dos 

glóbulos brancos). Um linfócito sofre mutação na medula óssea 

por algum erro no DNA. Esse dano gera um linfoblasto que não 

amadurece e, por isso, não se transforma em uma célula 

sanguínea funcional. A partir deste linfócito imaturo e mutante, 

as células saudáveis da medula óssea acabam morrendo 

(AMERICAN CÂNCER SOCIETY, 2020). 

O aumento dos linfoblastos imaturos na medula óssea 

reprime a hematopoiese, o que resulta em uma deficiência de 

células normais no sangue periférico, podendo acarretar em 

sinais e sintomas como febre, infecções recorrentes, fadiga, 

palidez, sangramento da pele, dor óssea e artralgia 

(KARRMAN; JOHANSSON; 2017). 

Os cânceres do sistema hematopoiético, como as 

leucemias acontecem com maior frequência na população 

pediátrica. Essas patologias representam o tipo mais comum de 

câncer infantil e a principal causa de mortalidade relacionada 

ao câncer em pediatria (SARAIVA et al., 2018). Em relação ao 

diagnóstico a análise pode ser feita através de técnicas que 

utilizam os cortes histopatológicos proveniente da medula 

óssea dos pacientes que apresentam as características de 

leucemia aguda, nesses achados é possível perceber um 

acúmulo de blastos (células imaturas) que substituem as 

células precursoras dos elementos sanguíneos normais 

(ABBAS, 2015). 

Em países europeus, bem como nos Estados Unidos e 

Japão, apresentam avanços terapêuticos contínuos e 

progressivos, o que corrobora com o declínio da mortalidade 
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por leucemia pediátrica, particularmente a leucemia linfoblástica 

aguda (LLA). Os avanços referentes aos tratamentos da LLA 

vêm apresentando evolução, o que contribui com a diminuição 

da mortalidade na maioria dos países. Entretanto, quando 

comparado com os países de maior renda essa tendência 

apresenta um declínio, e no Brasil poucos estudos retratam 

esse cenário (SARAIVA et al., 2018). 

A LLA é mais comum em crianças e apresenta sobrevida 

relativa de cinco anos em aproximadamente 90% das crianças 

com esse diagnóstico e entre 35 e 40% nos adultos na mesma 

condição (DE FARIAS; CHAVES; ALBUQUERQUE, 2021). 

Dentre os quadros insidiosos, a leucemia é uma doença 

frequente nos países industrializados. Embora não esteja 

esclarecido, destaca-se como prováveis causas os efeitos da 

radiação, exposição a quimioterapia, genética, imunológica e 

exposição a determinados vírus, alguns fatores como os 

determinantes sociais podem influenciar no elevado índice das 

taxas de mortalidade (DIAS, et al; 2016). 

Os determinantes sociais de saúde estão diretamente 

relacionados a altas taxas de mortalidade, devido esses 

determinantes constituírem aspectos sociais, econômicos, 

culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais, os 

quais podem contribuir com o desenvolvimento de problemas 

de saúde. Entre os dez estados mais pobres no Brasil em 2013 

de acordo com o atlas de desenvolvimento humano, oito desses 

estados pertencem à região Nordeste, o que tem a 

possibilidade de elucidar a vulnerabilidade social de crianças e 

adolescentes desta região (DIAS, et al. 2016).  

O trabalho teve o objetivo de avaliar a taxa de 

mortalidade através utilizando como recurso, revisão 
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bibliográfica e coleta de dados da base eletrônica de caráter 

público INCA, observando os casos de leucemia em crianças e 

adolescentes na Região Nordeste entre os anos de 2010 a 

2019. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo é uma revisão bibliográfica da 

literatura, onde foram realizadas buscas nas bases de dados: 

Google Acadêmico, Periódico Capes, biblioteca virtual Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), Public Medlineor Publisher 

Medline (PubMed), ScienceDirect, Bancos de Teses, 

Dissertações e Trabalhos de Conclusão de Curso de 

Universidades Públicas. Foram encontrados na busca 35 

trabalhos, onde foram selecionados 18 e excluídos 17. O 

levantamento de números de casos foram realizados através do 

Instituto Nacional do Câncer – INCA o qual foi utilizado como 

fonte para acompanhar a evolução dos casos entre os anos de 

2010 a 2019. 

Para seleção dos trabalhos, foram considerados artigos 

publicados no período compreendido preferencialmente entre 

os últimos 5 ou máximo 6 anos que tratavam dos temas 

relacionados às células tronco hematopoiéticas, leucemias, 

leucemias linfóides, óbitos por leucemia linfoide. Os critérios de 

inclusão para seleção dos materiais para o trabalho foram: o 

objetivo, o ano de publicação, o idioma e resultados de 

pesquisas relevantes referente ao tema abordado. 

Com os critérios de exclusão foram descartados os 

materiais que não estavam de acordo com o período 

estabelecido ou que a qualquer momento durante a leitura do 
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título, resumo ou texto não contribuíssem com o objetivo dos 

autores deste trabalho, e que fossem escritos em outra língua, 

que não a língua portuguesa ou inglesa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

o acesso à quimioterapia e custos relacionados à medicação 

são os principais entraves que corroboram com possíveis 

atrasos no tratamento da doença. As despesas mensais com 

tratamento de LLA para uma criança ultrapassa em sete vezes 

a renda per capita mensal em países de baixa renda, logo esses 

países possuem o tratamento com custo-efetivo elevado 

(SILVA, LATORRE; 2020). 

A incidência do câncer infantil é uma das principais 

causas da mortalidade desta população, com 

aproximadamente de 300 mil novos casos, que são 

diagnosticados a cada ano entre crianças de 0 a 19 anos.  As 

crianças e adolescentes com esta doença em países de baixa 

e média renda, possuem quatro vezes mais chances de morrer 

pela doença do que crianças em países de alta renda. Em 

alguns casos ocorre porque as doenças não são 

diagnosticadas, outras vezes porque são forçadas a abandonar 

o tratamento, que pode estar relacionado aos altos custos e à 

falta de profissionais da saúde especializados (ORGANIZAÇÃO 

PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2018). 

O câncer na infância e adolescência, assim como outros 

tipos de câncer presentes nas demais faixas etárias, 

correspondem a um grupo de doenças que têm em comum a 

proliferação descontrolada de células anormais e que pode 
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ocorrer em qualquer local do organismo. Esta neoplasia 

constitui a segunda causa de morte em crianças com mais de 

cinco anos. Em 2013, no Brasil, ocorreram 2.800 óbitos por 

câncer em crianças e adolescentes, ocupando a segunda 

posição de óbitos ocorridos em 2013 para esse grupo da 

população (SILVA; SILVA, 2017). 

As baixas taxas de sobrevida brasileira referente 

neoplasias curáveis, como a leucemia em crianças, em relação 

aos países de alta renda, podem estar relacionadas às 

dificuldades e desigualdades no acesso e diagnóstico no Brasil, 

o que direciona a atenção referente aos dados de sobrevida de 

neoplasias curáveis, que podem estar intimamente ligadas à 

renda do país. Ações de mapeamento para detecção e 

tratamento precoce continuam sendo uma realidade inacessível 

para grande parcela da população dos países em 

desenvolvimento, incluindo o Brasil, mesmo com 

disponibilidade de opções eficazes de tratamento e de baixo 

custo para alguns cânceres, dentre esses a leucemia infantil 

(SILVA, LATORRE; 2020). 

Nos último 20 anos o Brasil registrou 37.371 óbitos por 

ocorrência devido a leucemia linfóide, sendo a região Sudeste 

a mais acometida, com 17.448 mortes (46,68%), seguida da 

região Norte, que apresentou menor acometimento com 2.434 

mortes (6,51%). As regiões Centro-Oeste, Sul e Nordeste, 

correspondem às seguintes taxas de óbitos, respectivamente: 

7,17% (n = 2.680), 19,23% (n = 7.185) e 20,4% (n = 7.624). A 

maior taxa de mortalidade ocorreu em indivíduos com mais de 

70 anos e em menores de 1 ano de idade. (FERNANDES, et al. 

2020). 
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Silva e Latorre, 2020 em seus estudos descreveram a 

quantidade de 1.403 novos casos e 382 óbitos de LLA em 

crianças no Município de São Paulo. Para os casos novos, a 

maioria foi diagnosticada entre 2000 a 2004, de 0 a 4 anos, do 

sexo masculino e residentes na regional Sudeste, que é uma 

região com melhores condições de vida. A maioria dos óbitos 

ocorreram no período de 2005 a 2009, eram crianças de 5 a 9 

anos, do sexo masculino e residentes na regional Norte, que 

tem índices de qualidade de vida piores do que os da regional 

Sudeste. A taxa de incidência geral foi de 34,7 casos novos por 

1 milhão, e a taxa de mortalidade foi de 9,0 óbitos por 1 milhão. 

No Brasil, em todas as regiões e incluindo a região 

nordeste a incidência de Leucemia Linfóide é maior em homens 

do que nas mulheres, entretanto a faixa etária varia de acordo 

com cada região. No nordeste, a faixa etária de de 0-4 anos e 

de 10-14 são as mais prevalentes, enquanto em outras regiões 

a faixa etária mais prevalente é a de 0-4 anos (INCA, 2016). 

Devido o nordeste Brasileiro expressar maior 

vulnerabilidade social se equiparado a outras regiões, no 

âmbito referente ao nível de desenvolvimento humano e 

serviços essenciais de saúde, ela indica o maior índice de 

mortalidade infantil por LLA no Brasil, com números de óbitos 

acima da média nacional em quaisquer as faixas etárias e em 

ambos os sexos (DIAS; SILVA; OLIVEIRA, 2016). 

Considerando a análise da mortalidade, em um estudo 

realizado por Vieira et al., 2017, no qual evidencia a mortalidade 

no Brasil, por leucemia linfóide em crianças no período de 2011 

a 2014, foi observado que na faixa etária dos 10 e 14 anos, as 

meninas têm maior incidência de mortalidade. Enquanto os 

meninos apresentaram maior registros entre cinco e nove anos. 
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Dados coletados do Instituto Nacional do Câncer – INCA, 

sobre os casos consolidados por 100 mil habitantes de homens 

ou mulheres na região Nordeste entre os anos de 2010 e 2020 

demonstraram evolução na diminuição de mortes levando em 

consideração o período de 2010 a 2014 que obteve uma média 

de 102 óbitos para homens e a média de 54 óbitos para 

mulheres e entre os anos de 2015 a 2019 obteve uma média 76 

óbitos para homens e a média de 63 óbitos no grupo das 

mulheres demonstrando evolução na diminuição de mortes 

nesse período (Tabela 1). A evolução nesse perfil de tratamento 

pode estar relacionada a maior adesão ao tratamento, acesso 

a informação ou conhecimento prévio sobre os primeiros 

sintomas. A evolução ainda é lenta devido ao alto custo de 

tratamento e a região Nordeste pertencer a um país emergente 

e ser considerada uma das regiões mais pobres do Brasil, 

quando comparada com outras regiões. Os dados referentes ao 

ano de 2020 ainda não estão sendo ajustados pelo INCA, não 

sendo possível mensurar o valor neste trabalho. 

Na faixa etária de 00 a 19 anos no grupo dos homens em 

2010 os números de óbito foram de 102 com maior valor nas 

idades de 05 a 09 anos com 30 óbitos e de 10 a 14 anos com 

34 óbitos. Em 2011 houve decréscimo apresentando um total 

de 88 óbitos com destaque nas idades de 05 a 09 anos que 

obteve um valor de 29 óbitos. No ano de 2012 foi apresentado 

um valor de 94 óbitos e nas idades de 05 a 09 anos apresentou 

um índice maior com 32 óbitos. Em 2013 o total de mortes foi 

de 78 apresentando maior queda nas idades de 10 a 14 anos 

com 13 mortes. Já em 2014 e 2015 obteve-se respectivamente 

um valor de 75 e 76 óbitos apresentando uma diferença de 3 e 

2 óbitos se comparados a 2013. 
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Aconteceu um aumento do número de casos para o 

grupo dos homens em 2016 com um valor 100 óbitos onde as 

faixas etárias de 00 a 04 anos obteve um valor de 28 mortes e 

de 05 a 09 anos com 31 mortes, logo em 2017 a tendência subiu 

para 107, o declínio veio acontecer em 2018 com 88 óbitos e 

em seguida 2019 com 94 óbitos. 

Nos valores brutos ajustados nas idades de 00 a 19 anos 

por 100 mil mulheres, em 2010 apresentou 102 óbitos 

destacando de 00 a 4 anos e de 05 a 09 anos com valores de 

19 e 13 mortes respectivamente, não aconteceu evolução para 

2011 ele apresentou um valor de 55 óbitos. O aumento da 

incidência aconteceu de maneira comedida em 2012 com 57 

óbitos uma diferença de 2 vidas em relação ao ano anterior. A 

evolução positiva aconteceu em 2013 com um valor de 45 

óbitos em destaque as idades de 00 a 04 anos e 15 a 19 anos 

com 5 e 8 óbitos apresentando menor número de perdas pela 

doença. Já, em 2014 os números voltaram a subir com 56 óbitos 

mantendo o padrão parecido com os anos de 2010 a 2012. 

A partir 2015 aconteceu um aumento de óbitos no grupo 

das mulheres com 63 óbitos, em seguida 2016 e 2017 

apresentaram valores de 64 e 65 mortes deixando-os 

relativamente próximos em números, com queda em 2018 que 

apresentou o número de 60 óbitos e o aumento significativo em 

2019 com 71 mortes valores, observou-se um aumento 11 

óbitos de 2018 para 2019 nas idades de 00 a 14 anos. 

Na faixa etária de 00 a 19 anos no grupo dos homens em 

2010 os números de óbito foram de 102 com maior valor nas 

idades de 05 a 09 anos com 30 óbitos e de 10 a 14 anos com 

34 óbitos. Em 2011 ouve decréscimo apresentando um total de 

88 óbitos com destaque nas idades de 05 a 09 anos que obteve 
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um valor de 29 óbitos. No ano de 2012 foi apresentado um valor 

de 94 óbitos e nas idades de 05 a 09 anos apresentou um índice 

maior com 32 óbitos. Em 2013 o total de mortes foi de 78 

apresentando maior queda nas idades de 10 a 14 anos com 13 

mortes. Já em 2014 e 2015 obteve-se respectivamente um valor 

de 75 e 76 óbitos apresentando uma diferença de 3 e 2 óbitos 

se comparados a 2013. 

Aconteceu um aumento do número de casos para o 

grupo dos homens em 2016 com um valor 100 óbitos onde as 

faixas etárias de 00 a 04 anos obteve um valor de 28 mortes e 

de 05 a 09 anos com 31 mortes, logo em 2017 a tendência subiu 

para 107, o declínio veio acontecer em 2018 com 88 óbitos e 

em seguida 2019 com 94 óbitos. 

Nos valores brutos ajustados nas idades de 00 a 19 anos 

por 100 mil mulheres, em 2010 apresentou 102 óbitos 

destacando de 00 a 4 anos e de 05 a 09 anos com valores de 

19 e 13 mortes respectivamente, não aconteceu evolução para 

2011 ele apresentou um valor de 55 óbitos. O aumento da 

incidência aconteceu de maneira comedida em 2012 com 57 

óbitos uma diferença de 2 vidas em relação ao ano anterior. A 

evolução positiva aconteceu em 2013 com um valor de 45 

óbitos em destaque as idades de 00 a 04 anos e 15 a 19 anos 

com 5 e 8 óbitos apresentando menor número de perdas pela 

doença. Já, em 2014 os números voltaram a subir com 56 óbitos 

mantendo o padrão parecido com os anos de 2010 a 2012. 

A partir 2015 aconteceu um aumento de óbitos no grupo 

das mulheres com 63 óbitos, em seguida 2016 e 2017 

apresentaram valores de 64 e 65 mortes deixando-os 

relativamente próximos em números, com queda em 2018 que 

apresentou o número de 60 óbitos e o aumento significativo em 
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2019 com 71 mortes valores, observou-se um aumento 11 

óbitos de 2018 para 2019 nas idades de 00 a 14 anos. 

 

Tabela 1. Número de mortalidade por LEUCEMIA LINFOIDE, brutas e 

ajustadas por idade, pelas populações mundial e brasileira de 2010, por 

100.000 homens e mulheres, região Nordeste. 

Idade 

Homens 

Número de óbitos ano por Leucemia Linfoide Total por 

idade 

T
O

T
A

L
 D

E
 C

A
S

O
S

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

00 a 04 

anos 14 20 22 21 14 17 28 18 17 21 192 

05 a 09 

anos 30 29 32 21 21 19 31 33 17 24 257 

10 a 14 

anos 34 19 23 13 22 17 17 28 25 24 222 

15 a 19 

anos 24 20 17 23 18 23 24 25 29 25 228 

Total 102 88 94 78 75 76 100 104 88 94 
899 

Média 102 76 

  

Idade 

Mulheres 

Número de óbitos por ano por Leucemia Linfoide Total por 

idade 

T
O

T
A

L
 D

E
 C

A
S

O
S

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

00 a 04 

anos 19 12 18 5 19 17 22 21 17 20 170 

05 a 09 

anos 13 14 13 16 17 17 18 19 19 20 166 

10 a 14 

anos 7 14 14 16 14 14 14 16 7 23 139 

15 a 19 

anos 15 15 12 8 6 15 10 9 17 8 115 

Total 54 55 57 45 56 63 64 65 60 71 
590 

Média 54 63 

Fonte: Adaptado de INCA. 2021 

 

De acordo com Vieira et al. 2018, o nordeste é o 3° em 

casos de incidência por LLA no Brasil, com cerca de 164 casos 

em ambos os sexos, ocupando o 1° lugar está o sudeste com 

506 casos, e em 2° o norte, com 228 casos, em todas essas 

regiões, os casos em meninos se destacaram. Levando-se em 

consideração o número total de casos. 
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Verifica-se, que as condições sociais e econômicas que 

afetam regiões Brasileiras como o Nordeste brasileiro 

repercutem no nível educacional e na saúde da população. O 

impacto sobre estas condições pode refletir no diagnóstico 

tardio de doenças como as leucemias, o que leva a utilização 

de tratamentos mais agressivos para os acometidos, podendo 

levar ao abandono do tratamento.  O que reflete no 

acompanhamento pós-tratamento que por vezes acaba não 

sendo executado. No entanto, apesar do cenário ser 

preocupante, dados literários revelam que até a década de 70 

menos de 5% das crianças diagnosticadas com LLA 

sobreviviam mais de cinco anos. Logo, estudos que detém mais 

conhecimento sobre a doença estão avançando e 

proporcionando um declínio a essa taxa de mortalidade 

(GOMES, 2017). 

A maior demanda para tratamento de serviços de alta 

complexidade, como o câncer, é direcionado ao Sistema Único 

de Saúde (SUS). E, apesar de obter um parâmetro acima do 

recomendado pelo Ministério da Saúde em relação aos 

procedimentos quimioterápicos do total de consultas 

realizadas, dados mostram que São Paulo obteve uma redução 

no gasto anual per capita com procedimentos em quimioterapia, 

sendo consequência da redução ou menor frequência de 

procedimentos (SILVA, LATORRE; 2020). 

Algumas barreiras são encontradas no Brasil em relação 

ao tratamento das Leucemias dentre elas a LLA que é uma 

neoplasia infantil curável, pode-se citar o novo Regime Fiscal, 

apresentado por meio da Proposta de Emenda à Constituição 

nº 241/2016 (PEC 241) que dispõe do congelamento dos 

financiamentos em saúde, vislumbrando um cenário de piora 
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nas taxas de sobrevida das leucemias infantis em anos futuros, 

vale salientar que existe cuidado adequado para o devido 

tratamento (SILVA, LATORRE; 2020). 

CONCLUSÕES  

 

A proliferação descontrolada de células anormais e que 

pode ocorrer em qualquer local do organismo, é responsável 

pelo desenvolvimento do Câncer que pode ocorrer em diversas 

faixas etárias, é uma neoplasia responsável pela segunda 

causa de morte em crianças e adolescentes 00 a 19 anos. Estes 

óbitos podem estar relacionados a determinantes sociais de 

saúde, devido esses determinantes constituírem aspectos 

sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 

comportamentais, os quais podem contribuir com o 

desenvolvimento de problemas de saúde. Os estados mais 

pobres no Brasil pertencem à região Nordeste, o que é possível 

elucidar a vulnerabilidade social de crianças e adolescentes 

desta região. 

As condições sociais e econômicas que afetam regiões 

Brasileiras como o Nordeste brasileiro repercutem no nível 

educacional e na saúde da população. O impacto sobre estas 

condições pode refletir no diagnóstico tardio de doenças como 

as Leucemias, o que leva a utilização de tratamentos mais 

agressivos para os acometidos, podendo levar ao abandono do 

tratamento. Por ser uma região mais frágil em relação ao índice 

de desenvolvimento humano e serviços essenciais de saúde, 

ela apresenta o maior índice de mortalidade infantil por LLA no 

Brasil, com números de óbitos acima da média nacional em 

todas as faixas etárias e em ambos os sexos. 
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 Dados coletados do Instituto Nacional do Câncer – INCA, 

sobre os casos consolidados por 100 mil habitantes homens ou 

mulheres da região Nordeste entre os anos de 2010 a 2020 

demonstraram evolução na diminuição de mortes levando em 

consideração o período de 2010 a 2014. Esta evolução no 

tratamento pode estar relacionada a maior adesão ao 

tratamento, políticas de saúde e acesso à informação ou 

conhecimento prévio sobre os primeiros sintomas. 

A maior demanda para tratamento de serviços de alta 

complexidade, como o câncer, é direcionado ao SUS. Barreiras 

encontradas no Brasil em relação ao tratamento das Leucemias 

dentre elas a LLA que é uma neoplasia infantil curável, pode-se 

citar o novo Regime Fiscal, que dispõe do congelamento dos 

financiamentos em saúde, vislumbrando um cenário de piora 

nas taxas de sobrevida das leucemias infantis em anos futuros, 

vale salientar que existe cuidado adequado para o devido 

tratamento. 
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RESUMO: A COVID-19, até meados de julho de 2021, já deixou 
aproximadamente 4 milhões de óbitos em todo mundo. Sabe-
se que essa doença pode evoluir e ocasionar a elevação de 
marcadores de coagulação, o que aumenta o risco de eventos 
trombóticos. Apesar da terapia medicamentosa permanecer 
sendo um mistério, no caso de indícios de coagulopatia, deve-
se ser avaliado o uso de anticoagulantes para tratar essa 
possível complicação. Assim, o objetivo deste estudo é 
investigar na literatura científica o uso de anticoagulantes, como 
heparina e rivaroxabana, para prevenção de eventos 
trombóticos em pacientes com COVID-19 grave. Foi realizado 
uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e exploratório 
durante o mês de julho de 2021, baseando-se na busca de 
artigos científicos nas bases eletrônicas Scielo, PubMed e 
ScienceDirect, utilizando como descritores: manejo de eventos 
trombóticos; heparina e rivaroxabana. Na prática clínica existem 
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dois principais tipos de heparina: heparina não fracionada e 
heparina de baixo peso molecular, sendo a segunda mais 
segura e eficaz. A rivaroxabana é um medicamento que 
apresenta administração oral e pode ser utilizada de maneira 
isolada ou combinada, sendo uma alternativa para pacientes 
com trombose venosa profunda. Conclui-se que a equipe 
assistencial deve ficar atenta aos sinais e sintomas que 
indiquem risco de trombofilia, pois esses medicamentos só 
devem ser utilizados na presença de risco de trombose e não 
profilaticamente.  
Palavras-chave: COVID-19. Heparina. Rivaroxabana. 

Trombofilia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É datado que o primeiro caso de COVID-19 foi na cidade 

de Wuhan, província de Hubei, na China em dezembro de 2019 

(Guan W-J, et al 2020). Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (WHO, 2021), até meados de novembro de 2021, os 

casos confirmados de COVID-19 já passam de 255 milhões em 

todo o mundo, incluindo aproximadamente 4 milhões de óbitos. 

No Brasil, os casos confirmados giram em torno de 21,9 

milhoes, desses, 612 mil vieram a óbito. É importante ressaltar 

ainda que aproximadamente 20% dos casos confirmados 

normalmente evoluem com características graves ou severas 

da doença, necessitando de internação médica (WHO, 2021).  

Os achados clínicos mais comuns encontrados em 

pacientes infectados incluem febre, dispneia, tosse, diarreia, 

fadiga, anosmia, hipogeusia, além de achados laboratoriais 

como leucopenia e linfopenia e em casos mais graves da 

doença os infectados podem apresentar pneumonia viral e 
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síndrome respiratória aguda severa (Brasil, 2020; Zhu, et al 

2020). 

A fisiopatologia da COVID-19 consiste na entrada do 

SARS-Cov-2 em vários tecidos do corpo, chamando mais 

atenção para o epitélio alveolar, o que resulta em uma reação 

imune do hospedeiro infectado. Quando a doença está bem 

instalada, a resposta inflamatória é sistêmica, ocasionando uma 

condição denominada de “tempestade de citocinas”, gerando 

alterações endoteliais pró-trombóticas (Nascimento, et al 2020).  

Foi realizado um estudo envolvendo necrópsia de 

pacientes com COVID-19, nesse foi possível observar que os 

pulmões apresentavam características vasculares específicas, 

além da presença do vírus no seu endotélio. Após análise 

histológica, foi possível constatar que esses pacientes tinham 

inúmeros no tecido pulmonar e que a presença desses trombos 

nos capilares alveolares foi cerca de nove vezes mais 

prevalente nos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, quando 

comparado aos pacientes com infecção por ouyros vírus 

(Nascimento, et al 2020). 

Estudos recentes apresentam correlação entre a doença 

e a elevação de alguns marcadores de coagulação e o aumento 

do índice de letalidade entre as pessoas com a COVID-19, 

aumentando principalmente o risco de ocorrência de eventos 

trombóticos como coagulação intravascular disseminada, 

trombose venosa profunda e embolia pulmonar (Danzi, et al 

2019). 

O dímero-D é um dos marcadores bioquímicos que mais 

se elevam no soro de pacientes com estágio grave da COVID-

19 (Saghazadeh, et al 2020).  A elevação desse biomarcador 

normalmente acontece na presença de fibrinólise sistêmica de 

coágulos formados na microvasculatura pulmonar e em eventos 
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trombóticos como acidente vascular cerebral, trombose venosa 

profunda, tromboembolismo pulmonar e coagulação 

intravascular disseminada (Rosa, 2020). 

A terapia medicamentosa em pacientes COVID-19 ainda 

segue muito complexa, entretanto, de acordo com os critérios 

estabelecidos pela Sociedade Internacional de Trombose e 

Hemostasia, na presença de indícios de coagulopatia induzida 

por sepse e/ou elevação de dímero-D, associado a presença de 

outros biomarcadores que denotem gravidade, é possível 

identificar melhores desfechos clínicos nesses pacientes com a 

presença de terapia com anticoagulante. Tendo em vista que 

essa terapia não é isenta de riscos, podendo causar 

complicações hemorrágicas graves, assim deve-se respeitar os 

perfis de risco trombótico e hemorrágico afim de garantir 

melhores desfechos clínicos nesses pacientes (Nascimento, et 

al 2020; Iba, et al 2019). 

A literatura afirma que após a avaliação do risco de 

sangramento, existe uma indicação de tromboprofilaxia 

farmacológica para pacientes internados com COVID-19. 

Entretanto, existe ainda muito debate referente a qual 

anticoagulante e dose seria o ideal para os pacientes com essa 

efermidade. Com isso, as declarações antitrombóticas atuais 

são muito conflitantes, principalmente em alguns pacientes com 

risco de tromboembolismo pós alta hospitalar, com alguns 

cientistas defendendo a tromboprofilaxia de rotina, em 

contraste, com outros que não indicam essa terapia 

(Ramacciotti, et al 2021). 

Um estudo retrospectivo realizado em um hospital de 

Wuhan na China, demonstrou que em pacientes COVID-19 

grave que apresentavam elevação considerável de dímero-D, 

quando fizeram terapia com anticoagulante como heparina não 
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fracionada ou heparina de baixo peso molecular, houve 

diminuição significativa da taxa de mortalidade (Tang, et al 

2020).  

Nesse contexto, devido ao elevado impacto de saúde 

pública causado pela pandemia da COVID-19, além das 

possíveis complicações que essa doença pode causar, esse 

estudo tem como objetivo investigar na literatura científica o uso 

de anticoagulantes, como heparina e rivaroxabana, para a 

prevenção de eventos trombóticos em pacientes com COVID-

19 grave. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Por meio de um levantamento bibliográfico foi realizado 

uma revisão na literatura entre os meses de julho e agosto de 

2021, através de publicações indexados nas bases de dados 

eletrônicas ScientificElectronic Library Online (Scielo), National 

Library of Medicine (PubMed) e ScienceDirect. 

 Foram utilizados trabalhos na categoria português, inglês 

e espanhol sendo inclusos artigos categorias original e revisão 

de literatura, além de livros e relatos de caso, que contivessem 

em seu título e⁄ou resumo os descritores: manejo de eventos 

trombóticos; heparina e rivaroxabana. 

 Foram excluídos desse trabalho os artigos que não 

atendiam os critérios de inclusão ditos anteriormente, os 

publicados em outros formatos que não sejam artigos científicos 

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

caso, resenha etc.), os que não descreviam suficientemente os 

dados objetivados para realização do trabalho e os que 

estavam em outro idioma se não os apresentados na 

metodologia. 
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 Após a leitura dos resumos, foram excluídos aqueles que 

não possuíam informações relevantes que somassem na 

elaboração do levantamento bibliográfico e aqueles com 

informações repetidas. 

Os artigos selecionados foram avaliados com a finalidade de 

dar suporte científico na elaboração desse trabalho sobre a 

terapia farmacológica para o uso de heparina e rivaroxabana 

para tratamento de eventos trombóticos em pacientes COVID-

19, focados principalmente, em assuntos como mecanismo de 

ação desses fármacos, dosagem, farmacocinética, interações 

medicamentosas, reações adversas e eficácia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo o Consenso da Associação de Medicina 

Intensiva Brasileira (2020), a indicação da heparina só existe na 

associação de riscos aumentados a eventos trombóticos, ou 

seja, não existe recomendação profilática em pacientes COVID-

19. É sabido da predisposição que esses pacientes apresentam 

para eventos trombóticos, entretanto a equipe assistencial deve 

atentar para os sinais e sintomas de cada paciente. 

Tendo em vista que a rivaroxabana é um medicamento 

relativamente novo no mercado e que existem poucos estudos 

referentes a sua indicação em pacientes COVID-19, as 

diretrizes clínicas são baseadas nas já descritas na literatura. 

Assim, Aguideline Antithrombotic Therapyof VTE Disease do 

American Collegeof Chest (2012) destaca que a rivaroxabana 

por via oral pode ser utilizada de maneira isolada ou combinada, 

sendo uma alternativa para a terapia inicial e de manutenção 

em pacientes com trombose venosa profunda. 
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Heparina não fracionada e de baixo peso molecular 

 

Mecanismo de ação 

 

Na prática clínica existem dois principais tipos de 

heparina usadas: heparina não fracionada (HNF) e heparina de 

baixo peso molecular (HBPM).  

 

Figura 1: A heparina e a HBPM intermedeiam a 

inativação da trombina ou do fator Xa. 

 
Fonte: Whalen, Finkel & Panavelil, 2016, p. 300. 

 

A HNF é um poliânion com carga elevada que apresenta 

peso molecular de 15.000 Daltos (Da). Seu mecanismo de ação 

consiste no resultado da ligação reversível com um inibidor de 

serino protease, a antitrombina III.  Esse complexo é capaz de 

inibir com até 1000 vezes mais atividade a trombina e os fatores 

de coagulação VIIa, IX, X e XI (De Alcântara Júnior, et al 2021) 

(Figura 1). 

A HBPM surgiu como uma nova alternativa que tivesse 

uma maior facilidade no manuseio, sendo administrado de 
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forma subcutânea e melhor eficácia.  Após vários estudos, foi 

possível despolarizar a molécula da HNF e assim levou ao 

isolamento da HBPM, tendo em média 8.000 Da. Isso permitiu 

que cadeias com 18 ou mais unidades de sacarídeos se 

ligassem a trombina, apresentando então baixa atividade a 

antitrombina III, mas mantendo a capacidade de inativar o fator 

Xa (Figura 1). Devido a essas características, é dispensável a 

monitorizarão na maioria dos pacientes, excedendo as 

grávidas, obesos e pacientes com disfunção renal (De 

Alcântara Júnir, et al 2021; Arantes, 2018).  

É importante ressaltar ainda que além da atividade 

antitrombótica, alguns autores postulam que a heparina 

apresenta atividades antiinflamatórias e antivirais. Em relação 

as suas propriedades antiinflamatórias, pode ocorrer por meio 

do bloqueio da selectina, inibição da geração de bradicinina e 

trombina, além de ligações com citocinas inflamatórias, o que 

possibilita diminuição acentuada da inflamação. No que diz 

respeito a sua atividade antiviral, a heparina pode diminuir a 

interação viral com o receptor da enzima conversora de 

agiotensina, principal sitio de ligação da SARS-CoV-2, 

ocasionando menor interação entre esses complexos 

resultando numa infecção possivelmente mais branda (Bikdeli, 

et al 2020). 

 

Dosagem 

 

É recomendado que a dose de HBPM seja entre 40 a 

60mg subcutânea 1 vez ao dia ou HNF 5.000 UI subcutânea 2 

a 3 vezes ao dia. Esses medicamentos não devem ser utilizados 

em casos de alto risco de sangramento, sangramento ativo e 



ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO MANEJO DE EVENTOS 

TROMBÓTICOS EM PACIENTES COVID-19 

63 
 

plaquetopenia grave. A HBPM deve ser utilizada com cautela 

em pacientes com disfunção renal (Falavigna, et al 2020). 

Farmacocinética 

A HNF apresenta ligação inespecífica à proteína 

plasmática. É propensa a ligar-se a superfícies e proteínas 

carregadas positivamente. Em média 1/3 da HNF circulante é 

inativada, principalmente pela ligação com proteínas do plasma, 

as derivadas de plaquetas e células endoteliais, o que resulta 

em uma resposta bastante variável. Apresenta tempo de meia-

vida em aproximadamente oito a dez horas (Staico, et al 2004). 

As HBPM ligam-se menos as células endoteliais e as 

proteínas plasmáticas, portanto são mais previsíveis a taxa de 

eliminação, resposta dose e bioatividade. Sua meia-vida gira 

em torno de doze horas, permitindo o espaçamento entre as 

doses, além disso apresenta melhor absorção subcutânea. 

Possui como principal vantagem a dispensa da necessidade de 

monitorização laboratorial, em consequência da sua relação 

dose-efeito (Staico, et al 2004). 

Os rins são responsáveis pela principal via de excreção, 

portanto deve-se levar em consideração o uso desses 

medicamentos em pacientes com comprometimento renal. A 

HNF não precisa ser reajustada em casos de paciente com essa 

enfermidade, entretanto, deve-se ter cautela em casos de altas 

doses, pois pode haver uma maior eliminação renal em altas 

doses, além do aumento de meia-vida do fármaco. A HBPM 

necessita de ajuste de dose nesse tipo de paciente, pois pode-

se existir um maior risco de sangramento devido a diminuição 

da depuração renal, ou seja, aumentando a biodisponibilidade 

do fármaco. Assim, recomenda-se a de 0,5-1 mg/kg/dia em 

paciente com taxa de filtração glomerular menor que 30ml/min 

(Nunes & Lima, 2020). 
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Tabela 1: Comparação das características da HNF e 

HBPM. 

Características HNF  HBPM 

Fonte Biológico Biológico 

Peso Molecular 15.000 5.000 

Alvo Xa e IIa Xa e IIa 

Biodisponibilidade 30  90 

Meia-vida (h) 1 4 

Excreção Renal Não Sim 

Efeito Antídoto Completo Parcial 

Trombocitopenia < 5% < 1% 

 

Fonte: Goodman & Gilman’s, 2011, p. 854 (Adaptado). 

 

Interações medicamentosas 

 

O uso de ácido acetilsalicílico (AAS), um fármaco 

pertencente ao grupo dos anti-inflamatórios não-esteroides, 

com propriedades analgésicas, antipirética, anti-inflamatório 

eanti-agregante plaquetário, quando combinando com a HNF 

ou HBPM pode potencializar o risco de sangramentos, pois o 

AAS aumenta esse risco através do bloqueio da síntese de 

tromboxano A2 nas plaquetas, implicando em uma interação 

medicamentosa com características moderadas, assim deve-se 

haver o monitoramento dessa interação para que possíveis 

fatalidades sejam evitadas (De Mesquita, 2020). 

Outra interação medicamentosa clinicamente 

significativa vem do uso concomitante da HBPM com a 

varfarina, aumentando principalmente o risco de sangramento, 
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sobretudo em idosos. Assim, recomenda-se o monitoramento 

frequente dos sinais e sintomas de sangramento (Veloso et al, 

2019). 

 

Reações adversas 

 

Uma das principais reações adversas a medicamentos 

envolvendo as heparinas, é o risco aumentado de hemorragia, 

sendo necessário o frequente monitoramento do tempo parcial 

de tromboplastina ativada, hemoglobina, hematócrito e 

plaquetas (Afonso, 2016).  

Deve-se levar em consideração o possível aparecimento 

de episódios de trombocitopenia induzida por esse fármaco, 

sendo caracterizada como uma condição causada quando 

alguns indivíduos, fazendo o uso desse medicamento, passam 

a produzir auto-anticorpos contra o complexo formado pela 

heparina+fatores de coagulação. Esses anticorpos irão ativar 

de forma sistêmica as plaquetas o que ocasiona eventos 

trombóticos potencialmente letais (Patriarcheas, 2020).  

Foi relatado um caso de plaquetopenia induzida por 

heparina associado a infecção por Covid-19 em um hospital 

universitário do interior do Rio Grande do Sul. Tratava-se de um 

homem branco com 49 anos. Foi iniciada profilaxia para 

tromboembolismo com HBPM 40 mg subcutânea. Após 7 dias 

o paciente evoluiu com dor abdominal e ausência de pulso 

arterial em membro inferior esquerdo. Após vários exames foi 

possível constatar que o paciente apresentava grave 

plaquetopenia e formação de um trombo. Com isso, foi 

realizada a administração de HNF, o que ocasionou a 

diminuição ainda mais dos índices de plaquetas, sendo 

suspendido logo em seguida esse medicamento. Assim, foi 
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aconselhado fazer uso de rivaroxabana 15mg duas vezes ao 

dia, o que aumentou os níveis de plaquetas do paciente, além 

de não ocorrer sangramentos e nem quadros trombóticos. 

Assim, é imprecindivel o monitoramento das plaquetas em 

indivíduos que iniciam o uso de HNF e HBPM, principalmente 

nos pacientes COVID-19 (Cysne et al, 2020). 

É importante ressaltar que a HBPM pode ser 

considerada mais segura que a HNF, pois ela apresenta um 

potencial de sangramento ligeiramente menor que a HNF. Além 

disso, o risco de trombocitopenia induzida por heparina é 

menos incidente em pacientes que fazem uso da HBPM, 

girando em torno de 0,2%, enquanto que na HNF esse valor 

chega a 2,6% (Batista, 2021). 

Eficácia 

Levando em consideração que a trombofilia pode ser 

considerada como uma das principais complicações 

encontradas em pacientes COVID-19 grave, a heparina deve 

ser considerada como um medicamento promissor para 

tratamento dessa enfermidade, tendo em vista sua ação 

anticoagulante (Barreto et al, 2021).  

Um estudo chinês avaliou 449 pacientes COVID-19 

graves ou críticos, dos quais 99 receberam heparina por, pelo 

menos, 7 dias e 350 pacientes controle. Foi possível constatar 

nesse estudo que a mortalidade foi semelhante nos dois grupos 

após 28 dias (Heparina 30,3% versus controle 29,7%), 

entretanto é importante ressaltar que naqueles pacientes que 

apresentavam valores de até 6 vezes mais o limite da 

normalidade de dímero-d, houve um diminuição significativa 

nas taxas de mortalidade desses indivíduos, assim deve-se 

levar em consideração o uso desse medicamento sendo 

individualizado para cada paciente (Tang et al, 2020). 
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Com o objetivo de avaliar a eficácia da HBPM foi 

realizado um estudo, onde a amostra consistia em 42 pacientes, 

sendo 13 fazendo uso de HBPM de 40mg ao dia,  2 pacientes 

de HBPM 20mg dia, 4 nadroparina 4.100UI ao dia e 2 HBPM 

sódica 5.000UI ao dia, além de 21 pacientes controle. Foi 

possível constatar que naqueles pacientes que faziam uso da 

heparina houve redução significativa da dosagem de dímero-D 

e de IL-6, mostrando que essa terapia pode ser uma opção em 

pacientes com esses marcadores aumentados, o que leva a um 

alto risco de trombofilia (Shi et al, 2020). 

 

Rivaroxabana 

 

Mecanismo de ação 

 

Esse medicado é um derivado da oxazolidinona, 

administrado de forma oral, com seletividade de 

aproximadamente 10.000 vezes maior que qualquer outra 

serina protease ao fator X ativado (Xa), sendo assim, altamente 

seletivo. Seu mecanismo de ação consiste na ligação direta ao 

fator Xa, impedindo a extensão de trombos e bloqueando a 

geração adicional de trombina (Fernandes et al, 2016). 

 

Dosagem 

 

Segundo Einstein (2010), a terapia consiste na utilização 

de 15mg duas vezes ao dia de rivaroxabana.  

Após a alta hospitalar, de acordo Food and Drug 

Administration a dose de rivaroxabana a ser utilizada por via 

oral deve ser de 10mg uma única vez ao dia, por 31 a 39 dias 

(Rossi, 2020). 
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Farmacocinética 

 

Esse medicamento tem início de ação em torno de 30 

minutos após sua administração. Apresenta biodisponibilidade 

superior a 80%, especialmente quando é administrado na 

presença de alimentos, assim é recomendado sua ingestão 

junto com a alimentação. Tendo em vista que sua absorção 

ocorre prioritariamente no estômago, duodeno e jejuno 

proximal, ele pode ser usado por via oral ou sonda gástrica 

(Fernandes et al, 2016; Sanches, 2019). 

Aproximadamente 2/3 da dose oral é metabolizada pelo 

fígado, sendo o citocromo P450 (CYP3A4) e glicoproteína P (P-

gp) os responsáveis por isso. A meia-via gira em torno de 5 a 9 

horas em jovens e 11 a 13 horas em idosos. O medicamento é 

contraindicado em pacientes com doença hepática, incluindo 

cirrose, e em risco de sangramento clinicamente significativo 

(Fernandes et al, 2016; Sanches, 2019). 

 

Interações medicamentosas 

 

A ação dos anticoagulantes orais, incluindo a 

rivaroxabana, é modificada na presença dos antivirais 

lopinavir/ritonavir. A utilização concomitantemente desses 

medicamentos é desaconselhada, assim deve-se diminuir as 

doses dos anticoagulantes e ter uma monitorização mais 

rigorosa sobre o tempo de protrombina em pacientes que fazem 

esse uso (Itkonen et al, 2019; Marsousi et al, 2018). 

Os fármacos que apresentam metabolização hepática 

que utilizam o citocromo P450 CYP3A4, como antifúngicos 

azólicos, inibidores de protease e alguns antiepilépticos podem 

interferir na biodisponibilidade da rivaroxabana, devendo ser 



ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO MANEJO DE EVENTOS 

TROMBÓTICOS EM PACIENTES COVID-19 

69 
 

evitada sua coadministração (Do Nascimento Galego et al, 

2017).  

 

Reações adversas 

 

A rivaroxabana apresenta baixo risco de sangramento, 

possui como reação adversa à medicamento mais frequente a 

dispepsia, principalmente sinais como desconforto abdominal, 

queimação e flatulência (Jun, et al 2017).  

Apesar de apresentar reduzido risco de sangramento, a 

principal complicação hemorrágica com o uso desse 

medicamento é sangramento gastrointestinal. Pode ser 

possível também a visualização de hematúria, hematoma 

epidural e sangramento gengival. Além disso, é descrito na 

literatura a presença de equimoses cutâneas (Li, et al 2020). 

Outras possíveis reações presentes com o uso desse 

medicamento são febre, edema de membros inferiores, 

náuseas, anemia, trombocitopenia, taquicardia, hipotensão, 

cefaleia, astenia, boca seca, vômitos, erupção e prurido 

cutâneo, além de hipersensibilidade (Do Nascimento Galego et 

al, 2017). 

 

Eficácia 

 

Sugestões recentes recomendam que a rivoroxabana 

seja preferida do que o tratamento anticoagulante com a 

vafarina, pois apresenta melhor perfil de segurança com 

dosagem fixa sem a necessidade de monitoramento 

laboratorial, além de menos riscos de sangramento (Di tano et 

al, 2020). 
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A rivaroxabana é considerado um medicamento 

relativamente novo no mercado, entretanto seu primeiro grande 

estudo de eficácia foi realizado por Einstein (2010), onde foi 

comprovado que esse medicamento é tão eficaz quanto ao 

tratamento convencional, ou seja, a heparina, em relação as 

taxas de incidência de tromboembolismo venoso. No quesito 

segurança, é importante ressaltar que esse medicamento 

apresenta menos chances de sangramento do que a terapia 

usual, assim sendo um tratamento mais seguro, principalmente 

em pacientes hemodinamicamente instáveis (Fernandes et al, 

2016). 

Foi descrito em um relato de caso, uma paciente do sexo 

feminino, com 58 anos, que apresentou com uma complicação 

de COVID-19 uma eferminade denominada de neurite óptica 

isquêmica não arterítica, doença a qual é caracterizada como 

um distúrbio oftalmológico causado pela redução do fluxo 

sanguíneo para o nervo óptico, possivelmente ocasionado a 

partir da formação de trombos. Assim, foi optado que o 

tratamento consistisse na utilização de rivaroxabana 10 mg uma 

vez ao dia no decorrer de 100 dias de tratamento. Foi possível 

constatar que após 40 dias de tratamento a paciente relatou ter 

recuperado completamente seu campo visual. Portanto, o uso 

da Rivaroxabana, pode ser considerada como uma alternativa 

terapêutica para ser utilizada em complicações decorrentes de 

COVID-19 (De Oliveira Filho, et al 2021). 

  

CONCLUSÕES  

 

Pela sua elevada taxa de mortalidade, a COVID-19 se 

tornou uma das principais doenças dos últimos tempos. Tendo 

em vista todo o histórico e evolução da doença, muito se tem 
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estudado para melhorar o prognóstico dos infectados. Assim, 

nos casos de risco de trombofilia, as heparinas e a rivaroxabana 

são potenciais alternativas medicamentosas para tratar uma 

das possíveis complicações dessa enfermidade.  

Levando sempre em consideração os parâmetros de 

segurança referente a esses fármacos, como no caso da HNF 

e HBPM, tendo como principais reações adversas o risco de 

hemorragia, além da trombocitopenia induzida por heparina. 

Além desses, a rivaroxabana, que apesar de ser bastante 

segura pode aumentar o risco de hemorragias e casos de 

desconforto abdominal, queimação e flatulência. 

Nesse contexto, o clínico responsável pela prescrição 

deve levar em consideração que esses medicamentos só 

devem ser indicados na presença de riscos aumentados a 

eventos trombóticos, ou seja, não existe indicações profiláticas 

no caso desses pacientes, dessa forma a equipe assistencial 

deve ficar atenta para possíveis sinais e sintomas que indicam 

possível risco de trombofilia. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AFONSO, Ana et al. A terapêutica antitrombótica: atual e em 
desenvolvimento. Angiologia e Cirurgia Vascular, v. 12, n. 3, p. 170-179, 
2016. 
ARANTES, F. Efeito dos anticoagulantes sobre a agregabilidade plaquetária: 
ação da heparina de baixo peso molecular Enoxaparina, e do inibidor direto 
da trombina Dabigatrana. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2018. 
BARRETO, Bárbara Passos Paes et al. Drogas off label na COVID-19: 
Mecanismo de ação e atualizações The use of off label drugs for COVID-19: 
Mechanisms of action and updates. Brazilian Journal of Health Review, v. 
4, n. 3, p. 10247-10269, 2021. 
BATISTA, Lucas Alighieri Neves Costa; ROCHA, Hugo Alexandre Oliveira. 
Covid-19, complicações trombóticas e fármacos anticoagulantes: uma visão 
geral e perspectivas farmacológicas. HOLOS, v. 4, p. 1-33, 2021. 



ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO MANEJO DE EVENTOS 

TROMBÓTICOS EM PACIENTES COVID-19 

72 
 

BIKDELI, Behnood et al. Pharmacological agents targeting 
thromboinflammation in COVID-19: review and implications for future 
research. Thrombosis and haemostasis, v. 120, n. 07, p. 1004-1024, 2020. 
BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce; KNOLLMANN, Björn C. (Ed.). 
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. New 
York, NY, USA:: McGraw-Hill Education, 2018. 
CYSNE, D. N. et al. Plaquetopenia induzida por heparina em paciente com 
covid-19: relato de caso. Hematology, Transfusion and Cell Therapy, v. 
42, p. 547, 2020. 
DE ALCÂNTARA JÚNIOR, Irineu Lopes et al. Anticoagulantes nas 
síndromes coronarianas agudas: uma revisão sistemática. Revista 
Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 2, p. e6591-e6591, 2021. 
DE MESQUITA, Josiane Costa et al. Análise e identificação das principais 
interações medicamentosas predominantes em unidade de terapia intensiva 
de um hospital privado. Revista Eletrônica Acervo Saúde, n. 45, p. e994-
e994, 2020. 
DE OLIVEIRA FILHO, Elísio Roberto et al. Potencial Evocado Visual e uso 
da Rivaroxabana na Neurite Óptica Isquêmica não Arterítica por COVID-19. 
Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 4, p. 16682-16692, 2021. 
DI TANO, Giuseppe et al. Late pulmonary embolism after COVID-19 
pneumonia despite adequate rivaroxaban treatment. European Journal of 
Case Reports in Internal Medicine, v. 7, n. 7, 2020. 
DO NASCIMENTO GALEGO, Gilberto et al. O uso da rivaroxabana como 
monoterapia no tratamento do tromboembolismo venoso baseado em 
evidências. Arquivos Catarinenses de Medicina, v. 46, n. 2, p. 124-132, 
2017. 
EINSTEIN INVESTIGATORS. Oral rivaroxaban for symptomatic venous 
thromboembolism. New England Journal of Medicine, v. 363, n. 26, p. 
2499-2510, 2010. 
FALAVIGNA, Maicon et al. Diretrizes para o tratamento farmacológico da 
COVID-19. Consenso da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da 
Sociedade Brasileira de Infectologia e da Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 32, 
p. 166-196, 2020. 
FERNANDES, Caio Julio Cesar dos Santos et al. Os novos anticoagulantes 
no tratamento do tromboembolismo venoso. Jornal Brasileiro de 
Pneumologia, v. 42, p. 146-154, 2016. 
FERNANDES, Caio Julio Cesar dos Santos et al. Os novos anticoagulantes 
no tratamento do tromboembolismo venoso. Jornal Brasileiro de 
Pneumologia, v. 42, p. 146-154, 2016. 
GUAN, Wei-Jie et al. Hydrogen/oxygen mixed gas inhalation improves 
disease severity and dyspnea in patients with Coronavirus disease 2019 in a 



ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO MANEJO DE EVENTOS 

TROMBÓTICOS EM PACIENTES COVID-19 

73 
 

recent multicenter, open-label clinical trial. Journal of Thoracic Disease, v. 
12, n. 6, p. 3448, 2020. 
HOLBROOK, Anne et al. Antithrombotic therapy and prevention of 
thrombosis: American College of Chest Physicians evidence-based clinical 
practice guidelines. Chest, v. 141, n. 2, 2012. 
IBA, Toshiaki et al. Diagnosis and management of sepsis-induced 
coagulopathy and disseminated intravascular coagulation. Journal of 
thrombosis and haemostasis: JTH, v. 17, n. 11, p. 1989-1994, 2019. 
ITKONEN, Matti K. et al. Clopidogrel increases dasabuvir exposure with or 
without ritonavir, and ritonavir inhibits the bioactivation of 
clopidogrel. Clinical Pharmacology & Therapeutics, v. 105, n. 1, p. 219-
228, 2019. 
JUN, Min et al. Comparative safety of direct oral anticoagulants and warfarin 
in venous thromboembolism: multicentre, population based, observational 
study. bmj, v. 359, 2017. 
LI, Xiaoye et al. Evaluation of remote pharmacist-led outpatient service for 
geriatric patients on rivaroxaban for nonvalvular atrial fibrillation during the 
COVID-19 pandemic. Frontiers in Pharmacology, v. 11, p. 1275, 2020. 
MARSOUSI, Niloufar et al. Impact of boosted antiretroviral therapy on the 
pharmacokinetics and efficacy of clopidogrel and prasugrel active 
metabolites. Clinical pharmacokinetics, v. 57, n. 10, p. 1347-1354, 2018. 
NASCIMENTO, Jorge Henrique Paiter et al. COVID-19 e estado de 
hipercoagulabilidade: uma nova perspectiva terapêutica. Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia, v. 114, p. 829-833, 2020. 
NUNES, Lucas Lobato Acatauassu; LIMA, Tácio de Mendonça. 
Medicamentos utilizados no tratamento da covid-19 em pacientes com perda 
da capacidade funcional renal: uma revisão rápida da literatura. Brazilian 
Journal of Nephrology, 2020. 
PATRIARCHEAS, Vasileios et al. Heparin-induced thrombocytopenia: 
pathophysiology, diagnosis and management. Cureus, v. 12, n. 3, 2020. 
RAMACCIOTTI, Eduardo et al. Medically Ill hospitalized Patients for COVID-
19 THrombosis Extended ProphyLaxis with rivaroxaban ThErapy: Rationale 
and Design of the MICHELLE Trial. American heart journal, v. 242, p. 115-
122, 2021. 
ROSA, C. M. DÍMERO D y COVID-19. N Engl J Med, v. 382, p. 1708-20, 
2020. 
ROSSI, Fabio Henrique. Tromboembolismo venoso em pacientes COVID-
19. Jornal Vascular Brasileiro, v. 19, 2020. 
SAGHAZADEH, Amene; REZAEI, Nima. Immune-epidemiological 
parameters of the novel coronavirus–a perspective. Expert review of 
clinical immunology, v. 16, n. 5, p. 465-470, 2020. 



ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO MANEJO DE EVENTOS 

TROMBÓTICOS EM PACIENTES COVID-19 

74 
 

SANCHES, Suzanna Maria Viana. Terapia Anticoagulante para Tratamento 
da Trombose Venosa Profunda–O Que Há de Novo?. Revista Científica 
Hospital Santa Izabel, v. 3, n. 1, p. 28-38, 2019. 
SHI, Chen et al. The potential of low molecular weight heparin to mitigate 
cytokine storm in severe COVID‑19 patients: a retrospective cohort 
study. Clinical and translational science, v. 13, n. 6, p. 1087-1095, 2020. 
STAICO, Rodolfo et al. Heparina não-fracionada e de baixo peso molecular: 
equivalência ou superioridade na intervenção coronária percutânea?. Rev. 
bras. cardiol. invasiva, p. 138-145, 2004. 
TANG, Ning et al. Anticoagulant treatment is associated with decreased 
mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with 
coagulopathy. Journal of thrombosis and haemostasis, v. 18, n. 5, p. 
1094-1099, 2020. 
TANG, Ning et al. Anticoagulant treatment is associated with decreased 
mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with 
coagulopathy. Journal of thrombosis and haemostasis, v. 18, n. 5, p. 
1094-1099, 2020. 
VELOSO, Ronara Camila de Souza Groia et al. Fatores associados às 
interações medicamentosas em idosos internados em hospital de alta 
complexidade. Ciência & Saúde Coletiva, v. 24, p. 17-26, 2019. 
WHALEN, Karen; FINKEL, Richard; PANAVELIL, Thomas A. Farmacologia 
Ilustrada-6ª Edição. Artmed Editora, 2016. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. WHO Coronavirus (COVID-19) 
Dashboard. Acesso: https://covid19.who.int/ Novembro/2021. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. WHO living guideline: drugs to 
prevent COVID-19: interim guidance, 2 March 2021. World Health 
Organization, 2021. 
ZHU, Na et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 
2019. New England journal of medicine, 2020. 

 

https://covid19.who.int/


O PAPEL DA MICROBIOTA NAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS 

INTESTINAIS  

75 
 

CAPÍTULO 4 
 

O PAPEL DA MICROBIOTA NAS DOENÇAS 
INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS  

 
Matheus Marley Bezerra PESSOA1 

Edvaldo Balbino ALVES JÚNIOR1 

Maria Elaine Cristina ARARUNA1  

Juliana Schossler de FRANÇA2 

Leônia Maria BATISTA 3 

1 Pós-graduandos do Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintétivos 
Bioativos (PgPNSB) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB);  

2 Graduanda do curso de Farmácia, UFPB; 
 3 Orientadora/Professora do PgPNSB, UFPB.  

leoniabatista1@gmail.com.br 

 

RESUMO: As doenças inflamatórias intestinais (DIIs) são 
doenças crônicas e reincidentes, de alta incidência mundial,  
que são representadas pela colite ulcerativa (CU) e  a doença 
de Crohn (DC).  A  etiologia das DIIs não está completamente 
esclarecida, embora seja reconhecida uma resposta imune 
exacerbada aos microrganismos intestinais em indivíduos 
geneticamente suscetíveis, que pode ser influenciada por 
fatores ambientais. Estudos revelam  uma relação 
fisiopatológica das DIIs com a microbiota intestinal, sobretudo 
em casos da alteração de sua composição, disbiose que pode 
levar ao comprometimento da integridade da barreira intestinal. 
Dessa forma, o objetivo do presente estudo é revisar a partir 
dos dados da literatura, a importância da microbiota intestinal 
nas doenças inflamatórias intestinais. Para tanto, foi realizada 
uma busca nas seguintes bases de dados PubMed, Science 
Direct, Scielo e Lilacs, nos últimos 5 anos. E como ferramenta 
de busca foram utilizados MeSH e palavras-chave 
selecionadas: ‘’gut microbiota’’, ‘’intestinal microbiota’’, 
‘’inflammatory bowel diseases’’.  Inúmeras pesquisas revelam 
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que a microbiota intestinal atua como um importante agente na 
manutenção da  homeostase fisiológica do trato gastrintestinal, 
como também em caso de disbiose, observa-se uma ação 
importante na fisiopatologia das DIIs. Além disso, a partir do 
conhecimento dessas relações, novos alvos terapêuticos como, 
probióticos, prebióticos e o método de transplante fecal 
desempenham um papel importante na prevenção e no 
tratamento das DIIs. 
Palavras-chave: Doenças Inflamatórias Intestinais. Microbiota 
intestinal. Microbioma. 
 

INTRODUÇÃO 

As Doenças inflamatórias intestinais (DIIs), são 

caracterizadas como um distúrbio intestinal crônico e 

reincidente, classificado em dois subtipos: doença de Crohn 

(CD) e colite ulcerativa (CU), com uma alta incidência e 

prevalência, afetando 6,8 milhões de pessoas em todo o mundo 

(FAN et al., 2021).  

As DIIs são de etiopatogenia complexa e não totalmente 

elucidada, embora os fatores ambientais, genéticos, 

imunológicos e da microbiota intestinal desempenham um papel 

fundamental na instalação e no desenvolvimento da DII. 

Evidências revelaram que  a patogênese destas afecções está 

altamente relacionada com a homeostase da mucosa. Portanto, 

o epitélio intestinal tem chamado a atenção devido à sua função 

na absorção de nutrientes, sua atividade como barreira física, e 

sua resposta a sinais do sistema imunológico e microbiota 

intestinal (CHANG, 2020).  

O termo microbiota  refere-se aos microorganismos que 

colonizam o organismo humano (DORÉ et al., 2017). Existe 

uma relação de simbiose entre a microbiota e o hospedeiro, ou 
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seja, ambos se beneficiam dessa associação. Suas principais 

funções fisiológicas são metabólicas, imunomoduladora e de 

barreira de defesa natural a fim de dificultar a colonização por 

microorganismos patogênicos.  

A microbiota humana é composta majoritariamente por 

bactérias, mas inclui fungos, protozoários e vírus, dispostos em 

diferentes localizações do organismo (pele, vias respiratórias e 

trato gastrointestinal). A composição da microbiota humana 

difere em cada indivíduo, devido a fatores intrínsecos e 

extrínsecos como hábitos alimentares, idade, o ambiente em 

que a pessoa vive, o uso de antimicrobianos e intervenções 

clínicas e cirúrgicas.  

O trato gastrointestinal, sobretudo o intestino, é o lar de 

mais de 100-1000 espécies microbianas, que modulam 

principalmente o ambiente interno do hospedeiro e, portanto, 

desempenham um papel importante na saúde do hospedeiro. 

Quaisquer alterações em sua diversidade podem resultar em 

distúrbios e doenças como a obesidade, desordens mentais e  

doenças autoimunes e inflamatórias (CHANG, 2020).  

A literatura evidencia que a composição da microbiota é 

alterada em indivíduos portadores de doenças inflamatórias 

intestinais, em comparação a indivíduos saudáveis 

(SCHIRMER et al., 2018), incluindo redução na diversidade e 

na abundância de taxa bacteriana nos filos Firmicutes e 

Bacteroidetes, e aumentos nos membros do filo Proteobacteria, 

como Enterobacteriaceae (KNOX et al., 2019).  

Estudos recentes  em modelos animais e testes em 

humanos sugerem que a microbiota intestinal patogênica e a 

expressão aumentada de citocinas pró-inflamatórias nas DIIs 

desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e 

manutenção da doença (DALCIN et al., 2019). 
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Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

revisar a literatura disponível acerca da relevância do papel da 

microbiota nas doenças inflamatórias intestinais.  

MATERIAIS E MÉTODO 

Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica que 

tem por finalidade destacar os principais achados sobre o tema 

proposto. Com este fim, foi realizada uma busca por 

publicações dos últimos 5 anos nas bases de dados PubMed, 

Science Direct, Scielo e Lilacs. MeSH e palavras-chave 

selecionadas expandindo-se de ‘’gut microbiota’’, ‘’intestinal 

microbiota’’, ‘’inflammatory bowel diseases’’ foram utilizadas 

para identificar artigos relevantes. Assim, foram incluídos nesse 

trabalho os artigos que atenderam aos critérios de seleção: 

objetivo, ano de publicação, relevância e o idioma. Como 

também, foram excluídos dessa revisão os artigos publicados 

que antecedessem o período determinado de 5 anos, e que não 

tivesse relação com o tema preposto e que fossem escritos em 

outra língua, que não a língua portuguesa e inglesa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ambiente Intestinal  

A microbiota intestinal é composta por uma diversidade 

de microorganismos e constitui um importante barreira 

imunológica, responsável por desempenhar diversas funções 

como: metabolizar nutrientes não digeridos e produzir 

mediadores químicos e metabólitos que são determinantes para 

a gliconeogênese (DALCIN et al., 2019).  
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Estima-se que no lúmen intestinal, existe entre 500-1500 

espécies bacterianas ocupando o trato gastrointestinal (TGI), 

sendo que a concentração e a atividade desses 

microorganismos vão aumentando gradualmente até chegar ao 

cólon, onde se estima um número entre 1011 e 1012 UFC/g 

(NASSARALLA et al., 2019).  

A imensa variedade de microorganismos no intestino 

evidencia que eles são essenciais nesse meio e tem vital 

importância para a homeostasia do organismo, mantendo uma 

relação mutualística com o hospedeiro. Essa relação 

mutualística auxilia o corpo humano contra infecções de 

bactérias resistentes, além de exercer funções do tipo protetora, 

produtora, estrutural e metabólica (SOMMER et al., 2017; 

DALCIN et al., 2019).  

A composição da microbiota é considerada um 

importante fator que leva ao desequilíbrio metabólico e a 

processos patológicos. Diversos tipos de microorganismos 

estão presentes na microbiota intestinal, destacando-se: os 

Bacteroides, os Firmicutes e Actinobacteria. Alguns fatores 

como a vida do indivíduo, intervenções cirúrgicas, ingestão de 

antibióticos e alguns mecanismos de defesa internos como a 

presença de oxigênio influenciam na estabilidade da microbiota 

intestinal (SOMMER et al., 2017).  

Estudos experimentais em animais sugerem que 

alterações qualitativas e quantitativas na microbiota intestinal 

apresentam grande impacto na saúde do hospedeiro e parecem 

ter relevância na etiopatogenia de doenças gastrointestinais 

como síndrome do intestino irritável (SII), Doença de Crohn 

(DC) e Retocolite ulcerativa (RU) (PASSOS; MORAES-FILHO, 

2017).  
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Relação Microbiota x DIIs 

As doenças do trato gastrointestinal surgem devido as 

alterações ou falhas nas funções relacionadas à nutrição,  como 

também de funções imunológicas e de defesa (BOHAN et al., 

2018).  

A alteração na microbiota resultante de uma dieta pobre 

em fibras pode levar a deterioração da camada de muco, 

aumentando a suscetibilidade a infecções e desenvolvimento 

de doenças inflamatórias crônicas (MAKKI et al., 2018).  

Estudos recentes evidenciam a participação da 

microbiota não só na patogênese das doenças inflamatórias 

intestinais (DONG et al., 2019) , mas também na diarreia 

infecciosa, síndrome do intestino irritável (FAN et al., 2017) e 

úlceras pépticas (KIM et al., 2017).  

As doenças inflamatórias intestinais alteram a 

composição da microbiota intestinal, levando a uma diminuição 

da abundância de gêneros e espécies bacterianas específicas 

(DONG et al., 2019). Estudos realizados por Sartor e Wu (2017) 

indicaram diferenças na composição da microbiota intestinal na 

CU, incluindo redução na diversidade e diminuição da 

abundância de taxa bacteriana. Conforme relatado por Knox et 

al. (2019), as bactérias comumente encontradas elevadas nas 

doenças inflamatórias intestinais são pertencentes ao filo 

Proteobacteria e aos gêneros Fusobacterium e Ruminococcus, 

enquanto Clostridium, Bacteroides e Bifidobacterium 

compreendem os gêneros em menor número nas DIIs. 

De acordo com Nishida et al. (2017)  a perpetuação da 

inflamação crônica ocorre devido a essa diminuição dos 

microorganismos antiinflamatórios aliado ao aumento do 

número de bactérias inflamatórias. Neste estudo é observado 

que a diminuição na DII da Faecalibacterium prausnitzii, 
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espécie bacteriana prevalente em adultos saudáveis, está 

relacionada com a recidiva de CU, não obstante sua reposição 

está relacionada à manutenção da remissão clínica.  

Ademais, a Escherichia coli está presente em 

concentrações maiores nos portadores de CU e DC, sendo a 

espécie predominante E. coli aderente invasiva, por sua 

capacidade de penetrar e replicar no interior de macrófagos 

sem induzir sua morte celular, permitindo que haja a ativação 

de células imunes que desencadeiam a liberação de fator de 

necrose tumoral-alfa e formação de agregados semelhantes a 

granulomas epitelióides, característicos da doença de Crohn 

(SILVA, 2019).  

Traçar o perfil da microbiota tornou-se uma interessante 

ferramenta de diagnóstico e monitoramento das DII. O 

compilado da literatura sugere que o desequilíbrio microbiano 

nas DII favorece a permanência do estado inflamatório. Este por 

sua vez tem uma forte associação com a disbiose.  

 

Disbiose 

A disbiose caracteriza-se por uma anormal composição 

da microbiota e alteração na sua função como resultado de 

fatores ambientais e relacionados com o hospedeiro, causando 

um aumento da permeabilidade intestinal e redução da 

absorção de nutrientes. Geralmente está associada à ruptura 

da barreira intestinal e translocação de bactérias ou LPS para a 

corrente sanguínea (FLYN e EISENSTEIN, 2019; YAMAMOTO; 

JORGENSEN, 2020).  

O  desequilíbrio  do  microbioma  intestinal  em  pacientes  

com  DC  envolve  a  diminuição  de  espécies comensais  

pertencentes  ao  filo Firmicutes  e  Bacteroidetes  o  aumento  

do  número  de  organismos patogênicos  como  a Escherichia  
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coli,  Campylobacter  e  Mycobacterium,  propiciando  uma  

manutenção  da inflamação (KHANNA S e RAFFALS LE, 2017). 

Outra hipótese é que níveis aumentados de oxigênio no 

intestino em estado inflamatório podem ocasionar a disbiose, 

devido à alteração das condições anaeróbias fisiológicas. Isto 

explicaria a diminuição quantitativa e qualitativa de bactérias 

anaeróbias obrigatórias e o aumento acentuado de bactérias 

anaeróbias facultativas (HENSON; PHALAK, 2017).  

Evidências indicam que variações bacterianas podem 

modular respostas imunes, influenciando nos padrões de 

inflamação (YAMAMOTO; JORGENSEN, 2020). A  doença de 

Crohn apresenta resposta inflamatória com liberação  das 

citocinas pró-inflamatórias interleucinas (IL)-17, interferon gama 

(IFN-γ) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), perpetuando o 

ciclo de inflamação (FLYN e EISENSTEIN, 2019). 

Na fisiopatologia das DIIs, a alteração da microbiota 

também se explica por meio de mecanismos diversos pela 

alteração  da motilidade gastrointestinal, uma vez que um 

trânsito intestinal acelerado pode modificar a população 

bacteriana assim como um trânsito intestinal lentificado. Bem 

como, estudos realizados por Gonçalves et al. (2018) revelaram 

que algumas substâncias específicas foram identificadas nessa 

relação, como os ácidos graxos de cadeia curta e os ácidos 

biliares. Quando secretadas e/ou moduladas pelas bactérias 

locais, tais substâncias exercem efeitos procinéticos na 

musculatura intestinal e nos plexos nervosos. 

Diante  disso,  é  evidente  que  o mecanismo  de  ação  

dos  tratamentos  busque  restaurar  o  microbioma. 
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Tratamento 

Os principais objetivos do tratamento das DIIs é para 

controlar os sintomas, melhorar a qualidade de vida do paciente 

e induzir a remissão endoscópica. Atualmente as intervenções 

terapêuticas envolvem várias classes farmacológicas: 

salicilatos, imunossupressores, corticosteróides e terapia 

biológica; no entanto, esses tratamentos são de difícil acesso, 

com diversos  efeitos colaterais indesejados, e nem sempre são 

capazes de prevenir recidivas da doença (SILVA, 2019).  

O aumento do conhecimento sobre patogênese das DIIs 

desencadeou um avanço no desenvolvimento de 

medicamentos nas últimas duas décadas, resultando no 

advento de vários agentes biológicos e terapias de pequenas 

moléculas. Embora o aumento nas opções terapêuticas seja 

positivo, as taxas de remissão de pacientes com colite ulcerosa 

que receberam novos agentes terapêuticos em estudos de 

indução permanecem em modestos 20-30%, aparentemente 

enfrentando o chamado teto terapêutico. 

 Dessa forma, dada a importância do papel da  

microbiota na patogênese das doenças inflamatórias intestinais, 

novas alternativas terapêuticas como, probióticos, prebióticos e 

o método de transplante fecal desempenham um papel 

importante na prevenção e no tratamento das DIIs.  

Probióticos e Prebióticos  

Os probióticos são definidos como microorganismos 

vivos que, quando ingeridos, podem ter um efeito positivo na 

prevenção e no tratamento de uma condição patológica 

específica. Os probióticos utilizados frequentemente são cepas 

de bactérias formadoras de ácido lático como Lactobacillus, 

Bifidobacterium e Streptococcus. As bactérias pertencentes a 
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estes gêneros demonstraram habilidade de inibir o crescimento 

in vitro de diversos patógenos entéricos como Salmonella 

typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli e 

Clostridium difficile. (ALETA; HRVAT; DZUHO, 2020). 

 Os benefícios imunológicos dos probióticos na DII 

podem ser devido à ativação dos macrófagos locais e a 

modulação da produção de IgA local e sistêmica, a fim de 

causar mudanças nos perfis das citocinas pró e 

antiinflamatórias (KIM et al., 2017; SHEN et al., 2018; DARGAHI 

et al., 2019), como também pela função de barreira melhorada 

(RODRIGUES et al., 2018; LIU et al., 2019). 

Como exemplo, temos protocolos in vivo que 

estabeleceram que determinados probióticos regulam 

negativamente a expressão de IL-17, citocina pró-inflamatória 

relacionada ao desequilíbrio na manutenção da homeostase 

intestinal, levando assim ao alívio dos sintomas de colite 

ulcerativa (DARGAHI et al., 2019). Os probióticos promovem a 

diminuição de citocinas pró-inflamatórias como TNF-alfa e 

aumento de citocinas imunorregulatórias como IL-10, também 

melhorando os sintomas da colite. 

Probióticos são seguros e eficazes na manutenção da 

remissão de colite ulcerativa devido à suas ações anti-

inflamatórias in vitro e in vivo. Bem como, outros resultados 

mostraram que os probióticos inibiu a produção de IL-8 e 

suprimiu a via de sinalização de NF-κB (TAKAHASHI et al., 

2018). 

Além disso, os probióticos desempenham um papel 

significativo na indução de angiogênese intestinal pelo receptor 

do fator de crescimento endotelial vascular (VEGFR), 

sinalizando que, por sua vez, regula a inflamação aguda e 
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crônica no tecido da mucosa intestinal causada pela progressão 

das doenças inflamatórias intestinais (KERRY, 2018).  

Os prebióticos são substratos fermentados 

seletivamente por microorganismos hospedeiros, conferindo 

benefícios à saúde (CARLSON et al., 2018), como estímulo da 

proliferação de bactérias benéficas e  modulação da flora 

microbiana intestinal. Promovendo assim, o crescimento de 

microrganismos benéficos do cólon e reduzindo a atividade de 

microrganismos potencialmente patogênicos (CARLSON et al., 

2018).  

Podem ser obtidos na alimentação diária naturalmente 

de fontes como vegetais, frutas e grãos. As fibras de maior 

importância utilizadas como prebióticos são a inulina e os 

frutooligossacarídeos (FOS).  

Estes oligossacarídeos não digeríveis, sofrem 

fermentação para produzir ácidos graxos de cadeia curta 

(MAFRA et al., 2019), que são absorvidos pelas células 

epiteliais do cólon, promovendo funções benéficas de barreira 

e manutenção da integridade epitelial, como a secreção de 

muco pelas células epiteliais intestinais (PRETORIUS et al., 

2017) e produção de células T reguladoras do cólon (MAKKI et 

al., 2018).  

A inulina impacta na redução dos escores de lesão da 
mucosa e inflamação da mucosa em colite induzida em 
modelos animais, devido sua capacidade de aumentar o 
crescimento de lactobacilos e bifidobactérias (AKRAM et al., 
2019).  

Outra opção utilizada recentemente na terapêutica 
complementar é a utilização de alimentos simbióticos que 
consiste em  uma combinação de produtos probióticos e 
prebióticos que fornecem a implantação, sobrevivência e 
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equilíbrio benéfico da microbiota intestinal (MAFTEI et al., 
2019). 

 A Terapia simbiótica diminuiu a concentração de 

mieloperoxidase (MPO), enzima que está relacionada em 

processos inflamatórios e estresse oxidativo. Na medicina 

clínica, o MPO é reconhecido como um marcador para o 

diagnóstico e estratificação de processos inflamatórios. os 

simbióticos aumentam significativamente a população de 

microrganismos probióticos. Essa mudança na microbiota 

intestinal pode modular as citocinas produzidas no cólon de 

animais e humanos, reduzindo as citocinas pró-inflamatórias e 

aumentando a produção de  marcadores anti-inflamatórios. Os 

resultados demonstraram que a suplementação simbiótica pode 

reduzir os indicadores de inflamação no cólon de pacientes com 

CU e melhorar a inflamação tecidual (TAKAHASHI et al., 2018; 

RUFINO et al., 2021). 

Sendo assim, os estudos existentes sugerem que há 

perspectiva no uso de probióticos e prebióticos como alternativa 

terapêutica nas afecções em questão.  

 

Transplante fecal  

A transferência do material fecal é considerada um 

procedimento mais radical para restaurar o microbioma 

intestinal quando comparado a intervenções dietéticas,  

prebióticas e/ou  probióticos.  Entretanto,  é  considerado  mais  

completo devido  à  grande  quantidade  de  microrganismos,  

tornando-se uma estratégia  terapêutica  promissora  para  

prevenir  diversas  patologias (VAISERMAN et al., 2017; 

DALCIN et al., 2019). 

O método de transplante fecal de microorganismos da 

microbiota intestinal é também considerado uma abordagem 
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terapêutica interessante para a infecção recorrente por 

Clostridium difficile e para as doenças inflamatórias intestinais  

(WANG et al., 2018). Esse método consiste na transferência 

fecal de um doador saudável para outro indivíduo, em que a 

suspensão fecal é obtida pela diluição em solução salina 

seguida de filtração, para posterior introdução no paciente, no 

intuito de corrigir a disbiose, normalizando assim a composição 

da microbiota intestinal. (BROWNE, A. S.; KELLY, C. R., 2018). 

O efeito varia a depender do modo de administração, 

número de infusões e qualidade fecal dos doadores (DANG et 

al., 2020). Porém, estudos concordam que múltiplas infusões 

são consideradas mais efetivas do que uma ou poucas 

infusões, aumentando assim a probabilidade de remissão 

clínica da DII. (COSTA et al., 2020).  

A metanálise de estudos coorte por Fang (2018) aferiu 

que pacientes com DII moderada a grave podem alcançar 

remissão mais significativa do que pacientes leves a 

moderados.  

Para Dos Santos Costa et al. (2018) o transplante fecal 

é uma opção terapêutica potencial para indivíduos com DC com 

base na hipótese de que a alteração da disbiose fecal poderia 

promover menor estado pró- inflamatório. Podendo ser uma boa 

opção de tratamento e tem a capacidade de restabelecer a 

microbiota intestinal saudável. 

Estudo realizado em Nanjing, China, demonstrou que em 

30 pacientes com doença de Crohn, 76,7% tiveram melhora 

significativa da dor abdominal e aumento de peso após 15 

meses de tratamento, corroborando assim com os achados 

anteriores. 

Os  mecanismos  de  ação  da técnica de transferência 

fecal  ainda  não  são  bem  elucidados,  entretanto, Pereira  et 
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al. (2021) propõem potenciais explicações, que incluem 

interação e competição entre a microbiota do  doador  e  do  

receptor, redução  da  permeabilidade  da  mucosa  intestinal, 

ação imunomoduladora e ação metabólica dos ácidos biliares, 

estão descritos na figura 1. 

Provavelmente o material fecal transplantado funciona  

como  um  nicho  competitivo  no  microambiente  intestinal, uma 

vez que  os microorganismos  introduzidos  concorrem  com  a  

microbiota  disbiótica  por  nutrientes  e produzem bacteriocinas.  

Além   disso,   por   alterar   a   composição   da microbiota   do 

hospedeiro, o material fecal também pode alterar o 

metabolismo dos ácidos biliares à medida que restaura  a  

população  de  bactérias  do  filo  Firmicutes. A  composição  

dos ácidos biliares pode afetar significativamente o crescimento 

do Clostridium difficile, de modo  que  uma maior  concentração  

de  ácidos  biliares  primários  favorece  a  germinação dos 

esporos da bactéria, já a microbiota transplantada aumenta a 

concentração de ácidos biliares  secundários. 
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Figura 1: Possíveis mecanismos da técnica de 
transferência fecal. 

 
Fonte: Adaptado Pereira et al. (2021). AGCC: Ácidos graxos de cadeia curta 

 

Outro  mecanismo provável seria a redução da 

permeabilidade intestinal, pois se acredita que a microbiota 

transplantada aumentaria a quantidade de ácidos graxos de 

cadeia curta, especialmente o butirato, que é uma importante 

fonte de nutrição para as células colônicas, favorecendo a 

integridade  da  barreira  epitelial. A transferência de material 

fecal também apresentou atividade anti-inflamatória  colônica, 

uma vez que em  modelos de experimentação animal ao  iniciar  

vias  imunológicas  que  levam  à produção de (IL-10, reduzindo 

a capacidade de macrófagos, monócitos e células  dendríticas  

de  apresentar  antígenos  bacterianos  dependentes  de  MHC-

II  em células T do cólon (SHEN et al., 2018, NG et al., 2020).  

A Transferência fecal  é descrita como uma técnica 

segura, com efeitos adversos autolimitados, sendo geralmente  
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bem  tolerados  pelos  pacientes. Apesar do método apresentar 

impacto positivo na DII, ainda existem discrepâncias, sendo 

necessários estudos mais robustos para consolidar esses 

efeitos do método em questão.  

Outro ponto a ser analisado é que o procedimento de 

transferência da microbiota fecal não é isento de riscos, e 

muitos fatores individuais e o regime de administração podem 

levar a reações adversas (mais comuns são sintomas 

gastrointestinais, como  cólicas  abdominais,  inchaço,  

constipação,  diarreia  e  febre transitória) (WANG et al., 2018). 

Os  eventos  adversos  graves,  como  perfuração,  sangramento  

gastrintestinal  e pneumonia  aspirativa, são  raros  e  estão  

relacionados  em  sua  maioria  ao  método  de administração 

(HSU; WANG; KUO, 2019).  

Embora as evidências científicas em animais e seres 

humanos demonstrem a efetividade da transferência fecal, não 

existe ainda uma padronização acerca  do  procedimento 

(KANG et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES  

Portanto, podemos concluir que a homeostase da 

microbiota intestinal interage diretamente na prevenção de 

diversas doenças do TGI, em especial as DIIs. Bem como, a 

disbiose, que está relacionada na patogênese tanto da colite 

ulcerativa quanto da doença de Crohn.  

Além disso, foi observado que a medida que novos 

estudos sobre a importância da microbiota  e as consequências  

de  disbioses avançam,  crescem  também  expectativas  sobre  

possíveis  benefícios terapêuticos que tratamentos utilizando 

prebióticos, probióticos, alimentos simbióticos e transferência 
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de material fecal nas DIIs. Sendo assim, potencialmente 

promissores tanto na terapêutica auxiliar a terapia 

convencional, quanto na prevenção da recidiva da doença.  

Entretanto, mais estudos são necessários para elucidar 

e padronizar a utilização dessas terapêuticas para as DIIs. Além 

disso, estudos experimentais precisam ser desenvolvidos para 

entender mais sobre o desbalanço da microbiota intestinal e a 

etiologia das DIIs. 
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RESUMO: A galactosemia clássica é uma doença autossômica 
recessiva que compromete o metabolismo da galactose. Essa 
condição põe em risco a vida de neonatos não diagnosticados 
previamente devido ao acúmulo de metabólitos tóxicos no 
interior das células. Nesse sentido, o objetivo desta revisão foi 
enfatizar a importância clínica da galactosemia clássica, nos 
contextos epidemiológico, bioquímico, fisiopatológico, clínico, 
laboratorial e terapêutico. O presente trabalho consistiu de uma 
revisão narrativa da literatura dos últimos 5 anos (2016-2021), 
realizada nas bases de dados PubMed, SciELO, Google 
Acadêmico e Portal de Periódicos CAPES. Dentre os erros 
inatos do metabolismo da galactose, a deficiência da enzima 
Galactose-1-fosfato uridiltransferase (GALT) na galactosemia 
clássica é a forma mais prevalente da doença e os compostos 
galactitol e galactonato formados em vias alternativas são os 
principais responsáveis pela manifestações agudas e tardias 
graves do distúrbio. Atualmente, o tratamento da galactosemia 
clássica é baseado na dieta de restrição de galactose. 
Entretanto, algumas propostas de terapia gênica, mRNA e 
chaperonas farmacológicas estão sob investigação. Conclui-se, 
portanto, que a galactosemia clássica é uma doença 
incapacitante, com rápida evolução e mau prognóstico e o 
conhecimento de suas características é fundamental para 
garantir um diagnóstico precoce e indicar o melhor tratamento 
aos portadores dessa condição. 
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Palavras-chave: Galactosemias. Galactose. Diagnóstico.  

Tratamento. Aconselhamento Genético.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Os açúcares ou carboidratos são componentes naturais 

da dieta, encontrados em frutas, vegetais, grãos, leite e 

derivados. Além disso, essas moléculas também podem ser 

adicionadas aos alimentos durante o preparo manual ou 

processamento industrial, com a finalidade de melhorar a 

palatabilidade, atuar como conservantes ou ainda conferir 

viscosidade, textura, forma e cor às preparações (FIDLER MIS 

et al., 2017). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fornece 

definições para os diferentes tipos de açúcares dietéticos: 1) 

açúcares livres, compostos por monossacarídeos (a exemplo 

da glicose, frutose e galactose) ou dissacarídeos (como a 

sacarose, maltose e lactose), ambos adicionados aos 

alimentos; 2) açúcares totais, os quais são a combinação de 

açúcares naturais da dieta e açúcares livres. Cabe destacar que 

a OMS recomenda que a ingestão de açúcares livres seja 

menor que 10% da quantidade total de energia (FIDLER MIS et 

al., 2017; PRINZ, 2019). 

Os açúcares totais são responsáveis por  cerca de 50% 

do total de energia ingerida na dieta. Essa energia é resultante 

do metabolismo gastrointestinal, o qual quebra macromoléculas 

de carboidratos e dissacarídeos (a exemplo da lactose) em 

monossacarídeos (a exemplo da glicose e galactose) que serão 

absorvidos. No interior das células, o metabolismo de 

carboidratos é mediado por enzimas que realizam 
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transformações nos monossacarídeos no decorrer da via 

glicolítica, via das pentoses-fosfato e ciclo do ácido cítrico para 

sintetizar moléculas de Trifosfato de Adenosina (ATP), 

responsáveis por fornecer energia para os processos celulares 

(SHARIF et al ., 2021). 

A ausência de determinada enzima necessária para o 

consumo dos carboidratos pelo organismo é definida como  um 

erro inato do metabolismo. Há cerca de 500 doenças com esse 

perfil, as quais são de origem genética e em maioria de caráter 

autossômico recessivo. As doenças metabólicas podem 

resultar em morbidade a longo prazo ou  alta mortalidade dos 

portadores quando não diagnosticadas rapidamente (WATERS 

et al., 2018). 

A galactosemia é uma doença metabólica autossômica 

recessiva, ocasionada pela deficiência de qualquer enzima da 

via de degradação da galactose no organismo, assim como é 

caracterizada pelo aumento da concentração plasmática de 

intermediários do metabolismo da galactose, levando à 

toxicidade celular. Especificamente, a deficiência da enzima 

galactose-1-fosfato uridiltransferase (GALT) é classificada 

como galactosemia clássica, cuja taxa de mortalidade dos 

neonatos diagnosticados é de aproximadamente 1 a cada 

40.000-60.000 nascidos vivos (BRASIL, 2018a; SHARIF et al ., 

2021). 

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi enfatizar a 

importância clínica da galactosemia clássica, nos contextos 

epidemiológico, bioquímico, fisiopatológico, clínico, laboratorial 

e terapêutico por meio de uma revisão narrativa da literatura. 

MATERIAL E MÉTODO 
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Trata-se de uma revisão narrativa da literatura de artigos 

publicados nos últimos 5 anos (2016-2021), indexados nas 

bases de dados SciELO, PubMed, Google Acadêmico e/ou 

Portal de Periódicos CAPES. Para a realização da busca foram 

utilizados os seguintes descritores e suas respectivas 

equivalências em inglês, combinados pelos operadores 

booleanos AND e OR:  (1) galactosemias; (2) galactose; (3) 

epidemiologia; (4) diagnóstico; (5) tratamento; (6) 

aconselhamento genético. 

 Por fim, foram definidos os seguintes critérios de 

inclusão: 1) artigos com descritores no título/resumo ou texto 

integral, 2) artigos publicados no período de 2016 a 2021, 3) 

artigos nos idiomas Inglês, Português ou Espanhol, 4) artigos 

disponíveis na íntegra gratuitamente. Em relação aos critérios 

de exclusão, tem-se: 1) artigos que fugiram ao tema, 2) artigos 

anteriores a 2016, 3) artigos em outros idiomas além do Inglês, 

Português ou Espanhol, 4) artigos indisponíveis na íntegra de 

forma gratuita. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Galactose 

 

A galactose é um monossacarídeo decoberto por Louis 

Pasteur em 1856 (HOMALAK et al., 2021). Esse açúcar é obtido 

principalmente pela alimentação, mediante o consumo de leite 

e derivados, algumas frutas e verduras. A galactose é 

encontrada na natureza na forma livre ou ligada a outras 

moléculas para formar oligossacarídeos, polissacarídeos, 

glicoproteínas e glicolipídeos (NELSON; COX, 2019).  
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A glicosilação de proteínas desempenha uma importante 

função no desenvolvimento e na diferenciação neuronal e na 

formação de sinapses, influenciando na funcionalidade do 

sistema nervoso. As reações de glicosilação geralmente 

utilizam a glicose, mas quando a disponibilidade desse açúcar 

está reduzida, a galactose pode ser utilizada sem que haja 

comprometimento do processo. Nesse sentido, a importância 

da galactose para os organismos vivos está relacionada ao 

destino metabólico único desse açúcar, fornecendo substratos 

para a glicosilação (HOMOLAK et al., 2021). 

Do ponto de vista fisicoquímico, a galactose apresenta 

as seguintes propriedades: ponto de fusão (167ºC), valor 

energético (3.75 kcal/g), peso molecular (180,2 g/mol), 

densidade (1,5 g/cm3) e solubilidade (680 g/L à 25ºC) (QI; 

TESTER, 2019). 

Do ponto de vista bioquímico, a galactose é uma 

aldohexose de fórmula molecular C6H12O6. Esse açúcar, é 

encontrado na natureza como esteroisômero D (D-galactose) o 

qual assume uma estrutura anomérica ou cíclica em meio 

aquoso. Comumente é encontrado como o dissacarídeo 

lactose, composto por uma molécula de glicose e uma de 

galactose, as quais são condensadas por meio de uma ligação 

glicosídica do tipo  entre o carbono 1 da galactose e o carbono 

4 da glicose (NELSON; COX, 2019).  

 

Metabolismo da galactose 

O metabolismo da galactose ocorre no intestino delgado 

pela hidrólise do dissacarídeo lactose ingerido pela dieta. No 

lúmen intestinal, a enzima responsável por converter a molécula 

de lactose nos monossacarídeos glicose e galactose é a 
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lactase. Os monossacarídeos obtidos pela ação dessa enzima 

são absorvidos no intestino delgado pelo cotransportador de 

Na+ glicose SGLT1, presente na borda em escova dos 

enterócitos. Em seguida, por meio do transportador GLUT2, 

esses açucares entram na corrente sanguínea para serem 

direcionados inicialmente para o fígado por meio do sistema 

porta hepático (DEMIRBAS et al., 2018). 

A glicose é metabolizada majoritariamente nos músculos 

esquelético e cardíaco e no cérebro, onde é utilizada para a 

síntese de Trifosfato de Adenosina (ATP) (GONZALEZ; BETTS, 

2019). Por outro lado, a galactose é metabolizada no fígado e 

em menor proporção nos enterócitos e túbulos renais proximais. 

A via responsável por esse processo é a Via de Leloir em que 

a galactose passa por um processo metabólico que visa a sua 

conversão na molécula de glicose-1-fosfato, um intermediário 

comum de algumas vias bioquímicas relacionadas ao 

metabolismo da glicose (TANG; ETOKIDEM; LAI, 2016).  

De acordo com Nelson e Cox (2019), o metabolismo da 

galactose envolve três enzimas: 1) galactocinase, 2) galactose-

1-fosfato uridiltransferase e 3) UDP-glicose-4-epimerase. A 

galactocinase é uma enzima que possui o magnésio como 

cofator (Mg2+) e utiliza ATP para fosforilar a D-galactose no 

carbono C-1, liberando galactose-1-fosfato e ADP (difosfato de 

adenosina) conforme a equação 1: 

 

𝐺𝑎𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑒 +  𝐴𝑇𝑃 →  𝑔𝑎𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑒 − 1 − 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 +  𝐴𝐷𝑃      (1)                

Em seguida, a galactose-1-fosfato é convertida em 

glicose-1-fosfato por um mecanismo que envolve o nucleotídeo 

UDP (difosfato de uridina), o qual atua como um transportador 

de hexose. A enzima GALT catalisa a substituição da molécula 
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de glicose pela de galactose no UDP, liberando glicose-1-

fosfato. O balanço da etapa é mostrado na equação 2: 

𝑈𝐷𝑃 − 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒 +  𝑔𝑎𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑒 − 1 − 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 → 𝑈𝐷𝑃 −

𝑔𝑎𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑒 +  𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒 − 1 − 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 (2) 

 

Na reação, o UDP (difosfato de uridina)  é removido da 

molécula de UDP-glicose e se liga à galactose-1-fosfato, 

resultando em UDP-galactose. A UDP-galactose é utilizada 

pelo organismo como doadora de galactose para vias 

anabólicas como: síntese de lactose, de glicoproteínas, de 

glicolípideos e de glicosaminoglicanos (FISHER et al., 2019).    

A última parte no metabolismo da galactose envolve a 

enzima UDP-glicose-4-epimerase que transforma a UDP-

galactose em UDP-glicose. Sabe-se que a diferença entre a 

galactose e a glicose é a posição do grupo hidroxila no carbono 

4 e, portanto, é possível a interconversão por meio de duas 

etapas: (1) oxidação do grupo hidroxila em C-4 e (2) redução do 

grupo carbonila então formado. Estima-se que cerca de 30-60% 

da galactose ingerida é convertida em glicose (GONZALEZ; 

BETTS, 2019). Cabe destacar que a coenzima NAD atua como 

doador de elétrons nas duas reações.  

 Na ausência de alguma enzima da Via de Leloir, como 

na galactosemia clássica, vias alternativas para o metabolismo 

da galactose são ativadas, gerando o acúmulo dos metabólitos 

galactitol e galactonato. A via do poliol é  fisiologicamente 

responsável pela conversão de glicose em frutose por meio das 

enzimas aldose redutase e sorbitol desidrogenase. No entanto, 

quando há galactose livre, esse açúcar é direcionado para essa 

via, sendo reduzido a galactitol, o qual não é reconhecido pela 
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sobitol desidrogenase, acumulando-se na célula (HOMOLAK et 

al., 2021). 

 Um outro caminho para a galactose nessas condições é 

a oxidação a galactonato, promovida pela glactose 

desigrogenase. Essa enzima converte a galactose em 

galactolactona, a qual é espontaneamente convertida a 

galactonato. O galactonato pode ser secretado na urina ou 

metabolizado em β-ceto-D-ácido-galactônico, que é  

posteriormente convertido em D-xilose, na via das pentoses-

fosfato (DEMIRBAS et al., 2018). 

 

Galactosemia clássica 

 

 A galactosemia é uma doença autossômica recessiva, 

ocasionada pela deficiência de qualquer enzima da via de 

degradação da galactose no organismo e é caracterizada pelo 

aumento da concentração plasmática de intermediários do 

metabolismo desse monossacarídeo. A galactosemia clássica 

é a forma mais grave e comum da doença, na qual é observada 

a deficiência da enzima galactose-1-fosfato uridiltransferase 

(GALT) (BRASIL, 2018a). 

Essa doença pode comprometer a vida de recém-

nascidos não diagnosticados que continuam a ingerir a 

galactose pelo leite materno. Os sinais e sintomas 

apresentados são vômito, diarreia, perda de peso, icterícia, 

hepatomegalia e ascite. Caso o consumo de galactose não seja 

interrompido o quadro evolui para cirrose, insuficiência 

hepática, sepse e morte neonatal. Entretanto, a longo prazo, o 

indivíduo pode apresentar retardo mental grave, problemas na 

fala (apraxia e disartria), anormalidades da função motora, 

catarata, hipogonadismo hipergonadrotópico ou insuficiência 
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ovariana prematura, devido ao acúmulo de metabólitos 

citotóxicos da galactose (BRASIL, 2018a; BERRY, 2021). 

Em relação à epidemiologia, observa-se que a 

prevalência da galactosemia clássica no ocidente é de 1:60.000 

nascidos vivos e existem mais de 300 variações genéticas da 

doença (SHARIF et al., 2021). De acordo com Anderson (2018), 

a galactosemia clássica é mais prevalente em indivíduos de 

etnia caucasiana. No Reino Unido, a prevalência é de 1:16.000 

crianças, na Irlanda 1:44.000 e nos Estados Unidos 1:30.000. 

No Brasil, a frequência aproximada é de 1:20.000 crianças, com 

base em um estudo piloto desenvolvido no estado de São 

Paulo, cuja amostra representou 10% do total de nascidos vivos 

em 2006 (CAMELO JUNIOR et al., 2011).  

Do ponto de vista genético, a mutação mais frequente na 

galactosemia clássica é a Q188R (presente em 60% a 70% dos 

alelos). Em segundo lugar está a mutação K285N que se 

encontra em 25% a 40% dos alelos de indivíduos da Alemanha, 

Áustria e Croácia, o que corrobora a prevalência caucasiana 

para galactosemia clássica (ANDERSON, 2018). 

Em um estudo realizado por Rubio-Gozalbo e 

colaboradores (2019) sobre o perfil de 509 pacientes de 15 

países, observou-se que a maioria dos portadores era de etnia 

caucasiana 93,6% (n=509). Quanto ao perfil clínico dos 

pacientes, observou-se que 79,8% apresentou anomalias 

neonatais, sendo as mais comuns: 1) aumento da atividade das 

transaminases hepáticas, 2) dietese hemorrágica, 3) 

encefalopatia, 4) sinais de infecção, 5) catarata, 

respectivamente (RUBIO-GOZALBO et al., 2019). 

 Em relação às complicações a longo prazo, o mesmo 

estudo relatou deficiências cerebrais e atraso do 

desenvolvimento global e de linguagem. O tremor foi o sintoma 
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mais frequente e a ocorrência prevaleceu após os 20 anos. 

Anormalidade motora geral, ataxia, convulsões e distonia 

também foram relatadas pelos autores como complicações 

tardias da galactosemia clássica, para as quais não houve 

distinção entre os sexos masculino e feminino (RUBIO-

GOZALBO et al., 2019). 

De acordo com Hopkins e colaboradores (2018), quanto 

aos problemas gonodais para o sexo feminino, cerca de 90% 

das mulheres com galactosemia clássica desenvolvem 

insuficiência ovariana prematura devido à resposta prejudicada 

das gônodas ao hormônio luteinizante e ao hormônio folículo-

estimulante (FSH). Além disso, mulheres portadoras dessa 

doença apresentam maior chance de ter baixa densidade 

óssea, fraturas e osteoporose. A criopreservação ovariana, o 

aconselhamento genético e a suplementação de cálcio e 

vitaminas D e K são recomendados (HOPKINS et al., 2018). 

 

Fisiopatologia 

 

A deficiência enzima GALT provoca o acúmulo do seu 

substrato, a galactose-1-fosfato e, consequentemente, a 

inibição da galactocinase, o que resulta no aumento de 

galactose livre. Esse fator, associado à ingestão continuada do 

leite, estimula rotas secundárias de redução (pela enzima 

aldose redutase dependente de NADPH) ou de oxidação (pela 

enzima galactose desidrogenase dependente de NADH) desse 

monossacarídeo a galactitol ou galactonato, respectivamente. 

O acúmulo dessas substâncias pode causar danos a 

subpopulações de neurônios, como as células de Purkinje, ou 

à substância branca, o que explica, em parte, os danos motores 
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e cognitivos associados à doença. Ademais, a galactose livre é 

relacionada a hepatotoxicidade (CASTRO et al., 2016). 

 O galactitol também é associado ao desenvolvimento de 

catarata devido ao seu potencial hiperosmótico, o que leva a 

turgidez das células do cristalino (lente do olho). Além disso, a 

alta produção de galactitol consome o NADPH disponível na 

célula, o qual é necessário para a atividade da enzima 

glutationa redutase, importante componente da defesa 

antioxidante celular. Esse panorama favorece o estresse 

oxidativo que danifica diversos tecidos e causa morte celular 

(COELHO et al., 2017). 

 Em relação ao hipogonadismo presente em mulheres 

com galactosemia clássica, o mecanismo não é bem elucidado. 

No entanto, algumas hipóteses bioquímicas são discutidas: 1) 

apoptose de oócitos e/ou de células do estroma ovariano devido 

à toxicidade da galactose e seus metabólitos, 2) deficiência de 

UDP-galactose nas células ovarianas, 3) danos secundários 

pela glicosilação defeituosa do FSH e/ou receptor de FHS, 4) a 

enzima GALT pode desempenhar outras funções fundamentais 

para a manutenção dos ovários, 5) mecanismos epigenéticos 

(THAKUR; FELDMAN; PUSCHECK, 2017). 

 

Diagnóstico 

 

 No Brasil, o Sistema Único de Saúde oferece o “teste do 

pezinho” para identificar possíveis doenças hereditárias ou 

adquiridas. No entanto, o teste para detecção de galactosemias 

não é contemplado no “teste do pezinho”, sendo restrito ao 

atendimento em centros de referência em doenças raras que 

ofertam a triagem neonatal ampliada (BRASIL, 2018a; 2018b).  
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No ano de 2018, a possibilidade de inclusão da triagem 

para galactosemia clássica no Programa Nacional de Triagem 

Neonatal (PNTN) foi analisada pela Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), porém o 

parecer baseado na eficácia, custo-efetividade e no impacto 

orçamentário foi negativo, sob o argumento de suficiência do 

diagnóstico clínico (BRASIL, 2018b).  

Cabe destacar a presença de testes laboratoriais para 

detecção dessa doença na triagem neonatal de outros países, 

a exemplo da Holanda que oferta o teste de 2007 com o objetivo 

de prevenir a morte de recém-nascidos. Além disso, a triagem 

neonatal para galactosemia é fundamental para a identificação 

de novos padrões fenotípicos da doença (WELLING et al., 

2017a).   

O diagnóstico laboratorial da deficiência do metabolismo 

da galactose pode confirmar a suspeita clínica, mediante a 

apresentação dos sinais e sintomas discutidos anteriormente. 

Nesse sentido, realiza-se a análise da concentração de 

galactose-1-fosfato nos eritrócitos e da redução eritrocitária da 

atividade da enzima galactose-1-fosfato uridiltransferase 

(GALT). Na galactosemia clássica, a quantidade de galactose-

1-fosfato detectada no plasma é superior a 10 mg/dL de sangue 

e a atividade eritrocitária da enzima GALT dificilmente é 

detectada (BERRY, 2021). 

 Diversos métodos analíticos podem ser empregados 

para a avaliação da atividade da GALT, dentre os quais a 

detecção espectrofotométrica de NADH ou NADPH. Nesse 

método, a galactose-1-fosfato é desfosforilada pela fosfatase 

alcalina, o que libera galactose livre; esta é em seguida oxidada 

pela galactose-desidrogenase na presença de NAD+ ou NADP+, 

produzindo NADH ou NADPH, respectivamente. Outra 
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possibilidade metodológica consiste na marcação da galactose-

1-fosfato com C14, a qual é incubada com UDP-glicose e o 

hemolisado do paciente. Nesse procedimento, a 14C-UDP-

galactose formada é diretamente proporcional à atividade da 

enzima GALT do material coletado (PASQUALI; YU; COFFEE, 

2018). 

Por outro lado, é necessário avaliar as possíveis 

complicações a longo prazo, principalmente em relação ao 

desenvolvimento cognitivo e da fala. Testes como as Escalas 

Bayley de Desenvolvimento Infantil (BSID) (2 a 3 anos de idade) 

e a Escala de Inteligência Wechsler para Crianças (WISC)(8 a 

10 anos de idade) fornecem informações sobre a necessidade 

de terapia da fala ou planos individuais de educação com 

acompanhamento psicológico (WELLING et al., 2017b). 

 

Tratamento  

 

 De acordo com a Diretriz Clínica Internacional para o 

Manejo da Galactosemia Clássica, resultado de um consenso 

internacional de especialistas, o tratamento para essa 

desordem é a dieta restritiva de galactose. Essa recomendação 

deve ser seguida mesmo em caso de suspeita da doença, antes 

da confirmação diagnóstica (WELLING et al., 2017b).  

A galactose deve ser substituída por produtos à base de 

soja, hidrolisado de caseína ou fórmulas elementares para a 

nutrição neonatal. A ingestão de qualquer tipo de frutas, 

vegetais e queijos maduros (com teor de galactose < 25mg/ 

100g) é recomendada, assim como a avaliação dietética anual 

dos níveis plasmáticos de 25-OH-vitamina D, a fim de averiguar 

a necessidade de suplementação de cálcio e vitamina D 

(WELLING et al., 2017b; DEMIRBAS et al., 2018). . 
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Em relação às manifestações gonodais, terapias de 

reposição hormonal podem auxiliar na puberdade tardia e em 

casos de insuficiência ovariana prematura (WELLING et al., 

2017b). 

 

Terapias Potenciais 

 

 Nos últimos anos, a comunidade científica têm 

investigado possíveis abordagens voltadas à restauração da 

atividade da enzima GALT. A maioria desses estudos ainda é 

desenvolvida in vitro e em animais, porém esses fornecem 

perspectivas futuras de tratamento para essa doença rara. A 

terapia genética é um campo de estudo amplamente explorado 

para o desenvolvimento de novas tecnologias. A ideia central é 

fornecer ao indivíduo portador da doença a sequência correta 

de codificação do DNA para a expressão normal da enzima 

GALT. Atualmente, essa opção têm sido investigada com a 

utilização de vetores de vírus adeno-associado (AAV) 

(RAMUSSEN; DAENZEN; FRIEDOVICH-KEIL, 2020). 

Outra linha de pesquisa recente é a entrega exógena de 

mRNA, transportado ao indivíduo por um sistema de 

nanopartículas lipídicas. As vantagens do sistema de mRNA é 

o baixo risco de mutagênese e a possibilidade de interrupção 

da terapia quando necessário devido à natureza transitória do 

mRNA. Em contrapartida, a dosagem repetida inerente ao 

tratamento suscita preocupações sobre imunogenicidade e 

efeitos adversos de longo prazo (DELNOY; COELHO; RUBIO-

GOZALBO, 2021). 

 Por fim, uma terceira proposta envolve chaperonas 

farmacológicas, moléculas capazes facilitar o dobramento e 

tráfego intracelular de proteínas, aumentar estabilidade celular 
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e prevenir a rápida degradação proteica. Há evidências 

experimentais de dobramento incorreto da GALT na 

galactosemia clássica, o que torna essa doença suscetível ao 

uso de chaperonas (DELNOY; COELHO; RUBIO-GOZALBO, 

2021). 

 No entanto, em um estudo piloto com a chaperona 

química arginina, realizado em 4 pacientes evidenciou que não 

houve alteração na atividade da GALT. A especificidade das 

chaperonas por determinadas variantes genéticas dificulta o 

estabelecimento de uma terapia farmacológica para todos os 

portadores de galactosemia clássica (HASKOVIC et al., 2018). 

 

Aconselhamento genético 

 

 O aconselhamento genético é o fornecimento de 

informações para os indivíduos e as famílias acerca das 

implicações e modos de herança da doença, a fim de auxiliar 

na tomada de decisões médicas e pessoais (FRIDOVICH-KEIL 

et al., 2020). Por ser uma doença autossômica recessiva, os 

pais biológicos da criança possuem o gene que predispõe a 

galactosemia clássica e a chance do próximo filho ser portador 

da doença é de pelo menos 25%. Recomenda-se o diagnóstico 

genético pré-implantação e pré-natal pelos métodos de biópsia 

de vilo corial ou amniocentese. Em caso de impossibilidade de 

diagnóstico pré-natal, pode-se optar pelo tratamento 

conservador de formulação a base de soja para o recém-

nascido até a realização da triagem neonatal e dos testes 

diagnósticos (ANDERSON, 2018). 
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CONCLUSÕES  

 

A galactosemia clássica é uma doença genética de 

caráter autossômico recessivo, causada pela deficiência da 

enzima GALT, presente no metabolismo da galactose. Essa 

doença prevalece em indivíduos de etnia caucasiana e se não 

diagnosticada de forma precoce, pode provocar danos 

neurológicos, hepáticos e oftalmológicos, assim como a morte 

do recém-nascido.  

O diagnóstico se dá por meio da avaliação clínica, 

seguida de exames laboratoriais que avaliam a concentração 

de metabólitos da galactose no plasma e o tratamento envolve 

a restrição do consumo de alimentos que contenham a 

galactose em sua composição.  

Atualmente, estudos com terapia gênica, mRNA e 

chaperonas farmacológicas estão em curso, porém não há 

estimativa de produto final, visto que se tratam de ensaios in 

vitro e em animais. Por outro lado, o aconselhamento genético 

surge para auxiliar as famílias no tratamento. 
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RESUMO: O câncer é caracterizado como um conjunto de 
doenças derivadas de modificações genéticas e epigenéticas 
que interferem na homeostasia celular. Essas modificações 
tornam a célula maligna, que passa a não responder a sinais de 
controle de proliferação, diferenciação e morte celular. 
Diferentes terapias são usadas no tratamento, incluindo a 
quimioterapia, que está associada a muitos efeitos colaterais. 
Nessa perspectiva, a utilização de nanocarreadores como 
sistemas de entrega de drogas para agentes terapêuticos pode 
potencializar a atividade farmacológica e reduzir a toxicidade 
dos quimioterápicos. Então, esse trabalho se propôs a fazer 
uma revisão da literatura acerca das nanopartículas atuando na 
entrega de drogas no tratamento de diferentes tipos de câncer. 
Nanopartículas têm escala nanométrica e podem ser de 
diferentes tipos dentro de três grandes grupos: orgânicas, 
poliméricas e inorgânicas. Lipossomas são as mais usadas por 
apresentarem a capacidade de difundir-se nas membranas 
celulares, bem como as poliméricas, que permitem uma 
diversificação de estruturas e características. Diversas 
funcionalidades estão atribuídas, tais como capacidade de 
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direcionamento, superfície ajustável e capacidade de realizar o 
transporte de diversos medicamentos. Portanto, considerando 
os dados obtidos com a revisão da literatura, as nanopartículas 
atuam como promissoras no aprimoramento de entrega de 
drogas anticâncer, devido a sua possibilidade de 
direcionamento atribuído a modificações estruturais e maior 
disponibilidade, tornando-se uma alternativa para contornar as 
dificuldades encontradas nos tratamentos disponíveis.  
Palavras-chave: Nanocarreador. Câncer. Entrega de drogas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo câncer é usado para definir um grupo de 

doenças caracterizadas pela rápida produção de células 

malignas a partir do acúmulo progressivo de alterações 

genéticas e epigenéticas que interferem em genes-chave para 

a manutenção da homeostasia celular. Tais modificações 

culminam na transformação progressiva de células antes 

normais em células malignas, que passam a não responder aos 

sinais de controle da proliferação, diferenciação e morte celular 

(NABI; LE, 2018). 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

mostram que a incidência de câncer aumenta em todo o mundo, 

estimando-se cerca de 10 milhões de mortes por ano (FERLAY 

et al., 2020). Ainda, estatísticas da OMS projetam que no ano 

de 2040 o número de novos casos será de 29,4 milhões, 

afetando a vida de várias de pessoas (OMS, 2020). Já no Brasil, 

estima-se que em cada ano do triênio 2020-2022 ocorram cerca 

de 625 mil novos casos de câncer (INCA, 2020). 

Diversas abordagens terapêuticas são utilizadas no 

tratamento contra o câncer, tais como cirurgia, imunoterapia, 

terapia alvo, radioterapia e quimioterapia, podendo ser 
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utilizadas isoladamente ou em combinação (PAJUELO-

LOZANO et al., 2018). A quimioterapia é a modalidade 

terapêutica mais disponível e utilizada, porém, o 

desenvolvimento de resistência por parte das células tumorais 

e a indução de efeitos colaterais graves representam sérios 

problemas associados à terapia. Os efeitos indesejáveis 

produzidos pela quimioterapia afetam a qualidade de vida dos 

indivíduos e incluem fadiga, toxicidade gastrointestinal e 

hematológica, alopecia, dentre outros (BEDADA et al., 2020). 

Uma das causas associadas à resistência em 

quimioterápicos é a hidrofobicidade apresentada e baixa 

solubilidade, que causam o aprisionamento dessas drogas nas 

membranas celulares, bem como o tamanho do fármaco que os 

impede de permear e se difundir nas células (KUCUKSAYAN et 

al., 2021). Tais barreiras clínicas resultam na baixa 

disponibilidade e no início da resistência aos medicamentos. Na 

oncologia, a taxa de falha para novos medicamentos que 

entram em ensaios clínicos é superior a 90%, principalmente 

pela ausência de especificidade para o alvo (O’REILLY; 

PEARCE, 2019).  

Desse modo, o desenvolvimento de novas estratégias 

terapêuticas contra o câncer tem como premissa a descoberta 

de novas abordagens que apresentem baixa toxicidade e 

elevada especificidade e seletividade para as células tumorais, 

associada à poucos efeitos colaterais (EL-FAR et al., 2018).  

Nessa perspectiva, o uso da nanotecnologia para realizar 

a entrega eficaz de drogas no tratamento contra o câncer 

ganhou destaque recentemente, em que estudos visam otimizar 

o método com o uso de nanocarreadores para reduzir os efeitos 

adversos causados pelas abordagens convencionais 

(LIYANAGE et al., 2019).  
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Utilizando nanopartículas como sistema de entrega é 

possível modificar as propriedades de liberação e degradação 

de uma droga, viabilizando a manutenção da biodisponibilidade 

de medicamentos em locais específicos. Essa tecnologia é 

capaz de aumentar a solubilidade de medicamentos pouco 

solúveis em água, além de estender a meia-vida na circulação 

sistêmica por diminuírem a imunogenicidade, bem como induzir 

uma liberação controlada do mesmo (ABDOLMALEKI et al., 

2021). 

Sendo assim, o objetivo desta revisão é reunir 

informações acerca de estudos científicos que relacionem as 

nanopartículas na entrega de drogas usadas no tratamento de 

diferentes tipos de câncer. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho configura-se como uma revisão 

bibliográfica que se propôs a coletar dados em artigos 

científicos e analisar características de nanocarreadores como 

um sistema de entrega de drogas no tratamento de diferentes 

tipos de câncer.  Para isso, as buscas foram realizadas em 

bases de dados como Google Acadêmico, PubMed, Medline e 

Scopus. Foram utilizados 32 artigos datados dos últimos cinco 

anos. A pesquisa nas bases foi feita com os seguintes termos: 

nanopartículas; entrega de drogas; nanopartículas como 

carreadoras; nanocarreadores no câncer; nanotecnologia na 

entrega de drogas.  

Os artigos foram selecionados inicialmente a partir do 

resumo, sendo os artigos que abordavam os temas 

relacionados à pesquisa (nanocarreadores no câncer, 

nanopartículas no sistema de entrega de drogas, efeito 
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antitumoral, nanotecnologia no câncer, descrevendo ou não 

dados do mecanismo de ação) foram incluídos na revisão. 

Foram considerados critérios de exclusão durante a seleção 

dos artigos: não se referir ao tema proposto pela pesquisa 

(nanopartículas como carreadoras de drogas anticâncer); não 

citar o tipo de nanopartícula utilizada; não abordar a 

metodologia experimental do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A nanotecnologia aplicada à fármacos 

 

Conceitualmente, a nanotecnologia se refere ao 

desenvolvimento de pesquisa e tecnologia nos níveis atômico, 

molecular ou macromolecular na faixa de dimensões entre 1 e 

100 nanômetros. A nano-oncologia é uma subdivisão da 

nanomedicina que envolve o uso da nanotecnologia no 

tratamento de diferentes tipos de câncer. Avanços na 

nanotecnologia possibilitaram a aplicação em diferentes áreas 

das ciências biomédicas, tais como a aplicação das 

nanopartículas que medeiam a entrega de drogas, 

desempenhando uma função relevante, considerando o 

tamanho pequeno em escala nanométrica (10-9 m) 

(SZTANDERA et al., 2018; CHATURVEDI et al., 2021). 

Na clínica, o sucesso das nanopartículas (NPs) depende 

de quatro aspectos principais: a estabilidade e tempo na 

circulação sanguínea, a capacidade de ultrapassar barreiras 

fisiológicas, a biodisponibilidade no local prevalente da doença 

e o seu perfil de segurança. Tais características podem ser 

melhoradas com o objetivo de otimizar a eficácia de 

nanomedicamentos (GRODZINSKI et al., 2019). 
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Nesse âmbito, os nanocarreadores são produtos 

multidisciplinares, que incluem as áreas da medicina, farmácia, 

ciência de materiais e engenharia, sendo usados na realização 

de terapia de combinação, em decorrência de uma série de 

vantagens, tais como a capacidade de direcionamento passivo 

pela permeação aprimorada e retenção, a grande proporção de 

superfície para volume, assim como a capacidade de realizar o 

transporte de diversos medicamentos, contendo uma superfície 

ajustável (ZHAO et al., 2018). 

Considerando as modalidades terapêuticas disponíveis, 

as NPs ajudam a superar problemas encontrados na 

biodistribuição, assim como no tráfego intracelular, por meio de 

direcionamento à células específicas, do transporte molecular 

para organelas selecionadas, entre outros. Visto isso, as NPs 

apresentam potencial de melhorar a estabilidade e solubilidade 

de cargas encapsuladas (MITCHELL et al., 2021; 

ABDOLMALEKI et al., 2021). 

O foco na superação de barreiras biológicas específicas 

no tratamento de doenças pode ser atribuído, em parte, ao 

aumento da prevalência da medicina de precisão ou 

personalizada. Para o uso da precisão é necessário utilizar 

informações do paciente, tais como perfil genético, exposições 

ambientais e comorbidades, para que seja possível o 

desenvolvimento de uma terapia personalizada. Assim, há uma 

otimização do tratamento, porém enfrenta-se as mesmas 

barreiras biológicas, que são alvo do uso de NPs para melhorar 

a entrega e, consequentemente, a resposta biológica 

(SZTANDERA et al., 2018; MITCHELL et al., 2021). 

Por exemplo, ao alterarem a forma de uma 

nanopartícula, de esférico para bastonete, pode haver uma 

modificação da absorção por parte das células, já que esse 
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modelo tende a migrar na corrente sanguínea em direção às 

paredes dos vasos, o que facilita sua endocitose. Entre outros 

aspectos, ainda pode haver modificações no nível de carga, ou 

ainda na dinâmica de sua forma, considerando que 

nanopartículas deformáveis exibem longos tempos de 

circulação devido à sua capacidade de evitar a captação por 

parte de células fagocíticas (GRODZINSKI et al., 2019).  

Portanto, são diversas as possibilidades de utilização da 

nanotecnologia aplicada à fármacos. Por isso, esse tema 

caracteriza-se como um tema atual que vêm sendo 

extensivamente estudado e regulamentado em todo o mundo, 

sendo responsável por grande desenvolvimento científico e 

tecnológico em diversas áreas, incluindo na área de saúde.  

 

Tipos de nanopartículas  

 

O sistema de nanocarreadores inclui lipossomas, 

nanopartículas poliméricas, nano-conjugados polímero-

fármaco, dendrímeros e nanopartículas orgânicas e 

inorgânicas. 

NPs à base de lipídios incluem diversos subconjuntos, 

sendo tipicamente plataformas esféricas contendo pelo menos 

uma bicamada lipídica e um compartimento aquoso interno. Na 

entrega de drogas, esse tipo de NP oferece diversas vantagens, 

tais como a simplicidade na sua formulação, automontagem, 

biocompatibilidade, elevada biodisponibilidade, capacidade de 

transportar grandes quantidades de carga, além de 

propriedades físico-químicas que podem ser controladas para 

modular suas características (SARFRAZ et al., 2018). 

Nessa perspectiva, lipossomas são vesículas esféricas 

compostas por uma bicamada lipídica com a capacidade de se 
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difundir por meio das membranas celulares de maneira fácil 

para entregar agentes específicos às células. Podem realizar o 

transporte de agentes terapêuticos hidrofílicos ou hidrofóbicos, 

tanto no núcleo aquoso presente internamente, quanto na sua 

transmembrana (CHATURVEDI et al., 2019).  

Esse tipo de NP é um dos mais usados em estudos, 

podendo ter sua estabilidade in vitro e in vivo alterada pelo 

tamanho, carga superficial, composição lipídica ou 

modificações na superfície, que podem ser modificados durante 

a sua síntese. Em decorrência da característica lipofílica, os 

lipossomas geralmente incluem modificações na superfície que 

possibilitam a elevação do tempo de circulação e aprimoração 

e aumento da entrega, viabilizando seu uso clínico (MITCHELL 

et al., 2021). 

Ainda, outro subconjunto de NPs à base de lipídios são 

comumente chamados de nanopartículas de lipídios (NPLs). 

Essas estruturas se assemelham a lipossomas comumente 

usadas na entrega de ácidos nucleicos. A principal diferença 

dos lipossomas tradicionais é que elas formam estruturas 

micelares dentro do núcleo (KULKARNI et al., 2019; MITCHELL 

et al., 2021). 

Também existem as NPs poliméricas, que podem ser 

sintetizadas de materiais sintéticos ou naturais, assim como 

monômetros ou polímeros pré-formados, o que permite uma 

diversificação de estruturas e características associadas. 

Podem ser formuladas para permitir o controle de vários 

recursos e, geralmente, são bons veículos de entrega devido a 

sua biocompatibilidade e formulação simplificada (BROWN et 

al., 2019). A técnicas de produção podem envolver 

emulsificação, nanoprecipitação, entre outros que resultam em 

diferentes produtos. A droga pode ser encapsulada no núcleo, 
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aprisionada na matriz polimérica, conjugada ao polímero ou 

ainda ligada à superfície (BROWN et al., 2019; ZHANG et al., 

2019). 

A mais comum forma das NPs poliméricas são as 

nanocápsulas (cavidades circundadas por uma membrana 

polimérica ou casca) e nanoesferas (sistema de matriz sólida). 

Estão subdivididas em polimerossomas, micelas e 

dendrímeros. A primeira é definida por vesículas artificiais, com 

membranas feitas com copolímeros anfifílicos em bloco. Em 

comparação aos lisossomas, são frequentemente mais estáveis 

e eficientes na retenção de carga, o que os torna um bom 

veículo de entrega no citosol (RIDEAU et al., 2018; SHAE et al., 

2019; ZELMER et al., 2020). 

Alguns polímeros incluem o polietilenoglicol (PEG) e o 

polidimetilsiloxano (PDMS). Quando em micelas poliméricas, 

que se incluem como blocos de copolímeros, moldam-se 

formando nanoesferas com núcleo hidrofílico e revestimento 

hidrofóbico. Desse modo, melhora a circulação ao mesmo 

tempo que protege a carga aquosa. Esse tipo de micela pode 

carregar diversos tipos de pequenas moléculas ou proteínas, 

usada em ensaios clínicos na entrega de drogas anticâncer 

(LEE et al., 2018; LIU et al., 2020). 

Já os dendrímeros são polímeros hiper-ramificados, 

apresentando estrutura tridimensional complexa nos quesitos 

de massa, tamanho, forma e química de superfície, podendo 

ser altamente controlados. Dessa forma, grupos funcionais 

presentes no exterior desses polímeros possibilitam a 

conjugação de biomoléculas ou agentes de contraste, enquanto 

as drogas podem ser carregadas em seu interior. Eles possuem 

uma gama de tipos de carga, sendo mais investigados na 
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entrega de ácidos nucleicos e pequenas moléculas (MENDES 

et al., 2017). 

Outro tipo de NPs são as produzidas com materiais 

inorgânicos, tais como ouro, ferro e sílica, usados na síntese de 

nanoestruturas para várias aplicações na entrega de drogas e 

imagenologia. Essas NPs possuem uma formulação precisa e 

podem ser projetadas para ter uma ampla variedade de 

tamanhos, estruturas e geometrias (YANG et al., 2019). 

As nanopartículas de ouro são as mais estudadas desse 

grupo, usadas na forma de bastão, nanoesfera, nanoconchas 

entre outras, sendo facilmente funcionalizadas para garantir 

propriedades e capacidade de entrega. Devido a característica 

associada ao material de base, NPs inorgânicas apresentam 

propriedades físicas, elétricas, magnéticas e ópticas. Um 

exemplo são as de ouro, que possuem elétrons na superfície 

com uma oscilação contínua, proporcionando propriedades 

fototérmicas (YANG et al., 2019; WANG et al., 2020). 

Nesse grupo, existem as nanopartículas de óxido de 

ferro, que desempenham papel de contraste e veículo de 

entrega de drogas (ARIAS et al., 2018). A maioria dessas NPs 

são qualificadas para aplicações como diagnósticos, imagens e 

terapias fototérmicas, por apresentarem boa biocompatibilidade 

e estabilidade, bem como por exibirem algumas propriedades 

não vistas em materiais orgânicos. Entretanto, apresentam 

certa limitação por terem uma baixa solubilidade e possível 

toxicidade, principalmente quando no uso de metais pesados 

(ARIAS et al., 2018; MANSHIAN et al., 2017). 

Na atualidade, a maioria dos tratamentos clinicamente 

aprovados que são baseados em nanopartículas envolvem os 

lipossomas. Partindo-se dessa limitação, cientistas de 

nanomateriais trabalham em busca de uma gama de 
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nanopartículas com diferentes modificações, tais como 

propriedades magnéticas, ópticas e bioquímicas, além de 

variarem no tamanho, forma, dureza e propriedades de 

superfície (GRODZINSKI et al., 2019). 
 

Nanopartículas e câncer 

 

A nanotecnologia revolucionou o campo das terapias 

anticâncer, imaginologia, diagnóstico e na entrega de drogas. 

As recentes abordagens visam melhorar o método tradicional e 

aprimorar a administração de medicamentos. No que diz 

respeito aos quimioterápicos, a principal característica 

apresentada pelas NPs é o fornecimento de medicamentos 

mais específico para células cancerosas, protengendo-o do 

microambiente tumoral (NAGARAJU et al., 2020).  

Clinicamente, as NPs mais comumente usadas são 

baseadas em lipossomas, atuando como um sistema de 

entrega de bioativos, tais como genes, drogas e outras 

moléculas biológicas. Em decorrência da biocompatibilidade e 

biodegradabilidade, os sistemas lipossomais desempenham 

seu potencial papel clínico na entrega de vários agentes 

anticâncer, como já é possível observar no Doxil® (lipossoma 

de doxorrubicina), Onivyde® (lipossoma de irinotecano) e 

Marqibo® (lipossoma de vincristina) (LAMICHHANE et al., 2018; 

SARAF et al., 2020). 

As células cancerígenas e os tecidos relacionados ao 

tumor superexpressam certos receptores e antígenos quando 

comparados com células saudáveis. Explorando essas 

características, formulações lipossomais podem ser 

funcionalizadas para o direcionamento ativo de tumores, tendo 

como os principais alvos terapêuticos as células tumorais e o 
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endotélio tumoral (YAN et al., 2020). É com base nessa 

característica que vários estudos tem sido realizados na 

perspectiva de contribuir com a pesquisa e o desenvolvimento 

de NPs como carreadores de fármacos anticâncer.  

Nesse contexto, Moghinmipour et al. (2018) buscaram 

formular um lipossoma seletivo para células tumorais aplicando 

o ácido fólico para promover uma entrega direcionada do 

quimioterápico 5-fluouroracil (5-FU). Foi possível observar um 

aumento no nível de espécies reativas de oxigênio (EROs) in 

vitro em linhagem de células de câncer de cólon humano CT26, 

aumentando o efeito citotóxico do fármaco em comparação com 

a droga livre. A eficácia antitumoral e a toxicidade desses 

lipossomas in vivo foram também estudadas. Os autores 

observaram que os lipossomas direcionados apresentaram 

maior absorção celular e maior produção de EROs nas células 

cancerosas do que a droga livre. Ainda, foi observado que as 

nanopartículas mostraram melhor inibição do tumor do que a 

droga livre e nenhuma anormalidade de tecido foi encontrada 

na análise histológica, concluindo-se que tais lipossomas 

direcionados aos receptores de folato, que são altamente 

expressos em muitos tipos de câncer, fornecem segurança e 

eficácia como estratégia para o câncer de cólon.  

Estudos mostram a possibilidade de direcionamento 

lipossomal a células cancerígenas que superexpressam as 

proteínas da superfície celular que se ligam ao ácido siálico  

(SIGLECs). Para isso, um lipossoma com componentes 

compatíveis com o quimioterápico gencitabina,  foi carregado 

com um agente imunoestimulador, um marcador de diagnóstico 

e uma maleimida na superfície exterior, ligados covalentemente 

a uma molécula de PEG. Esse direcionamento demonstrou 

maior  afinidade para os receptores de folato (alfa e beta), bem 
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como epítopos presentes nas superfícies das células tumorais. 

Tais epítopos são superexpressos e usados como 

biomarcadores em cânceres (SARAF et al., 2020). 

Nanopartículas tem sido usadas com sucesso na entrega 

de drogas às células devido a biocompatibilidade existente e 

capacidade de manter a entrega no tratamento de câncer de 

mama tanto avançado quanto precoce. Sendo assim, a 

combinação de drogas com dois ou mais mecanismos 

antitumorais têm sido uma estratégia promissora. Com base no 

avanço dos estudos com NPs poliméricas, a PLGA ou poli 

(ácido láctico-co-glicólico) é um tipo de polímero biocompatível 

usado em encapsulamento de fármacos hidrofóbicos, que têm 

facilitado o tempo de retenção da droga no plasma sanguíneo 

(CHOI, HAN, 2019). 

Nessa perspectiva, Kucuksayan et al. (2021) fizeram o 

encapsulamento da doxorrubicina com a epoxomicina, um 

inibidor de proteossoma com efeito anti-inflamatório, em uma 

NP baseada em PLGA, avaliando seu efeito in vitro em 

linhagem de células de câncer de mama MCF-7. Como 

resultado, o estudo mostrou que a NP com os fármacos foi 

menos citotóxica do que eles livres, sugerindo a 

biocompatibilidade, além de observarem um aumento de 50% 

na apoptose das células tumorais quando comparado com os 

fármacos livres, comprovando a estratégia de combinação. Tal 

estudo mostra-se como um tratamento promissor na superação 

da multirresistência à quimioterápicos.     

 Muitas pesquisas apontam que as NPs podem ser 

usadas de forma eficaz no tratamento de câncer gástrico. 

Nesse sentido, Yang et al. (2018) revelaram que NPs com base 

lipídica, como o ácido hialurônico combinado com sorafenibe e 

cisplatina, pode ser uma estratégia usada no tratamento. Para 
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isso, usaram as linhagens de células MKN28 e SGC7901 para 

estudos in vitro e in vivo. Foi observado o aumento dos efeitos 

antitumorais da terapia ao mesmo tempo que foi detectada a 

redução da toxicidade sistêmica. 

 Ainda, resultados mostram a investigação da eficiência 

de NPs carregadas de ácido ursólico (AU), preparados com o 

uso de um copolímero de Mpeg-PCL (metoxi-polietilenoglicol-

policaprolactona) que já atua como carreador de drogas. Dessa 

forma, essas NPs carregadas com o ácido aumentaram 

significativamente a apoptose em células de câncer gástrico, 

por meio de uma potente inibição de COX-2 e ativação da 

caspase 3, indicando uma forma eficaz de melhorar a eficiência 

do AU e de outros medicamentos anticâncer com o uso da 

nanotecnologia (NAGARAJU et al., 2020).  

Estudos também mostram a eficácia de liberação 

controlada de drogas usando PLGA-NPs. Foi o que Fernandes 

et al. (2019) observaram em linhagens de células de câncer 

gástrico  NCI-N-87 e AGS, em que houve uma liberação 

controlada das drogas 5-FU e paclitaxel com NP revestida com 

um anticorpo monoclonal direcionado a um conhecido glicano 

sialil-Lewis A (sLeA) em pH neutro e ácido. Tal funcionalização 

de NPs aumentou o direcionamento para células in vitro e ex 

vivo em 40% quando comparado com não direcionadas.  O 

nanoveículo modificado obteve sucesso para fornecer 5-FU e 

paclitaxel para células de câncer metastático. A 

nanoecapsulação também foi capaz de reduzir a toxicidade 

inicial dos fármacos contra as células gástricas, sugerindo um 

veículo de administração mais seguro.  

Ainda, nanopartículas podem ser desenvolvidas com 

materiais inorgânicos, tais como as de ouro. Um grupo de 

pesquisa propôs uma modificação em NPs de ouro de forma 
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não covalente com uma monocamada de PEG e carregadas de 

oxaliplatina, uma droga anticâncer. A formulação criada foi 

capaz de exibir um melhor efeito citotóxico do que a oxaliplatina 

livre, além de ter capacidade de penetrar no núcleo das células 

A549 de câncer de pulmão. Ainda, NPs esféricas de ouro 

contendo quitosana também foram analisadas nessa mesma 

linhagem de células de câncer no pulmão para avaliar a entrega 

de erlotinibe. Foi observado que o complexo aumentou a 

absorção celular, bem como a citotoxicidade em decorrência da 

liberação termorresponsiva do fármaco (SZTANDERA et al., 

2018). 

Estudos apontam o uso de NPs de ouro atuando como 

agentes de contraste, em conjugação com anticorpos para 

identificação de cânceres cervical e pancreático. NPs de ouro, 

devido as propriedades únicas, tais como absorção e 

espalhamento de radiação eletromagnética, são de uso na 

aplicação de terapia fototérmica (PTT). Essa estratégia na 

terapia envolve o uso de radiação eletromagnética para gerar 

calor, destruindo as células cancerígenas (SZTANDERA et al., 

2018; CHATURVEDI et al., 2018). 

  

Perspectivas futuras na terapia anticâncer  

 

A ideia de tratar doenças de difícil controle com 

medicamentos a base de nanopartículas atraiu nos últimos 

anos a atenção da comunidade científica. Assim, drogas ou 

sistemas de transportadores de moléculas bioativas 

desenvolvidos com a nanobiotecnologia têm sido amplamente 

usados no tratamento de diferentes doenças, como o câncer. 

As NPs proporcionam um método de reduzir a toxicidade, e 

melhorar a eficácia e entrega de medicamentos já clinicamente 
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usados, atrelado a uma superação da resistência nas células 

tumorais com o uso combinado de drogas, sendo potenciais 

estratégias na terapia personalizada do câncer (KUCUKSAYAN 

et al., 2021). 

Dessa forma, o desenvolvimento de drogas anticâncer 

com base em NPs depende de uma abordagem bem 

orquestrada de uma série de eventos biológicos, demandando 

efeitos sinérgicos das propriedades físico-químicas das NPs em 

superarem as barreiras na administração de drogas no câncer. 

Alguns aspectos devem ser solucionados, tais como a 

elucidação de  como a elasticidade das NPs afeta a penetração 

no tumor e como ocorre as interações com as células tumorais, 

podendo ser justificado pela heterogeneidade das células e dos 

microambientes tumorais (HUI et al., 2019). 

As NPs tem muitas vantagens quando comparadas com 

medicamentos tradicionais. No entando, para uma aplicação 

mais ampla no mercado farmacêutico, faz-se necessário mais 

estudos in vivo e ensaios clínicos para entender a toxicidade e 

o comportamento a longo prazo das nanopartículas. 

Recentemente, os estudos estão se concetrando na 

modificação da superfície dessas NPs no aumento do tempo  de 

retenção. Abordagens como a camuflagem por membrana 

celular estão sendo usadas para suprimir a reação imunológica 

e melhorar a biodistribuiçao em relação a nanopartículas nuas. 

Ainda, o desenvolvimento de NPs multifuncionais também é 

crescente na pesquisa, impulsionado pelas necessidades 

médicas. No câncer, as NPs também são usadas para fornecer 

diagnóstico e monitoramento de medicamentos, por imagem de 

ressonância magnética (DANG; GUAN, 2020). 

Nanomedicamentos complexos podem elevar a eficácia, 

mas também podem resultar em aumento de etapas de síntese 
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e custos, assim como dificuldade na estabilidade e demais 

obstáculos regulatórios. Dessa forma, nanopartículas que 

alcancem um equilíbrio nesses aspectos mostram-se como 

potenciais.  Além disso, faz-se necessário o desenvolvimento 

de abordagens sintéticas eficientes e ferramentas de triagem 

para avaliar o potencial das formulações, para fornecer 

canditados com mais rapidez e precisão (O’REILLY; PEARCE, 

2021). 

Considerando tais aspectos, ao abordar a utilidade dos 

nanomedicamentos, deve-se pensar além do uso de NPs para 

entregar drogas e explorar novas oportunidades na 

imunoterapia e terapias combinadas. Sendo assim, são 

potenciais áreas de aplicação no câncer em que a 

nanotecnologia pode fornecer melhorias “revolucionárias”, em 

vez de “evolutivas” (GRODZINSKI et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES 

 

Os dados apresentados mostram que as nanopartículas 

desempenham função especial na entrega de drogas, como as 

usadas no tratamento contra o câncer. Além disso, os dados 

elucidam que a personalização dessas nanopartículas e o uso 

de fármacos combinados indicam uma potencial estratégia na 

otimização do tratamento, aumentando a biodisponibilidade e 

especificidade. É notório que os estudos acerca do uso de 

nanopartículas, em especial a longo prazo e toxicidade, sejam 

mais elucidados para caracterização da atuação dessas NPs, 

sendo um campo de grande importância no futuro da medicina 

de precisão nanotecnológica no tratamento do câncer.   
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RESUMO: O câncer é a segunda causa de morte no mundo, 
embora existam diferentes modalidades de tratamento, como a 
cirurgia, radioterapia e terapia alvo. A quimioterapia é o 
tratamento mais utilizado, no entanto, a alta toxicidade e o 
desenvolvimento de quimiorresistência limitam o sucesso 
terapêutico. Portanto, a pesquisa por novas drogas anticâncer 
é crucial para contornar essa problemática. Os estudos não 
clínicos precedem os ensaios com seres humanos na avaliação 
da eficácia e segurança de uma nova droga. Nesse contexto, 
muitos modelos experimentais não clínicos de câncer foram 
desenvolvidos para investigar a carcinogênese, progressão do 
câncer, metástase, bem como o efeito anticâncer de novas 
drogas. O presente trabalho trata-se de uma revisão 
bibliográfica, para a qual foram selecionados 32 artigos, através 
da plataforma PUBMED. In vitro, podem ser usadas a cultura 
primária, a linhagem imortalizada e as células transformadas, 
que crescem como células aderentes ou em suspensão, e em 
distribuição bidimensional ou tridimensional. Os modelos 
murinos (in vivo) envolvem a utilização de linhagem celular 
murina ou humana, o modelo xenográfico derivado de 
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pacientes, tumores induzidos por carcinógenos, e 
camundongos geneticamente modificados. Por fim, o modelo ex 
vivo utiliza explantes derivados de pacientes (PDEs) para 
predizer a resposta ao tratamento. As vantagens e limitações 
dos modelos experimentais foram discutidas na revisão. 
Palavras-chave: Modelos experimentais. In vitro. In vivo. Ex 
vivo. Atividade anticâncer. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é um termo usado para definir um conjunto de 

doenças caracterizadas pela proliferação celular descontrolada, 

mediante células geneticamente alteradas, as quais adquirem 

caráter maligno associado a indução de angiogênese e 

metástase (PAULA, 2018).  

A carcinogênese é um processo complexo e dinâmico 

que consiste em características distintas responsáveis pelo 

crescimento e disseminação do tumor (BELLI et al., 2018). 

Sabe-se que a sua etiologia envolve diferentes níveis de 

regulação, como o aumento de sinais proliferativos, evasão de 

supressores de crescimento, resistência à apoptose, 

multiplicação ilimitada, indução da angiogênese, promoção da 

invasão e metástase, modulação do metabolismo das células e 

evasão da destruição do sistema imune; motivados por fatores 

carcinogênicos endógenos e/ou exógenos (PETERS; 

GONZALEZ, 2018). 

O caráter maligno do tumor é decorrente do acúmulo de 

alterações genéticas e/ou epigenéticas que ativam oncogenes 

e inativam genes supressores de tumor, de forma a influenciar 

no processo de iniciação do câncer (HORNSVELD; TOBIAS, 

2016). O segundo estágio, conhecido como promoção, é 
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marcado pela amplificação dos sinais, induzindo a expansão 

clonal das células. Por fim, o último estágio, a progressão, é 

caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível das 

células alteradas (MULLER, 2017). 

O câncer é uma das principais causas de morte no 

mundo, com prevalência 10 milhões de mortes só em 2020 

(FERLAY et al., 2020). Dentre os tipos de câncer mais 

diagnosticados no mesmo período, destacam-se o câncer de 

mama com 2,26 milhões de casos, seguido de pulmão com 2,21 

milhões de casos, bem como, cólon e reto com 1,93 milhão de 

casos. Já os tipos de câncer que mais mataram no ano de 2020 

foram o de pulmão com 1,80 milhão de mortes, cólon e reto com 

935 mil mortes e fígado com 830 mil mortes. Segundo a 

International Agency for Research of Cancer (2020), estima-se 

que em 2040 os números aumentem para 29,5 milhões de 

novos casos. 

Atualmente, diversas abordagens terapêuticas podem 

ser utilizadas no tratamento do câncer, tanto isoladamente 

como em combinação, e estas incluem a cirurgia, a 

quimioterapia, a radioterapia, a terapia hormonal, a 

imunoterapia e a terapia alvo (WANG; LEI; HAN, 2018), sendo 

a quimioterapia a mais utilizada no mundo inteiro. No entanto, 

os quimioterápicos atuam de forma inespecífica danificando os 

tecidos saudáveis e levando o indivíduo em tratamento a um 

quadro de toxicidade sistêmica, caracterizada por vários sinais 

e sintomas, como exemplo, mielossupressão, alopecia, 

náuseas e vômitos. Além disso, o desenvolvimento de 

mecanismos de quimiorresistência por parte das células 

tumorais representa um problema adicional à efetividade da 

quimioterapia antineoplásica (BUKOWSKI; KCIUK; KONTEK, 2020). 
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Notavelmente, diferentes alvos potenciais de novos 

fármacos foram gerados devido ao crescimento e avanços na 

área genômica e proteômica, mudando o paradigma na 

descoberta de fármacos direcionados a níveis moleculares. 

Esses novos alvos levaram os pesquisadores a incorporar uma 

variedade de linhagens celulares e tipos de tumor nos 

protocolos de pré-triagem e triagem de potenciais candidatos a 

drogas anticâncer. O objetivo da triagem é identificar produtos 

que irão produzir efeitos antitumorais que correspondam a 

certos critérios usados para definir quais compostos podem 

progredir para o próximo estágio no programa de 

desenvolvimento de drogas (KUMAR; BAJAJ; BODLA, 2016). 

Nesse sentido, os pesquisadores têm buscado novos 

candidatos a fármacos antitumorais para suprir as dificuldades 

encontradas com o uso dos quimioterápicos atuais, ou seja, 

candidatos a fármacos que apresentem baixa toxicidade e/ou 

baixa resistência por parte das células tumorais utilizando 

sistema de rastreamento simples, rápido e de baixo custo com 

ótima previsibilidade da farmacodinâmica (KUMAR; BAJAJ; 

BODLA, 2016; YURTTAŞ; DEMIR; ÇIFTÇI, 2018).  

Nesse contexto, diferentes modelos experimentais in 

vitro, in vivo e ex vivo vem sendo utilizados. Dessa forma, o 

presente trabalho buscou realizar uma revisão bibliográfica 

sobre o uso efetivo dos modelos in vitro, in vivo e ex vivo, e suas 

vantagens e limitações na prospecção de novas drogas 

anticâncer. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica e 

adotou como critério para seleção a consulta ao PUBMED, 
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através do seu sistema de busca, utilizando como descritores 

as palavras-chaves: “Pre-clinical models”; “Tumor 

microenviroment”; “in vitro”; “cell culture models; “2d culture”; 

“3d culture”; “immortalized cell line”; “in vivo”; “Patient-derived 

explants”; “ex vivo culture”; “preclinical tumor model”. 

A seleção buscou artigos nos últimos cinco anos (2016-

2021) no idioma inglês e português, e foram obtidos 368 artigos 

na primeira busca, 1018 artigos na segunda busca e 90 artigos 

na terceira busca.  

Foram critérios de inclusão: artigos que apresentaram os 

modelos experimentais in vitro, in vivo e ex vivo; artigos que 

definiram cada modelo in vitro, in vivo e ex vivo; artigos que 

apresentaram as vantagens e limitações para cada modelo; e 

artigos dentro da faixa de ano de busca. Foram critérios de 

exclusão: artigos que não definiram os modelos experimentais 

in vitro, in vivo e ex vivo; e artigos fora da faixa do ano de busca. 

Desse modo, foram selecionados 32 artigos, os quais 

atenderam os critérios de inclusão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O câncer é um conjunto de doenças caracterizada pela 

proliferação celular descontrolada, além de ser considerada a 

principal causa de morte no mundo e, apesar de existir 

diferentes terapias, estas possuem limitações que afetam a 

efetividade do tratamento. Por isso, os estudos não clínicos são 

necessários para o desenvolvimento de novos medicamentos 

oncológicos com maior efetividade e menor toxicidade 

(KUMAR; BAJAJ; BODLA, 2016). 

Particularmente, a eficácia e a segurança de um 

medicamento devem ser examinadas e avaliadas antes de se 
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empreender qualquer estudo clínico. (HAYAKAWA et al., 2016). 

Muitos modelos experimentais de câncer, como os modelos in 

vitro, in vivo e ex vivo, foram desenvolvidos para investigar a 

carcinogênese, progressão do câncer, metástase e outros 

aspectos na biologia do câncer. Esses modelos mostraram-se 

úteis na avaliação da eficácia e na previsão da segurança de 

medicamentos oncológicos (HAYAKAWA et al., 2016). 

 

Modelos experimentais in vitro 

 

As células cultivadas in vitro exibem características 

similares àquelas dos organismos vivos, e, por conseguinte, 

representam um modelo experimental biológico capaz de 

substituir modelos experimentais que fazem uso de animais. 

São amplamente utilizadas em pesquisa básica, em ensaios de 

toxicidade, na produção de biofármacos e no desenvolvimento 

de tratamentos contra o câncer, em virtude da manutenção de 

propriedades  fisiológicas, bioquímicas e genéticas das células, 

sob condições laboratoriais apropriadas (HELMS et al., 2016; 

GEUNA et al, 2016; NITKIN; BONFIELD, 2016). 

Existem três tipos de cultura celular: i) a de células 

primárias; ii) linhagem celular contínua; iii) células 

transformadas. 

A cultura primária de células consiste na fase inicial do 

cultivo in vitro obtidas de células diretamente isoladas de órgãos 

e/ou tecidos, mediante dissecação animal ou humano. 

Posteriormente, são processadas por meios mecânicos e/ou 

enzimáticos e as células resultantes são semadas em meio de 

cultura e incubadas para adaptação à sobrevida in vitro (de 

SOURE et al., 2016). 
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Uma vez adaptadas às condições laboratoriais de cultivo, 

as células proliferam até que formem uma monocamada sob a 

garrafa ou placa de cultura. É comum que neste tipo de cultura 

haja alternância entre atividade proliferativa, diferenciação, 

quiescência ou de senescência, seguido de morte programada 

(apoptose). Por esse motivo, as células quando atingem 80% 

confluência são submetidas a subcultivo (MISEROCCHI et al., 

2017). 

A cultura primária é constituída por células heterogênias, 

isto é, diferentes tipos celulares do microambiente tumoral do 

tecido de origem compõem a cultura. Por essa razão, o modelo 

de cultura primária é considerado representativo de tecido 

humano por manter características fenotípicas e genotípicas 

das células durante as primeiras passagens. No entanto, ao 

longo do tempo em cultivo, as células alteram seu metabolismo 

e expressão de proteínas quando comparadas com as 

características originais, fazendo com que seja necessária a 

obtenção de nova cultura e impedindo a reprodutibilidade dos 

ensaios (HELMS et al., 2016). 

É possível citar como exemplos de cultura primária: a 

cultura de células mononucleares do sangue periférico 

(PBMCs), usadas para avaliar a citotoxicidade e monitorar a 

resposta a imunoterapias (RAULF, 2019); os modelos de 

cultura de células hepáticas que, atualmente, são considerados 

o padrão ouro na pesquisa de metabolismo de drogas, 

toxicidade e funções bioquímicas (ZEILINGER, 2016); e 

culturas primárias de gânglios da raiz dorsal utilizadas para 

estudar eletrofisiologia, transdução de sinal e liberação de 

neurotransmissores (LIN; CHEN, 2018). 

As células somáticas saudáveis de mamíferos muito 

raramente adquirem capacidade ilimitada de proliferação 
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durante o cultivo. Como característica, após certo número de 

divisões celulares, as células entram em fase de senescência e 

morte. Logo, pesquisadores, em busca de conduzirem suas 

pesquisas utilizando as amostras de células de animais em 

sucessivos experimentos, desenvolveram as linhagens 

celulares (YAO; ASAYAMA, 2017). 

Apesar das células primárias não sobreviverem muito 

tempo em cultura, devido a não adaptação ao meio ou por conta 

dos traumas e do estresse oriundos do processo de isolamento, 

a cultura celular de linhagem contínua ou imortalizada é o tipo 

de cultura que consiste na propagação de células, obtidas a 

partir da cultura primária. Estas células desenvolvem  

mecanismos para contornar a morte celular programada, bem 

como possuem maior eficiência de proliferação e sobrevida in 

vitro, constituindo uma linhagem celular (WU et al., 2020). 

Além disso, esse tipo de cultura é formada por células 

homogênias que exibem algumas características do seu tecido 

de origem e que podem se dividir por um grande número de 

vezes, sendo possível a formação de banco de células a partir 

da sua criopreservação (GONÇALVES; SOBRAL, 2020). Essas 

células são amplamentes utilizadas em pesquisas de 

desenvolvimento de novos fármacos e vacinas. Como principal 

exemplo, a linhagem HeLa é a primeira linhagem imortalizada 

de adenocarcinoma cervical humano utilizada em experimentos 

de avaliação de atividade antitumoral (HASSANSHAHI et al., 

2020). 

As células transformadas são aquelas com 

características tumorais, isto é, apresentam alterações 

genéticas e adquirem habilidades diferentes das células 

originais, como capacidade de proliferação sustentada, perda 

de adesão, alterações do fenótipo, entre outras (HUANG et al, 
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2016). Para obtenção de linhagens transformadas são 

utilizados diferentes métodos, como indução de mutação 

genética por uso de reagentes químicos ou por irradiação e 

modificação genética por transfecção viral, com uso, por 

exemplo, de adenovírus E1a e papilomavírus humano (HPV) E6 

e E7 (SCHÜTZE et al., 2016). 

Atualmente, as linhagens celulares imortalizadas e 

transformadas comumente são utilizadas como uma alternativa 

interessante para compreender os processos 

farmacodinâmicos, como especificidade de drogas aos 

receptores e sinalização celular, além de serem úteis em 

ensaios de citotoxicidade utilizando compostos naturais 

bioativos e derivados, medicamentos, compostos sintéticos e 

nano compostos (GONÇALVES; SOBRAL, 2020).  

Várias linhagens celulares imortalizadas estão 

disponíveis nos bancos de células nacionais e internacionais. 

Como exemplo, pode-se mencionar o uso da linhagem SK-

MEL-28, que é uma linhagem derivada de melanoma, obtida a 

partir de um linfonodo axilar de um homem. É amplamente 

utilizada na avaliação in vitro de drogas com atividade 

antimelanoma, como também expressam o gene mutante B-Raf 

(V600E) e o tipo selvagem N-Ras (XIAO et al., 2018). Ambos 

capazes de formar tumores em camundongo nude, sendo 

possível a realização de estudos em modelos in vivo (HAN et 

al., 2017). 

As células possuem características similares aos seus 

tecidos de origem, e, portanto, o crescimento das linhagens 

celulares podem ser de dois tipos diferentes: células aderentes 

e células em suspensão. As células aderentes são originárias 

de tecidos sólidos e crescem em monocamada no local de 

cultivo, pois necessitam de suporte de adesão com carga 
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negativa (VAROL, 2019). Já as células em suspensão, oriundas 

de células hematopoiéticas, crescem em suspensão no meio 

sem necessidade de interação com o substrato (GONÇALVES; 

SOBRAL, 2020). 

Com relação ao comportamento espacial das células, a 

cultura convencional e mais utilizada envolve o crescimento de 

células em superfícies planas e sólidas formando monocamada 

em formato bidimensional (2D). A cultura 2D torna-se atraente 

para pesquisadores uma vez que apresenta simplicidade e 

eficiência no manuseio (DUVAL et al., 2017). No entanto, não 

permite a distribuição uniforme de oxigênio e nutrientes, devido 

aos lados se encontrarem aderidos à superfície do substrato. 

Além disso, estudos mostraram falhas na comprovação de 

eficácia e toxicidade de fármacos testados em cultura 2D 

quando testados posteriormente in vivo (DA COSTA et al., 

2018). 

Visando melhorar o ambiente fisiológico e aumentar a 

área de contato célula-célula foi criado a cultura tridimensional 

(3D). São modelos in vitro constituídos por células 

imortalizadas, células tronco ou explantes inseridos em uma 

matriz de hidrogel, mimetizando a organização in vivo. Dentre 

as vantagens do modelo 3D em relação a cultura 2D, pode-se 

destacar a preservação das características in vivo e funções 

gerais da célula tais como: morfologia, proliferação, 

diferenciação, migração, expressão gênica, síntese proteica, 

etc. Como desvantagens, pode-se citar problemas de natureza 

técnica, reprodutibilidade e dificuldade de controle das 

condições de temperatura e pH no ambiente da cultura 

(JENSEN; TENG, 2020). 
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Modelos experimentais in vivo 

 

Apesar da crescente preocupação ética com 

experimentos em animais de laboratório, os modelos não 

clínicos de tumor em camundongos não possuem alternativa no 

arsenal de ferramentas de pesquisa relacionadas à oncologia. 

Isso porque os modelos in vivo são ideais para mimetizar a 

complexidade do câncer humano. Contudo, outros modelos não 

devem ser reduzidos a “melhor” ou “pior”, mas “qual modelo 

para qual pergunta” (MISEROCCHI et al., 2017). 

Atualmente são utilizados quatro tipos de modelos 

murinos na pesquisa oncológica, são eles: i) Modelo derivado 

de linhagem celular; ii) Modelo xenográfico derivado de 

paciente (PDX); iii) Modelo induzido por fatores ambientais; iv) 

Modelos geneticamente modificados (GEM). 

O modelo derivado de linhagem celular pode ser de dois 

tipos: tumor alográfico ou singênico, isto é, transplante de 

células tumorais murinas em roedores  imunocompetentes - 

tendo menor valor preditivo em pesquisas; e tumores 

xenográficos que consistem no transplante de células tumorais 

humanas em roedores imunocomprometidos – mais utilizados. 

Em ambos os tipos, as células podem ser inoculadas 

ectopicamente, ou seja, no sítio anatômico diferente do tecido 

de origem, bem como ortotopicamente, inoculada no mesmo 

sítio de origem do tumor, ou sistemicamente, principalmente por 

via intraperitoneal, intravenosa ou intracardial, no intuito de 

estudar propagação mestastática (MISEROCCHI et al., 2017). 

Segundo Gengenbacher e colaboradores (2017), 82% 

(506/618) dos artigos publicados no ano de 2016 eram 

baseados no modelo de linhagem celular. Isso se deve ao baixo 

custo, fácil manipulação técnica e crescimento síncrono do 
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tumor, permitindo a aplicação desse modelo na avaliação não 

clínica de novas drogas anticâncer (GENGENBACHER; 

SINGHAL; AUGUSTIN, 2017).  

Contudo, algumas limitações são encontradas quando 

comparado os modelos derivados de linhagem celular em 

relação aos tumores humanos, como exemplos: a diferença de 

arquitetura do tecido humano em comparação ao do roedor, 

além de mudanças no sistema vascular, linfático e imunológico, 

e a perda da heterogeneidade genética e mudanças 

irreversíveis na expressão  gênica na propagação in vitro a 

longo prazo (GENGENBACHER; SINGHAL; AUGUSTIN, 

2017). 

O modelo xenográfico derivado de paciente (PDX) 

consiste na dissecação de tumor humano implantados em 

camundongos imunodeficientes. Este demonstrou ter maior 

estabilidade nas características moleculares, genéticas e 

histopatológicas, sendo considerado um modelo que preserva 

a heterogeneidade dos tumores e prediz fielmente a resposta à 

terapia (XU et al., 2019). 

Diante de tantos recursos de triagem, os PDX podem ser 

utilizados para o delinear do perfil de novos candidatos 

terapêuticos, identificar biomarcadores de sensibilidade a 

medicamentos e elucidar mecanismos de resistência à terapia 

(SHI et al., 2020). No entanto, apenas 7% (43/618) dos artigos 

revisados em 2016 utilizaram modelo PDX (GENGENBACHER; 

SINGHAL; AUGUSTIN, 2017). Isso pode ser explicado devido 

ao alto custo, a baixa taxa de sucesso na obtenção do 

xenoenxerto (qualidade da amostra original do paciente, 

variação no tipo e grau do tumor), substituição do estroma 

humano pelo estroma do roedor (alterando as interações do 
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microambiente tumoral) e utilização de animais 

imunocomprometidos (KERSTEN et al., 2016). 

Os modelos induzidos pelo ambiente são aqueles 

submetidos a agentes carcinógenos, incluindo produtos 

químicos, radiação e patógenos, para promover a formação no 

tumor em animais. Essa forma reproduz todas as etapas da 

carcinogênese: iniciação, promoção e progessão, preservando 

as características fenotípicas e genéticas e favorecendo a 

definição de fatores de riscos genéticos e na avaliação de 

estratégias de prevenção (BURTIN; MULLINS; 

LINNEBACHER, 2020). 

Contudo são raramente utilizados devido a dificuldade 

ténica, isto é, escolha do número adequado de animais e 

latência na modelagem de exposições ambientias. Apenas 6% 

(38/618) da pesquisa atual sobre o câncer utiliza os modelos 

ambientais (GENGENBACHER; SINGHAL; AUGUSTIN, 2017). 

Por fim, o modelo de camundongos geneticamente 

modificados é o segundo tipo mais comum de modelo de 

camundongo na pesquisa oncológica, ocupando 24% (147/618) 

dos artigos publicados em 2016. Devido a compreensão de 

alterações genéticas foi possível avanços nas metolodogias 

direcionados aos genes específicos do câncer permitindo 

introdução controlada espacial e temporal de mutações 

relevantes do câncer humano em camundongos (MISEROCCHI 

et al., 2017). 

As alterações mais comuns envolvem a introdução de 

oncogenes (C-MYC), chamados de camundongos 

transgênicos, como também têm-se o desenvolvimento de 

camundongos Knockout, em relação a genes supressores de 

tumor. Isto é, nesses animais os genes supressores de tumor 

são inativados, e em ambos os casos, a modulação genética 
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produz câncer nesses animais geneticamente modificados 

(GENGENBACHER; SINGHAL; AUGUSTIN, 2017). 

As vantagens do uso de animais geneticamente 

modificados são: reproduzir características histopatológicas da 

doença humana, tem forte valor preditivo tanto para identificar 

biomarcadores genéticos de resistência, bem como para avaliar 

a sensibilidade de diferentes opções de tratamentos, são 

desenvolvidos em camundongos imunocompetentes, 

mimetizando  realidade do microambiente tumoral e tamém 

permitem o estudo de imunoterapias. Dentre as desvantagens 

desse modelo podem ser citados: o número limitado de genes 

alvo, ou seja, nesses modelos alguns genes modificados não 

refletem as complexas alterações genéticas observadas nos 

tumores humanos; é um modelo caro; o desenvolvimento do 

tumor nos animais ocorre de forma lenta e variável, o que pode 

comprometer a reprodutibilidade dos resultados (KERSTEN et 

al., 2016) 

 

Modelos experimentais ex vivo 

 

Modelos ex vivo correspondem aos modelos de explante, 

onde o tumor fresco é ressecado cirurgicamente e usado para 

estudos de drogas sem desconstrução do tumor. Os modelos 

de Explante Derivado de Pacientes (PDEs) envolvem a cultura 

ex vivo de fragmentos de tumores humanos recém ressecados 

que retem as características histológicas dos tumores originais 

(POWLEY et al., 2020). 

Sendo assim , os PDEs são considerados um importante 

modelo para predizer a resistência ao tratamento de novas 

drogas e são utilizados na descoberta de novas drogas em 

biomarcadores relacionados ao câncer. Ainda, com o 
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entendimento da importância da heterogeneidade do tumor e 

do microambiente tumoral, os PDEs tem-se destacados 

considerando que os estudos realizados nesses tumores 

intactos recém ressecados de pacientes mostram que esse 

modelo preserva a heterogeneidade do tumor e o 

microambiente tumoral (SHAFI et al., 2018). 

Apesar do evidente sucesso dos PDEs de predizer a 

resposta clínica dos pacientes a quimioterapia, essa plataforma 

não tem sido amplamente utilizada. A maioria dos trabalhos 

descrevem que as razões não são totalmente claras mas 

podem estar associadas ao predominante uso mundial da 

cultura 2D, dos organoides 3D e dos modelos xenográficos 

derivados de pacientes, devido a facilidade do manuseio e 

serem propagados por períodos mais longos de tempo 

(COLLINS, 2020). 

 A partir dos explantes, diferentes tipos de ensaios são 

aplicados para quantificar as respostas a vários agentes 

quimioterápicos, como exemplo pode-se citar: avaliação de 

viabilidade e citotoxicidade utilizando o ensaio do MTT, ensaio 

do lactato desidrogenase e a partir da espectrometria de 

massas é possível avaliar o perfil transcriptômico, genômico e 

metabolômico - sendo o explante submetido previamente a 

digestão enzimática - além de ensaios de imunohistoquímica 

utilizando biomarcadores no tecido intacto. Diante de tantas 

possibilidades, esse modelo permite o estudo de imunoterapias 

devido a capacidade de manter o microambiente tumoral 

(POWLEY et al., 2020). 

Dentre as vantagens dos explantes estão: o uso dos 

PDEs tem alto valor preditivo para a resposta ao tratamento no 

paciente, especialmente comparado com modelos 2D e 

modelos xenográficos; o tecido não tumoral pode ser estudado 
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em paralelo e pode ser identificado a especificidade e 

seletividade da droga em torno das células tumorais; o método 

é relativamente barato; preserva a arquitetura do tecido 

permitindo a avaliação das respostas aos agente citotóxicos 

que tem como alvo as células tumorais, mas também avaliam o 

microambiente tumoral (MISEROCCHI et al., 2017). 

Em relação as limitações, os PDEs são aplicados 

somente aos tumores removidos cirurgicamente; possui curto 

período de duração; os resultados experimentais podem ser 

afetados pela integridade do tumor o que pode estar 

relacionado com a eficiência de ressecção do tumor pelo 

cirurgião; esse ensaio não é adequado para o estudo de pró-

fármacos, ou seja, fármacos que necessitam de ativação 

metabólica para produzir seu efeito; e não avalia a resistência 

adquirida à drogas (POWLEY et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diversos modelos experimentais de tumor in vitro, in vivo 

e ex vivo  estão disponíveis para a prospecção de novas drogas 

anticâncer, cada qual com sua vantagens e limitações.  

Basicamente, in vitro, três tipos de cultura estão 

disponíveis, a saber, cultura primária, linhagem imortalizada e 

células transformadas, que podem ser classificadas de acordo 

com sua forma de crescimento (aderentes ou suspensão), e em 

relação a sua distribuição espacial (2D ou 3D).  

Já para os ensaios in vivo, quatro modelos murinos estão 

disponíveis: o modelo derivado de linhagem celular (alográfico 

ou xenográfico), o modelo xenográfico derivado de pacientes 

que são inoculados diretamente no animal,  o modelo de tumor 

induzido por carcinógenos ambientais (químicos, físicos ou 
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biológicos), e, por fim, o modelo de tumor produzido em 

camundongos geneticamente modificados. 

Finalmente, foi evidenciado o modelo ex vivo para a 

avaliação de resposta dos tumores à drogas, chamados de 

PDEs (explantes derivados de pacientes), que tem emergido 

como uma ferramenta para estudos de biomarcadores e de 

predição da resposta do paciente ao tratamento.   

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BELLI, C. et al. Targeting the microenvironment in solid tumors. Cancer 
treatment reviews, v. 65, p. 22-32, 2018. 
BÜRTIN, F.; MULLINS, C. S.; LINNEBACHER, M.. Mouse models of 
colorectal cancer: Past, present and future perspectives. World journal of 
gastroenterology, v. 26, n. 13, p. 1394, 2020. 
COLLINS, A. et al. Patient-derived explants, xenografts and organoids: 3-
dimensional patient-relevant pre-clinical models in endometrial 
cancer. Gynecologic oncology, v. 156, n. 1, p. 251-259, 2020. 
DA COSTA, M. C. et al. Modelos tridimensionais de cultura de células: 
aproximando o in vitro do in vivo. Vigilância Sanitária em Debate: 
Sociedade, Ciência & Tecnologia (Health Surveillance under Debate: 
Society, Science & Technology)–Visa em Debate, v. 6, n. 1, p. 72-83, 
2018. 
DE SOURE, A. M.; FERNANDES-PLATZGUMMER, A.; SILVA, C. L.; 
CABRAL, J. M. S. Scalable microcarrier-based manufacturing of 
mesenchymal stem/stromal cells. J Biotechnol, v. 236, p. 88-109, Out. 
2016. 
DUVAL, K. et al. Modeling physiological events in 2D vs. 3D cell 
culture. Physiology, v. 32, n. 4, p. 266-277, 2017. 
FERLAY, J. et al. Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon: 
International Agency for Research on Cancer; Disponível em: 
<https://gco.iarc.fr/today>. Acesso em: 11 de junho. 2021. 
GEUNA, S.; RAIMONDO, S.; FREGNAN; HAASTERT-TALINI, K.; 
GROTHE, C. In vitro models for peripheral nerve regeneration. Eur J 
Neurosci, v. 43, n. 3, p. 287-96, Fev. 2016.  
GONÇALVES, J. C. R.; SOBRAL, M. V. Cultivo de células: da teoria à 
bancada. Editora UFPB, 2020. 
HAN, X. et al. Chaetocin induces apoptosis in human melanoma cells 
through the generation of reactive oxygen species and the intrinsic 



Modelos experimentais in vitro, in vivo e ex vivo na prospecção de novas 

drogas anticâncer 

152 
 

mitochondrial pathway, and exerts its anti-tumor activity in vivo. PLoS One, 
v. 12, n. 4, p. e0175950, 2017. 
HASSANSHAHI, J. et al. Anticancer and cytotoxic effects of troxerutin on 
HeLa cell line: an in-vitro model of cervical cancer. Molecular Biology 
Reports, v. 47, n. 8, p. 6135-6142, 2020. 

HAYAKAWA, Y. et al. Report on the use of non‑clinical studies in the 
regulatory evaluation of oncology drugs. Cancer science, v. 107, n. 2, p. 
189-202, 2016. 
HELMS, H. C; ABBOTT, N. J.; BUREK, M.; CECCHELLI, R.; COURAUD, 
P. O.; DELI, M. A.; FÖRSTER, C.; GALLA, H. J.; ROMERO, I. A.; SHUSTA, 
E. V.; STEBBINS, M. J.; VANDENHAUTE, E.; WEKSLER, B.; BRODIN, B. 
In vitro models of the blood-brain barrier: An overview of commonly used 
brain endothelial cell culture models and guidelines for their use. J Cereb 
Blood Flow Metab, v. 36, n. 5, p. 862-90, Mai. 2016. 
HORNSVELD, M.; DANSEN, T. B. The hallmarks of cancer from a redox 
perspective. Antioxidants & redox signaling, v. 25, n. 6, p. 300-325, 2016. 
HUANG, X.; WEIMER, J.; VON WURMB-SCHWARK, N.; FREDRIK, R.; 
ARNOLD, N.; SCHEM, C. Alteration of STR profiles in ovarian carcinoma 
cells during primary culture. Arch Gynecol Obstet, v. 294, n. 2, p. 369-76, 
Ago. 2016.  
IARC. Cancer Today World Health Organization. [s.l: s.n.]. Disponível em: 
<http://gco.iarc.fr/tomorrow/graphic-isotype> . Acesso em: 13 outubro. 2020. 
JENSEN, C.; TENG, Y. Is it time to start transitioning from 2D to 3D cell 
culture?. Frontiers in Molecular Biosciences, v. 7, p. 33, 2020. 
KERSTEN, K. et al. Genetically engineered mouse models in oncology 
research and cancer medicine. EMBO molecular medicine, v. 9, n. 2, p. 
137-153, 2016. 
KUMAR, S.; BAJAJ, S.; BODLA, R. B. Preclinical screening methods in 
cancer. Indian journal of pharmacology, v. 48, n. 5, p. 481, 2016. 
LIN, Y.; CHEN, J.. Dorsal root ganglia isolation and primary culture to study 
neurotransmitter release. JoVE (Journal of Visualized Experiments), n. 
140, p. e57569, 2018. 
MISEROCCHI, G. et al. Management and potentialities of primary cancer 
cultures in preclinical and translational studies. Journal of translational 
medicine, v. 15, n. 1, p. 1-16, 2017. 
MULLER, A. W. J. Cancer is an adaptation that selects in animals against 
energy dissipation. Medical hypotheses, v. 104, p. 104-115, 2017. 
NITKIN, C. R.; BONFIELD, T. L. Concise Review: Mesenchymal Stem Cell 
Therapy for Pediatric Disease: Perspectives on Success and Potential 
Improvements. Stem Cells Transl Med, v. 6, n. 2, p. 539-565, 2016. 
PAULA, N.  C. N. M.; MARTINS, J. A. M.; AMARAL, L. M.; RHANA, P.; 
TAVARES, E. C.; LEITE, W. S.; TAVARES, G. R.; RODRIGUES, A. L. P. 



Modelos experimentais in vitro, in vivo e ex vivo na prospecção de novas 

drogas anticâncer 

153 
 

Breast cancer: Is grief a risk factor? Journal of the Brazilian Medical 
Association. v. 64, p. 595-600, 2018. 
PETERS, J. M.; GONZALEZ, F. J. The evolution of carcinogenesis. 
Toxicological Sciences, v. 165, n. 2, p. 272-276, 2018. 
POWLEY, I. R. et al. Patient-derived explants (PDEs) as a powerful 
preclinical platform for anti-cancer drug and biomarker discovery. British 
journal of cancer, v. 122, n. 6, p. 735-744, 2020. 
RAULF, M. T cell: Primary culture from peripheral blood. In: Allergy. 
Humana, New York, NY, p. 17-31, 2019. 
SCHÜTZE, D. M.; KRIJGSMAN, O.; SNIJDERS, P. J.; YLSTRA, B.; 
WEISCHENFELDT, J.; MARDIN, B. R.; STÜTZ, A. M.; KORBEL, J. O.; DE 
WINTER, J. P.; MEIJER, C. J.; QUINT, W. G.; BOSCH, L.; WILTING, S. M.; 
STEENBERGEN, R. D. Immortalization capacity of HPV types is inversely 
related to chromosomal instability. Oncotarget, v. 7, n. 25, p. 37608-37621, 
Jun. 2016.. 
SHAFI, A. A. et al. Patient-derived models reveal impact of the tumor 
microenvironment on therapeutic response. European urology oncology, 
v. 1, n. 4, p. 325-337, 2018. 
SHI, J. et al. The fidelity of cancer cells in PDX models: Characteristics, 
mechanism and clinical significance. International journal of cancer, v. 
146, n. 8, p. 2078-2088, 2020. 
VAROL, M. Cell-extracellular matrix adhesion assay. In: Epidermal Cells. 
Humana, New York, NY, 2019. p. 209-217. 
WU, X. et al. Conditional reprogramming: next generation cell culture. Acta 
Pharmaceutica Sinica B, v. 10, n. 8, p. 1360-1381, 2020. 
XIAO, J. et al. Differential expression of ABCB5 in BRAF inhibitor-resistant 
melanoma cell lines. BMC cancer, v. 18, n. 1, p. 1-10, 2018. 
XU, C. et al. Patient-derived xenograft mouse models: A high fidelity tool for 
individualized medicine. Oncology letters, v. 17, n. 1, p. 3-10, 2019. 
YAO, T.; ASAYAMA, Y. Animal-cell culture media: History, characteristics, 
and current issues. Reprod. Med. Biol.,  v. 16, p. 99-117, 2017. 
ZEILINGER, K. et al. Cell sources for in vitro human liver cell culture 
models. Experimental Biology and Medicine, v. 241, n. 15, p. 1684-1698, 
2016. 
 
AGRADECIMENTOS 

 
Agradeço ao apoio e colaboração da equipe do laboratório de 

oncofarmacologia. A minha orientadora pelas orientações necessárias. A 
minha família pelo apoio emocional e financeiro. Ao meu namorado pelo 
companheirismo, paciência e cuidado durante o desenvolvimento deste 
trabalho.   



PEIXE-ZEBRA COMO MODELO EXPERIMENTAL PARA AVALIAÇÃO DO 
EFEITO ANTIANGIOGÊNICO DE DROGAS ANTICÂNCER 

154 
 

CAPÍTULO 8 
 

PEIXE-ZEBRA COMO MODELO 
EXPERIMENTAL PARA AVALIAÇÃO DO 

EFEITO ANTIANGIOGÊNICO DE DROGAS 
ANTICÂNCER 

 
Marina Barros de Oliveira SANTOS 1 

Geraldo Moisés Wanderley AMORIM 1  

Paulo Bruno Araújo LOUREIRO 1 
Geovana Ferreira Guedes SILVESTRE 2 

Marianna Vieira SOBRAL 3 

1 Graduandos do curso de Farmácia, UFPB; 2 Doutoranda no PPgPNSB, UFPB;3Orientadora/Professora do DCF/UFPB.  
marina.santos@academico.ufpb.br 

 
RESUMO: O câncer é uma neoplasia maligna, que compreende múltiplos 
mecanismos, vias de sinalização, liberação de fatores e outras substâncias 
químicas.  Dentre suas características marcantes, está o crescimento de 
novos vasos sanguíneos a partir de uma vasculatura pré-existente, que 
exerce um papel fundamental para o crescimento do tumor. É a partir do 
processo de angiogênese que as células tumorais poderão receber um 
aporte de nutrientes, executar trocas gasosas e realizar a excreção de 
metabólito. Apesar dos avanços na área, ainda existem muitos desafios, há 
a necessidade de desenvolver novas estratégias terapêuticas e produzir 
novas drogas. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo reunir 
e analisar informações da literatura científica acerca do uso do peixe-zebra 
como organismo modelo para ensaios relacionados a descobertas de novas 
alternativas terapêuticas para o tratamento dos diversos tipos de cânceres, 
com ênfase nos testes de drogas inibidoras da angiogênese. Para análises 
de angiogênese, podem ser usados modelos de peixe-zebra transgênicos, 
cuja marcação de células endoteliais vasculares com proteína de 
fluorescência verde, modelos xenográficos, dentre outros. Desse modo, os 
dados apresentados sugerem que o peixe-zebra é uma alternativa 
promissora como organismo modelo para o estudo de neoplasias malignas, 
em particular para elucidar o potencial antiangiogênico das substâncias. 
Palavras-chave: Peixe-zebra. Neoplasias. Inibidores da Angiogênese. 
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INTRODUÇÃO 
 
 O câncer é uma doença complexa e multifatorial, envolvendo um 
conjunto diverso de modificações genéticas e epigenéticas, que pode se 
iniciar em praticamente qualquer tecido ou órgão. Caracteriza-se por ser 
uma neoplasia maligna, ou seja, envolve divisões celulares descontroladas 
de células mutadas, compreendendo múltiplos mecanismos, vias de 
sinalização, liberação de fatores e outras substâncias químicas (WANG et 
al., 2021b). 
 Um dos aspectos marcantes da progressão tumoral é a formação de 
novos vasos sanguíneos a partir de uma vasculatura pré-existente, ou seja, 
o processo de angiogênese. A angiogênese é fundamental para o 
crescimento do tumor, em especial de tumores sólidos, tendo em vista de 
que é a partir dela que as células tumorais poderão receber um aporte de 
nutrientes, executar trocas gasosas e realizar a excreção de metabólitos, 
processos necessários para a sustentação do seu metabolismo (HU et al., 
2021; WANG et al., 2021a). Para alguns tipos de câncer ela é um preditor 
de mau prognóstico, podendo facilitar a metástase e disseminação do 
câncer por outros tecidos corporais. Assim, há uma busca constante por 
novas moléculas inibidoras da angiogênese (SUN et al., 2021).  
 Na homeostase, há um equilíbrio de liberação de fatores pró e 
antiangiogênicos. Em situações patológicas ocorre o chamado “switch 
angiogênico”, em que os fatores pró- angiogênicos, tais como o fator de 
crescimento endotelial vascular (VEGF), são predominantemente 
produzidos e liberados favorecendo a angiogênese (ZHANG et al., 2019). 
No câncer, essas substâncias químicas são liberadas diretamente pelas 
próprias células tumorais ou por células que compõem o microambiente 
tumoral, como células do sistema imune recrutadas para o local (JUN; 
FOONG; HAMID, 2021). Histologicamente, os vasos sanguíneos formados, 
em sua maioria, possuem morfologia aberrante, frequentemente tortuosos, 
dilatados e de permeabilidade aumentada (ZHANG et al., 2019). 
 No que tange o tratamento do câncer, atualmente existem diversas 
terapias, tais como a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, a 
hormonioterapia, a imunoterapia e a terapia alvo, sendo em grande parte 
dos casos utilizadas em combinação. A escolha do tratamento depende do 
tipo de tumor, de sua localização nos diversos tecidos, de seu estágio de 
desenvolvimento, do estado de saúde do indivíduo acometido, e dos 
possíveis efeitos adversos da abordagem terapêutica (BRUNTON; HILAL-
DANDAN; KNOLLMAN, 2019). No contexto da utilização de terapia alvo para 
o tratamento do câncer destaca-se a terapia antiangiogênica, que inclui a 
utilização de anticorpos monoclonais e pequenas moléculas sintéticas (MA 
et al., 2021). 
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Apesar dos avanços na área oncológica nos últimos anos, ainda 
existem muitos desafios, como a manifestação de efeitos adversos graves, 

que interferem negativamente na qualidade de vida do paciente, 
e o desenvolvimento de quimiorresistência. Desse modo, a 
pesquisa e o desenvolvimento de novas estratégias 
terapêuticas para produção de novos medicamentos, incluindo 
antiangiogênicos, permenece emergente no mundo inteiro 
(OLIVEIRA, 2021; WANG et al., 2020).   
 Diferentes modelos experimentais in vitro e in vivo 

podem ser utilizados para avaliação do processo de 

angiogênese e do efeito antiangiogênico de novas drogas. O 

peixe-zebra, paulistinha ou “zebrafish” (Danio rerio) é um peixe 

tropical de pequeno porte, que mede cerca de 3 a 4 centímetros 

quando adulto, muito utilizado como modelo experimental em 

diversas áreas da ciência, como estudos de toxicidade aguda, 

genotoxicidade, cardiotoxicidade, envelhecimento, autismo, 

dentre outros. Pertencente à família Cyprinidae, ele possui 

fertilização externa, com formação de grande quantidade de 

embriões que se desenvolvem rapidamente (OLIVEIRA, 2021; 

LIN et al., 2019).  

 Além de despenderem baixo custo e serem de fácil 

manutenção, exibem transparência óptica em alguns estágios 

do desenvolvimento embrionário, permitindo a observação 

direta através da microscopia de luz. Somado a isso, 

demonstram similaridades morfológicas e funcionais de órgãos 

como intestino e fígado com os mamíferos e grande 

similaridade genética, inclusive com conservação dos principais 

moduladores da angiogênese (OLIVEIRA, 2021; PAVIC et al., 

2017). Desse modo, o peixe-zebra representa uma alternativa 

promissora como organismo modelo para o estudo de 

neoplasias malignas, permitindo analisar processos de 



PEIXE-ZEBRA COMO MODELO EXPERIMENTAL PARA AVALIAÇÃO DO 
EFEITO ANTIANGIOGÊNICO DE DROGAS ANTICÂNCER 

157 
 

desenvolvimento que atuam desde o estágio embrionário até a 

forma adulta de múltiplas gerações (LIN et al., 2019). 

 Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como 

objetivo reunir e analisar informações da literatura científica 

acerca do uso do peixe-zebra como organismo modelo para 

ensaios relacionados a descobertas de novas alternativas 

terapêuticas para o tratamento dos diversos tipos de cânceres, 

com ênfase nos testes de drogas inibidoras da angiogênese. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente trabalho consiste em uma revisão da 

literatura, de caráter descritivo, visando compilar os resultados 

obtidos sobre o tema proposto. Para tal, foi realizado um 

levantamento bibliográfico nas bases e portais de dados 

PubMed® e Web of Science™, utilizando as palavras-chave 

“Zebrafish”, “Cancer”, “Angiogenesis inhibitors” acrescidos do 

operador booleano AND. Considerou-se apenas os trabalhos 

publicados no período de 2017 a 2021, nos idiomas português 

e inglês. 

 Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis na 

íntegra, estudos primários que tratam do tema proposto, ou 

seja, que abordam a angiogênese tumoral, o estudo de novas 

drogas e utilizem o peixe-zebra para avaliar parâmetros 

relacionados à angiogênese, e artigos de grande relevância. 

Dessa forma, foram excluídas revisões da literatura, trabalhos 

que não condizem com o tema proposto e publicações em 

jornais de fator de impacto menores que 4.0, de acordo com o 

Journal Impact Factor ™. A pesquisa inicial nas bases de dados 

citadas foi executada em novembro de 2021, e, considerando o 

período e os idiomas descritos anteriormente, encontraram-se 
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99 publicações na base PubMed e 96 na Web of Science. Após 

leitura inicial do resumo dos artigos e avaliação segundo os 

critérios de elegibilidade supracitados, excluiu-se os artigos 

repetidos, restando um conjunto de 18 artigos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Angiogênese e câncer 

 

 O termo “angiogênese” refere-se à formação e o 

crescimento de novos vasos sanguíneos a partir de uma 

vasculatura pré-existente. Ela pode ser diferenciada em 

angiogênese fisiológica, que ocorre durante processos como 

embriogênese e regeneração tecidual, ou patológica, que 

acontece na arteriosclerose, retinopatia diabética e no câncer 

(PAVIC et al., 2017; JING et al., 2018). Na angiogênese tumoral 

são formados vasos morfologicamente anormais, de estruturas 

frágeis, desorganizados e com permeabilidade aumentada 

(HLUSHCHUK; BARRÉ; DJONOV, 2016). 

 No câncer, a angiogênese desempenha um papel 

fundamental para o crescimento do tumor, em especial de 

tumores sólidos, tendo em vista que este processo é 

responsável por suprir o tumor de oxigênio e nutrientes e 

permitir a eliminação de resíduos metabólicos (HU et al., 2021; 

WANG et al., 2021). Para alguns tipos de câncer, tais como o 

câncer de mama, esse processo é um preditor de mau 

prognóstico, sendo responsável por facilitar a metástase e 

disseminação do câncer por outros tecidos corporais. Assim, há 

uma busca constante por novas moléculas inibidoras da 

angiogênese (SUN et al., 2021).  
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 O mecanismo molecular da angiogênese está relacionado 

com o estímulo a liberação de fatores pró-angiogênicos, tais 

como, o fator de crescimento de fibroblastos (FGF), o fator de 

crescimento derivado de plaqueta (PDGF), o fator de 

crescimento epidérmico (EGF), o fator de crescimento 

transformante (TGF), a angiopoietina-2 (Ang-2), e, em especial, 

o fator de crescimento endotelial vascular, do inglês “vascular 

endothelial growth factor”  (VEGF) (BRUNTON; HILAL-

DANDAN; KNOLLMAN, 2019; WANG et al.,  2020; MA et al., 

2021).  

 O VEGF é o principal fator pró-angiogênico e designa uma 

superfamília de proteínas, sendo VEGFA, a classe mais 

estudada em relação a criação de uma nova vasculatura. Essa 

molécula é agonista dos receptores VEGFR1 (gene Flt-1) e 

VEGFR2 (gene KDR ou flk1), que fazem parte da classe dos 

receptores tirosino-quinase e, quando localizados em células 

endoteliais vasculares, são responsáveis por ativar vias que 

incitam a migração das células endoteliais em direção ao tumor 

(GURYANOV; TENNIKANOV; URTTI, 2021).   

 A transcrição do gene VEGF é promovida pela presença de 

isquemia, pela liberação de outros fatores de crescimento, 

mutações em proto-oncogenes ou supressores tumorais, entre 

outros (JING et al., 2018). Com o avançado metabolismo 

tumoral, regiões do tumor que estão a uma distância maior de 

vasos sanguíneos podem apresentar um quadro de hipóxia, 

estimulando a liberação do Fator induzível por hipóxia 1 (HIF-

1). O HIF1 se liga ao promotor do gene de VEGF, promovendo 

diretamente a transcrição desse fator (BRUNTON; HILAL-

DANDAN; KNOLLMAN, 2019; MA et al., 2021). 
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Figura 1. Via de sinalização do Fator de crescimento do 

endotélio vascular (VEGF) 

 
     Fonte: CUI et al. (2020) 

 
 Como descrito na figura 1, a ligação da molécula de VEGF 

com seu receptor em células endoteliais é responsável por 

ativar uma grande quantidade de vias de sinalização 

relacionadas a proliferação, sobrevivência e migração celular, 

como a via das Proteíno-quinases ativadas por mitógenos 

(MAPK/ERK), quinase de adesão focal (FAK),  a cascata 

PI3K/AKT/proteína quinase B (PKB), além do alvo da 

rapamicina em mamíferos (mTOR) e P38 MAPK (JING et al., 

2018; MA et al., 2021). 

 No que diz respeito ao estudo de inibidores de 

angiogênese, uma das possibilidades de mecanismo é inibir 

diretamente a ação de fatores pró-angiogênicos. Nesse sentido, 

existem basicamente quatro classes de agentes 

antiangiogênicos que atuam no VEGF: i) anticorpos 
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monoclonais (mAb) que se ligam ao próprio VEGF, mais 

espeficifamente ao VEGFA, e assim impedem estericamente a 

ligação do VEGF ao seu receptor, a exemplo do bevacizumab; 

ii) anticorpos monoclonais que se ligam ao receptor de VEGF 

impedindo a ligação do fator e, portanto, a ativação do receptor, 

a exemplo do ramucirumab; iii) receptores solúveis (por 

exemplo, aflibercept), que são formas solúveis de receptores de 

VEGF que competem com o receptor natural, resultando na 

supressão da sinalização angiogênica; e, por fim, iv) inibidores 

da tirosina quinase (ITQ), a exemplo de sunitinibe e sorafenibe, 

que inibem competitivamente a ligação do ATP ao domínio de 

tirosinocinase no receptor do VEGF, e, assim, inibem a 

autofosforilação dos receptores, bloqueando a via de 

sinalização, impedindo a angiogênese (JING et al., 2018; 

FAROOQ et al., 2019; BRUNTON; HILAL-DANDAN; 

KNOLLMAN, 2019; DI MARTILE et al., 2020;). 

 Além da inibição da angiogênese através da inibição direta 

da ações de fatores pró-angiogênicos, é possível impedir a 

formação de novos vasos por meio da regulação de vias 

epigenéticas (DI MARTILE et al., 2020). 

 Estudos sugerem que, além de ser parte essencial do 

processo mitótico, a tubulina também é capaz de modular a 

expressão de VEGF e HIF-1. Além disso, a despolimerização 

dos microtúbulos, que são polímeros longos formados por 

tubulina, pode ativar as vias RhoA e p38 MAPK  e interromper 

a cascata de sinalização VE-caderina / β-catenina / Akt ( WANG 

et al., 2021a; SUN et al., 2021).  

 Nesse contexto, diversos trabalhos têm avaliado o efeito 

antiproliferativo, antiangiogênico e antimetastático de drogas 

usando diferentes modelos experimentais in vitro e in vivo e 

avaliando diferentes endpoints relacionados a esse processo.  
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 Sun et al. (2021) otimizaram um composto natural pré-

existe, 2-ME2 (2-metoxiestradiol), e avaliaram a atividade 

antiproliferativa, antiangiogênica e antimitótica dessa nova 

substância em células de câncer de mama (linhagem MCF-7), 

em célula endotelial da veia umbilical humana (HUVEC) e em 

modelo in vivo de peixe-zebra. Essa substância exibiu uma 

atividade inibitória da formação de microtúbulos ao se ligar ao 

local de ligação da colchicina da tubulina, além de bloquear a 

angiogênese e inibir a metástase. 

 Semelhantemente, Huang et al. (2021) sintetizaram um 

conjunto de substâncias a partir do composto natural 

tanshinone IIA, extraído de Salvia miltiorrhiza Bunge, o qual já 

apresenta relatos de interferência na polimerização da tubulina. 

Destas, o composto nomeado 2f demonstrou efeito 

antiangiogênico tanto em modelos in vitro usando a linhagem 

de células HUVEC, quanto em modelo in vivo de peixe-zebra. 

 Já Wang et al. (2021) desenvolveram uma série de 

derivados de benzofenona e cis-difenileteno com o efeito dual 

de interferir na formação de microtúbulos, inibindo a 

polimerização da tubulina, e inibir uma classe de enzimas 

capazes de promover a transcrição de HIF-1, as histonas 

desacetilases (HDAC). No mercado, já estão disponíveis 

medicamentos antitumorais cujo mecanismo de ação é a 

inibição da HDAC, como Vorinostat (SAHA), Belinostat (PXD-

101) (WANG et al., 2021a). 

 

Peixe-zebra como modelo experimental de angiogênese 

 

 O peixe-zebra (Danio rerio) é uma espécie de peixe de 

pequeno porte pertencente à família Cyprinidae. Por possuir 

fertilização externa, com formação de grande quantidade de 
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embriões que se desenvolvem rapidamente, ser de fácil 

manuseio e necessitar de menos recursos financeiros para sua 

manutenção em comparação àqueles gastos com outros 

modelos experimentais, ele vem sendo muito utilizado como 

organismo modelo em pesquisas de diversas áreas (OLIVEIRA, 

2021; LIN et al., 2019). 

 Os embriões do peixe-zebra exibem transparência óptica 

em alguns estágios do desenvolvimento, o que facilita a 

realização de vários procedimentos experimentais para estudar 

doenças humanas, permitindo sua observação através da 

microscopia. Além disso, seu genoma já foi completamente 

sequenciado, e apresenta regiões altamente conservadas em 

relação ao genoma dos mamíferos, requerendo inclusive as 

mesmas proteínas e conservando as vias de sinalização 

envolvidas no crescimento dos vasos sanguíneos (PAVIC et al., 

2017).  

 Para análise da angiogênese, podem ser usados modelos 

de peixe-zebra transgênicos, cuja marcação de células 

endoteliais vasculares com proteína de fluorescência verde, do 

inglês “green fluorescent protein” (GFP), permite a visualização 

dos novos vasos através da microscopia de fluorescência ou 

confocal (ZHU et al., 2018; WANG et al., 2021a) 

 O gene da GFP é um gene repórter, que pode ser 

introduzido no organismo do peixe através de técnicas de DNA 

recombinante. São relatados o uso de peixe-zebra do tipo “Tg 

(flk:EGFP)”, “Tg(fli1:EGFP)”, uma descrição usada para indicar 

que esses são peixes transgênicos em que há a marcação de 

um gene com o GFP, sendo, respectivamente, o primeiro o 

gene flk, que transcreve o VEGFR2, e o segundo, o Fator de 

transcrição Fli-1, em que Fli-1 é uma proteína expressa em 

tecidos hematopoiéticos (LIN et al., 2019; LIU et al., 2020).  
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 Durante o desenvolvimento do sistema circulatório do 

peixe, os vasos intersegmentais (ISV) crescem a partir da aorta 

dorsal (DA) e se conectam ao vaso de anastomose longitudinal 

dorsal (DLAV) de 24 a 48 horas pós-fertilização (hpf). Na 

maioria dos artigos avaliados, foi analisado o desenvolvimento 

desses vasos sanguíneos e de outros, como a veia cardinal 

posterior (PCV) e vasos subintestinais (SIVs), de acordo com 

parâmetros de comprimento, diâmetro, número, concentração e 

densidade (LIN et al., 2019; WANG et al., 2021a). 

 Um dos métodos mais empregados é a adição da droga em 

diferentes concentrações no meio em que os embriões de 

peixes transgênicos se encontram, 12 horas pós fertilização 

(hpf). A avaliação então era realizada 30 hpf, através da 

visualização em microscopia de fluorescência. Antes de serem 

observados e fotografados, os embriões são previamente 

anestesiados com 0,01 - 0,02% de tricaína, adicionada no meio 

em que o embrião se encontra. Durante o procedimento 

experimental, são adicionados 30 zigotos dos peixe-zebra em 

cada poço de placas de 6 poços, junto a água de aquicultura de 

1 mL (0,2 g/L de sal do oceano instantâneo e água destilada) e 

incubada a 28 - 28,5 ºC. Cerca de 30 embriões são 

selecionados e organizados em cada poço (WANG et al., 

2021b; HUANG et al., 2021). 

 Destaca-se que a angiogênese do peixe-zebra não é igual 

a angiogênese tumoral, embora compartilhem vias de 

sinalização e moléculas. Desse modo, existem os modelos 

xenográficos, que tem como vantagem possibilitar o estudo do 

efeito antiangiogênico de uma substância diretamente através 

do processo de angiogênese do próprio tumor (LIN et al., 2019).  

 Ho, Noor e Nagoor (2018) injetaram células da linhagem 

A549-I7 no espaço perivitelíneo do saco vitelino de embriões de 
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peixe-zebra com idade de dois dias pós-fertilização. Após a 

monitorização por 24 horas, eles marcaram a fosfatase alcalina 

presente na superfície de células endoteliais, e observaram que 

as duas moléculas estudadas (anti-miR-378 e miR-1827) foram 

capazes de diminuir a formação de vasos ectópicos, assim, 

diminuindo a capacidade angiogênica do tumor.  

 De forma semelhante, Khumkhrong et al. (2019) realizaram 

ensaios de angiogênese em modelos de embriões de peixe-

zebra não transgênicos. Somente após a adição da substância 

(Crinamina), as fosfatases alcalinas dos ISVs foram marcadas 

e fotografadas através de um microscópio de fluorescência.  

 

Determinação do efeito antiangiogênico de drogas usando 

modelos in vivo de peixe-zebra 

 

 Como descrito anteriormente, grande parte dos estudos 

direcionam seus ensaios para o uso de modelos transgênicos. 

Derivados de Rutênio (II) têm sido usados com sucesso para a 

síntese de novas drogas. Nesse contexto, Bai et al. (2019) 

avaliaram o potencial antiangiogênico in vivo de Δ-[Ru(bpy)2(o-

FMPIP)](ClO4)2 (D0402), um complexo com rutênio (II), usando 

embriões de peixe-zebra transgênicos Tg (fli1a: EGFP). A 

incubação com o D0402 diminuiu significativamente a 

quantidade de SIVs em relação ao controle, de forma dose-

dependente, e alterou a morfologia desses vasos, tornando-os 

desordenados. 

 Um estudo realizado por Pavic et al. (2017) demonstrou a 

síntese e análise de dois complexos com ouro(III), [AuCl3(1,7-

phen-κN7)] (Complexo 1) e [AuCl3(4,7-phen-κN4)] (Complexo 

2). Os dois demonstraram baixa citotoxicidade in vitro em 

células de linhagens cancerígenas e não cancerígenas, além 
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de não apresentarem seletividade significante entre células 

não-cancerígenas e células cancerígenas. A análise de docking 

molecular revelou que os complexos podem se ligar a fatores 

pró-angiogênicos, tais como (VEGFR2), metaloproteinase de 

matriz (MMP2 e MMP9) e tiorredoxina redutase (TrxR1), 

inibindo suas ações. Além disso, no modelo in vivo de peixe-

zebra transgênico, os complexos conseguiram demonstrar 

atividade antiangiogênica em doses subtóxicas, se comparados 

com os controles usados (aurofina e sunitinibe), sendo o 

Complexo 1 o que apresentou maior atividade antiangiogênica 

in vivo. 

 Jing et al. (2018) mostraram o potencial antiangiogênico de 

2α,3β,23-trihydroxyurs-12-ene-28-oic acid (AA) e N-(2α,3β,23-

acetoxyurs-12-en-28-oyl)-L-proline methyl ester (AA-PMe) em 

células endoteliais da veia umbilical humana (HUVECs) e em 

embriões de peixe-zebra transgênicos Tg(fli:EGFP). Somado a 

isso, determinaram o papel de AA-PMe na modulação da 

sinalização mediada por VEGFR2 em embriões de peixe-zebra 

e HUVEC, através das técnicas de Western Blot e Reação em 

Cadeia da Polimerase em tempo real (qPCR) , constatando-se 

que as duas substâncias exercem sua atividade 

antiangiogênica através da inibição dessa via, com AA-PMe 

exercendo atividade anti-angiogênica superior a AA. 

 Em contrapartida, Wang et al. (2019) realizaram ensaios de 

docking molecular a partir do banco de dados da Traditional 

Chinese Medicine (TCM), identificando 17 compostos 

flavonóides capazes de se ligar a COX-2, mPGES-1 e 

CYP4A11. Desses, o efeito antiangiogênico in vivo da 

Isoliquiritigenina (ISL) foi investigado em múltiplos organismos, 

como peixe-zebra não-transgênico, córnea de coelho, e em 

modelo de glioma murino C6. 
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 Muitas pesquisas apontam que drogas com dois ou mais 

mecanismos antitumorais podem apresentar melhor eficácia 

terapêutica e menos efeitos adversos. No experimento de Wang 

et al. (2021), o tratamento com o composto 28g (E) -N- (2-

aminofenil) -3- (2-metoxi-5 - ((Z) -3,4,5- trimetoxistiril) fenil) 

acrilamida) foi capaz de inibir a polimerização da tubulina e inibir 

HDAC, em doses iguais ou acima de 0,6 μM em embriões de 

peixe-zebra, levando a redução do crescimento e defeitos 

estruturais de ISVs. 

 Por outro lado, o uso de medicamentos baseados em 

compostos naturais continua entregando bons resultados na 

busca por novas terapias. O composto 2f, análogo do composto 

natural tanshinone-II, demonstrou disrupção no 

desenvolvimento da formação das ISVs a partir da dose de 4 

μM.      Foram usados modelo de peixe-zebra Tg (flk: EGFP) 

com adição da substância 12 hpf e fotografia através de 

microscopia de fluorescência 30 hpf. 

 Khumkhrong et al. (2019) demonstraram que a 

Crinamina, isolada de bulbos de Crinum asiaticum var. 

asiaticum, exerce atividade anti     angiogênica em embriões de 

peixe-zebra. Diferente dos estudos supracitados, os 

pesquisadores não utilizaram modelos transgênicos, optando 

por, após a adição da substância, marcar as fosfatases 

alcalinas dos  vasos subintestinais (SIVs). O tratamento dos 

embriões de peixe-zebra com crinamina a 16 μM por três dias 

reduziu significativamente o número e a área dos SIVs. Além 

disso, essa dose não se demonstrou tóxica, nem impediu o 

desenvolvimento físico do embrião.       

 A eficácia anti     angiogênica de extratos também pode ser 

estudada. Jum, Foong, Hamid (2019) observaram que a fração 

hexânica da raiz de Ardisia crispa (ACRH) a 5 μg/mL exibiu 
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efeito inibitório da angiogênese não inferior em comparação 

com o controle positivo (Sunitinibe). 

 Wang et al. (2021a) estudaram uma série de derivados de 

2,4-diamino pyrimidine (DAPY), e os compostos 11b e 12f 

apresentaram grande potencial antiangiogênico, apenas vasos 

sanguíneos dispersos ou fragmentados foram observados em 1 

e 2 mM e observou-se que a formação DLAV e ISV foi      

significativamente reduzida com o aumento das concentrações.  

 

CONCLUSÕES  

 

 O câncer é uma doença grave, complexa e multifatorial 

que, na maioria dos casos, leva ao óbito. O processo de 

proliferação neovascular desempenha um papel importante no 

desenvolvimento da doença, criando condições favoráveis para 

o crescimento do tumor e a disseminação e metástase das 

células cancerosas. Esse fato indica a necessidade de se 

buscar por novos medicamentos antiangiogênicos que visem 

melhorar a qualidade de vida, diminuir a ocorrência de efeitos 

colaterais graves e aumentar a sobrevida dos pacientes.  

 Os dados apresentados sugerem que o peixe-zebra é 

uma alternativa promissora como organismo modelo para o 

estudo de neoplasias malignas, em particular para elucidar o 

potencial antiangiogênico de novas drogas, dada a facilidade de 

manuseio e a semelhança genética entre esta espécie e os 

mamíferos. A preferência dos pesquisadores por modelos de 

peixes transgênicos é notória, uma vez que a marcação de 

células endoteliais com GFP permite que a formação de vasos 

sanguíneos seja observada ao microscópio. No entanto, a 

angiogênese do desenvolvimento embrionário do peixe-zebra 

não é a mesma que a angiogênese tumoral, embora eles 
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compartilhem as mesmas vias de sinalização e moléculas, 

exigindo estudo sobre modelos mais precisos, para melhor 

avaliar esse fenômeno.  
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RESUMO: Sendo o câncer um problema de saúde pública 
mundial de alta prevalência em todo o mundo e possuindo 
terapêutica hoje limitada, há constante busca por novos 
fármacos antitumorais. Os produtos naturais são alvos de 
diversas pesquisas nesse âmbito, devido a riqueza de 
metabólitos secundários existentes, a exemplo do 
sesquiterpeno Espatulenol, com atividades anti-inflamatória, 
repelente e citotóxica conhecidas. Embora saiba-se que a 
molécula esteja presente em diversas espécies, pouco se faz 
correlação entre suas porcentagens e a atividade antitumoral 
da espécie, sendo este o objetivo do trabalho. Foram usados as 
bases de dados MEDLINE, Google acadêmico, Scorpus e 
Scielo para busca de 19 artigos, dos quais 16 atenderam aos 
critérios estabelecidos. Dentre os resultado, houve destaque 
para o gênero Guatteria (20%) e Soligado (15%), assim como 
para as famílias Annonaceae (35%) e Asteraceae (20%). Foi 
possível analisar que as espécies possuíam atividade citotóxica 
em vários níveis, sendo que alguns trabalhos conseguiram 
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comprovar ou supor que a atividade antitumoral registrada 
estava relacionada a molécula espatulenol. Além disso, 
linhagens de câncer melanoma e câncer ovariano obtiveram 
mais resultados nos estudos, indicando possível seletividade. 
Dessa forma, o trabalho mostrou que em vários estudos o 
espatulenol parece ser o composto que representa maior 
atividade antitumoral e certamente irá contribuir para o 
desenvolvimento de pesquisas posteriores envolvendo a 
molécula. 
 
Palavras-chave: Sesquiterpeno. Citotoxicidade. Anticâncer. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é um problema de saúde pública mundial e 

resulta de alterações cumulativas no DNA celular, causando 

altas taxas proliferativas, mecanismos de escape, 

sobrevivência do tumor e capacidade de disseminação a partir 

do processo de metástase (JEGGO; PEARL; CARL, 2016). 

Neoplasias malignas estão entre as quatro principais 

causas de mortes prematuras no mundo, com incidência e 

mortalidade aumentando significativamente com o passar dos 

anos (BRAY et al., 2018). Em estimativa mundial de 2018, 18 

milhões de casos novos de câncer foram registrados no mundo 

(OMS, 2019) e no Brasil a projeção é de 685 mil novos casos 

para cada ano até 2022 (INCA, 2020). 

Apesar da existência de grande quantidade de 

quimioterápicos para o tratamento e do desenvolvimento em 

pesquisas com fármacos antitumorais, a terapia é limitada 

consideravelmente com a toxicidade elevada dos 

medicamentos antineoplásicos, principalmente em células 
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proliferativas, incluindo as não-cancerígenas, levando a efeitos 

colaterais preocupantes, dentre eles alterações hematológicas, 

com grande presença de anemias, assim como desequilíbrio do 

trato gastro intestinal, levando a náuseas e vômitos, e 

fenômeno resistência adquirida a quimioterápicos (BEDADA et 

al., 2020). 

Nesse contexto, produtos naturais e seus derivados 

crescem a cada ano na intensa investigação para novos 

candidatos a fármacos, principalmente com a premissa de que 

espécies vegetais contêm metabólitos secundários, como 

monoterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos, 

sesquiterpenos, saponinas, flavonóides, esteróides e 

cumarinas que possuem diversas propriedades medicinais, tais 

como antimicrobiana, antiinflamatória, antioxidade e antitumoral 

(GHWANGA et al., 2019). 

O Brasil é um país rico em flora e fauna, sendo um alvo 

para estudo de potenciais candidatos a novos medicamentos 

contra o câncer. De fato, nos últimos anos, vários fármacos 

derivados de produtos naturais como a vimblastina, vincristina, 

etoposideo, teniposideo paclitaxel, vinorelbina, docetaxel, 

topotecano, irinotecano, dentre outros, foram descobertos 

como quimioterápicos e hoje são amplamente utilizados na 

clínica (LIMA et al., 2019). Apesar dos esforços, nenhum 

medicamento antineoplásico foi desenvolvido no Brasil até o 

presente. 

Dentro da busca por novas moléculas anticancerígenas, 

os modelos in vitro que objetivem a análise de moléculas com 

efeitos antitumorais são de grande importância para o avanço 

das pesquisas por serem menos demorados, muitas vezes 

menos caros, fazerem uso de um número bem mais reduzido 
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de animais e abrirem oportunidade para rastreamento de um 

grande número de compostos ao mesmo tempo, quando 

comparados aos modelos in vivo (STEINBERG, 2017). 

Segundo Veras (2019), os terpenoides constituem uma 

classe de metabólitos secundários formados pela condensação 

das unidades de isopreno ativadas, difosfato de isopentenila e 

difosfato de dimetilalila. Dentro dessa classe, encontram-se os 

sesquiterpenoides, metabólitos geralmente constituídos por 

quinze átomos de carbono que podem ser encontrados em 

plantas, fungos e algas. Em plantas, estes constituintes 

desempenham uma importante função ecológica atuando na 

polinização e proteção contra microorganismos. 

Um importante sesquiterpenoide encontrado em 

diversas espécies vegetais é o espatulenol, com atividades anti-

inflamatória, repelente e citotóxica (NASCIMENTO et al., 2018). 

Diversas famílias do reino vegetal nas quais existem pesquisas 

de atividade antiproliferativa in vitro frente a linhagens tumorais 

contém na sua composição diferentes porcentagens de 

espatulenol, a exemplo da espécie Ephedranthus pisocarpus, 

que apresentou atividade citotóxica frente a linhagem de 

melanoma humano, sendo comprovado que essa atividade 

estava relacionada aos altos níveis do composto marjoritário 

espatulenol nas frações estudadas (SANTOS et al., 2020).  

Embora existam diversas pesquisas fitoquímicas na 

literatura expondo a molécula na composição de extratos e 

óleos essenciais das espécies (SANTOS et al., 2019; 

NASCIMENTO et al., 2018), pouco se discute sobre a 

correlação entre as porcentagens encontradas do espatulenol 

nas frações e a capacidade antitumoral desta mesma fração.  
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Dessa forma, o trabalho teve como objetivo realizar uma 

revisão bibliográfica acerca de estudos envolvendo 

investigações de atividades antitumorais in vitro relacionadas a 

espécies vegetais contendo espatulenol na sua composição 

fitoquímica: analisando trabalhos que utilizaram extratos, 

frações e óleos essenciais de espécies nas quais o espatulenol 

estava presente e relacionando a atividade antitumoral com a 

presença e quantidade do espatulenol nos perfis fitoquímicos.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica 

que se propôs a analisar resultados farmacológicos de artigos 

publicados em periódicos indexados e de relevância científica, 

buscados por meio das seguintes bases de dados: MEDLINE, 

Google acadêmico, Scopus e Scielo. As buscas ocorreram de 

julho à setembro de 2021. Ao todo, foram coletados 19 artigos 

entre os anos de 2008 a 2020. 

Os descritores aplicados foram: Spathulenol; antitumor; 

antiproliferative; citotoxic; anticancer; in vitro; espatulenol. 

Foram definidos como critérios de inclusão: artigos que 

se referissem à existência de atividade citotóxica, 

antiproliferativa, antitumoral ou anticâncer de produtos das 

espécies vegetais que continham espatulenol na sua 

composição. Como critérios de exclusão: artigos que não se 

referissem à atividade citotóxica, antiproliferativa, antitumoral 

ou anticâncer de produtos das espécies vegetais que continham 

espatulenol na sua composição ou artigos que se referissem a 

espécies que não possuem espatulenol na sua composição 

fitoquímica. 
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Foram utilizados para realização desse trabalho artigos 

experimentais publicados em revistas nacionais e 

internacionais nos idiomas português e inglês, selecionados a 

partir da leitura dos resumos e disponíveis nas bases de dados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Revisão bibliográfica: resultados gerais  

 

Para a construção desta revisão bibliográfica foram 

selecionados 19 artigos totais, buscados nas bases de dados 

previamente mencionadas. Pelo critério de exclusão, 3 artigos 

foram removidos por não aprentarem resultados com atividade 

antitumoral do composto testado, tendo atendido ao critério 

metodológico 16 artigos.  

Ao todo, foram analisadas 20 espécies vegetais de 

diferentes gêneros: 4 se referiam ao gênero Guatteria (20%), 3 

ao Solidago (15%), 1 ao Filifolium (5%), 1 ao Kilmeyera (5%), 1 

ao Psidium (5%), 1 ao Annona (5%), 1 ao Ephedrantus (5%), 1 

ao Campomanesia (5%), 1 ao Cardiopetalum (5%), 1 ao 

Erigeron (5%), 1 ao Stachys (5%), 1 ao Bursera (5%), 1 ao 

Prangos (5%), 1 ao Origanum (5%) e 1 ao Conchocarpus (5%), 

totalizando 15 gêneros. As porcentagens de espécies 

contempladas no trabalho estão expressas Na figura 1. 
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Figura 1. Estudos encontrados na revisão relacionando 
gêneros das espécies vegetais contendo espatulenol na sua 
composição com atividade antitumoral in vitro publicados entre 
2008 e 2020. 

 
Fonte: Autoria própria, 2021.  

 

Dos artigos selecionados, apenas 2 (12,5%) foram 

referências anteriores ao ano de 2016, com publicações a partir 

de 2008, e 14 (87,5%) artigos foram publicados após 2016. 

Foram utilizados artigos nos idiomas português, inglês e 

espanhol. Os trabalhos encontrados foram apenas de modelos 

in vitro, os quais utilizaram testes de viabilidade celular em 

diversas linhagens cancerígenas e experimentos de 

investigação do mecanismo de ação das substâncias testadas. 

Dentre os resultados analisados, houve destaque para o 

gênero Guatteria e o gênero Soligado, das famílias Annonaceae 
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e Asteraceae respectivamente.  O gênero Guatteria é imenso, 

com representantes desde o México e Bolívia até o Brasil. 

Pertencente a família Annonaceae e possui usos tradicionais 

como febrífugo e antimalárico (SANTOS et al., 2017). As 

espécies estudadas nessa revisão bibliográfica foram G. 

australis, G. latifólia, G. ferruginea e G. sellowiana, que 

possuíam porcentagens de espatulenol entre 40,9% a 11,4% na 

composição fitoquímica de seus óleos essenciais (SANTOS et 

al., 2017). 

Já o Solidago é um gênero de herbáceas da família 

Asteraceae típicas da América do Norte e Eurásia. As partes 

aéreas das espécies são conhecidas na medicina popular, com 

efeitos como antioxidantes, antiinflamatórios, efeitos 

antibacterianos e anti-mutagênicos (WANDJOU et al., 2020). As 

espécies estudadas foram S. gigantea, S. virgaurea e S.× 

niederederi, possuindo de 5.88% a 2,90% de espatulenol na 

composição de seus óleos essenciais (WANDJOU et al., 2020). 

Espécies de uma mesma família, assim como gênero, 

possuem composição fitoquímica similar, apresentando 

compostos em comum entre suas espécies. Além disso, 

terpenoides e sesquiterpenoides como o espatulenol são 

comuns como metabólitos secundários em plantas com 

atividades medicinais (VERAS, 2019).  

Exemplo disso são as famílias Annonaceae e 

Asteraceae, que foram predominantes na revisão bibliográfica, 

sendo 35% e 20%, respectivamente, das espécies que 

possuem espatulenol estudadas, como é demonstrado na figura 

2. O espatulenol é comumente relatado em espécies da família 

Annonaceae, tais como Guatteria, sendo considerado um 
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marcador quimiotaxômico dessa família em particular (VERAS, 

2019). 

  

Figura 2. Estudos encontrados na revisão relacionando famílias 
das espécies vegetais contendo espatulenol na sua 
composição com atividade antitumoral in vitro publicados entre 
2008 e 2020. 

 
Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Análise do efeito antitumoral 

 

Sendo o câncer um problema de saúde que afeta 

mundialmente milhões de pessoas a cada ano, o interesse 

sobre a área de oncofarmacologia é crescente, visto que uma 

das atuais escolhas de tratamento dos processos tumorais, a 

quimioterapia, é cada vez mais limitada por efeitos deletérios e 
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colaterais, geralmente explicados pela ausência de seletividade 

e elevada toxicidade, tanto sobre as células cancerosas quanto 

as células e tecidos sadios (INCA, 2020; BEDADA et al., 2020). 

Dessa forma, as plantas medicinais, graças a sua 

relevância etnofarmacológica, estão mais em pauta, como é 

exemplificado pelo fato que das 175 moléculas antitumorais 

utilizadas na clínica entre os anos de 1940 e 2010, cerca de 

75% são provenientes de produtos naturais ou de seus 

derivados (TORQUATO et al., 2017). 

O álcool sesquiterpeno espatulenol (Figula 3) é uma 

molécula derivada da ciclização do transpirofosfato farnesil e 

esqueleto do tipo alo-aromadendreno (NASCIMENTO et al., 

2018). Trata-se de um metabólito secundário de várias espécies 

vegetais e estudos de óleos essenciais contendo espatulenol 

como composto principal relataram algumas atividades 

biológicas, tais como antiproliferativa, antiinflamatória e 

atividades antimicrobianas, bem como repelente contra Aedes 

aegypti e Anopheles stephensi (NASCIMENTO et al., 2018). 

O espatulenol se destacou na literatura por possuir 

atividade anticancerígena identificada em óleos essenciais de 

várias espécies vegetais, como Croton rhamnifolioides, 

Boswellia carterii e Commiphora pyracanthoides (ALVES et al., 

2019). 
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Figura 3. Estrutura química da molécula espatulenol. 

 
Fonte: VERAS, 2019 

 

Dessa forma, a relação entre a porcentagem de 

espatulenol presente na composição fitoquímica de espécies 

vegetais é alvo de interesse, com o objetivo tanto de comprovar 

a citotoxidade de extratos, frações e óleos essenciais em 

células tumorais, quanto desvendar os possíveis mecanismos 

de ação por trás desse efeito anticâncer do próprio espatulenol 

isolado, como está demonstrado na quadro 1.  

 

Quadro 1. Extratos, frações e óleos essenciais de espécies 
vegetais contendo espatulenol com atividade antitumoral in 
vitro. 

 

ESPÉCIE 

 

PORCENTAGEM 

DE 

ESPATULENOL 

LINHAGEM 

CELULAR 

 

EFEITO 

 

REFERÊNCIA 

 

 

 

Filifolium 

sibiricum 

(Asteraceae) 

 

 

 

 

8.55% 

SKOV-3 IC50 

0.27 mg/mL 

 

 

 

LIANG et al., 

2016 

 

MCF-7 IC50 

0.78 mg/mL 

HepG-2 IC50 

0.44 mg/mL 
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BGC-823 IC50 

0.34 mg/mL 

 

 

Kielmeyera 

coriácea 

(Clusiaceae) 

 

 

 

3,65% 

 

MDA-MB-

231 

 

Atividade 

antiproliferativa 

de 38,5% 

 

 

COSTA et al., 

2017 

 

DU-145 

Atividade 

antiproliferativa 

de 40,7% 

 

Psidium 

guineense 

(Myrtaceae)  

 

 

80.7% 

 

OVCAR-3 

GI50 

0.89 µg/mL 

TGI 

49.30 µg/mL 

 

NASCIMENTO 

et al., 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annona 
Vepretorum 

(Annonaceae) 

 

 

 

 

18,89% 

 

 

 

B16 

 

 

 

 

 

 

Inibição de 

34,46% do 

crescimento 

tumoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOMFIM  et 

al., 2016 

 

 

 

 

 

 

Espatulenol 
isolado 

 

 

B16 

 

IC50 

11.67 µg mL-1 

 

 

HepG2 

 

 

IC50 

11.19 µg mL-1 

 

HL-60 

 

 

IC50 

3.79 µg mL-1 
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K562 

 

IC50 

11.38 µg mL-1 

 

 

 

 

 

 

Ephedranthus 

pisocarpus 

(Annonaceae) 

 

 

 

 

- 

 

 

B16 

IC50 

79.8 μg/mL 

(Fração Hex) 

46.8 μg/mL 

(Fração DCM) 

 

 

 

 

 

 

SANTOS et al, 

2020 

 

SK-MEL-28 

IC50 

40.1 μg/mL 

(Fração DCM) 

 

 

 

 

 

Espatulenol 

isolado 

 

 

 

 

 

 

SK-MEL-28 

Diminuição da 

viabilidade 

celular de 

100.2±7.8% 

(controle) para 

28.1±8.7%;  

Apoptose 

inicial de 69,4 

± 3,9%; 

Apoptose 

tardia de 24,9 

± 4,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCI-

ADR/RES 

 

 

 

IC50 

9.25 µg/mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

786–0 

 

GI50 

2.57 µg/mL 

 

NCI-H460 

 

GI50 

4.57 µg/mL 
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Psidium 

guineense 

(Myrtaceae) 

 

80.7% 

 SILVA et al., 

2020 

PCO-3 GI50 

9.18 µg/mL 

 

OVCAR-3 

 

GI50 

0.89 µg/mL 

 

 

HT-29 

GI50 

5.62 µg/mL 

K-562 GI50 

5.03 µg/mL 

U251 GI50 

9.84 µg/mL 

 

MCF-7 

 

GI50 

7.90 µg/mL 

 

Campomanesia 

adamantium 

(Myrtaceae) 

 

 

19.27% 

MCF-7 

 

IC50 

77.2 ± 8.1 até 

80.5 ± 8.8 

µg/mL 

 

 

 

 

ALVES et al, 

2020 

HeLa 

 

M059J 

Cardiopetalum 

calophyllum 

(Annonaceae) 

 

 

 

28.78% 

MCF-7 IC50 

216.8 ± 7.9 até 

353.5 ± 1.2 

µg/mL 

HeLa 

 

M059J 

 

Guatteria 

australis 

(Annonaceae) 

 

 

 

40.29% 

OVCAR -03 

 

TGI 

3.2 μg/mL 

 

 

 

 

 

 

 

NCI -

ADR/RES 

TGI 

15.2 μg/mL 

  

22.21% 

OVCAR -03 

 

TGI 

1.1 μg/mL 
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Guatteria 

latifólia 

(Annonaceae) 

NCI -

ADR/RES 

TGI 

10.0 μg/mL 

SANTOS et 

al., 2017 

Guatteria 

ferrugínea 

(Annonaceae) 

 

11.04% 

OVCAR -03 

 

TGI 

1.8 μg/mL 

NCI -

ADR/RES 

TGI 

34.6 μg/mL 

Guatteria 

sellowiana 

(Annonaceae) 

 

23.00% 

K562 TGI 

1.1 μg/mL 

OVCAR -03 TGI 

4.1 μg/mL 

 

 

Erigeron 

floribundus 

(Compositae) 

 

 

12.2% 

HCT116 

 

IC50 

14.9 μg/mL 

 

 

PETRELLI et 

al., 2016 

MDA–MB 

231 

 

IC50 

20.8 μg/mL 

A375 IC50 

22.5 μg/mL 

 

Stachys 

parviflora 

(Lamiaceae) 

 

 

4.9% 

 

HCT 

IC50 

30.95 μg/mL 

até 16.55 

μg/mL 

 

SHAKERI et 

al., 2019  

B16 

 

 

 

Bursera 

glabrifolia 

(Burseraceae) 

 

 

 

 

1,8 a 5.8 % 

 

PC-3 

 

LC50 

15.2 - 19.4 

µg/mL-1 

 

 

 

VILLA-RUANO 

et al., 2018 

 

OVCAR-3 

LC50 

27.3 - 53.7 

µg/mL-1 

 

K-562 

LC50 

32.4 – 75.9 

µg/mL-1 

 

 

 

 

 IC50 

12.93 μg/mL 
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Solidago × 

niedereder 

(Asteraceae) 

5.88% MDA-MB 

231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WANDJOU et 

al., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A375 

 

 

IC50 

6.72 μg/mL 

HCT116 IC50 

6.82 μg/mL 

 

 

 

Solidago 

virgaruea 

(Asteraceae) 

 

 

 

3.68% 

 

MDA-MB 

231 

 

IC50 

13.39 μg/mL 

A375 

 

 

IC50 

7.96 μg/mL 

HCT116 IC50 

8.36 μg/mL 

 

 

 

Solidago 

gigantea 

(Asteraceae) 

 

 

 

2.90% 

 

MDA-MB 

231 

 

IC50 

18.04 μg/mL 

A375 

 

 

IC50 

5.94 μg/mL 

HCT116 IC50 

8.10 μg/mL 

Prangos 

aspérula 

(Apiaceae) 

0,6% ACHN IC50 

139.17 µg/mL 

LOIZZO et al., 

2008 

 

Origanum 

vulgare 

(Lamiaceae) 

 

6.31% 

 

HeLa 

Viabilidades 

celulares de 

0.025 ± 0.043 

a 1.851 ± 

0.026 

 

KOLDA¸S et 

al., 2014 
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Conchocarpus 

fontanesianus 

(Rutaceae) 

 

 

22.32% 

 

MCF-7 

 

IC50 

15.41 μg/mL 

 

 

CABRAL et 

al., 2016 PC-3 IC50 

23.42 μg/mL 

 

Guatteria 

australis 

(Annonaceae) 

 

 

3.02% 

NCI-

ADR/RES 

TGI 

31.08 μg/mL 

 

 

SIQUEIRA et 

al., 2016 

 

HT-29 

TGI  

32.81 μg/mL 

Fonte: Autoria própria, 2021.  

Legenda: IC50: concentração para qual há inibição de 50% da viabilidade 

celular; GI50: concentração para qual há 50% da inibição máxima da 

proliferação celular; TGI: concentração que causa inibição total do 

crescimento celular; Linhagens tumorais: Hela: adenocarcinoma cervical 

humano; MCF-7: Linhagem adenocarcinoma mamário humano; HCT-116: 

carcinoma colorretal humano; HepG-2: hepatocarcinoma humano; OVCAR-

3: adenocarcinoma ovariano humano; K562: leucemia mielóide crônica 

humana; SK-MEL-28: melanoma humano; NCI-ADR/RES: adenocarcinoma 

ovariano humano resistente; 786-0: adenocarcinoma renal humano; NCI-

H460: carcinoma pulmonar humano; HT-29: adenocarcinoma colorretal 

humano; PC-3: adenocarcinoma prostático humano; U251: tumor de 

glioblastoma humano; SKOV-3: adenocarcinoma ovariano humano; MDA-

MB-231: adenocarcinoma mamário humano; DU145: carcinoma prostático 

humano; B16: melanoma em ratos; HL-60: leucemia promielocítica aguda 

humana; MO59J: glioblastoma humano; A375: melanoma humano; ACHN: 

adenocarcinoma renal.  

Na pesquisa de possíveis compostos candidatos a 

agentes antitumorais são realizados experimentos in vitro de 

avaliação da capacidade de inibição do crescimento celular e 

geração de apoptose. A IC50, concentração do composto 

testado que inibe 50% das células em análise, a GI50, 

concentração de 50% da inibição máxima da proliferação 

celular, e o TGI, concentração que causa inibição total do 
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crescimento (IC100), são exemplos de valores obtidos a partir 

de curvas dose-resposta, sendo que quanto menor esses 

valores, mais promissor o composto testado se torna (BOMFIM 

et al., 2016), como demonstra a figura 4, trazendo os valores de 

IC50 de mais destaque encontrados das espécies da presente 

revisão bibliográfica.  

 
Figura 4. Potencial antitumoral de algumas espécies vegetais 
contendo espatulenol.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Dados da literatura científica aceitam que valores de IC50 

abaixo de 30 µg/mL e compostos puros com valores de IC50 

abaixo de 4 µg/mL em ensaios antitumorais in vitro são 

promissores (COSTA et al., 2016). Sendo assim, estudos como 
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a análise do óleo essencial da espécie Filifolium sibiricum 

(porcentagem de espatulenol de 8,55%), é favorável ao obter 

IC50 de 0.27 µg/mL (figura 4) na linhagem de adenocarcinoma 

ovariano humano SKOV-3 (LIANG et al., 2018). 

Além disso, achados como de Bonfim e colaboradores 

(2016) são interessantes ao demonstrarem que o óleo essencial 

das folhas de Annona vepretorum contendo como constituintes 

principais o biciclogermacreno (35,71%), espatulenol (18,89%) 

e D-germacreno (3,27%) apresentou atividade antiproliferativa 

promissora, inibindo em 34,46% o crescimento tumoral in vitro. 

No mesmo trabalho, o espatulenol foi testado de forma isolada 

e apresentou valores de IC50 entre 3.79 µg mL-1 a 11.67 µg mL-

1 (figura 4) nas linhagens testadas pelo autor, sugerindo que o 

sesquiterpeno contribuiu significativamente para o efeito 

antitumoral desse óleo essencial.  

Tal resultado pode ser comparado com o encontrado por 

Nascimento e colaboradores (2018) ao trazer um óleo essencial 

da espécie Psidium guineense contendo 80,7% de espatulenol 

na sua composição química e apresentando uma GI50 de 0.89 

µg/mL sobre a linhagem de câncer ovariano OVCAR-3 (tabela 

1), indicando que essa atividade antiproliferativa pode estar 

diretamente relacionada a quantidade marjoritária da molécula 

no óleo essencial. 

Avaliar diferentes espécies de um mesmo gênero é uma 

das estratégias para relacionar a composição fitoquímica e a 

atividade encontrada. Ao estudar óleos essenciais de 4 

espécies de Guatteria (porcentagens de espatulenol entre 

11,04% a 40.29%), Santos e colaboradores (2017) encontraram 

resultados semelhantes entre si e interessantes para a 
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linhagem de câncer ovariano OVCAR-3, apresentando TGI 

entre 1.1 μg/mL a 3.2 μg/mL (quadro 1). 

Além disso, óleos essenciais de 3 espécies do gênero 

Solidago (porcentagens de espatulenol entre 2,90% a 5.88%), 

apresentaram valores de IC50 entre 5.94 a 7.96 μg/mL (figura 4) 

na linhagem de câncer melanoma A375, reforçando a 

semelhança de perfil fitoquímico entre espécies do mesmo 

gênero (WANDJOU et al., 2020). 

 É possível inferir, no entanto, que óleos essenciais de 

muitas plantas demonstram propriedades farmacêuticas 

importantes e a ampla ação desses produtos pode estar 

relacionada a ação de sinergismo dos principais componentes 

do perfil químico, sendo eles monoterpenóides, 

sesquiterpenóides e fenilpropanóides principalmente (SANTOS 

et al., 2017), dessa forma, embora vários óleos essenciais 

apresentem grandes porcentagens do espatulenol na 

composição, é necessário testar o composto isolado.  

Tal trabalho foi realizado por Santos e colaboradores 

(2020), que após encontrar resultados promissores de frações 

da espécie Ephedranthus pisocarpus com componente 

marjorário espatulenol (quadro 1), testaram frente a linhagem 

de câncer melanoma SK-MEL-28, a molécula isolada. Os 

resultados de diminuição da viabilidade celular para 28.1±8.7% 

levam a acreditar que boa parte do efeito antiproliferativo das 

frações da espécie se dão ao espatulenol. Além disso, em 

ensaios de apoptose realizados pelos mesmos autores, relatou-

se apoptose inicial de 69,4 ± 3,9% e apoptose tardia de 24,9 ± 

4,8% na mesma linhagem, apresentando características padrão 

da apoptose como “blebbing” da membrada celular, 

condensação da cromatina e fragmentação nuclear. 
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Ademais, é possível notar que as espécies que contém 

espatulenol parecem obter resultados interessantes em 

linhagens do tipo melanoma, a exemplo de estudos como o de 

SHAKERI e colaboradores (2019), que ao testar o extrato 

metanólico de Stachys parviflora (porcentagem de espatulenol 

de 4,9%) sobre a linhagem B16 de melanoma de ratos obteve 

IC50 de 30.95 μg/mL. Além disso, outro estudo com o óleo 

essencial de 3 espécies de Solidago sobre a linhagem de 

melanoma humano A375 obteve valores de IC50 de 6.72 μg/mL 

para S. × niedereder, 7.96 μg/mL para S. virgaruea e 5.94 

μg/mL para S. gigantea (WANDJOU et al., 2020).  

Outras linhagens que se repetem durante a revisão são 

as de câncer ovariano, a exemplo da linhagem OVCAR-3 

testada frente ao óleo essencial de Guatteria latifólia 

(porcentagem de espatulenol de 22,21%), demonstrando um 

TGI de 1.1 μg/mL. Além disso, ao testar o óleo essencial sobre 

a linhagem de câncer ovariano resistente, obteve-se TGI 

igualmente significativo de 10 μg/mL, sendo um resultado 

promissor para essas linhagens (SANTOS et al., 2017). Tais 

resultados abrem espaço para análise de uma possível 

seletividade do composto espatulenol sobre essas linhagens 

destaques, podendo, ainda, embasar o direcionamento de 

estudos posteriores. 

 

CONCLUSÕES  

 

Levando em consideração a corrida pela busca de novos 

agentes antitumorais com base em produtos naturais, o 

composto espatulenol tem cada vez mais se destacado por 

seus efeitos antiproliferativos e antitumorais. Os trabalhos desta 
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revisão bibliográfica que utilizaram extratos, frações e óleos 

essenciais das espécies nas quais o espatulenol estava 

presente na composição fitoquímica demonstraram que tais 

espécies possuem atividade citotóxica frente a diversas 

linhagens de câncer, possuindo também alguns mecanismos de 

ação inicialmente elucidados. Além disso, é possível dizer que 

em vários estudos o espatulenol parece ser o composto que 

representa maior atividade antitumoral sobre as linhagens 

estudadas.  

Dessa forma, o presente trabalho certamente irá 

contribuir para o desenvolvimento de pesquisas envolvendo a 

molécula espatulenol, na perspectiva de descoberta de novos 

medicamentos mais eficazes para o tratamento do câncer. 
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RESUMO: A glicólise é uma via metabólica com relevância 

histórica no estudo da bioquímica. Sua taxa em células tumorais 

é cerca de 200 vezes maior quando comparada a células 

saudáveis, caracterizando o denominado efeito Warburg, 

decorrente da reprogramação metabólica que substitui a 

fosforilação oxidativa por tal via. Nesse contexto, ocorre o 

aumento da expressão de isoformas específicas de enzimas 

regulatórias da via glicolítica, como HK2, PFK-1 e PKM2, a 

estimulação do proto-oncogene c-MYC e dos fatores HIF-1α e 

VEGF, que se associam ao acúmulo de ATP, piruvato, lactato 

e espécies reativas de oxigênio no citosol. Essas 

características, além da angiogênese, acidificação do meio 

extracelular e recrutamento de células do sistema imune para o 

microambiente tumoral, favorecem a proliferação celular 

acelerada e a disseminação dos tumores pelo corpo, no evento 

conhecido como metástase. Considerando-se a relevância 

epidemiológica do câncer no âmbito das principais causas de 

morte em contexto mundial e nacional, e em virtude das 

características metabólicas desencadeadas pela glicólise 
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auxiliarem na indução de resistência a agentes quimioterápicos, 

a presente revisão teve como objetivo caracterizar em detalhes 

os alvos terapêuticos sugeridos com base em sua expressão 

aumentada durante a via glicolítica e compilar as principais 

substâncias inibidoras atualmente em estudo. Os resultados, 

apesar de iniciais, representam linhas de pesquisa promissoras 

para o desenvolvimento de novos quimioterápicos.  

Palavras-chave: Neoplasmas. Glicólise. Microambiente 

tumoral. Agentes antioneoplásicos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A glicólise foi a primeira via bioquímica a ser 

completamente elucidada e representa uma importante forma 

de obtenção de energia para as células. Esta via é composta de 

dez etapas, divididas em duas fases: a de investimento, na qual 

são gastos dois mols de adenosina trifosfato (ATP) por mol de 

glicose para iniciar a sequência de reações, e a compensatória, 

em que são produzidos quatro mols de ATP, dois mols de 

piruvato e dois mols de nicotinamida adenina dinucleotídeo 

reduzido (NADH) por cada mol de glicose. A fase de 

investimento inicia com a entrada de glicose na célula mediada 

por uma família de transportadores (GLUT), sendo 

imediatamente convertida a glicose-6-fostato pela enzima 

hexocinase. Na sequência, o composto formado anteriormente 

é transformado em seu isômero de função, a frutose-6-fosfato. 

Sob ação da fosfofrutocinase-1, a frutose-6-fosfato é fosforilada 

e o produto dessa reação, a frutose-1,6-bisfosfato, é quebrado 

pela ação da enzima aldolase, originando dois intermediários 

de três carbonos cada, o gliceraldeído-3-fosfato e a di-

hidroxiacetona-fosfato, a qual é rapidamente convertida no 
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composto anterior (NELSON, COX, 2014; MELKONIAN; 

SCHURY, 2021).  

Em seguida, na fase compensatória, os intermediários 

são oxidados e fosforilados. Inicialmente, ocorre a oxidação do 

gliceraldeído-3-fosfato a 1,3-bisfosfoglicerato, sendo seguida 

pela formação de ATP e 3-fosfoglicerato por ação da enzima 

fosfoglicerato-cinase. Na próxima reação, há o deslocamento 

de um grupo fosforil, de modo a formar o 2-fosfoglicerato que, 

na sequência, sofre desidratação e origina o fosfoenolpiruvato. 

Em última instância, esse intermediário é convertido a piruvato 

por ação da enzima piruvato cinase. É importante ressaltar que 

todas as enzimas envolvidas na glicólise se encontram no 

citosol, sendo a hexocinase, a fosfofrutocinase-1 e a piruvato 

cinase as reguladoras da velocidade da via (NELSON, COX, 

2014; CHAUDHRY; VARACALLO, 2021).  

O piruvato produzido no final da glicólise pode seguir 

caminhos diferentes, conforme as situações nas quais a célula 

se encontra: em condições aeróbias, na presença de oxigênio, 

o piruvato sofre uma descarboxilação oxidativa, formando a 

molécula de acetil-CoA, a qual é oxidada no ciclo do ácido 

cítrico e os elétrons gerados neste conjunto de reações são 

transferidos até o oxigênio na cadeia transportadora de 

elétrons, com consequente produção de ATP; em situação de 

hipóxia, por outro lado, o piruvato é quimicamente reduzido a 

lactato pela enzima lactato desidrogenase (LDH), reação 

particularmente importante para os eritrócitos, uma vez que 

estes são desprovidos de mitocôndrias e, em razão disso, 

incapazes de realizar a fosforilação oxidativa que forneceria 

maior quantidade de ATP para a célula (ZANGARI et al., 2020).  

Paralelamente, o câncer consiste no crescimento 

exacerbado e irregular de células de qualquer parte do corpo, 
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em virtude de modificações da estrutura e do funcionamento 

celular que podem derivar de fatores genéticos relacionados à 

desregulação de proto-oncogenes, infecções virais ou 

exposição a substâncias tóxicas. O aumento do volume de uma 

área caracteriza o tumor, que é chamado de neoplasia quando 

decorre da proliferação celular. O tumor pode ser benigno, 

quando as células crescem de maneira ordenada, ou maligno, 

em caso de descontrole. Sua formação está atrelada a fatores 

como aumento do potencial replicativo celular, angiogênese, 

inibição do processo de apoptose e bloqueio da resposta a 

sinais inibidores de crescimento. Nesse sentido, em contraste 

com células saudáveis, as células tumorais manifestam perda 

de função e ganham poder de invasão de outras partes do 

corpo, processo denominado metástase (INCA, 2020; 

NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2021).  

O câncer está atrelado à exposição prolongada a fatores 

de risco propiciada pelo aumento da expectativa de vida 

populacional, bem como a condições socioeconômicas, 

figurando entre as principais causas de morte em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Em 2020, estimou-se 

cerca de 19,3 milhões de novos casos da doença e 10 milhões 

de mortes, das quais 58,3% ocorreram no continente asiático. 

Entre os tipos de câncer com maior incidência, há destaque 

para o câncer de mama, seguido do câncer de pulmão, câncer 

colorretal, câncer de próstata e câncer de estômago, 

respectivamente (SUNG et al., 2021). No Brasil, estima-se 625 

mil novos casos da doença, sendo a maior predominância para 

câncer de próstata, câncer de mama e câncer colorretal. A 

região Sudeste se destaca com o maior número de casos, 

sendo seguida por Nordeste e Sul (BRASIL, 2019).  
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Do ponto de vista metabólico, as células tumorais 

apresentam taxa de glicólise cerca de 200 vezes maior em 

relação a células de tecidos normais (efeito Warburg), fator 

decorrente das condições de hipóxia que acompanham seu 

desenvolvimento, além da disfunção mitocondrial e do 

comprometimento de enzimas do ciclo do ácido cítrico por 

mutações genéticas. Com isso, o consumo de glicose nas 

células tumorais é aumentado, tornando-se um importante alvo 

para terapias antitumorais. Tendo em vista a relevância 

epidemiológica do câncer, urge o desenvolvimento de 

estratégias para mitigar esse problema (YANG et al., 2019).  

Esta revisão tem como objetivos caracterizar o 

microambiente tumoral, analisar o metabolismo energético de 

células tumorais, avaliar o aumento da taxa da glicólise como 

um possível alvo terapêutico e compilar os agentes 

quimioterápicos estudados atualmente com base nessa 

estratégia.  

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

 O presente estudo se trata de uma revisão narrativa de 

literatura realizada nas bases de dados PUBMED e Google 

Acadêmico. Foram utilizados os termos de indexação 

específicos (Medical Subject Headings – MeSH; Descritores em 

Ciências da Saúde – DeCS) “Neoplasms”, “Glycolysis”, “Tumor 

Microenvironment” e “Antineoplasic Agents” para direcionar a 

busca, bem como filtros em cada plataforma com o objetivo de 

delimitar os resultados apresentados. Como critérios de 

inclusão, foram selecionados estudos escritos na língua 

inglesa, publicados no período de 2017 a 2021, disponíveis na 

íntegra, com abordagem das características do microambiente 



ALTA TAXA DE GLICÓLISE EM TUMORES E ALVOS PARA 
QUIMIOTERAPIA: UMA REVISÃO NARRATIVA 

203 
 

turmoral, glicólise aumentada e novos agentes antineoplásicos 

com ação na via glicolítica. A busca foi realizada a partir dos 

descritores com o uso do termo booleano “AND”.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Foi obtido um total de 318 estudos, dos quais 17 foram 

selecionados após leitura na íntegra. Os dados extraídos dos 

estudos foram utilizados para caracterizar o perfil metabólico 

das células tumorais, com a identificação de possíveis alvos 

para quimioterapia e seguinte apresentação das substâncias 

inibidoras atualmente estudadas.  

O entorno das células tumorais, denominado 

microambiente tumoral (MAT), possui características 

específicas que favorecem a proliferação celular e a inibição de 

resposta a sinais apópticos. Neste meio podem ser encontradas 

células do sistema imune, como linfócitos T e B, células natural 

killer (NK), macrófagos associados a tumores (MATs), células 

supressoras derivadas da linhagem mieloide (MDSCs), bem 

como mastócitos, granulócitos, neutrófilos, fibroblastos 

associados ao câncer (FACs), adipócitos, células endoteliais e 

matriz extracelular. A presença tão forte do componente imune 

auxilia no desenvolvimento do câncer, que se torna protegido 

do ataque do próprio sistema imunológico (JIN; JIN, 2020).  

Com o objetivo de garantir as condições energéticas 

necessárias para o desenvolvimento do câncer, ocorre uma 

reprogramação de vias metabólicas, na qual ocorre a 

substituição da fosforilação oxidativa pelo aumento da taxa da 

glicólise, que se torna a principal fonte de ATP mesmo na 

presença de oxigênio, caracterizando o efeito Warburg. Além 

de fornecer energia, a glicólise possibilita o desvio de 

metabólitos para a via das pentoses fosfato, responsável pela 
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síntese de ácidos nuclueicos que servem como unidades 

básicas para a produção de novas células (YU et al., 2020).  

Apesar de mais pronunciada, a via glicolítica ocorre 

concomitantemente à fosforilação oxidativa, sendo observado 

um metabolismo híbrido nas células tumorais. Nesse contexto, 

alguns aspectos influenciam constantemente o consumo de 

glicose, como o aumento de espécies reativas de oxigênio 

(ROS) a partir da fosforilação oxidativa, que ativa o proto-

oncogenes c-MYC, e o acúmulo de lactato que causa a ativação 

do fator induzível por hipóxia (HIF-1α). Diferente das demais 

células, o ácumulo de lactato provoca o a redução do pH, 

enquanto o meio extracelular apresenta pH básico. Nesse 

sentido, a H+-ATPase e o trocador Na+/H+, bem como os 

transportadores de monocarboxilato (MCTs), atuam como 

mecanismos de bombeamento de prótons e lactato para o meio 

extracelular, que se torna ácido. Assim, a natureza dual do 

metabolismo é uma estratégia de adaptação a essas condições, 

favorecendo a metástase diretamente (WANG et al., 2018; 

ABDEL-WAHAB; MAHMOUD; AL-HARIZY, 2019).  

O lactato é obtido a partir da reação de conversão do 

piruvato realizada pela LDH, a qual também gera NAD+. A 

enzima LDH é constituída por diferentes subunidades, em 

especial LDH-A e LDH-B, que têm sua expressão estimulada 

por HIF-1α e c-MYC, resultando na produção aumentada de 

lactato. O aumento da concentração desse metabólito na célula, 

além de promover a acidificação do meio, induz a angiogênese, 

importante fator na proliferação do tumor (JIN; JIN, 2020; ZHU 

et al., 2020).  

A angiogênese consiste na prolifereção de vasos 

sanguíneos que fornecem energia para o crescimento das 

células. Esse fenômeno é estimulado diretamente pela hipóxia 
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ocorrida antes da reprogramação metabólica para a via 

glicolítica, bem como por lactato e HIF-1α, que estimula a 

transcrição do fator de crescimento vascular endotelial (VEGF). 

Além disso, como mecanismo de retroalimentação positiva, o 

HIF-1α promove a estimulação da expressão das enzimas 

envolvidas no controle da via glicolítica e de transportadores do 

tipo GLUT (FENG et al., 2020).  

Os GLUTs são proteínas transportadoras indispensáveis 

para a entrada de glicose nos tecidos. GLUT1, GLUT2 e GLUT3 

encontram-se nos vasos, hepatócitos e neurônios, não tendo 

seu funcionamento condicionado à insulina, enquanto GLUT4, 

localizado nos músculos, precisa de estímulo do hormônio para 

ser mobilizado até a membrana celular e possibilitar o 

transporte de glicose para o interior da células. Ao estimular a 

transcrição de GLUT, mais glicose é mobilizada para favorecer 

a via glicolítica, de modo que o aumento da expressão desses 

transportadores relaciona-se diretamente a piores prognósticos 

de câncer (ZHU et al., 2020).  

A hexocinase 4 (HK4), também denominada glicocinase, 

é responsável por promover a primeira fosforilação que impede 

a glicose de deixar célula. Apresenta quatro isoformas (HK1, 

HK2, HK3 e HK4), sendo a HK4 mais expressa no fígado. 

Possui afinidade relativamente menor pela glicose, em razão 

desse órgão estar envolvido no processo de gliconeogênese e 

a desfosforilação do metabólito ser necessária. Uma maior 

expressão de HK2 tem sido documentada em diversos tipos de 

câncer, observação explicada pela sua maior capacidade de 

promover glicólise. Tendo isso em vista, a atuação dessa 

enzima no processo da via glicolítica inclui sua ligação ao canal 

aniônico dependente de voltagem 1 (VDAC1) localizado na 

membrana externa mitocondrial, o que facilita a ativação de 
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outras enzimas e a inibição da apoptose, além de impedir a 

retroalimentação naturalmente promovida pela glicose-6-

fostato (FENG et al., 2020).  

Analogamente, a enzima fosfofrutocinase-1 (PFK-1) atua 

na transformação de frutose-6-fostato em frutose-1,6-

bisfosfato, tendo sua atividade potencializada por outra enzima, 

a frutose-2,6-bisfosfatase-3 (PFKFB-3), isoforma da 

fosfofrutocinase-2 (PFK-2). A frutose-2,6-bisfosfato sintetizada 

por tal enzima atua como o principal modulador alostérico da 

PFK-1. Além disso, a PFKFB-3 pode se deslocar para o núcleo 

e ativar fatores de transcrição envolvidos na inibição de 

apoptose e estimulação da angiogênese. A piruvato cinase 

(PK), última enzima da via, possui algumas isoformas, sendo a 

PKM2, encontrada nos músculos, a que apresenta maior 

expressão no câncer. Sua forma tetramérica localiza-se no 

citoplasma e realiza as reações catalíticas, enquanto a forma 

monomérica consegue atravessar a membrana nuclear e 

estimular a expressão de HIF-1α, GLUT, PKM2 e VEGF. Nesse 

contexto, é importante ressaltar que a expressão dessa enzima, 

assim como de HK2 e PFK-1, além de regulada pelo HIF-1α, 

sofre influência da via PI3K/Akt (FENG et al., 2020).  

Responsável por estimular o metabolismo da glicose, de 

lipídeos e da glutamina, aumentar a produção de lactato e 

favorecer processos de inflamação e proliferação celular, a via 

PI3K/Akt é iniciada pela ativação de receptores tirosina cinase 

e provoca a ativação da enzima Akt. Tal enzima é uma serina-

treonina cinase que fosforila diversos alvos, em especial as 

enzimas regulatórias da via glicolítica e os GLUTs, sendo 

especialmente proeminente em células tumorais. A cinase alvo 

de rapamicina de mamíferos (mTOR) é outro fator diretamente 

correlacionado à via anterior, estimulando os alvos citados, 
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além do gene c-MYC, de modo a contribuir para a regulação e 

o aumento das taxas de glicólise (ABDEL-WAHAB; 

MAHMOUD; AL-HARIZY, 2019; YU et al., 2020).  

Nesse contexto, os elementos envolvidos no aumento da 

glicólise, com destaque para os transportadores GLUT, as 

isoformas HK2, PFK-1, PKM2 das enzimas associadas, o fator 

HIF-1α, o gene c-MYC, o ATP, piruvato e lactato, têm induzido 

resistência a diversos agentes quimioterápicos, desde os 

constituídos por moléculas pequenas até os maiores, como os 

anticorpos monoclonais (MARCUCCI; RUMIO, 2021). Na 

perspectiva de mitigar a problemática, estratégias terapêuticas 

que utilizam tais elementos como alvo serão apresentadas a 

seguir.  

 

Tabela 1. Quimioterápicos com alvos da via glicolítica  

Alvos Compostos Autores 

PKM2 a. Shikonina  

FENG et al., 
2020a; 

ZHANG et 
al., 2020a; 
SUN et al., 

2021a;   

HK2 

b. 3-BP 

c. 2-DG 

d. LND 

e. Benz 

f. Metformina 

g. Resveratrol 

 

 
GUERRA; 
ARBINI; 
MORO, 
2017c,d; 

ARFANI et 
al., 2018c,; 
WANG et 

al., 
2018b,c,d,e; 
ABDEL-

WAHAB ; 
MAHMOUD ; 
AL-HARIZY, 
2019b,c,d,g; 
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FENG et al., 
2020b,c,; LI et 

al., 2020d,; 
OLIVEIRA et 
al., 2020b,d,g; 

YU et al., 
2020b,c ; 

SUN et al., 
2021b,f,g; 
TYAGI; 

MANDAL; 
ROY, 

2021b,c,d 

 
HIF-1α 

 
h. Cardamonina 
i. Sulforafano 

 
JIN et al., 
2019h; XIA et 
al., 2019i 

PFKFB3  
j. 3PO 

k. PFK15 

 
GUERRA; 
ARBINI; 
MORO, 
2017j,k; 
ABDEL-

WAHAB ; 
MAHMOUD ; 
AL-HARIZY, 

2019j,k; 
FENG et al., 
2020j; LI et 
al., 2020j,k; 
SUN et al., 

2021j,k 

GLUT 

 
 

l. WZB117 

  

 
WANG et 
al., 2018l; 
ABDEL-

WAHAB ; 
MAHMOUD ; 
AL-HARIZY, 

2019l; 
HASSOUNI 
et al., 2019 

TYAGI; 
MANDAL; 

ROY, 2021l 
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Fonte: dados extraídos dos artigos utilizados  

 

 De acordo com Feng e colaboradores (2020), o 

composto shikonina, extraído da planta chinesa Radix arnebiae, 

inibiu a formação de tetrâmeros da enzima PKM2, de modo a 

reduzir a proliferação tumoral em células de carcinoma 

hepatocelular (HCC) por meio da diminuição da glicólise e 

indução de apoptose, resultados também apresentados por Sun 

e colaboradores (2021) e Zhang e colaboradores (2021). Além 

disso,  como dado inovador, Zhang e colaboradores (2021) 

relacionaram a inibição de GLUT1 aos mecanismos 

antitumorais da shikonina.  

Segundo Abdel-Wahab, Mahmoud e Al-Harizy (2019),  

Feng e colaboradores (2020), Oliveira e colaboradores (2020) 

e Sun e colaboradores (2021), o 3-bromo-piruvato (3-BP) age 

como potente inibidor da enzima HK2 ao se ligar diretamente a 

sua estrutura e promover a alquilação do sítio ativo. Com isso, 

o composto induz a dissociação do complexo formado entre 

HK2 e a membrana mitocondrial, diminuindo a produção de 

ATP e induzindo apoptose. Conforme Feng e colaboradores 

(2020), o 3-BP apresentou atividade promissora contra células 

de HCC, contudo, por não ser capaz de atravessar a barreira 

hematoencefálica, não apresentou ação sobre tumores no 

sistema nervoso central. Já o estudo de Tyagi, Mandal e Roy 

(2021) demonstra resultados promissores no uso contra casos 

refratários de câncer epitelial ovariano. É importante ressaltar 

que, de acordo com Abdel-Wahab, Mahmoud e Al-Harizy 

(2019), a capacidade do agente de provocar alquilação não 

seletivamente pode representar limitações ao seu uso, 

enquanto Wang e colaboradores (2018) trazem atenção ao fato 
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de que a ação do composto pode ocorrer somente mediante 

altas concentrações.  

Como apresentado por Guerra, Arbini e Moro (2017), 

Arfani e colaboradores (2018), Wang e colaboradores (2018), 

Abdel-Wahab, Mahmoud e Al-Harizy (2019), Feng e 

colaboradores (2020) e Yu e colaboradores (2020), a 2-

desoxiglicose (2-DG) é um análogo da glicose que penetra na 

célula a partir dos transportadores GLUT e é fosforilado pela 

HK2, tornando-se um antagonista competitivo em relação à 

glicose-6-fosfato. Por não ser metabolizado e acumular-se no 

citoplasma, o composto diminui a produção de ATP, além de 

induzir apoptose. Guerra, Arbini e Moro (2017), Arfani e 

colaboradores (2018), Abdel-Wahab, Mahmoud e Al-Harizy 

(2019) e Feng e colaboradores (2020) atentam para a limitada 

eficácia da 2-DG quando utilizada isoladamente, sendo 

necessária sua combinação com outros agentes 

quimioterápicos, a exemplo de sorafenibe e metformina, no 

sentido de melhorar a atividade antitumoral.  

Ainda no que diz respeito aos inibidores da HK2, Guerra, 

Arbini e Moro (2017), Wang e colaboradores (2018), Abdel-

Wahab, Mahmoud e Al-Harizy (2019), Li e colaboradores (2020) 

e Oliveira e colaboradores (2020) ressaltam a utilização da 

lonidamina (LND), composto derivado do ácido indazol-3-

carboxílico, na supressão de glicólise e de fosforilação 

oxidativa. Seus mecanismos de ação ainda não são bem 

descritos, mas sugere-se a sua interferência em outras enzimas 

não relacionadas, considerando a inibição do transportador de 

lactato promovida por esse composto. Dados de Tyagi, Mandal 

e Roy (2021) sugerem a atividade da LND em casos refratários 

de câncer epitelial ovariano, no entanto Abdel-Wahab, 

Mahmoud e Al-Harizy (2019) e Oliveira e colaboradores (2020) 
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indicam a relevante toxicidade dessa molécula, sendo 

necessária sua combinação com outros agentes 

quimioterápicos, conforme explicitado por Guerra, Arbini e Moro 

(2017).  

Com base no apresentado, Arfani e colaboradores 

(2018) concluem que o 3-BP é um inibidor mais potente da 

enzima HK2 quando comparado à 2-DG, sendo portanto mais 

efetivo. Conforme a análise de Wang e colaboradores (2018), 

no entanto, ambos compostos são limitados pela necessidade 

do uso de doses elevadas ou combinação com outros agentes, 

sendo a benserazida (Benz) indicada como o melhor inibidor. 

Esse composto apresenta maior afinidade pela enzima HK2, 

além de favorável absorção, distribuição, metabolismo e 

excreção, podendo vir a ser um possível novo quimioterápico, 

de modo a ampliar o arcenal terapêutico existente.  

Quanto ao uso da metformina, primeira linha de 

tratamento para o diabetes melitus tipo 2, o mecanismo 

envolvido na inibição de HK2 continua a ser explorado, 

envolvendo a inibição da via do mTOR, segundo Sun e 

colaboradores (2021). Complementarmente, o resveratrol, 

composto polifenólico derivado de plantas, também é indicado 

como inibidor da enzima, em especial a partir da interferência 

na via PI3K/Akt, de modo a diminuir a expressão de HK2, 

conforme indicado por Abdel-Wahab, Mahmoud e Al-Harizy 

(2019), Oliveira e colaboradores (2020) e Sun e colaboradores 

(2021).  

No estudo de Jin e colaboradores (2019) é testada a 

atividade antitumoral da cardamonina, chalcona isolada da 

planta Alpinia katsumadai. Como resultado, observou-se a 

redução da expressão de HIF-1α em células de câncer de 

mama, resultante da inibição da glicólise, aumento da 
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fosforilação oxidativa e do acúmulo de espécies reativas de 

oxigênio, o que levou à indução de apoptose. Já no estudo de 

Xia e colaboradores (2019) foi investigada a aplicabilidade do 

sulforafano, composto natural da classe dos organosulforados, 

no controle tumoral em células de bexiga. Observou-se a 

redução da condição de hipóxia decorrente da redução na 

expressão de HIF-1α, importante alvo no desenvolvimento de 

terapias anticâncer.  

O estudo de Guerra, Arbini e Moro (2017) aponta para a 

ação do composto 3-(3-piridinil)-1-(4-piridinil)-2-propen-1-ona 

(3-PO) na inibição seletiva da enzima PFKFB3 em células 

câncer de pulmão e de mama, além de leucemia, promovendo 

a redução da passagem de glicose pela membrana, diminuição 

do lactato e da geração de ATP, resultados também descritos 

por Abdel-Wahab, Mahmoud e Al-Harizy (2019), Feng e 

colaboradores (2020), Li e colaboradores (2020) e Sun e 

colaboradores (2021). Li e colaboradores (2020) chamam 

atenção para o derivado PFK15 que, devido a modificações 

estruturais, apresentou melhores propriedades 

farmacocinéticas que favoreceram a atividade antitumoral.  

Como último alvo da via glicolítica, o inibidor dos 

transportadores GLUT, WZB117, foi estudado por Wang e 

colaboradores (2018), Abdel-Wahab, Mahmoud e Al-Harizy 

(2019) e Hassouni e colaboradores (2019). WZB117 é um bis-

hidroxibenzoato que, quando administrado em células do cólon, 

segundo Wang e colaboradores (2018), provocou a diminuição 

do fluxo de glicose pela membrana a partir do bloqueio seletivo 

e irreversível do GLUT1, culminando na inibição da glicólise e 

consequente diminuição da síntese de ATP.  
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CONCLUSÕES 

 

 A via glicolítica adquire inegável proeminência no 

contexto do metabolismo de células tumorais, sendo marcada 

pela superexpressão de diversos elementos que podem figurar 

como alvos farmacológicos para a quimioterapia. Tendo em 

vista a resistência a determinados agentes quimioterápicos 

frente à glicólise, a procura de novas substâncias que 

modifiquem essa via metabólica tem sido amplamente 

investigada.  

A presente revisão apresentou alguns dos compostos 

com maiores evidências na atualidade de acordo com o alvo de 

ação, como shikonina agindo em PKM2, 3-bromo-piruvato (3-

BP) e 2-desoxiglicose (2-DG) em HK2, cardamonina em HIF-

1α, 3-(3-piridinil)-1-(4-piridinil)-2-propen-1-ona (3-PO) em 

PFKFB3 e WZB117 nos transportadores GLUT, trazendo luz às 

perspectivas de desenvolvimento de novas estratégias 

terapêuticas.  

É importante ressaltar, no entanto, que todas as 

substâncias apresentadas ainda não possuem segurança 

comprovada para uso em humanos, sendo necessária a 

realização crescente de novos estudos que atestem a 

aplicabilidade segura e eficaz dos possíveis novos 

quimioterápicos.  
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RESUMO: A COVID-19 é uma infecção causada pelo novo 
Coronavírus, o SARS-CoV-2, e foi declarada como pandemia 
pela OMS em março de 2020. Esta pode se manifestar com 
uma variedade de sintomas, dentre os mais severos a 
dificuldade do indivíduo em respirar e o baixo nível de saturação 
de oxigênio sanguíneo, podendo levar ao óbito. A presença de 
comorbidades, como doenças cardiovasculares e pulmonares 
implicam numa maior susceptibilidade aos sintomas graves. O 
SARS-CoV-2 possui como receptor alvo de entrada na célula a 
ECA-2, que faz parte do sistema renina-angiotensina, sendo 
expressa em abundância na superfície de células do endotélio, 
rins, pulmões, outros órgãos, e está envolvida nos mecanismos 
de regulação da PA. Em contraponto, o eCBS mostrou-se 
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importante modulador da função cardiovascular. Trata-se de 
uma revisão sistemática da literatura científica dos últimos cinco 
anos, com busca em bancos de dados acadêmicos (Scielo, 
Pubmed, PeDRO e Science Direct), utilizando descritores em 
inglês. Os resultados apontaram que  o canabidiol (CBD), um 
dos fitocanabinoides isolados da planta Cannabis sp., 
apresentou eficácia no tratamento de diversas doenças 
inflamatórias e cardiovasculares. Ademais, alguns ensaios não-
clínicos com modelos animais e clínicos vêm demonstrando 
eficácia no uso do CBD com efeito protetor na SRAG. Esse 
estudo traz a perspectiva de uso do CBD como uma alternativa 
terapêutica para o tratamento da COVID-19 e da COVID-19 
prolongada. 
Palavras-chave: Canabidiol (CBD). Sars-CoV2. COVID-19. 
ECA-2. Doenças cardiovasculares.  
 

INTRODUÇÃO 

A COVID-19 é uma infecção causada pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2), denominada de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2. Em 31 de dezembro 

de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada 

sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, 

província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se 

de uma nova cepa de coronavírus ainda não identificada 

anteriormente em seres humanos. Em 30 de janeiro de 2020, a 

OMS declarou que o surto do novo coronavírus constituía-se 

uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional, e em 11 de março de 2020 declarou-a como 

pandemia (OPAS, 2021; SCHOLZ et. al., 2020). 

Até 27 de fevereiro de 2021 já tinham sido confirmados 

113.784.735 casos de Covid-19 no mundo. Dentre os países 

com maior número, o Brasil (10.517.232) ocupava o terceiro 

https://www.paho.org/pt/news/30-1-2020-who-declares-public-health-emergency-novel-coronavirus
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lugar em casos acumulados, perdendo apenas para os Estados 

Unidos (28.554.465) e a Índia (11.096.731). Em relação aos 

óbitos, haviam sido confirmados 2.525.401 no mundo, sendo 

que o Brasil (254.221) ocupava o segundo lugar no número de 

vítimas, e atualmente já ultrapassa os 590 mil óbitos (SAÚDE, 

2021). 

A COVID-19 pode se manifestar com uma variedade de 

sintomas de leves a graves (gripe, febre, tosse, fadiga, falta de 

ar, infecção do trato respiratório inferior, pneumonia, fibrose 

com trombose em pequenos vasos pulmonares, etc.) e até 

morte (3,4%). Também pode levar a complicações associadas 

devido à resposta imune está fora de controle, como a 

coagulação intravascular disseminada. A gravidade da doença 

depende da eficiência do sistema imunológico dos indivíduos 

afetados e da presença de comorbidades (ROSSI, et al., 2020). 

O fator complicativo da COVID-19 ocorre devido à 

dificuldade do indivíduo em respirar e ao baixo nível de oxigênio 

no sangue. Em consequência alguns pacientes podem morrer 

por infecções secundárias provocadas por fungos e bactérias.  

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) pode levar 

diretamente à insuficiência respiratória, que é a causa da morte 

em 70% dos casos fatais. Além disso, a vasta liberação de 

citocinas pelo sistema imunológico em resposta à infecção viral 

ou as infecções secundárias, podem resultar em uma 

tempestade de citocinas e sintomas de sepse, que são a causa 

das mortes em 28% dos casos. Nestes casos, a inflamação 

descontrolada gera lesão de múltiplos órgãos levando à 

falência, especialmente dos sistemas cardíaco, hepático e renal 

(TAY. et al., 2020). 
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Paralelamente, o sistema endocanabinoide (eCBS) está 

representado por moléculas endocanabinoides (ou 

canabinoides endógenos), suas enzimas de síntese e 

metabolização e receptores canabinoides e desempenha um 

papel importante nas condições fisiológicas e em muitas 

condições fisiopatológicas, não apenas no cérebro, mas 

também em tecidos periféricos. Consequentemente, por 

apresentar um papel importante na homeostasia, não somente 

está associado aos efeitos psicotrópicos, mas também com 

outros incluindo a função cardiovascular (MALINOWSKA, et. 

al., 2012).   

 O SARS-CoV-2 apresenta como receptor alvo de 

entrada na célula a enzima conversora de angiotensina tipo 2 

(ECA-2) uma molécula expressa em abundância na superfície 

das células do endotélio, rins, pulmões e de outros órgãos como 

mucosa oral e nasal, testículos e trato gastrointestinal. Ela é um 

componente do sistema renina-angiotensina (SRA) associado a 

regulação da PA (SINGH et al., 2020).  

Sabendo-se que o SARS-CoV-2 usa como porta de 

entrada a ECA-2, e que o eCBS pode atuar na modulação do 

sistema cardiovascular, o principal objetivo deste trabalho foi 

realizar uma revisão sistemática sobre o envolvimento do eCBS 

em doenças cardiovasculares, em especial com alvo no sistema 

renina-angiotensina, e o uso do canabidiol (CBD)  como uma 

alternativa eficaz e segura no tratamento adjuvante da COVID-

19, na COVID prolongada e/ou na preventiva para diminuir a 

suscetibilidade à doença. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

Na presente revisão foram utilizados artigos publicados 

nos últimos 5 anos (2017 a 2021). Foram realizadas consultas 

nas bases de dados dos portais acadêmico-científicos Scielo, 

Science Direct, Pubmed, Web of science e PeDRO, além de 

dados epidemiológicos nos bancos de dados públicos da World 

Health Organization (WHO) e OPAS. Foram utilizados os 

descritores em inglês: “Cannabidiol OR CBD AND COVID-19”, 

“Cannabidiol OR CBD AND Sars-Cov-2”, “Cannabidiol OR CBD 

AND ACE-2”,  “Cannabidiol OR CBD AND Renine-angiotensine 

System”, “Cannabidiol OR CBD AND Cardiovascular diseases”. 

A partir destes, os critérios de inclusão foram artigos originais e 

de revisão, com ênfase em sua relevância sobre o tema. Todas 

as buscas foram realizadas entre os meses de agosto a outubro 

de 2021. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Com base nas buscas realizadas nos bancos de dados 

acadêmicos foi visto, a partir dos descritores retratados acima, 

os seguintes resultados: “Cannabidiol OR CBD AND COVID-

19” - Scielo (0), Pubmed (43), Science Direct (3.586), PeDRO 

(0); “Cannabidiol OR CBD AND Sars-Cov-2” - Scielo (0), 

Pubmed (27), Science Direct (3.385), PeDRO (0), Scielo 

(resultados); “Cannabidiol OR CBD AND ACE-2” - Scielo (0), 

Pubmed (2), Science Direct (3.348), PeDRO (0); “Cannabidiol 

OR CBD AND Renine-angiotensine System” - Scielo (0), 

Pubmed (0), Science Direct (3.311), PeDRO (0); “Cannabidiol 
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OR CBD AND Cardiovascular diseases” - Scielo (0), Pubmed 

(70), Science Direct (3.762), PeDRO (0).  

 

O processo de infecção pelo Sars-CoV2 

 

No século 21 cerca de três coronavírus romperam a 

barreira entre espécies, e dessa forma conseguiram atingir os 

seres humanos gerando doenças graves, são estas a 

Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus (SARS-

CoV), a Síndrome Respiratória do Oriente Médio Coronavírus 

(MERS-CoV) e SARS-CoV-2, o qual é agente etiológico da 

COVID-19 (STEIN & YOUNG., 2020).  

Os coronavírus pertencem à família Coronaviridae sob a 

ordem Nidovirales, que pode ser subdividido em quatro gêneros 

principais α, β, γ e δ. Seu material genético compreende um 

ácido ribonucleico (RNA) de fita simples, com sentido positivo, 

de aproximadamente 30 KB (SINGH et al., 2020).  

O ciclo de vida do SARS-CoV-2 envolve cinco etapas 

sequenciais, do vírus para com o hospedeiro, sendo essas a 

ligação, penetração, biossíntese, maturação e liberação. O 

momento no qual o vírus se liga aos receptores do hospedeiro 

é denominado de ligação. Assim, ocorre a sua entrada na célula 

por endocitose ou fusão de membrana, etapa caracterizada 

como penetração. Consequentemente, o conteúdo viral é 

liberado dentro das células e logo o RNA viral penetra o núcleo 

para a replicação. O mRNA viral é usado para gerar proteínas 

virais, ocorrendo assim a biossíntese.  Desse modo, novas 

partículas virais são maturadas e liberadas (SINGH et al., 2020; 

YUKI et al., 2020).  
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O que se sabe sobre a disseminação do SARS-CoV-2  é 

compreendido através do SARS-CoV,  em que há 

predominantemente transmissão por via direta e indireta com o 

muco na boca, olhos ou nariz, e MERS-CoV, no qual  acredita-

se que a contaminação seja através de vias respiratórias de 

contato próximo. Baseando-se no SARS-CoV e MERS-CoV, 

algumas medidas preventivas foram tomadas no início da 

pandemia da COVID-19, para evitar ainda mais propagação 

viral, destacando-se manter distanciamento ao entrar em 

contato com pessoas e lavar as mãos regularmente. 

Ressaltando, a contaminação viral por infectados pode ocorrer 

muito antes de qualquer manifestação de sintomas (ZHENG et 

al., 2020).  

Há inúmeras formas de manifestação clínica para com o 

SARS-CoV-2, evidenciando-se a assintomática, que não 

apresenta nenhum sintoma ou sinais clínicos; e a sintomática, 

variando entre sintomas leves de infecção aguda do trato 

respiratório superior bem como  febre, fadiga, mialgia, tosse, 

dor de garganta, coriza e espirros. Sintomas digestivos, tais 

como náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia. Pneumonia 

com ou sem hipoxemia, variando de casos graves a moderados 

mostrando febre frequente e tosse. Em casos mais graves a 

SRAG pode apresentar choque, encefalopatia, lesão 

miocárdica, insuficiência cardíaca, disfunção na coagulação e 

lesão renal aguda (YUKI et al., 2020). 

A taxa combinada de casos fatais é cerca de 2,3%. A 

presença de doenças cardiovasculares e metabólicas como a 

doença arterial coronariana, hipertensão, obesidade e diabetes 

representam fatores de risco e necessitam de uma maior 

atenção (ONDER et al., 2020; WU & MCGOOGAN., 2020). 
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Um estudo com 85 pacientes com SARS-CoV-2 que 

foram à óbito, em Wuhan, com idade mediana de 65 anos,  

mostrou que a maioria dos pacientes morreu com falência de 

múltiplos órgãos (94%), insuficiência respiratória (81%) e SRAG  

(74%). Entre as crianças, apenas 73%, desenvolveu febre, 

tosse ou falta de ar, quando comparado a 93% dos adultos 

relatados no mesmo período, entre 18 e 64 anos (DU et al., 

2020). 

Na terapia, alguns fármacos, como lopinavir, ritonavir, 

remdesivir, corticosteroides, azitromicina, inibidores de IL-6 e 

terapias com imunoglobulina já foram ou estão sendo utilizados 

como terapia de escolha, assim como testados em ensaios 

clínicos randomizados, entretanto nenhuma dessas pode ser 

considerada como terapia eficaz definitiva. Por esse motivo, há 

uma necessidade urgente de medicamentos para auxiliar no 

tratamento com eficácia e segurança no combate à COVID-19 

(YUKI et al., 2020;  BANDYOPADHYAY et al., 2020; TAY et al., 

2020).  

A forma de conter a infecção se dá através da vacinação. 

Globalmente, há cerca de 184 vacinas sendo testadas em 

estudos não-clínicos, 104 em estágios clínicos de 

desenvolvimento e 18 já aprovadas para a prevenção da 

COVID-19  (NDWANDWE et al., 2020). As quatro principais 

tecnologias utilizadas na construção de vacinas para o SARS-

CoV-2 compreendem: (i) vacinas com vírus inativo, que contém 

o vírus (SARS-CoV-2) como material genético morto por 

radiação, calor ou produtos químicos, dessa forma não podem 

infectar células e se replicar; (ii) vacinas baseadas em 

proteínas, que são elaboradas a partir da subunidade viral, e 

consistem em fragmentos de antígenos virais produzidos por 
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técnica de proteína recombinante, ou de partículas semelhantes 

ao vírus, utilizando  invólucros de vírus vazios imitando a 

estrutura do SARS-CoV-2, no entanto, não são infecciosos, pois 

carecem de material genético; (iii)  vacinas com vetor viral que 

são outros vírus, atuando nas células hospedeiras e 

possibilitando a entrada do código genético do SARS-CoV-2 

para a produção de antígenos específicos; (iv) de ácido 

nucleico, que utiliza instruções genéticas do SARS-CoV-2 na 

forma de ácido desoxirribonucléico (DNA) ou RNA, dentro da 

célula inicia-se o processo de produção de antígenos, gerando 

assim uma resposta através do sistema imune  ao patógeno 

(NDWANDWE et al., 2020). 

Sobre os mecanismos de infecção do vírus (figura-1b), 

das estruturas virais a proteína Spike (S) compreende cerca de 

duas subunidades, a S1, responsável pela ligação ao receptor 

da célula hospedeira e S2, que é utilizada para a fusão de 

membranas virais e celulares. O SARS-CoV-2 se liga ao 

receptor da Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ECA2) do 

hospedeiro, e após essa ligação, a proteína S sofre clivagem 

pela TMPRSS2, serinoprotease transmembrana do tipo II, 

expressa na superfície das células epiteliais, e que se mostra 

fundamental para a ativação da proteína S, por participar da 

fusão da membrana viral com a célula hospedeira (SINGH et 

al., 2020). Apesar de saber-se que o SARS-CoV-2 utiliza o 

receptor de ECA2 para entrada na célula hospedeira, ainda não 

há respostas suficientes que correlacionam o nível de 

expressão de ECA2 e a susceptibilidade de infecção pelo 

SARS-CoV-2 (GUO et al., 2020).  
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O Sistema Renina-Angiotensina associado aos aspectos 

fisiopatológicos da infecção pelo Sars-CoV-2 (COVID-19)  

 

  A enzima ECA-2 é expressa nas vias respiratórias 

superiores e inferiores, no miocárdio e na mucosa 

gastrointestinal, e esta parece ter um importante papel 

regulador na pressão arterial sanguínea e na função cardíaca 

(HARMER et. al., 2002). Esta faz parte do sistema renina-

angiotensina (SRA), cuja sequência genômica foi descoberta no 

ano 2000 (SCHOLZ, et al., 2020), e é um dos principais alvos 

para o tratamento de diversas doenças dos sistemas 

cardiovascular e renal (COLAFELLA; BOVÉE; DANSER, 2019). 

Classicamente, a Enzima Conversora de Angiotensina 

(ECA), também denominada de cininase II, exerce um papel 

importante na geração da angiotensina II, que atua 

sistemicamente, uma vez que a renina, produzida nos rins, (no 

aparelho justaglomerular) é lançada na corrente sanguínea 

para atuar sob seu substrato específico, o angiotensinogênio, e 

a partir dessa reação formar a angiotensina I (Ang I). A 

conversão da Ang I em angiotensina II (Ang II) é feita tanto pela 

ECA situada no endotélio vascular, como também pela enzima 

solúvel no plasma, que se desprende da membrana das células 

endoteliais (RESENDE, 2002).  

A Ang II provoca efeitos danosos decorrentes da 

estimulação dos receptores de AT1, como aumento da 

atividade simpática, reabsorção de sal e água, vasoconstrição, 

inflamação, liberação de aldosterona e vasopressina, 

contribuindo para fibrose tecidual, disfunção do endotélio e 

hipertensão arterial, sendo um eixo deletério. Já a ECA-2 

decompõe a angiotensina 2 em seus metabólitos, incluindo 
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angiotensina (1 a 9) e angiotensina (1 a 7), e ativa receptores 

“mas”, que são potentes vasodilatadores e, portanto, podem ser 

um regulador negativo do SRA, compreendendo um eixo 

protetor (CRACKOWER et. al., 2002).  

A angiotensina (1 a 9) apresenta um papel relevante para 

o sistema cardiovascular, uma vez que funciona como um 

agente vasoativo e cardioprotetor (OCARANZA et. al., 2019). A 

angiotensina (1 a 7) é um importante peptídeo do SRA, que age 

se ligando ao receptor “mas” (metabotrópico) atuando de 

maneira inversa a angiotensina 2, com efeitos de vasodilatação, 

anti-proliferação e anti-inflamação (VECCHIATTO, 2019). 

Estruturalmente, a ECA-2 consiste numa proteína 

transmembrana do tipo 1, estando ancorada principalmente na 

superfície apical da célula (figura 1- a). Seu domínio catalítico 

está no lado extracelular, podendo ser clivado e liberado no 

sangue pela ação da protease A Disintegrin And 

Metallopeptidase 17 (ADAM17). As ADAMs são proteases 

estruturalmente constituídas por uma sequência sinal, um pró-

domínio e os domínios metalopeptidase (GUO et al., 2020; 

WOLFSBERG et al., 2001).  

Durante o processo de infecção na COVID-19, a ECA-2 

funciona como um receptor para a proteína estrutural S do 

SARS-CoV-2, e dessa forma o vírus ganha acesso à célula 

hospedeira. Nesse mecanismo de interação da proteína S com 

a porção extracelular da ECA-2, a membrana celular é 

desestabilizada sofrendo diversas mudanças conformacionais, 

que permitem a entrada do SARS-CoV-2 na célula, além da 

replicação viral e a posterior transmissão célula à célula 

(TAVARES et. al., 2020).  

A ECA-2 é uma enzima que está bastante presente em 
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todo o sistema cardiovascular (ZHENG et. al.,2020, e sua alta 

expressão pode facilitar a infecção pelo SARS-CoV-2, o que 

resulta em uma série de ativação do sistema imunológico local, 

com a participação de células T e monócitos, ocasionando 

numa liberação exacerbada de citocinas pró-inflamatórias,  

responsáveis pelo surgimento de lesão tecidual, cardiomiopatia 

inflamatória e aterotrombose. Além disso, a resposta 

inflamatória sistêmica pode levar a ativação do endotélio 

vascular, levando a lesões coronarianas, e consequentemente 

a isquemia miocárdica (LAZARIDIS et. al., 2020). 

Após a entrada nas células hospedeiras, o SARS-CoV-2 

promove uma redução significativa na expressão dessa enzima, 

que desenvolve um papel fisiológico fundamental na proteção 

das vias respiratórias por meio da regulação negativa do SRA, 

e devido a sua baixa atividade durante a infecção viral ocorre a 

exacerbação dos processos vasoconstrictores, fibróticos e pró-

oxidantes nos pulmões (ZHANG et. al., 2020). Como 

consequência da inativação da ECA2, a angiotensina 2 que 

seria degradada por essa enzima estimula ainda mais os 

receptores AT1, os quais são bastante expressos nos pulmões, 

o que culmina em uma lesão pulmonar de leve à severa e 

irreversível (PETTO, et. al., 2021) (figura 1-c). 

Farmacologia molecular do Sistema Endocanabinoide e a 

correlação com a função Cardiovascular 

O Sistema Endocanabinoide (eCBS) desempenha um 

papel central no sistema nervoso modulando a atividade 

neuronal e regulando atividades neurofisiológicas (LU; 

MACKIE, 2021). Perifericamente, está presente em diferentes 

órgãos e tecidos, atuando na homeostasia (HUANG, CHEN, & 

ZHANG, 2016; CASTILLO, YOUNTS, CHÁVEZ, & 
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HASHIMOTODANI, 2012). 

O eCBS compreende os canabinóides endógenos, 

anandamida (AEA) e 2- araquidonoilglicerol (2-AG), receptores 

de canabinoides CB1 (CB1-R) e CB2 (CB2-R), e as proteínas 

que transportam, sintetizam e degradam eCBs como as 

enzimas ácido graxo hidrolases (FAAH) e monoglicerol lipase 

(MAGL) (LU & MACKIE, 2020). 

Os principais alvos moleculares para o efeito dos 

canabinoides no sistema cardiovascular são os receptores 

CB1-R e CB2-R, além do receptor ionotrópico transiente 

vaniloide do tipo V1 (TRPV1), que é ativado pela AEA 

(MALINOWSKA, et. al., 2019). Assim, os endocanabinoides 

estão implicados na patogênese da hipertensão, hipotensão 

associada ao choque hemorrágico, endotóxico e cardiogênico 

e com cirrose hepática avançada ou no controle da 

aterosclerose (MALINOWSKA, et. al., 2019).  

Inúmeras pesquisas básicas e clínicas envolvendo o uso 

da Cannabis sp. e seus metabólitos fitocanabinoides vêm 

evidenciando que o eCBS é um alvo promissor no tratamento 

de inúmeras desordens do sistema nervoso (KENDALL & 

YUDOWSKI, 2017; RUSSO, 2018) e do sistema cardiovascular 

(MALINOWSKA, et. al., 2012; 2019). 

Relacionado ao sistema cardiovascular, foi observado 

que em ratos anestesiados, a administração (i.v.) de AEA ou 

de seu análogo estável metanandamida induziram típicas 

alterações trifásicas nos parâmetros cardiovasculares: (fase I) 

uma bradicardia pronunciada e rápida e uma queda transitória 

da PA; (II) uma resposta pressora abreviada e (III) um aumento 

e prolongamento da redução da PA e uma ligeira diminuição 

da FC. Apenas as fases II e III ocorrem após a injeção do 
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isolado fitocanabinoide delta-9-tetraidrocanabinol (Δ9-THC) 

(BÁTKAI et. al., 2004; MALINOWSKA, et. al., 2019). 

Na clínica, foi encontrada uma correlação positiva entre 

os níveis plasmáticos de eCBs e a PA em pacientes 

hipertensos com apneia obstrutiva do sono (HASPULA AND 

CLARK, 2020), e em mulheres deprimidas (HO et al., 2012). 

Nesse último estudo, os níveis séricos de AEA e 2-AG se 

correlacionaram fortemente com a PA em mulheres 

deprimidas (n=28) mas não em saudáveis (n=27), sugerindo 

que eCBS séricos podem compensar uma PA elevada na 

depressão. 

Logo, em se tratando da COVID-19, há uma 

preocupação mundial com pacientes que sofrem de hipertensão 

arterial e cardiopatias, e que fazem uso de medicamentos como 

inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) e 

bloqueadores do receptor de angiotensina 2 (BRA), embora 

sejam fundamentais para o tratamento dessas doenças. 

Nesses casos há aumento da expressão dos receptores de 

ECA-2 em diferentes tecidos, incluindo o pulmão (SHOULZ, et. 

al., 2020; LI, HERAN, WRIGHT, 2014) devido a relação entre 

uma maior disponibilidade de receptores de ECA-2 e, 

possivelmente, maior susceptibilidade para a infecção pelo 

SARS-CoV-2. Contudo, estudos sugerem um possível efeito 

protetor dos IECA na redução da mortalidade durante a 

infecção pelo SARS-CoV-2, e até então não há comprovação 

de aumento de risco em usuários de BRA (RICHARDSON et. 

al., 2020).  
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Fig 1. Mecanismo de infecção do Sars-CoV-2.  (a) Estrutura 

tridimensional da enzima ECA-2 (Angiotensin-converting 

enzyme 2 Q9BYF1 UniProtKB); (b) Estrutura do Sars-CoV-2 e 

infecção em humanos; (c) Interação com a ECA-2 e 

desequilíbrio do SRA.  

Fonte: Autoral, adaptado de: ZHANG et al., 2020; WU, 2020.  

 

Há um número crescente de relatos que retratam a 

interação entre o eCBS e o SRA, estando diretamente 

relacionada às áreas específicas do sistema nervoso. Como 

exemplo, os efeitos cardiovasculares em modelo de 

hipertensão em ratos transgênicos (mRen2)27 dependente de 

SRA, após administração oral aguda e crônica de Rimonabanto 

(droga antagonista de CB1-R) reduziu ao invés de aumentar a 

PA e batimentos cardíacos (HASPULA AND CLARK, 2020). A 

administração aguda de drimonabanto também reduziu a PA via 

https://www.uniprot.org/uniprot/Q9BYF1
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CB1-R, localizados no núcleo paraventricular (NPV) do cérebro, 

uma vez que a microinjeção neste núcleo em ratos 

normotensos evitou o efeito pressor da Ang II administrada 

diretamente no NPV (GRZEDA & SCHLICKER, 2017).  

Também foi observado que em astrócitos do tronco 

cerebral uma interação entre os receptores de Ang II e CB1-R, 

que mostraram elevar e neutralizar o estado inflamatório, e foi 

menor para ratos SHR (espontaneamente hipertensos), do que 

para ratos Wistar. Ademais, a infusão de Ang II diminuiu ainda 

mais a expressão de CB1-R por meio de receptores AT1 

(HASPULA AND CLARK, 2016).  

Essas evidências de ensaios não-clínicos em  diferentes 

modelos animais de hipertensão apontam que direcionar a 

terapêutica para vias que envolvam o eCBS oferece novas 

estratégias no tratamento da hipertensão arterial 

(MALINOWSKA, et. al., 2019) e pode ser uma peça-chave para 

o tratamento da COVID-19. 

 

O canabidiol (CBD) como terapêutica promissora na 

COVID-19 

 O canabidiol (CBD) é um dos fitocanabinoide isolado da 

planta Cannabis sativa (maconha) (figura 2), sendo um 

ciclohexano com um amplo perfil farmacológico. Estudos atuais 

apontam diversas propriedades farmacológicas medicinais e 

seu uso em diferentes distúrbios neurológicos e/ou 

psiquiátricos, tais como casos de epilepsia refratária; transtorno 

do espectro autista; depressão; transtorno de ansiedade 

generalizada; doenças autoimunes como fibromialgia, artrite 

reumatóide, psoríase; antitumoral, bem como em alguns 
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processos vasculares, como redução da pressão intraocular 

(MECHOULAN, 1970; RUSSO, 2018).  

O CBD vem sendo estudado desde as décadas de 1960-

70 por Raphael Mechoulam e Elisaldo Carlini (MECHOULAN, 

1970), contudo passou a ganhar espaço a partir de uso 

terapêutico num caso complexo de epilepsia refratária, o caso 

de Charlotte Figi, portadora da Síndrome de Dravet (MAA & 

FIGI, 2014). O CBD apresenta baixa afinidade e interação com 

os CB1-R e CB2-R e não tem as propriedades psicoativas do 

THC, atuando principalmente como um modulador alostérico 

e/ou agonista inverso (RUSSO, 2018). O CBD interage com 

vários receptores, enzimas, transportadores e canais iônicos. 

Sua ação envolve a modulação de vias no processo inflamatório 

(FIANI et al. 2020; ROSSI et. al., 2020). 

Uma das mais recentes aplicabilidades terapêuticas para 

o CBD está em torno do tratamento para a COVID-19, em 

especial o pós-COVID ou COVID prolongada, e algumas  

pesquisas estão sendo delineadas e desenvolvidas acerca 

dessa terapêutica. Foram identificados dois ensaios não-

clínicos testando o CBD para o tratamento da COVID-19. 
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Fig. 2. Planta Cannabis sativa e estrutura do derivado 

fitocanabinoide canabidiol (CBD). 

Fonte: Autoral 

O estudo de SALE e col. (2020) se trata da Modulação 

do peptídeo apelina, um peptídeo com papel significativo na 

regulação central e periférica da imunidade, SNC, sistema 

metabólico e cardiovascular, pelo canabidiol (CBD) na 

síndrome respiratória aguda (SDRA). Como amostra, foram 

utilizados camundongos C57BL/6, machos, com 12 semanas 

de idade. Grupos I) Poly I:C (intranasal, 100 µg/ 50 µl de II) 

Salina (n=10), controle (n=10) e III) Poly I:C tratado + CBD (ip,  

5 mg/kg, n=10). O objetivo do estudo foi investigar a ação do 

CBD em condições de SDRA. O estudo teve a duração de 3 

dias consecutivos. O resultado principal apontou que o 

tratamento com CBD foi capaz de reverter os sintomas de 

SDRA para um nível normal. Ademais, o tratamento com CBD 

aumentou a expressão da apelina de forma significativa, 

sugerindo um potencial crosstalk entre o sistema apelinérgico e 
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que o CBD pode ser o alvo terapêutico no tratamento de 

doenças inflamatórias. 

O segundo estudo não-clínico  realizado por  

KHODADADI e col., (2020)  consiste em que o CBD modula a 

tempestade de citocinas na síndrome do desconforto 

respiratório agudo induzida por infecção viral simulada usando 

RNA sintético. Foram utilizados camundongos C57BL/6, 

machos, com 12 semanas de idade. Grupos sham (n=5), 

controle (n=5) e tratado CBD (ip, 5 mg/kg, n=5). O objetivo do 

estudo foi investigar o papel protetor do CBD durante a SDRA. 

O estudo teve a duração de 8 dias pós indução de SDRA, e os 

resultados sugerem que o CBD apresenta um potencial papel 

protetor e que pode reduzir a expressão de citocinas durante a 

SDRA. 

O único ensaio clínico foi o de CRIPPA e col. (2021), que 

utilizou o CBD em pacientes com COVID-19 apresentando 

sintomas de leves a moderados (estudo CANDIDATE). Tratou-

se de um ensaio clínico duplo-cego, randomizado e controlado 

por placebo. Um total de 321 pacientes que foram recrutados e 

avaliados quanto à elegibilidade: destes, 105 foram alocados 

aleatoriamente no grupo CBD (n = 49) ou no grupo placebo (n 

= 42). Investigar a segurança e eficácia do CBD no tratamento 

de pacientes com COVID-19, casos leve a moderado. Os 

pacientes receberam 300 mg de CBD ou placebo adicionado ao 

tratamento sintomático padrão durante 14 dias. Pode-se 

concluir que o CBD foi bem tolerado, produzindo principalmente 

efeitos colaterais leves e transitórios (por exemplo, sonolência, 

fadiga, mudanças no apetite, letargia, náusea, diarreia e febre), 

sem diferenças significativas entre os grupos de tratamento 
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com CBD e placebo. Outros estudos devem explorar o efeito 

terapêutico do CBD em pacientes com COVID-19 grave. 

Ainda nesse contexto, um estudo recente desenvolvido 

por pesquisadores do Canadá usando modelos humanos 

artificiais 3D de tecidos orais, das vias aéreas e intestinais, 

identificou 13 extratos de C. sativa com alto teor de CBD que 

diminuem os níveis de proteína ECA2. Alguns extratos de C. 

sativa mostraram regulam negativamente a serina protease 

TMPRSS2, outra proteína crítica necessária para a entrada do 

SARS-CoV-2 nas células hospedeiras (WANG et. al., 2020). 

 

CONCLUSÕES 

O eCBS é um alvo promissor no tratamento de inúmeras 

desordens do sistema nervoso e sistema cardiovascular. 

O CBD possui diversas propriedades farmacológicas de 

uso medicinal em distúrbios neurológicos, doenças autoimunes, 

processos vasculares e inflamatórios. Recentemente, está 

sendo um alvo terapêutico para a COVID-19. Dos estudos 

desenvolvidos, um demonstrou que o tratamento com o CBD foi 

capaz de reverter os sintomas da SDRA para um nível normal, 

e outro mostrou que o uso reduziu a expressão de citocinas 

durante a SDRA. Sendo o CBD utilizado em doenças que 

envolvam processos inflamatórios, se faz necessários maiores 

estudos que possam explorar o efeito terapêutico desse 

fármaco em casos de pacientes com COVID-19 grave.  
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RESUMO: A presença do cromossomo 21 extra em sua 
organização genética torna os pacientes com Síndrome de 
Down (SD) mais susceptíveis às alterações físicas, 
comportamentais e metabólicas, que se originam de forma 
multifatorial. Fazendo-se imprescindível que o 
acompanhamento terapêutico seja realizado desde cedo, a fim 
de possibilitar uma melhor qualidade de vida a essa população 
e evitar possíveis complicações. Mediante o exposto, este 
artigo teve o objetivo de analisar a prevalência das classes de 
medicamentos mais usadas pela população com SD atendida 
no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), com base em 
questionários de autoria própria elaborados e aplicados com 
intuito de conhecer as condições clínicas e as principais 
disfunções fisiopatológicas apresentadas por esses pacientes. 
A pesquisa revelou que 38% dos pacientes consultados fazem 
algum tipo de tratamento farmacológico, dentre eles, as classes 
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mais utilizadas são os medicamentos para hipotireoidismo e 
hipertensão arterial, respectivamente, uma parcela significativa 
dos pacientes fazem uso de antipsicóticos e antidepressivos. 
Tendo em vista a utilização primordial desses fármacos para o 
controle dessas condições clínicas, torna-se de grande 
importância conhecer a fundo as classes farmacológicas 
utilizadas para tal, com o objetivo de entender a funcionalidade 
da terapia e ter a ciência dos principais efeitos adversos que 
possam ocorrer durante a farmacoterapia, visando uma máxima 
eficácia farmacológica e a adesão terapêutica por parte do 
paciente. 
Palavras-chave: Síndrome de Down, Metabolismo, 
Hipotireoidismo, Farmacoterapia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A SD é caracterizada por uma alteração genética em que 

ocorre um erro na distribuição dos cromossomos na fase da 

divisão do embrião, causando na maioria dos casos a trissomia 

do cromossomo 21, onde, em vez de dois, existem três cópias 

do cromossomo 21. Estima-se que a SD apresenta uma 

incidência mundial de 1:1000 nascimentos vivos. Essa 

prevalência pode variar entre os países e regiões, uma vez que 

as condições econômicas e socioculturais podem variar, além 

de variações na idade materna média na concepção, assim 

como a triagem e acompanhamento pré-natal, e a legalização 

da opção de aborto (COELHO, 2016; COPPEDÈ, 2016). 

           Muitas condições estão associadas ao SD, como 

distúrbios metabólicos, dimorfismo do tecido, órgão interno 

morfologicamente atípico, deficiências intelectuais e 

características do fenótipo. Além disso, trissomia 21 também 
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está associada a fenótipos variantes que afetam apenas 

algumas pessoas com SD, incluindo insuficiência ou mal 

funcionamento do septo atrioventricular no coração, leucemia 

megacarioblástica aguda e uma diminuição na incidência de 

alguns sólidos tumores. Além disso, essas pessoas enfrentam 

desafios na sociedade, uma vez que são oferecidas poucas 

oportunidades de inclusão social. (PARIZOT et al, 2019).  

          Uma das linhas de pesquisas estudadas a fim de 

conhecer o comportamento da SD nos primeiros e ao longo da 

vida são os estudos epidemiológicos, em que é possível 

observar e conhecer os impactos da SD. Algumas doenças são 

mais recorrentes na literatura como Alzheimer, doenças 

cardiovasculares, distúrbios na tireoide como hipotireoidismo e 

ainda, desenvolvimento de transtornos psiquiátricos 

comórbidos como ansiedade, bipolaridade e transtorno do 

espectro do autismo. O que muitas vezes resulta em 

tratamentos farmacológicos realizados durante muito tempo ou 

até mesmo durante a vida toda, diferentes drogas terapêuticas 

são usadas para oferecer mais qualidade de vida a esses 

pacientes (VERSACCI, 2018; PALUMBO, 2018; AMR, 2018). 

           Dentre as classes de medicamentos mais utilizados por 

pacientes com SD, pode-se destacar as classes de 

medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Essa 

classe de medicamentos irá atuar de maneira nas quais os 

receptores e suas respectivas sinapses estarão em sua maioria 

acoplados a canais iônicos.  O neurotransmissor após se fixar 

ao receptor de membrana pós-sináptico irá ter uma abertura 

desses canais iônicos, possibilitando que íons específicos 

fiquem circulando dentro ou fora da célula, na qual esse 
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mecanismo é conhecido como alteração do potencial pós-

sináptico, produzindo uma despolarização ou hiperpolarização 

da membrana pós-sináptica. Além disso, os principais 

neurotransmissores envolvidos no sistema nervoso central são: 

Acetilcolina (responsável por modular o processamento 

sensorial, e participar de mecanismo de memória e 

aprendizagem); Noradrenalina (mantém os processos de 

atenção, respostas emocionais de raiva, agressão, afeto, como 

também no controle da fome e saciedade); Glutamato (sendo o 

principal neurotransmissor excitatório) e a Dopamina (participa 

de processos como comportamento, atenção, controle de 

pensamento).  

          Entretanto, ainda não existe uma profilaxia para a SD, 

uma vez que por apresentar uma fisiopatologia 

demasiadamente complexa, as associações farmacológicas 

podem fazer com que haja não só o agravamento da condição 

clínica como também pode propiciar o surgimento de novas 

patologias, devido a isso, em muitos dos casos os pacientes 

são poli medicados. Muitos pacientes relatam o uso de 

ansiolíticos e hipotônicos, que são fármacos que vão atuar nos 

receptores do ácido y-aminobutírico do tipo A, mais conhecido 

como GABA-A. A fixação do GABA ao seu receptor inicia a 

abertura do canal iônico central, permitindo a entrada de cloro 

através do poro. O influxo do íon cloreto causa hiperpolarização 

do neurônio e diminui a neurotransmissão, inibindo a formação 

de potenciais de ação (WHALEN, 2016).  

  Sendo assim, as ações direcionadas aos pacientes com 

Síndrome de Down são: ajudar a reduzir a ansiedade e 

agitação, auxiliar a reduzir casos de insônia e também atuar no 
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relaxamento muscular, promovendo uma ação 

anticonvulsivante, que se apresenta como uma outra classe de 

medicamentos também recorrentemente utilizada pelos 

pacientes com SD. Os anticonvulsivantes, foram desenvolvidos 

como análogos estrutural do GABA, entretanto, não se liga ao 

receptor GABA e não afeta o metabolismo ou a recaptação do 

GABA (GOLAN, 2014). A carbamazepina, a título de exemplo, 

é o anticonvulsivante mais utilizado atualmente, conforme 

atuam no bloqueio dos canais de sódio, porém apresentando 

efeitos adversos relativamente altos, como vertigens, 

sonolência, distúrbios da função cerebelar e oculomotora 

(ataxia, nistagmo e diplopia), arritmias cardíacas, insuficiência 

cardíaca congestiva (raro), depleção da medula óssea incluindo 

anemia aplástica, icterícia, colestática e hepatocelular, reações 

dermatológicas, nefrite túbulo-intersticial, edema e 

hiponatremia (DIEGO, 2011). 

         Ademais, outra classe farmacológica também demasiado 

utilizada pelos pacientes com SD são os antidepressivos, que 

irão potencializar direta ou indiretamente, as ações da 

norepinefrina e/ou serotonina (5-HT) no cérebro (WHALEN, 

2016). No entanto, segundo os autores Sutor, Hansen e Black 

(2006) o uso de sertralina, fluoxetina e citalopram é uma 

estratégia eficaz e pode retardar o avanço do quadro 

demencial. Esses fármacos são classificados como inibidores 

seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs), inibindo a 

recaptação de serotonina, apresentando uma seletividade 

maior por transportadores de serotonina do que de 

norepinefrina, tendo como mecanismo de ação atividade 

bloqueadora dos receptores muscarínicos, a-adrenérgicos e 
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H1-histamínicos. Portanto, alguns dos efeitos adversos mais 

comuns apresentados após o uso desses medicamentos são: 

hipotensão ortostática, sedação, xerostomia e visão turva.  

A SD é um dos fatores associados ao risco aumentado 

para o desenvolvimento das disfunções na tireoide. Os 

pacientes com SD possuem uma maior predisposição a 

apresentarem quadros de hipotireoidismo, que têm sua origem 

a partir de mecanismos autoimunes, onde há a destruição 

gradativa da glândula causando a escassez da síntese e 

liberação de T3 e T4, desse modo, a quantidade de hormônios 

tireoidianos nos tecidos é insuficiente para a regulação das 

atividades metabólicas essenciais. Em sentido oposto ao 

hipotireoidismo, quando há o aumento exacerbado na síntese e 

secreção dos hormônios T3 e T4 devido à hiperatividade da 

glândula tireoide, o paciente apresenta um quadro de 

hipertireoidismo.  

 Os pacientes com hipertireoidismo apresentam sintomas 

relacionados às expressões exageradas da atividade fisiológica 

de T3 e T4 como agitação, nervosismo, aumento do apetite e 

do metabolismo, perda de peso e palpitações. Já nos pacientes 

com hipotireoidismo, os sintomas são devido à concentração 

baixa dos hormônios tireoidianos, como fadiga, letargia, 

intolerância ao frio, lentidão mental, depressão, pele seca, 

constipação, ligeiro ganho ponderal, retenção de líquido, dores 

e rigidez musculares, menstruações irregulares e infertilidade 

(GOODMAN, 2018). O diagnóstico das disfunções tireoidianas 

nos pacientes com SD torna-se difícil uma vez que os sintomas 

se mascaram a características que são atribuídas à própria SD.  
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 O tratamento do paciente com disfunções na tireoide é 

realizado de forma simples e de fácil acesso. Para casos de 

hipotireoidismo, é realizada a administração de medicamentos 

visando a reposição dos hormônios tireoidianos, 

majoritariamente é realizado o tratamento com levotiroxina ou 

L-tiroxina (L-T4) em dose única oral diária em jejum matinal. O 

fármaco em questão possui um tempo de meia vida plasmática 

de 7 dias, consequentemente o tratamento não é afetado se 

houver o esquecimento de uma dose diária, podendo essa ser 

tomada juntamente à dose do dia seguinte. A resposta ao 

tratamento deve ser avaliada pela dosagem do TSH e FT4 após 

6 semanas, tempo mínimo ideal para que se observe uma 

resposta plena do TSH ao tratamento. Existem alguns relatos 

de benefícios da associação de L-T4 e T3 em pacientes não 

responsivos à monoterapia com L-T4. Contudo, para a grande 

maioria dos casos, essa combinação não se faz necessária 

(VILAR, 2016). 

Atualmente, o tratamento para o hipertireoidismo é feito 

com fármacos antitireoidianos (Metimazol e Propiltiouracil), iodo 

radioativo e/ou cirurgia, sendo os dois últimos casos 

considerados tratamentos definitivos. Dentre os fármacos 

antitireoidianos, o metimazol é considerado a primeira escolha 

para o tratamento, pois apresenta menor índice de 

hepatotoxicidade grave. O propiltiouracil é mais utilizado 

quando há crises tireotóxicas ou no primeiro trimestre da 

gestação, por apresentar menor risco de teratogênese (RADOS 

et al., 2017). O metimazol é a forma ativa do tiamazol e inibe a 

produção dos hormônios T3 e T4. Esse fármaco atua 

prejudicando a incorporação de iodo nos resíduos tirosil da 
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tiroglobulina, interferindo assim na formação dos hormônios 

tireoidianos e na transformação dos resíduos de T4 em T3. 

(SENA et al., 2019). O propiltiouracil tem como mecanismo de 

ação a inibição da síntese de hormônios tireoidianos que são 

essenciais para a tireoide peroxidase, essa inibição resulta no 

desvio do iodo na síntese dos hormônios tireoidianos. Inibe 

também a conversão periférica de T4 para T3 que é produzido 

em outros lugares além da tireoide, ação que pode contribuir na 

eficácia do tratamento de hipertireoidismo (SENA et al., 2019). 

Os pacientes da SD possuem características 

metabólicas que os tornam vulneráveis ao desenvolvimento de 

afecções que afetem principalmente seu estado nutricional. 

Além disso, possuem como característica marcante a tendência 

para o excesso de peso. Algumas pesquisas recentes 

encontraram como fatores determinantes da obesidade os 

hábitos alimentares inadequados, ingestão calórica excessiva, 

menor taxa metabólica basal, sedentarismo, hipotonia e 

hipotireoidismo. (QUEIROZ et al. 2016). Em decorrência desse 

quadro de obesidade, podem se manifestar as chamadas 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), sendo uma 

delas relacionada às alterações de origem cardiovascular: a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS). 

Em todas as formas de hipertensão o tratamento 

moderno com fármacos bloqueadores beta-adrenérgicos, 

inibidores do sistema renina-angiotensina, inibidores de canal 

de Ca2 + e diuréticos reduz a pressão arterial, geralmente para 

níveis normais. Além disso, esses tratamentos retardam ou 

previnem as complicações e aumentam a expectativa de vida. 
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Entretanto, eles não são curativos, e devem ser continuados 

indefinidamente (HAMMER, 2016).  

Portanto, torna-se de suma importância elucidar as 

classes de medicamentos mais utilizadas nessa população, 

assim como entender o funcionamento dessas drogas no 

organismo humano e saber o comportamento farmacocinético, 

farmacodinâmico e farmacológico. A partir desse conhecimento 

é possível realizar assistência mais segura, gerando maior 

eficácia no tratamento, reduzindo efeitos adversos e 

consequentemente maximizar a adesão do paciente à terapia 

medicamentosa. O presente estudo tem como objetivos 

conhecer a prevalência das classes de medicamentos usados 

pela população com SD e conhecer a relação da SD com o 

desenvolvimento de doenças crônicas.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para realização do estudo foram coletadas informações 

a respeito de pacientes com Síndrome de Down de ambos os 

sexos, entre 5 a 9 anos de idade atendidos no hospital 

pediátrico de um hospital universitário de Natal/RN, o Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL), no período de julho de 

2018 a novembro de 2020.  

Para inclusão da pesquisa o paciente teria que atender 

ao critério de não ser cardiopata e não estar fazendo uso de 

suplementos alimentares ou de medicações que possam vir a 

interferir no metabolismo desses pacientes. Durante o estudo, 

os participantes foram avaliados por meio de entrevistas com 

os pais ou responsáveis por meio de entrevistas com aplicação 
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de questionários específicos do estudo. As perguntas 

realizadas tiveram o objetivo de conhecer as condições físicas, 

clínicas e farmacológicas; associando a clínica aos 

medicamentos mais presentes na rotina do indivíduo. 

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) com número de 2.315.018. Durante o 

momento de aplicação dos questionários, foi explicado cada 

ponto e discutido a respeito da importância da pesquisa aos 

responsáveis legais desses indivíduos visando esclarecer todos 

os aspectos da realização do estudo. Após esse momento, 

foram assinados os Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

Durante o presente estudo foram coletados os dados de 

42 pacientes com Síndrome de Down, de ambos os sexos, com 

faixa etária de 5 a 9 anos. A aplicação dos questionários teve 

como finalidade determinar a caracterização do perfil dos 

participantes da pesquisa, as patologias mais recorrentes, 

assim como as medicações mais utilizadas. Os dados obtidos 

através dos questionários mostraram que pouco mais da 

metade dos participantes (55%) eram do sexo masculino. As 

principais alterações fisiopatológicas apresentadas nos 

pacientes com SD são apresentadas na Figura 1. 
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Figura 1. Principais alterações fisiopatológicas apresentadas 

nos pacientes com SD participantes da pesquisa realizada em 

Natal/RN, no período de 2018 a 2020. 

 
Fonte: Autoria própria. 2021 

 

Nos achados clínicos foi observado que a grande maioria 

dos participantes (57%) apresentam problemas de visão, 

grande parte (39%) dos pacientes da pesquisa possuem algum 

tipo de alteração respiratória e o hipotireoidismo está presente 

em 26% dos indivíduos. Dentre esses pacientes, a 

porcentagem dos que realizam algum tipo de farmacoterapia 

está exposta na Figura 2. 
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Figura 2. Pacientes consultados na pesquisa realizada em 

Natal/RN que fazem uso contínuo de medicamentos no período 

de 2018 a 2020. 

 
Fonte: Autoria própria. 2021 

 

Revelou-se que dentre os pacientes que responderam o 

questionário, cerca de 38% fazem algum tipo de tratamento 

farmacológico; entre as classes mais utilizadas estão os 

medicamentos utilizados para o tratamento de hipotireoidismo, 

sendo o Levotiroxina sódica o mais presente; seguido do uso 

de anti-hipertensivos para controle da hipertensão arterial 

apresentada por esses pacientes, o mais usual nesse público 

foi o captopril; e, ainda, uma classe bastante recorrente na vida 

desses indivíduos são os antipsicóticos e antidepressivos, 

como Periciazina e Cloridrato de Sertralina.  

Por isso, tendo em consideração os resultados 

apresentados anteriormente, o hipotireoidismo é uma doença 

com uma grande ocorrência nos pacientes com Síndrome de 

Down. Por representar um problema no funcionamento da 

tireoide, o hipotireoidismo diminui o metabolismo, 

consequentemente colaborando para o ganho de peso, torna-
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se um fator de alerta para a população com SD, visto que, 

havendo presença de condições pré-existentes como 

sobrepeso ou apneia obstrutiva do sono, medicamentos que 

causam aumento do apetite e ganho de peso associados (por 

exemplo, a maioria dos antipsicóticos atípicos; alguns 

estabilizadores de humor, incluindo ácido valpróico e lítio) 

devem ser evitados sempre que possível. Para comprovar isso, 

um estudo recente foi feito pela Unidade de Endocrinologia 

Pediátrica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo sobre 

tempo, prevalência e dinâmica da tireoide com distúrbios em 

crianças e adolescentes afetados com SD. 

 Neste estudo, temos uma caracterização de dado sobre 

a prevalência dessa patologia nessa população específica, na 

qual foram avaliados, retrospectivamente, 91 crianças e 

adolescentes (43F / 48M), tendo uma idade média no momento 

do estudo 12,34 ± 8,37 anos) com SD em suas avaliações 

regulares de acompanhamento desde janeiro de 2002 a 

setembro de 2019 (média 7,5 ± 6,2 anos). Os dados foram 

coletados no nascimento, 6 e 12 meses de idade e depois tendo 

acompanhamento anual duas vezes. A ultrassonografia da 

tireoide foi realizada, bem como investigações periódicas do 

estado bioquímico da tireoide e imunidade.  
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Figura 3. Pacientes com alterações no funcionamento da 

tireoide no estudo realizado pela Unidade de Endocrinologia 

Pediátrica da Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, 2019. 

 
Fonte: Autoria própria. 2021 

 

 

Os dados representados na figura 3 mostram que, em 

67/91 (73,6%) dos pacientes, foram detectados com algum 

distúrbio na tireoide. Membros com alterações da tireoide eram 

geralmente mais velhos em comparação com pacientes sem 

distúrbio (p <0,001). Insignificante diferenças de sexo ou 

cariótipo foram observadas (CALCATERRA, 2020). 

As causas que levam a trissomia do cromossomo 21 

ainda são estudadas, apesar disso alguns estudos associam a 

idade da mãe ou a alterações cromossômicas presentes nos 

genes dos pais a uma maior prevalência de SD. A trissomia do 

cromossomo resulta diretamente na vida desses indivíduos, em 

que pode refletir na vida social, na saúde mental e corporal da 

pessoa com SD e na vida da família (COELHO, 2016) 

Concomitantemente a isso, pacientes com SD 

apresentam uma tendência significativa a serem mais 

susceptíveis ao ganho de peso, que pode ser significativo e 
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contribuir para morbidade médica secundária proeminente, 

como diabetes, hipertensão, hiperlipidemia e doença articular 

com dificuldade associada com deambulação (PALUMBO, 

2018). 

No que diz respeito à hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), segundo estudos, o controle da PA está relacionado 

com mudanças do estilo de vida, as quais incluem o aumento 

da prática de exercícios físicos. Existem poucos estudos que 

relacionem o efeito do treinamento físico nas respostas 

cardiovasculares de pessoas com SD, portanto é preciso 

verificar com cautela as especificidades do exercício físico para 

essa população (SERON, 2016). Adicionalmente, as 

complicações da hipertensão arterial também desenvolvem um 

cofator sobre doenças cardiovasculares, que segundo 

pesquisas pessoas SD apresentam um risco até dezesseis 

vezes maior de mortalidade em decorrência de doenças 

cardiovasculares. Enquanto a incidência da doença congênita 

cardíaca na população geral corresponde a 0,8%, em 

indivíduos com SD aproximadamente 40%-65% desenvolvem a 

doença. O desenvolvimento da doença congênita cardíaca tem 

causa multifatorial, as quais sofrem interferências de sinais 

moleculares e morfológicos. Adicionalmente, a incidência de 

malformação do septo atrioventricular e ventrículo corresponde 

a 45% e 35% em pacientes com SD. Além disso, o risco de 

incidência de hipertensão pulmonar em neonatos é de 5,2% 

maior para crianças com SD comparado à população geral 

(SERON, 2016). 

Dado a relevância sobre a hipertensão arterial sistêmica, 

o medicamento de primeira linha e predominantemente utilizado 
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pelos pacientes com SD segundo os dados apresentados pelo 

questionário, é o Captopril. Este medicamento faz parte da 

classe dos IECA (Inibidores da Enzima Conversora de 

Angiotensina). Os IECAs diminuem a pressão arterial reduzindo 

a resistência vascular periférica sem aumentar reflexamente o 

débito, a frequência ou a contratilidade cardíaca. Esses 

fármacos bloqueiam a ECA que hidrolisa a angiotensina I para 

formar o potente vasoconstritor angiotensina II. A ECA também 

é responsável pela degradação da bradicinina, um peptídeo que 

aumenta a produção de óxido nítrico e prostaciclinas nos vasos 

sanguíneos. Ambos, óxido nítrico e prostaciclinas, são potentes 

vasodilatadores (WHALEN, 2016).  

 

Figura 4. Exemplificação do modelo Angiotensina-Aldosterona 

com ação da Enzima Conversora de Angiotensina (ECA). 

 
Fonte: Autoria própria. 2021 

 

Como representado no esquema acima, a inibição da 

Enzima conversora de Angiotensina ocasiona na não formação 

da Angiotensina II, o que promove a inibição também de uma 
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série de outros processos metabólicos dependentes desse 

hormônio e que vão acarretar no não aumento da pressão 

arterial. Posto isso, o captopril é um dos fármacos inibidores da 

ECA de primeira escolha para pacientes hipertensos, sendo 

também prescrito para casos de insuficiência cardíaca, 

nefropatia diabética e infarto agudo do miocárdio.  

Sendo assim, o fato de a maioria dos pacientes 

realizarem uso de mais de um medicamento, a possibilidade de 

Interação Medicamentosa (IM) deve ser observada, sendo esta 

uma resposta sobre a ação de um fármaco proveniente da 

ingestão simultânea de outro medicamento ou alimento. Neste 

sentido, a interação pode ser fármaco-fármaco, fármaco 

alimento ou qualquer interação química no organismo que traga 

reflexo sobre o efeito esperado do fármaco (FARIA et al., 2019). 

Torna-se necessário conhecer e seguir pesquisando a 

história natural de doenças que afetam pessoas com SD, para 

que os números de prevalência e a gravidade com que certas 

comorbidades aparecem sejam atualizados, tornando possível 

a análise da eficácia dessas farmacoterapias e seus possíveis 

fatores de risco. A literatura disponível no que se diz respeito 

aos tratamentos farmacológicos realizados pelos pacientes 

com SD ainda é uma área pouco pesquisada e estudada, uma 

vez que os estudos elaborados até o presente momento não 

nos oferecem uma base de conhecimento mais ampla a 

respeito das principais classes de medicamentos utilizados por 

essa parcela da população. A relevância de se ter uma base de 

estudos e pesquisas voltadas para esse assunto é enorme, 

tendo em vista que nos dias atuais a utilização de 

medicamentos sem acompanhamento e de forma recorrente 
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apresentam complicações que podem acentuar as patologias, 

além de causar dependência física ou psíquica.  

Apesar disso, realizando uma revisão de artigos que 

abordam as principais fisiopatologias que acometem esses 

pacientes, torna-se possível a conclusão empírica de que o uso 

de medicamentos que agem no sistema nervoso central como 

antipsicóticos, antidepressivos e ansiolíticos, juntamente com 

classes de medicamentos que têm sua ação na homeostase do 

sistema endócrino e cardiovascular são de grande prevalência 

na população com SD.  

 

CONCLUSÕES 

 

Com o presente estudo foi possível observar que os 

pacientes com SD muitas vezes estão mais suscetíveis ao 

desenvolvimento de doenças crônicas que podem surgir ao 

longo de toda a vida, que podem ser resultado de alterações 

genéticas em decorrência da SD ou até mesmo resultado de 

hábitos durante a vida. A tabela abaixo apresenta os resultados 

obtidos pela pesquisa no que diz respeito a classes 

medicamentosas e fármacos mais utilizados pelos pacientes 

com Síndrome de Down.  
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Tabela 1. Apresentação dos fármacos mais utilizados pelos 

participantes da pesquisa e suas respectivas classes 

farmacológicas. 

Classe farmacológica Nome do fármaco 

Hormônio 

tireoidiano  

Levotiroxina Sódica 

Anti-hipertensivos Captopril 

Antipsicóticos Periciazina 

Antidepressivos Cloridrato de Sertralina 

Fonte: Autoria própria. 2021 

 

Mediante os dados expostos acima, a prevalência dos 

fármacos para reposição dos hormônios tireoidianos 

(levotiroxina ou L-T4) foi visivelmente superior às outras classes 

medicamentosas, sendo majoritariamente representado pelo 

Puran T4; seguido da classe de anti-hipertensivos, 

principalmente representado pelo Captopril; e por fim, os 

antipsicóticos e antidepressivos que também apresentaram 

percentuais significativos, dentre eles se destacaram a 

Periciazina e Cloridrato de Sertralina. Visto isso, torna-se de 

extrema importância conhecer não somente a patologia, mas 

também entender o contexto farmacológico presente nos 

tratamentos desses indivíduos para permitir melhor 

acompanhamento.  

Os resultados da pesquisa permitem um maior 

conhecimento acerca da epidemiologia nos pacientes com SD 

e com isso, possibilita um atendimento mais qualificado e 

individualizado, promovendo eficácia na abordagem, 

tratamento e acompanhamento desta população. Contudo, é 

importante estudar e pesquisar cada vez mais os impactos da 
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SD no desenvolvimento de doenças, assim como os efeitos dos 

tratamentos farmacológicos; além disso, é necessário conhecer 

a adesão desses pacientes aos fármacos, entendendo como 

são administrados para que dessa forma torna-se possível 

realizar uma assistência farmacêutica mais segura e eficaz.   
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RESUMO: A síndrome da asma e rinite alérgicas combinadas 
(combined allergic rhinitis and asthma syndrome - CARAS) é 
uma doença inflamatória crônica das vias aéreas superiores e 
inferiores. Os corticoides são os medicamentos mais utilizados 
no manejo dessa síndrome; agem a nível nuclear suprimindo a 
produção de mediadore inflamatórios e suprarregulando os anti-
inflamatórios, reduzindo as células inflamatórias nas vias 
aéreas. Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar o 
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mecanismo de ação intracelular da dexametasona (dexa), em 
eosinófilos pela expressão das vias de sinalização NF-κB e das 
MAPK - p38 e ERK1/2, em modelo experimental de CARAS. 
Para tal, camundongos BALB/c fêmeas foram sensibilizados e 
desafiados com ovalbumina (OVA) e tratados com a dexa (2 
mg/kg) pela via oral. O fluido do lavado broncoalveloar (BALF) 
dos animais foi coletado 24h após o último desafio e utilizado 
para a classificar os leucócitos e para investigar as vias de 
sinalização intracelular. A dexa diminuiu (p<0,05) a 
porcentagem de granulócitos no BALF dos animais 
sensibilizados com a OVA e regulou negativamente as 
proteínas p38 e ERK1/2 MAPKs e do fator de transcrição NF-
κB nos eosinófilos. Esses resultados apontam a ação 
dexametasona nas enzimas intracelulares e no NF- κB, vias de 
sinalização intracelulares importantes na expressão de genes 
de citocinas e quimiocinas responsáveis pelo 
desencadeamento do processo inflamatório.  
Palavras-chave: CARAS. Dexametasona. MAPKs. NF-κB. 
Eosinófilos.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A rinite alérgica (RA) é uma doença inflamatória crônica 

da mucosa nasal mediada por imunoglobulina E (IgE) e 

desencadeada por aeroalérgenos ambientais. É definida pelo 

aparecimento de alguns sintomas como  congestão/obstrução 

nasal, coceira nasal, rinorreia aquosa, espirros e perda do olfato 

em casos graves (VARDOUNIOTIS et al., 2020). A RA tem uma 

prevalência real na população mundial de 20 a 40%, e essa 

prevalência causa impactos significativos na qualidade de vida 
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como prejuízos no sono, atividades diárias e desempenho 

profissional e/ou escolar (BOUSQUET et al., 2020).  

A asma é uma doença crônica heterogênea das vias 

aéreas inferiores, caracterizada por inflamação crônica e hiper-

reatividade das vias aéreas, levando a tosse, sibilo, dificuldade 

em respirar e aperto no peito (CEVHERTAS et al., 2020). Afeta 

mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo e é a doença 

crônica mais comum da infância; a prevalência, gravidade e 

mortalidade da asma variam globalmente (STERN, PIER, 

LITONJUA, 2020).  

A relação entre a asma e RA é notável e confere o padrão 

de uma única doença das vias aéreas, ou seja, apresentam 

manifestações clínicas de apenas uma doença. Essas doenças 

são desencadeadas pelos mesmos agentes etiológicos, estão 

relacionadas ao sistema respiratório, apresentam o mesmo 

perfil de células inflamatórias e compartilham a mesma base 

terapêutica; essa coexistência, portanto, é denominada de 

síndrome da asma e rinite alérgicas combinadas (CARAS – 

Combined Allergic Rhinitis and Asthma Syndrome) (BROŻEK et 

al., 2017; TANG et al., 2019).  

A CARAS caracteriza-se por apresentar uma resposta 

imune de perfil TH2. A sua fisiopatologia divide-se em três fases 

que apresentam características diferentes. A primeira fase é 

denominada de sensibilização, onde o indivíduo atópico, ou 

seja, aquele que é geneticamente predisponente a 

desencadear um processo de hipersensibilidade imediata ou 

tipo I, entra em contato pela primeira vez com o alérgeno. 

Ocorre, então, a penetração desse alérgeno no epitélio 

respiratório e a ativação das células epiteliais, ocasionando a 
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liberação das alarminas tais como  linfopoetina do estromal 

tímico (TSLP), IL-33 e IL-25, que atuam nas células linfóides 

inatas do grupo 2 (ILCs) (GORGULU; BAVBEK, 2018), 

ativando-as e produzindo citocinas clássicas do perfil TH2 tais 

como IL-13 e IL-5. Isso promove o aumento da migração local 

de eosinófilos e células fagocitárias e estimula a produção de 

mucinas pelas células caliciformes presentes no epitélio 

(HUANG et al., 2019). As alarminas atuam nas células 

apresentadoras de antígeno (APCs). Essas são responsáveis 

por capturar e englobar o alérgeno, dirigindo-se para os 

linfonodos de drenagem e apresentando os peptídeos 

alergênicos, pelas moléculas do Complexo Maior de 

Histocompatibilidade (MHC) classe 2, à células TH0.  

O aumento na produção local de IL-4 favorece a 

diferenciação das células TH0 em células TH2, que promove a 

liberação das citocinas IL-4, IL-5 e IL-13, a partir da ativação 

das vias de transdução de sinais intracelulares como a MAPK 

(proteína quinase ativada por mitógeno) p38 e a ERK1/2 e de 

fatores transcricionais como o NF-κB (fator nuclear kappa B), 

favorecendo a hiperprodução de muco pelas células 

caliciformes do epitélio, quimiotaxia de eosinófilos e 

diferenciação de linfócitos B em plasmócitos secretores de 

imunoglobulina E (IgE) alérgeno específica. A IgE secretada 

liga-se na membrana citoplasmática de células imunes como 

mastócitos, eosinófilos e basófilos (ROBINSON et al., 2017; 

ZHAO et al., 2020) 

A segunda fase está relacionada à re-exposição ao 

alérgeno e é chamada de desafio. Quando o indivíduo se re-

expõe ao alérgeno, este se liga diretamente a IgE presente nos 
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mastócitos, eosinófilos e basófilos ocorrendo a degranulação 

dessas células e, consequentemente, a liberação de diversos 

mediadores pré estocados, como a histamina, e a neo-

formação de outros mediadores como prostaglandinas e 

leucotrienos (MENDÉZ-ENRÍQUES; HALLGREN, 2019).  

Esses eventos contribuem para o aparecimento de 

sintomas nasais agudos e oculares e aumento da 

permeabilidade vascular, levando à formação de edema 

tecidual, que são sinais clássicos da rinite alérgica, nas vias 

aéreas superiores  (BJERMER et al., 2019). Já nas vias aéreas 

inferiores, os mediadores liberados geram broncoconstrição e 

hiperresponsividade brônquica, gerando os sinais e sintomas 

característicos da asma (BOONPIYATHAD et al., 2019). 

Finalmente, a terceira fase é denominada de tardia ou 

crônica e está diretamente relacionada à manutenção do 

processo inflamatório. Ocorre, então, o remodelamento tecidual 

e o aumento do edema, resultando em inflamação da mucosa 

e produção de uma resposta inflamatória mais intensa, o que 

contribue para a hiperresponsividade brônquica e consequente 

remodelamento das vias aéreas, dificultando o processo 

respiratório (BJERMER et al., 2019).  

O tratamento geralmente utilizado para manejo da 

CARAS baseia-se em ferramentas farmacológicas, incluindo o 

uso corticoides, anti-histamínicos e agonistas β2- adrenérgicos 

(KEM et al., 2016). Dentre essas classes de medicamentos, 

destacam-se os corticoides como sendo eficazes para controlar 

a exacerbação da CARAS e reduzir, assim, a taxa mortalidade, 

levando a melhoria na qualidade de vida (AKENROYE; WOOD; 

KEET, 2020).  
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Os efeitos anti-inflamatórios dos corticoides são 

mediados por efeitos genômicos e não genômicos. Eles atuam 

na transcrição do gene por meio de suas interações com o 

receptor de glicocorticoide (GR).  

A inflamação das vias aéreas na CARAS é caracterizada 

pela expressão de múltiplos genes inflamatórios, a exemplo 

daqueles que codificam citocinas, quimiocinas, moléculas de 

adesão e receptores inflamatórios. A principal ação dos 

corticosteroides é suprimir esses genes, revertendo a 

acetilação das histonas de genes inflamatórios ativados. Esse 

mecanismo resulta na supressão de moléculas pró-

inflamatórias e na suprarregulação de muitas moléculas anti-

inflamatórias (TREVOR; DESHANE, 2014).  

Em adição, a um nível celular, os corticosteroides 

reduzem o número de células inflamatórias nas vias aéreas, 

incluindo eosinófilos, linfócitos T, mastócitos e células 

dendríticas. Esses efeitos acontecem pela inibição do 

recrutamento de células inflamatórias nas vias aéreas, 

suprimindo a produção de mediadores quimiotáticos e 

moléculas de adesão e inibindo a sobrevivência de células 

inflamatórias nas vias aéreas (RAMADAN et al., 2019).  

Diante desse contexto, é importante ressaltar que, no 

protocolo experimental de CARAS, onde os animais 

desenvolvem uma síndrome semelhante à CARAS, foi 

implantado no Laboratório de Imunofarmacologia (LIMFA) da 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa/PB/Brasil, sob 

orientação da profa. Dra. Marcia Regina Piuvezam, visando 

compreender a patogênese da síndrome.  



AVALIAÇÃO DAS VIAS DE SINALIZAÇÃO INTRACELULAR DA 
DEXAMETASONA EM MODELO EXPERIMENTAL DA SÍNDROME DA 

ASMA E RINITE ALÉRGICAS COMBINADAS (CARAS) NO 
LABORATÓRIO DE IMUNOFARMACOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA PARAÍBA 

29 
 

Portanto, o objetivo do presente trabalho foi investigar o 

mecanismo de ação intracelular da dexametasona em 

eosinófilos, via da modulação das moléculas de sinalização NF-

κB, e das MAPKs - p38 e ERK1/2, em modelo experimental de 

CARAS .  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

• Animais 

 

Camundongos BALB/c fêmeas com idade entre 6 a 8 

semanas, pesando entre 20 a 25g, foram fornecidos pelo 

biotério Prof. Dr. Thomas George, do Instituto de Pesquisa em 

Fármacos e Medicamentos (IPeFarM)-UFPB. Os animais foram 

mantidos sob condições experimentais adequadas em gaiolas 

de polipropileno a uma temperatura de 25 ± 2 ºC, em ciclos de 

claro e escuro de 12 horas com livre acesso à água filtrada e a 

uma dieta controlada, a base de ração do tipo pellets durante 

todo o período de experimentação. Os procedimentos 

experimentais foram conduzidos de acordo com as orientações 

do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA), observando as exigências dispostas na Lei 

n°11794/2008. A eutanásia dos animais foi realizada pela 

administração intraperitoneal (IP) de solução anestésica 

contendo 300 mg/kg de ketamina e 30 mg/kg de xilasina em 

solução salina (NaCl 0,9%). Este projeto foi aprovado pela 

Comité de Ética no Uso Animal (CEUA/UFPB) sob o protocolo 

de número 165/2015. 
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• Obtenção e preparação da Dexametasona 

 

A dexametasona na dose de 2 mg/kg foi preparada como 

uma solução a partir do DECADRON, Achê®, fosfato dissódico 

de dexametasona diluído em salina para concentração de 1,25 

mg/mL.  

 

• Protocolo Experimental da CARAS 

 

Nos dias zero (0) e sete os camundongos foram 

sensibilizados com a injeção, intraperitoneal (i.p.), de uma 

suspensão contendo 50 μg/mL de OVA grade V (SIGMA 

Chemical, St. Louis, MO) e 10 mg/mL de Al(OH)3 (VETEC, Rio 

de Janeiro, RJ) em solução salina. Dos dias 21 a 37: durante 

três dias consecutivos, em três semanas consecutivas, os 

animais foram desafiados por instilação nasal com uma solução 

de OVA-V (5mg/mL), administrando-se 20 µL/animal. A partir do 

38° dia, por cinco dias consecutivos, os animais foram 

desafiados com aerossol de OVA grade II (SIGMA Chemical, 

St. Louis, MO) a 5% em solução salina. Os desafios foram 

realizados com o auxílio de um nebulizador ultrassônico durante 

30 minutos diários em uma câmara fechada com fluxo contínuo 

de aerossol. Os tratamentos foram realizados 1 hora antes de 

cada desafio intranasal e por aerossol, totalizando 14 

tratamentos e desafios. No 43° dia do protocolo, ocorreu o 

desfecho do protocolo e coleta do material biológico para 

análise dos parâmetros imunológicos (PAIVA FERREIRA et al, 

2021).  

 



AVALIAÇÃO DAS VIAS DE SINALIZAÇÃO INTRACELULAR DA 
DEXAMETASONA EM MODELO EXPERIMENTAL DA SÍNDROME DA 

ASMA E RINITE ALÉRGICAS COMBINADAS (CARAS) NO 
LABORATÓRIO DE IMUNOFARMACOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA PARAÍBA 

31 
 

• Grupos Experimentais 

 

Os animais (n=6) foram distribuídos em três grupos 

experimentais: Salina (animais não sensibilizados com OVA); 

OVA (animais sensibilizados e desafiados com OVA); e DEXA 

(animais sensibilizados, desafiados com OVA e tratados com  

com dexametasona -2mg/kg- por via oral). 

 

• Coleta do BALF (Fluido do Lavado Broncoalveolar) 

 

No 43º dia do protocolo experimental, os animais foram 

eutanasiados por overdose anestésico e a traqueia foi exposta 

com auxílio de pinça e tesoura cirúrgica e então foi inserido um 

cateter periférico IV-18G de poliuretano (Descarpack) para a 

coleta do BALF. No cateter foi conectada uma seringa contendo 

0,5 mL de HBSS+/- gelado, este foi administrado na traqueia e 

direcionado para o pulmão, fazendo três lavagens 

consecutivas. O BALF coletado foi transferido para um tubo tipo 

eppendorf e armazenado no gelo, para preservar a viabilidade 

celular. 

 

• Marcação intracelular das MAP quinases 

fosforiladas (p-ERK 1/2 e p-p38) e da porção p65 do 

fator de transcrição NF-κB em granulócitos  

 

A análise celular por citometria de fluxo permite a 

distinção de populações de células heterogêneas a partir de 

parâmetros como forward-scattered light‖ (FSC) e side-
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scattered light‖ (SSC), que distinguem as células pelo tamanho 

(difração da luz) e granularidade (difusão da luz), 

respectivamente. Desse modo foi quantificado as populações 

de granulócitos presentes no BALF de animais submetidos ao 

protocolo experimental de CARAS. A citometria de fluxo foi uma 

metodologia utilizada para avaliação da expressão da porção 

ativa p65 do fator de transcrição NF-κB e das proteínas p38 e 

ERK1/2 MAPK, essenciais para síntese de citocinas e 

moléculas pró-inflamatórias que modulam o mecanismo 

patológico da CARAS. O BALF coletado, depois de ser 

centrifugado, retirado o sobrenadante e ressuspenso em 

volume calculado para 5x105 células/mL de HBSS+/- gelado, foi 

homogeneizado e destinado a análise nos parâmetros FSC e 

SSC no citômetro de fluxo; assim, para cada marcador avaliado 

foi utilizado anticorpo específico marcados com fluoresceína. O 

protocolo específico utilizado para marcação foi realizado de 

acordo com as normas do Kit do fabricante utilizado 

(BIOSCIENCE, Inc. Science Center Drive, San Diego, CA-

USA).  A análise por citometria de fluxo foi realizada pela 

medição da fluorescência dos marcadores celulares. Para a 

marcação de p-ERK1/2 (PE) foi detectada após passagem em 

filtro de 564 a 606 nm. Para a marcação de p-p38 (PE Cy7) foi 

detectada após passagem em filtro de 750 a 810 nm e para a 

marcação de (p65)NF-κB (PerCP-Cy5.5) foi detectada após 

passagem em filtro de 670 a 735 nm O citômetro de fluxo 

(FACSCanto™II, com o software de aquisição sendo o BD 

FACSDiva 6.1.) utilizado foi equipado com três laseres de 

excitação 405nm 30mW (diodo em violeta), 488nm 20mW 
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(argônio em azul) e 633nm 17mW (Hélio Neônio em vermelho) 

de potência, resfriado a ar (PAIVA FERREIRA et al, 2021). 
 

• Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram analisados pelo programa 

GraphPad Prism versão 8.0 (GraphPad Software, San Diego, 

CA, U.S.A). Para analisar os dados do Citômetro de Fluxo foi 

utilizado o programa FlowJo versão 10. Os resultados foram 

expressos com média ± erro padrão da média (e.p.m) e 

analisados estatisticamente empregando-se o ANOVA “one-

way” seguido do teste de Tukey, considerado significativos os 

valores de p<0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

• Efeito da Dexametasona na migração de 

granulócitos no BALF de animais com CARAS 

experimental induzida por Ovalbumina 

 

A figura 1 apresenta as porcentagens de granulócitos 

presentes no lavado bronco alveolar (BALF) dos animais dos 

diferentes grupos experimentais analisadas por citometria de 

fluxo. Os animais doentes (grupo OVA) apresentaram aumento 

significante (p<0,05) de granulócitos quando comparados com 

os animais saudáveis (grupo Salina). Os animais doentes 

tratados com a Dexa, apresentaram redução significativa (p< 

0,05) de granulócitos  quando comparados aos animais do 

grupo OVA. 
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A síndrome da asma e rinite alérgicas combinadas 

(CARAS) é uma doença inflamatória das vias aéreas superiores 

e inferiores que apresenta vários fenótipos clínicos e 

imunológicos decorrentes de um conjunto multifacetado de 

causas. A liberação de mediadores inflamatórios nos tecidos 

das vias aéreas na CARAS é um ponto crucial para a 

caracterização de um quadro clínico grave. Geralmente, esses 

mediadores são liberados por células como eosinófilos, 

mastócitos e linfócitos T. (PAIVA FERREIRA et al., 2019).  

Entre as diversas interações celulares nessa doença é 

possível identificar que o eosinófilo é considerada a célula 

efetora da imunidade mediada pelo perfil imune TH2. Os 

eosinófilos são granulócitos e, geralmente, o grau de eosinofilia 

se correlaciona com a gravidade da doença e a frequência de 

exacerbação. Essas células contêm um grande número de 

mediadores capazes de induzir inflamação e/ou dano tecidual, 

incluindo a proteína básica principal (MBP), citocinas (IL-5, 

IL13) quimiocinas, fatores de crescimento, enzimas (proteína 

catiônica eosinófila (ECP), peroxidase eosinófila (EPO) e 

neurotoxina derivada de eosinófilos (EDN) (MCBRIEN; 

MENZIES-GOW, 2017). 

No presente estudo, demonstramos que a administração 

da Dexa, por via oral, em animais com CARAS inibiu a número 

de granulócitos nas vias aéreas. Esse resultado corrobora com 

estudos prévios envolvendo a utilização da dexametasona no 

tratamento de animais nos modelos experimentais de 

inflamação pulmonar alérgica, pela diminuição da eosinofilia 

nas vias aéreas, (PAIVA FERREIRA et al., 2018; PONCI et al., 

2020).  
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Figura 1. Efeito da Dexametasona na porcentagem de 

granulócitos no BALF em modelo experimental da CARAS. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. A diferença entre os 

grupos foi analisada por ANOVA one-way, seguida do teste de Tukey. (a) p˂ 

0,05, quando comparado ao grupo Salina. (b) p< 0,05, quando comparado 

ao grupo OVA 

 

 

• Efeito da Dexametasona nas vias de sinalização 

intracelular, MAPK p-ERK 1/2-, MAPK p-p38 e p65 NF-

κB em granulócitos do BALF de animais com CARAS 

experimental induzida por Ovalbumina 

 

O gráfico 2 (a) apresenta a frequência de ativação da 

MAPK p-ERK 1/2 em granulócitos no BALF de animais com 

CARAS. Os animais doentes (grupo OVA) apresentaram 
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aumento significativo  (p< 0,05) na ativação da MAPK p-ERK 

1/2 nos granulócitos quando comparados aos do grupo Salina. 

O tratamento com a Dexa dos animais doentes induziu redução 

signifcativa (p<0,05) de ativação da MAPK p-ERK 1/2 em 

granulócitos.  

 O gráfico 2 (b) apresenta a frequência de ativação da 

MAPK p-p38 em granulócitos do BALF de animais com CARAS. 

Os animais do grupo OVA apresentaram aumento significativo 

(p<0,05) de ativação da MAPK p-p38 em granulócitos quando 

comparado ao grupo Salina. Os animais doentes tratados com 

a Dexa, apresentaram redução significativa (p<0,05) de 

ativação da MAPK p-p38 em granulócitos. 

O gráfico 2 (c) mostra a presença da porção proteica p65 

do Fator de Transcrição NF-κB em granulócitos de animais com 

CARAS. O grupo OVA apresentou aumento significativio 

(p<0,05) da p65NF-κB, quando comparado ao grupo Salina. Os 

animais doentes tratados com Dexa, apresentaram redução 

significativa (p< 0,05) de p65 do Fator de Transcrição NF-κB em 

granulócitos.  

Os resultados descritos acima demonstram que, no 

processo inflamatório, induzido pela OVA, no modelo 

experimental de CARAS, ocorre aumento na ativação das 

MAPK p-38 e ERK1/2 e da porção p65 do NF-κB em 

granulócitos; e o tratamento com dexametasona foi capaz de 

diminuir a ativação dessas vias de sinalização intracelular.  

A via da proteína quinase ativada por mitogênio (MAPK) 

é uma das principais vias de transdução de sinal, representando 

um ponto convergente para muitas outras vias de sinalização. 

As MAPKs regulam uma série de processos biológicos, como 



AVALIAÇÃO DAS VIAS DE SINALIZAÇÃO INTRACELULAR DA 
DEXAMETASONA EM MODELO EXPERIMENTAL DA SÍNDROME DA 

ASMA E RINITE ALÉRGICAS COMBINADAS (CARAS) NO 
LABORATÓRIO DE IMUNOFARMACOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA PARAÍBA 

37 
 

crescimento e proliferação celular, quimiotaxia e processos 

secretários. Estudos têm demonstrado que a família MAPK são 

moléculas de sinalização críticas que levam à geração de 

mediadores pró-inflamatórios (CHAUHAN et al., 2018). Elas 

também participam significativamente da transdução de sinal 

para a produção de citocinas da imunidade inata, como 

alarminas (IL-25, IL-33, TSLP), que induzem a ativação das 

células linfoides inatas do tipo 2 (ILC2) (KABATA; MORO; 

KOYASU, 2018). Em adição, as MAPK, p-38 e ERK1/2, estão 

envolvidas em diversos processos fisiopatológicos da CARAS, 

incluindo o espessamento da membrana basal subepitelial das 

vias aéreas, a ruptura da integridade da barreira epitelial, e a 

hiperplasia das células caliciformes (METCALFE et al., 2016).  

Fatores de transcrição como NF-κB regulam a expressão 

de centenas de genes que estão envolvidos na regulação do 

crescimento celular, diferenciação, inflamação, 

desenvolvimento e apoptose. Esse fator é composto pelas 

subunidades, p65, c-Rel e RelB e destaca-se também por 

apresentar um papel principal na modulação das respostas 

inflamatórias e imunológicas por meio da regulação na 

produção de citocinas do perfil imune Th2, como as IL-4, IL-5 e 

IL-13 (VALLABHAPURAPU; KARIN, 2009).  

Essas citocinas são responsáveis por induzir e preservar 

as características fisiopatológicas e clínicas da CARAS, 

incluindo inflamação das vias aéreas, bem como obstrução 

brônquica e hiper-reatividade. IL-5 e IL-13 são responsáveis 

pelo desenvolvimento, migração e ativação de eosinófilos 

(REGATEIRO; LUÍSA MOURA; FARIA, 2017). A IL-13 também 

está envolvida no desenvolvimento de células caliciformes 
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secretoras de muco, na indução da hiperresponsividade das 

vias aéreas (AHR) e, juntamente com a IL-4, na formação de 

IgE pelas células B (GANDHI et al., 2016).  

Assim, a inibição dessas vias de sinalização, pela 

administração da dexametasona, surge como estratégia 

potencial para o manejo da síndrome.  

 Esses resultados também corroboram com outros 

estudos envolvendo as vias de sinalização MAPK p38 e a 

ERK1/2 (SONG et al., 2020a) e o fator de transcrição NF-κB 

(HELAL; MEGAHED; ELHAMEED, 2019), onde inibidores 

dessas vias foram capazes de diminuir a inflamação nas vias 

aéreas, ao reduzir a infiltração de eosinófilos no tecido 

pulmonar, atenuar a resistência das vias aéreas e a proliferação 

de células caliciformes.  

 

  



AVALIAÇÃO DAS VIAS DE SINALIZAÇÃO INTRACELULAR DA 
DEXAMETASONA EM MODELO EXPERIMENTAL DA SÍNDROME DA 

ASMA E RINITE ALÉRGICAS COMBINADAS (CARAS) NO 
LABORATÓRIO DE IMUNOFARMACOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA PARAÍBA 

39 
 

Figura 2. Efeito da Dexametasona na ativação da MAPK p-ERK 

1/2, MAPK p-p38 e porção p65 do Fator de Transcrição NF-κB 

em granulócitos do modelo experimental da CARAS 

 

(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. A diferença entre os 

grupos foi analisada por ANOVA one-way, seguida do teste de Tukey. (a) p˂ 
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0,05, quando comparado ao grupo Salina. (b) p< 0,05, quando comparado 

ao grupo OVA 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados desse estudo demonstram os efeitos anti-

inflamatório e imunomodulador do corticoide Dexametasona no 

modelo experimental de CARAS e que esses efeitos são 

dependentes da regulação negativa das vias de sinalização 

intracelulares NF-κB e p38 e ERK1/2 MAPK em eosinófilos. 

Portanto, a dexa é uma estratégia terapêutica importante para 

o tratamento da CARAS e, o modelo experimental de CARAS 

desenvolvido no Laboratório de Imunofarmacologia da 

UFPB/João Pessoa, PB, Brasil, tem servido como subsídio para 

estudos de moléculas naturais e/ou sintéticas no sentido de 

descoberta de novas drogas candidatas para terapia da 

CARAS.  
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RESUMO: Sendo o câncer um conjunto de doenças com mais 
de 100 tipos distintos, destaca-se o câncer de colo de útero, que 
ocupa a quarta posição entre os mais letais e comuns na 
população feminina mundial. As terapias convencionais para 
essa neoplasia possuem limitações como efeitos colaterais e 
resistência ao tumor. Desse modo, o presente trabalho tem 
como objetivo descrever sobre os tratamentos recentes que 
fazem uso da imunoterapia como abordagem terapêutica para 
o câncer de colo de útero. Foram utilizadas as bases de dados 
MEDLINE, SCIELO e BVS, com buscas de agosto até outubro 
de 2021. Após análise e refinamento das buscas, determinou-
se que 13 artigos atendiam aos critérios de inclusão do trabalho, 
entre os anos de 2016 a 2021. A imunoterapia se refere a 
tratamentos que fortalecem ou acionam o sistema imunológico 
do paciente para provocar efeitos antitumorais, possuindo 
diversas estratégias, tais como inibidores de checkpoint 
imunológico (ICIs), como pebrolizumabe, nivolumabe e 
anticorpos anti-CTLA-4, e suas combinações com outras 
terapias, linfócitos infiltrantes de tumor, além de vacinas 
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terapêuticas e com células dendríticas, baseadas em vetores 
vivos e em peptídeos. Após as análises e discussões acerca 
dos tratamentos recentes que fazem uso da imunoterapia como 
proposta terapêutica para o câncer de colo de útero, é possível 
inferir que trata-se de uma alternativa efetiva, sendo promissora 
ao aumentar a sobrevida dos pacientes.  
Palavras-chave: Anticorpos monoclonais. Inibidores de 

checkpoint imunológico. Linfócitos infiltrantes de tumor.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Câncer é uma terminologia que engloba mais de 100 

tipos distintos de doenças malignas que têm como semelhança 

o crescimento de modo desordenado de células, que podem 

difundir-se para tecidos vizinhos ou órgãos a distância (INCA, 

2020). 

Dentre vários tipos de neoplasias, encontra-se o câncer 

cervical. Esse é também denominado de câncer de colo do 

útero, pois é responsável por atingir a região inferior do colo 

útero que tem abertura na vagina, afetando de forma frequente 

as mulheres. Além disso, é acarretado em grande parte pelo 

Papiloma Vírus Humano (HPV), de transmissão predominante 

sexual, o qual é o agente do aparecimento de mutações em 

células localizadas na cérvix uterina, podendo ocasionar o 

surgimento de neoplasias com altos índices de mortalidade 

(INCA, 2021). 

O HPV faz parte da família Papilomaviridae que contém 

52 gêneros, sendo estes pequenos vírus não envelopados de 

DNA . Entre todos esses gêneros, os mais pesquisado são os 

que compõem o gênero denominado de Alphapapillomavirus, o 

qual possui tipos que se classificam como de alto risco (HR-
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HPVs), os quais se incluem o HPV16 e o HPV18, responsáveis 

pelo surgimento de grande parte dos carcinomas genitais 

(FAKHR et.al., 2020). 

Atualmente, esse tipo de câncer ocupa a quarta posição 

entre os mais letais e comuns na população feminina mundial. 

Diante desse cenário crescente de neoplasias cervicais, estão 

sendo buscadas formas de tratamentos, além das 

convencionais já existentes, como  a quimioterapia, 

radioterapia e cirurgias, que se façam eficazes para combater 

essa doença. Assim, a imunoterapia é uma das novas formas 

de terapêutica que vem ganhando força nesse âmbito,  tendo 

como mecanismo a estimulação do sistema imune do paciente, 

desencadeando efeitos biológicos que visam combater as 

células tumorais (KAGABU et.al., 2020). Cabe dizer que o 

sistema imunológico tem a compêntencia para identificar e 

aniquilar células cancerígenas podendo assim controlar a 

multiplicação dessas , ou seja a carga tumoral ( JORGE, 2019). 

O sistema imunológico atua contra as células 

cancerígenas  por meio de células T, as quais possuem a 

habilidade de identificar proteínas dessas células. Isso 

acontece quando há uma ligação das células T com um 

complexo de histocompatibilidade principal (MHC) que estão 

localizadas nas células apresentadoras de antínenos (APC), 

como por exemplo nas células dendríticas.  Após essa ligação, 

existe um outro sinal que promove a ligação da molécula 

CD80/CD86 presente na APC com a mólecula CD28 presente 

nos linfócitos T (JORGE, 2019).  

Desse modo, a estimulação de respostas imunes 

possibilita a reação contra o tumor maligno. Contudo, essas 

células cancerígenas podem criar formas de resistir às 

respostas montadas pelas células imunológicas do organismo, 
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através de sinais inibitórios. Essa inibição pode ser observada 

através da ligação de alta afinidade da molécula de CTLA-4, 

também expressa nos linfócitos T e semelhante a molécula de 

CD28, com as moléculas de CD80/CD86 promovendo o 

bloqueio da resposta montada pelos linfócitos T (JORGE, 

2019). 

Sendo assim, são utilizados medicamentos que agem 

nessa área do sistema imune, que são os chamados  inibidores 

de ponto de controle imunológico (ICIs). Eles vão que eliminar 

os freios de supressão do sistema imune, como por exemplo, 

os que são mediados pelo CTLA-4. Assim, surge uma revolução 

no campo de tratamento de neoplasias através da 

imunoterapia, a qual traz consigo efeitos clínicos satisfatórios 

para regressão de células tumorais (KAGABU, et.al., 2020). 

Esses ICIs ajudam ainda reconhecer e atacar células 

neoplásicas, por meio, principalmente, da inibição do 

checkpoint imune  programmed death (PD-1). (SILVESTRINI E 

SANTOS, 2018).  Essa PD-1 está presente nos linfócitos T 

ativados e em células dendríticas fazendo parte da família do 

CD28/CTLA-4. O seu papel é atuar regulando a função imune 

nos receptores de células T, diminuindo a resposta antitumoral 

(JORGE, 2019). 

É valido citar então que terapias como anti-CTLA-4 e 

anti- PD-1 vêm apresentando resultados favoráveis pela suas 

ações que vão contra o bloqueio do sistema imunológico e faz 

com que haja a ativação das células T e que essas sejam 

efetivas na sua função de eliminar células tumorais (FACUNDO; 

SILVA, 2019). 

Com isso, o câncer cervical engloba-se dentro das 

neoplasias que estão expandindo a utilização de agentes 

imunoterapêutico, mesmo sendo um área de tratamento 
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relativamente nova em relação a outros métodos terapêuticas 

contra o câncer, fornecendo dessa forma bons prognósticos e 

considerável aumento na sobrevida dos pacientes (OTTER, 

et.al., 2019). 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como propósito 

analisar acerca dos tratamentos recentes que fazem uso da 

imunoterapia como abordagem terapêutica para o câncer de 

colo de útero.  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica 

que se propôs a analisar e discutir artigos sobre imunoterapia 

como tratamento do câncer de colo de útero publicados em 

periódicos indexados e de relevância científica, buscados por 

meio das seguintes bases de dados: Google Scholar, 

MEDLINE, SCIELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). As 

buscas ocorreram de agosto até outubro de 2021. Ao todo, 

foram coletados 30 artigos publicados entre os anos de 2016 a 

2021 e no idioma inglês.Os descritores aplicados na pesquisa 

foram: câncer cervical, imunoterapia e tratamento. 

Foram definidos como critérios de inclusão: artigos que 

se referissem a descrição de imunoterapia no tratamento de 

câncer de colo de útero. Como critérios de exclusão: artigos que 

não se referissem a descrição de imunoterapia no tratamento 

de câncer de colo de útero. Artigos publicados em outros 

idiomas, além do inglês, foram excluídos.  

Após análise e refinamento das buscas, determinou-se 

que 13 artigos atendiam aos critérios de inclusão do trabalho, 

demonstrando terem relevância sobre o tópico proposto. Foram 
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desconsiderados os artigos que não possuíam o embasamento 

científico determinado para a pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O câncer cervical (CC) é o quarto tipo de câncer mais 

frequente em mulheres em todo o mundo e representa 7,9% de 

todos os cânceres femininos, com maior carga da doença e 

mortalidade em países de baixa e média renda. E embora um 

progresso significativo tenha sido alcançado no rastreamento e 

prevenção do câncer cervical, a sobrevida global mediana para 

câncer cervical avançado é de 16,8 meses e a sobrevida global 

de 5 anos para todos os estágios é de 68%. Sendo assim, se 

faz necessário o melhoramento desses índices e a 

imunoterapia pode oferecer essa possibilidade (ORBEGOSO; 

MURALI; BANERJEE, 2018). 

A imunoterapia do câncer é um termo geral para 

tratamentos que fortalecem ou acionam o sistema imunológico 

do paciente para provocar efeitos antitumorais (KAGABU et al., 

2020). A mesma se tornou uma área em rápida expansão na 

pesquisa oncológica nos últimos anos e este capítulo irá 

abordar algumas das estratégias imunoterapêuticas 

promissoras para o tratamento do CC (OTTER et al., 2019). 

 

Inibidores de checkpoint imunológico (ICIs) 

Para o equilíbrio do sistema imunológico, a imunidade 

celular é regulada tanto por sinais de ativação (moléculas 

coestimulatórias) quanto por sinais de inibição (pontos de 

controle imunológicos). Em condições normais, os pontos de 

controle imunológicos são responsáveis por manter a 

autotolerância, prevenir a autoimunidade e proteger as células 
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normais do ataque imunológico durante as infecções. No 

entanto, as células cancerosas costumam explorar esse 

mecanismo a seu favor para escapar da vigilância 

imunológica. Na verdade, o meio imunossupressor é observado 

em abundância dentro do microambiente tumoral. Portanto, a 

inibição do ponto de verificação imunológico é sugerida como 

um método potencial para aumentar a imunidade antitumoral 

(LEE et al., 2016). 

 

- Pebrolizumabe 

O pembrolizumabe (tabela 1) é um anticorpo monoclonal 

humanizado do tipo imunoglobulina G4 (IgG4) que tem como 

alvo o receptor PD-1 encontrado na superfície celular. É um 

inibidor de checkpoint com potencial imunológico e atividade 

antineoplásica. Pembrolizumabe se liga ao receptor PD-1 e 

bloqueia sua interação com os ligantes PD-L1 e PD-L2, que são 

expressos em células tumorais e outras células no 

microambiente tumoral, aumentando a resposta imune mediada 

por células T (figura 1), incluindo a resposta antitumoral 

(JIMENEZ et al., 2020). 

O estudo KEYNOTE-028 (NCT02054806) foi um estudo de 

fase Ib que explora os efeitos de pembrolizumabe em câncer 

cervical avançado positivo para PD-L1 previamente tratado. 

Este estudo de braço único incluiu 24 pacientes com câncer 

cervical avançado cuja doença não respondeu à terapia 

sistêmica anterior e cujo tumor ou tecido do estroma tinha 

expressão de PD-L1 ≥1%. A maioria dos pacientes (62,5%) 

recebeu ≥2 linhas anteriores de terapia. Os pacientes 

receberam pembrolizumabe na dose de 10 mg / kg a cada 2 

semanas por até 24 meses. A monoterapia com 

pembrolizumabe teve uma taxa de resposta geral  (TRG de 
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12,5%, em um tempo médio de acompanhamento de 48,9 

semanas, bem como nenhum evento adverso de grau 4 ou 

morte (ODIASE et al., 2021). 

Os resultados obtidos em KEYNOTE-028 permitiu que o 

pembrolizumabe fosse avaliado em um estudo de fase II 

subsequente, o KEYNOTE-158 (NCT02628067), os pacientes 

(n=98) com câncer cervical avançado foram tratados com 

pembrolizumabe (200 mg) a cada 3 semanas, 

independentemente do status de PD-L1. A TGR por critérios de 

avaliação de resposta em tumores sólidos , foi de 12,2% com 

10,2 meses de seguimento. Para pacientes com 

acompanhamento mais longo (pelo menos 27 semanas), a TGR 

aumentou para 27%. Como resultado, o pembrolizumabe 

obteve a aprovação da Food and Drug Administration (FDA) 

para o câncer cervical avançado positivo para PD-L1 em 2018 

(ODIASE et al., 2021; WALSH; TAN, 2021). 

Além disso, com base nesses resultados, o KEYNOTE 826 

iniciou recentemente a fase de recrutamento e seu objetivo é 

avaliar a eficácia e segurança do tratamento de primeira linha 

com pembrolizumabe (MK-3475) mais quimioterapia paliativa 

versus placebo mais quimioterapia paliativa em mulheres com 

persistência, recorrência ou CC metastático (MK-3475-

826/KEYNOTE-826) (JIMENEZ et al., 2020). 

 

- Nivolumabe 

Nivolumabe (tabela 1) é um inibidor do ponto de verificação 

imunológico PD-1 projetado para aumentar a resposta do 

sistema imunológico e restaurar a resposta imunológica 

antitumoral (figura 1). É um anticorpo monoclonal humano do 

tipo IgG4 que aumenta as respostas das células T, incluindo a 



IMUNOTERAPIA NO TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO: 

UMA REVISÃO DA LITERATURA 

53 
 

resposta antitumoral, ligando-se ao receptor PD-1 e bloqueando 

sua interação com PD-L1 e PD-L2 (JIMENEZ et al., 2020). 

O estudo CheckMate-358 (NCT02488759) é um estudo 

aberto em andamento, multicorte, de fase I / II , que está 

avaliando o tratamento com 240 mg de nivolumabe a cada 2 

semanas até a progressão ou toxicidade inaceitável em 

pacientes com tumores associados ao HPV (colo do útero, 

vagina e vulva) recorrentes ou metastáticos (JIMENEZ et al., 

2020;ODIASE et al., 2021). Dos 24 pacientes tratados, 19 

tinham câncer cervical. A TGR na fase I da coorte foi de 26,3% 

para pacientes com câncer cervical, com um acompanhamento 

médio de 31 semanas. Em todos os 24 pacientes, a taxa de 

controle da doença (TGR + doença estável) foi de 70,8% 

(ODIASE et al., 2021). 

A duração média da resposta não foi atingida após 6 meses 

de acompanhamento. A resposta foi independente do status de 

PD-L1 ou HPV ou do número de terapias anteriores. Assim, 

considerando os estudos de pembrolizumabe e nivolumabe 

discutidos anteriormente, em ambos os casos, as drogas 

mostraram efeitos antitumorais promissores e, além disso, 

tinham um perfil de toxicidade adequado em pacientes com CC 

recorrente ou metastático (JIMENEZ et al., 2020).  

À primeira vista, os resultados do CheckMate 358 parecem 

sugerir a superioridade do nivolumabe sobre o pembrolizumabe 

para câncer cervical recorrente avançado. No entanto, vários 

problemas com CheckMate 358 devem ser 

considerados. Primeiro, o número de pacientes inscritos era 

baixo. Em segundo lugar, as reduções no tamanho do tumor 

foram medidas pelo médico assistente e não pela revisão 

central. Para avaliar adequadamente o nivolumabe para câncer 

cervical recorrente avançado, precisa ser realizado um estudo 
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com maior tamanho de amostra, com revisão centralizada 

(KAGABU et al., 2020). 

 

Figura 1. Mecanismo de ação dos anticorpos monoclonais 

peblolizumabe e nivolumabe.  

 
MARQUES, 2021 

 

- Anticorpos CTLA4 

O bloqueio do antígeno 4 de linfócito T citotóxico (CTLA-

4) (tabela 1) aumenta a apresentação do antígeno ao sistema 

imunológico, resultando em uma resposta expandida das 

células T citotóxicas aos antígenos. A terapia anti-CTLA-4 é 

teoricamente atraente no câncer cervical devido à regulação 

negativa da apresentação do antígeno pelas oncoproteínas 

virais (NAUMANN; LEATH, 2020). Além disso, segundo Odiase 
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et al. (2021), foi descoberto que mutações no gene CTLA-4 

foram positivamente associadas à carga de mutação tumoral no 

câncer cervical. Foi demonstrado que a carga mutacional está 

correlacionada e potencialmente prediz a resposta à 

imunoterapia. Isso sugere a exploração de CTLA-4 como um 

alvo significativo no câncer cervical  

O ipilimumabe foi estudado em um ensaio clínico de fase I / 

II em pacientes com câncer cervical metastático ou 

recorrente. 42 pacientes foram inscritos; as toxicidades eram 

controláveis e as toxicidades de grau 3 incluíam diarreia e 

colite; A mediana da sobrevivência livre de progressão foi de 

2,5 meses (IC 95%: 2,3–3,2). GOG 9929 é um ensaio clínico de 

fase I que investiga o papel do ipilimumabe após 

quimiorradiação em pacientes com nódulos positivos para 

câncer cervical. O estudo incluiu 34 pacientes com câncer 

cervical em estágio FIGO IB2 / IIA ou IIB / IIIB / IVA e nódulos 

positivos. 19 dos 34 pacientes foram avaliados; todos os 

pacientes completaram a quimio-radioterapia; 90% fizeram 4 

ciclos de ipilimumab e a dose máxima tolerada foi ipilimumab 

10 mg / kg. Em termos de toxicidade, a maioria dos eventos 

adversos foi de grau 1–2 e 16% dos pacientes apresentaram 

toxicidade de grau 3, incluindo aumento de lipase, neutropenia 

e erupção cutânea. A sobrevida livre de doença em 1 ano foi de 

74% (ORBEGOSO; MURALI; BANERJEE, 2018). 

Estudos examinando inibidores de CTLA-4 de segunda 

geração estão em desenvolvimento, os quais são cristalizáveis 

por fragmentos projetados para gerar uma resposta em um 

número maior de pacientes. Atualmente, o ensaio de fase 1 

usando AGEN1181 (inibidor CTLA-4) ± AGEN2034 (inibidor 

PD-L1) em tumores sólidos avançados está aberto para 
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inscrição em cânceres avançados ( NCT03860272) (ODIASE et 

al., 2021). 

 

Linfócitos infiltrantes de tumor 

Foi demonstrado que os linfócitos infiltrantes de tumor 

(LITs) (tabela 1) estão associados a um melhor resultado clínico 

no câncer cervical. LN-145 é um ensaio clínico em andamento 

(NCT03108495) de um produto derivado de LITs que são 

extraídos e expandidos em laboratório. Esses LITs são então 

reinfundidos após a quimioterapia ablativa da medula 

óssea. Respostas completas e duráveis foram observadas com 

este tipo de terapia. Em 18 pacientes avaliáveis com câncer 

cervical, as respostas foram em 5 pacientes, incluindo dois com 

uma resposta completa (NAUMANN; LEATH, 2020). 

Dois relatórios de um estudo mostraram que as células T 

antígeno-específicas com um forte efeito antitumoral existem no 

tecido do câncer cervical, desempenhando um papel importante 

na vigilância imunológica frente ao CC. Esses estudos 

mostraram que as células T que reconhecem a proteína do HPV 

e os antígenos mutantes presentes no tecido do câncer cervical 

podem ter um papel potencial na prevenção da progressão e 

recidiva do tumor. Assim, a terapia LITs para CC pode ser o 

tratamento mais eficaz para CC avançado. Além disso, em um 

estudo de Fase II, a Iovance Biotherapeutics relatou que 27 

pacientes com CC que receberam infusão de LITs 

apresentaram uma TGR de 44% ( n= 12), com 3 respostas 

completas (11,1%) e 9 respostas parciais (33,3%) (relatado em 

2019 pela reunião da ASCO) (LUVERO et al., 2020). 
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Tabela 1. Imunoterápicos no tratamento do câncer de colo de útero 

Classe  Fármaco Mecanismo de ação 

Inibidores de 
checkpoint 

Pebrolizumabe 
Liga-se ao receptor PD-1, bloqueando sua 
interação com PD-L1 e PD-L2 

 Nivolumabe 
Liga-se ao receptor PD-1, bloqueando sua 
interação com PD-L1 e PD-L2 

 
Anticorpos anti-
CTLA4 
(Ipilimumabe) 

Regula negativamente a apresentação do 
antígeno pelas oncoproteínas virais 

Linfócitos 
infiltrantes de 
tumor 

------------------------
- 

Células T geneticamente modificadas 
possuem a capacidade de matar as células 
tumorais 

Fonte: JIMENEZ et al., 2020; NAUMANN; LEATH, 2020; LUVERO et al., 2020. 

 

Inibidores de checkpoint imunológico combinados a outras 

terapias 

Estudos anteriores sobre ICIs em CC aplicaram uma 

abordagem de monoterapia. Estudos de ICI em andamento ou 

planejados em CC estão aplicando terapia combinada, com o 

objetivo de alcançar maiores taxas de 

resposta. Especificamente, esses estudos estão investigando 

combinações com métodos existentes ou terapia combinada 

com outras drogas com alvo molecular (KAGABU et al., 2020). 

 

- Combinação de inibidores de checkpoint e terapia de 

quimiorradiação simultânea  

A combinação de radioterapia e inibidores do ponto de 

controle imunológico tem chamado à atenção. A terapia de 

quimiorradiação simultânea é o padrão para o tratamento do 

câncer cervical localmente avançado. A ativação da imunidade 

antitumoral por meio da radioterapia é chamada de "efeito 

abscopal". É o fenômeno no qual a imunidade antitumoral é 

ativada por meio da radioterapia local, e as lesões metastáticas 
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à distância subsequentemente diminuem ou desaparecem 

(KAGABU et al., 2019). 

De acordo com Kagabu et al. (2020), um trabalho pré-clínico 

mostrou que o efeito abscopal é mediado por células T 

citotóxicas e que a radiação pode aumentar a resposta 

abscopal aumentando a imunogenicidade do tumor. A 

radioterapia para um tumor libera antígenos associados ao 

tumor (AATs) e DNA danificado que podem estimular a 

produção de interferon tipo I (IFN-I) através da via da GMP-AMP 

sintase cíclica (cGAS) / estimulador de genes do interferon 

(STING) em células tumorais. A secreção subsequente de IFN-

I e genes estimulados por interferon (incluindo CXCL10) 

promovem o recrutamento e ativação de células dendríticas. Os 

AATs são então absorvidos por células apresentadoras de 

antígenos (APCs), como macrófagos e células dendríticas. A 

radioterapia também resulta na liberação de padrões 

moleculares associados a danos (DAMPs) e citocinas pró-

inflamatórias, levando à maturação e ativação das células 

dendríticas. A regulação positiva de PD-L1 e MHC classe I em 

células tumorais também ocorre. As APCs migram para os 

linfonodos para apresentar neoantígenos tumorais às células T 

citotóxicas.  No entanto, PD-L1 é regulado positivamente após 

irradiação e quimioterapia, induzindo apoptose de células T e 

anergia após a ligação a PD-1 e restringindo a resposta 

imune. A adição de anti-PD-1 / PD-L1 bloqueia essa interação, 

facilitando a imunidade antitumoral sinérgica (KAGABU et al. 

2020). 

 

- Combinação de inibidores de checkpoint PD-1 e CTLA4 

Segundo Nauman e colaboradores (2020) foi apresentado o 

relatório preliminar sobre os braços de combinação do 
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Checkmate 358 que incluíam nivolumabe e ipilimumabe em 

dois esquemas de dosagem diferentes. Esta combinação de um 

agente anti-PD-1 e um anti-CTLA-4 demonstrou atividade 

significativa no tratamento de CC metastático para terapia de 

primeira e segunda linha no cenário metastático. 

Checkmate-358 relatou resultados para nivolumabe e 

ipilimumabe administrados em 2 combinações de doses 

diferentes: nivolumabe 3 mg / kg a cada 2 semanas com 

ipilimumabe 1 mg / kg a cada 6 semanas (combinação A, n=45) 

por até 2 anos e nivolumabe 1 mg / kg com ipilimumabe 3 mg / 

kg a cada 3 semanas para 4 doses seguidas de manutenção 

com nivolumabe 240 mg a cada 2 semanas (combinação B, 

n=46) por até 2 anos (NAUMANN; LEATH, 2020;WALSH; TAN, 

2021).  A taxa de resposta foi maior com a combinação B versus 

A com TGR de 41,3 e 26,7%, respectivamente. As respostas 

também foram observadas em pacientes com tumores 

negativos para PD-L1 (2/14, 14,3% combinação A; 4/11 36,4%, 

combinação B). A sobrevida em 12 meses em pacientes sem 

tratamento prévio foi encorajadora em ambos os braços, com 

taxas de 83,5 e 78% para a combinação A e B, respectivamente 

(WALSH; TAN, 2021). 

Os resultados de dois ensaios de balstilimabe (anti-PD1) 

sozinho e em combinação com zalifrelimabe (anti-CTLA-4) em 

pacientes com CC avançado, sendo carcinoma espinocelular 

recorrente (CER) ou adenocarcinoma, progredindo após terapia 

de platina foram apresentados no ESMO 2020 com taxas de 

resposta mais altas observadas no ensaio de terapia 

combinada. TGR no estudo de braço único de balstilimabe 

sozinho foi de 14% com 10% dos tumores PD-L1 negativos 

mostrando resposta ao tratamento. TGR de 22% foi observada 

no ensaio de combinação de balstilimabe e zalifrelimabe com 
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respostas novamente vistas em tumores PD-L1 positivos 

(TGR27%) e PD-L1 negativos (TGR 11%). Digno de nota, foram 

observadas respostas tanto no CER quanto no adenocarcinoma 

com balstilimabe de agente único e terapia combinada 

(WALSH; TAN, 2021).  

Ainda de acordo com Walsh e colaboradores (2021), o 

anticorpo anti-PD-L1 durvalumabe em combinação com 

tremelimumabe teve atividade limitada em um estudo de fase I, 

sem respostas observadas em pacientes com CC, embora 

doença estável por mais de 24 semanas tenha sido observada 

em 15,4%. Outras combinações sob investigação incluem 

AGEN1884 (anti-CTLA-4) e AGEN2034 (anti-PD-1), com dados 

de segurança relatados de um ensaio de fase I / I incluindo 

pacientes com neoplasias de órgãos sólidos refratários 

(expansão em pacientes com CC). 

 

Vacinas terapêuticas 

As vacinas profiláticas contra o HPV estão atualmente 

aprovadas e são altamente eficazes na prevenção de infecções 

por HPV, mas parecem ser ineficazes na eliminação da 

infecção por HPV estabelecida (NAUMANN; LEATH, 2020). 

Estas vacinas terapêuticas induzem a ativação e 

proliferação de células T que especificamente reconhecem e 

matam células cancerosas, fazendo uso dos antígenos tumor-

específicos expressos constitutivamente E6 e E7. Para que as 

vacinas funcionem, o antígeno precisa ser reconhecido pela 

célula apresentadora de antígeno (APC) e, então, induzir 

linfócitos T citotóxicos específicos contra o antígeno. Diferentes 

tipos de vacinas foram concebidos para o tratamento do CC 

relacionado ao HPV, com vários pontos fortes e fracos, 
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imunogenicidade e eficácia (ORBEGOSO; MURALI; 

BANERJEE, 2018). 

 

- Vacinas com células dendríticas 

Células dendríticas (DCs) são leucócitos com a capacidade 

de apresentar antígenos às células T. Descobriu-se que DCs 

isoladas carregadas com antígeno tumoral ex vivo e 

administradas como uma vacina celular induzem imunidade 

antitumoral protetora e terapêutica (tabela 2).  Dados do ensaio 

de fase I de um estudo mostraram que a geração de DCs 

carregadas in vitro é viável e essa estratégia é capaz de gerar 

respostas sorológicas específicas com toxicidade leve.  As 

vacinas baseadas em células dendríticas têm o potencial de 

induzir células efetoras específicas de tumor e células T de 

memória, mas há uma necessidade de melhorar sua eficácia e 

a próxima geração de vacinas DCs deve gerar um grande 

número de  células T CD8 (+) efetoras de alta avidez  para 

superar as células T regulatórias bem como reguladores 

intrínsecos, como CD28-CTLA-4, PD1-PDL1 e transcritos 

semelhantes a Ig (ORBEGOSO; MURALI; BANERJEE, 2018). 

 

- Vacinas baseadas em vetores vivos 

As vacinas de vetores vivos (tabela 2) são altamente 

imunogênicas e podem induzir fortes respostas imunes 

celulares e humorais. Essas vacinas entregam antígenos E6 e 

E7 para APCs para estimular a apresentação de antígenos 

através do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) 

classes I e II. As limitações a essa abordagem são o risco 

potencial de segurança, particularmente em indivíduos 

imunocomprometidos e a eficácia limitada da resposta imune 
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após imunização repetida com o mesmo vetor (ORBEGOSO; 

MURALI; BANERJEE, 2018). 

ADXS11–001, também conhecido como AXAL™ (Advaxis), 

é uma vacina terapêutica que usa Listeria monocytogenes (Lm) 

como vetor bacteriano. Lm é uma bactéria gram-positiva 

intracelular capaz de escapar dos fagossomas do hospedeiro e, 

em consequência, infectar as células do hospedeiro; ele pode 

ativar as respostas imunes inatas e adaptativas.  ADXS11-001 

é uma vacina viva atenuada de L. monocytogenes que secreta 

o antígeno HPV-16 E7 fundido a um fragmento não hemolítico 

da proteína Lm listeriolisina O (LLO). As imunoterapias Lm-LLO 

não induzem anticorpos neutralizantes e têm a capacidade de 

facilitar a quimiotaxia de células imunes ativadas, bem como 

estimular respostas robustas de memória imune (ORBEGOSO; 

MURALI; BANERJEE, 2018). 

Até o momento, esta é a única vacina terapêutica para CC 

que progrediu para um ensaio clínico de fase III, tendo mostrado 

resultados promissores no ensaio de fase II (GOG-0265). No 

entanto, a FDA recentemente suspendeu este teste enquanto 

aguarda dados adicionais sobre segurança. Os resultados da 

fase II do GOG-0265 mostraram que 38% dos pacientes 

estavam vivos 12 meses após o tratamento com axalimogene 

filolisbac, o que representou uma melhora de 52% na taxa de 

sobrevida esperada de 24,5%. Eventos adversos de grau 3 

ocorreram em 36% dos pacientes, principalmente sintomas de 

liberação de citocinas. Esta vacina também foi investigada em 

um estudo randomizado de fase II em combinação com 

cisplatina ou como agente único. Não houve melhora 

significativa na taxa de resposta ou sobrevida global no braço 

de combinação (OTTER et al., 2019). 
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Outro estudo avaliou a eficácia e segurança de ADXS11-001 

administrado com ou sem cisplatina. Este estudo de fase II 

envolveu 110 pacientes com CC invasivo recorrente ou 

progressivo. Os pacientes foram randomizados para 3 doses de 

ADXS11-001 ou 4 doses de ADXS11-001 com cisplatina. 109 

pacientes receberam tratamento com a maioria dos eventos 

adversos (EA) relatados como leves ou moderados. Em termos 

de eficácia, a sobrevida de 12 meses foi de 32%, a sobrevida 

de 18 meses foi de 22% e a sobrevida de 24 meses foi de 

18%. A taxa de resposta foi de 11% e a duração média da 

resposta em ambos os grupos de tratamento foi de 9,5 

meses. A sobrevida global foi de 8,4 meses para ADXS11-001 

e 8,77 meses para ADXS11-001 com cisplatina. Não foram 

observadas diferenças significativas entre as taxas de resposta, 

taxas de controle da doença, duração da resposta ou 

sobrevivência livre de progressão com a adição de cisplatina 

(ORBEGOSO; MURALI; BANERJEE, 2018). 

 

- Vacinas baseadas em peptídeos 

As vacinas baseadas em peptídeos (tabela 2) se dão 

devido a administração direta de peptídeos derivados de 

antígenos de HPV para absorção por DCs, a serem 

apresentadas em associação com moléculas MHC de classe 

I/II. As vacinas baseadas em peptídeos são seguras, estáveis 

e relativamente fáceis de produzir. No entanto, eles têm 

imunogenicidade relativamente baixa e requerem lipídios ou 

outros adjuvantes, para aumentar a potência da vacina 

(ORBEGOSO; MURALI; BANERJEE, 2018). 

Ensaios de fase I da vacina de peptídeo longo sintético 

HPV16 (HPV16-SLP) demonstraram uma resposta imune por si 

só ou em combinação com quimioterapia. As toxicidades não 
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excederam o grau 2 e incluíram dor no local da injeção, febre e 

sintomas semelhantes aos da gripe. O estudo de fase II 

envolveu 21 pacientes com câncer ginecológico avançado ou 

recorrente e os eventos adversos foram semelhantes aos 

observados nos estudos de fase I. A sobrevida global mediana 

foi de 12,6 meses (variação de 4 a 26 meses) e a SG média foi 

de 8,8 meses. As vacinas HPV16-SLP estão em estudo em 

combinação com quimioterapia, e inibidores de checkpoint 

(ORBEGOSO; MURALI; BANERJEE, 2018).  

 
Tabela 2. Vacinas terapêuticas 

Vacina Mecanismo de ação 

Dendrítica CDs isoladas carregadas com antígeno 

tumoral ex vivo e administradas como 

vacina celular 

Vetor vivo Entregam antígenos E6 e E7 para 

APCs 

Peptídeos Administração direta de peptídeos 

derivados de antígenos de HPV para 

absorção por DCs 

Fonte: ORBEGOSO; MURALI; BANERJEE, 2018. 

 

CONCLUSÕES  

 

Sendo o câncer de colo de útero uma das neoplasias de 

maior incidência na população feminina em todo o mundo, se 

faz essencial a busca por novas formas terapêuticas, devido às 

limitações das existentes. Dessa forma, a imunoterapia vem 

como um conjunto de tratamentos que fortalecem ou acionam 

o sistema imunológico do paciente para provocar efeitos 

antitumorais. Após as análises e discussões acerca dos 

tratamentos recentes que fazem uso da imunoterapia como 

abordagem terapêutica para o câncer de colo de útero, é 
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possível inferir que trata-se de uma alternativa efetiva, sendo de 

relevância e promissora. Diante dos vários tipos de 

imunoterapia percebe-se que se trata de uma realidade atual, 

com vários elementos já disponíveis no mercado para serem 

utilizados como terapia dessa neoplasia.  
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RESUMO: A lesão pulmonar aguda (LPA) é uma condição 
patológica que antecede a síndrome do desconforto respiratório 
agudo (SDRA), uma doença pulmonar caracterizada pela 
acentuada resposta inflamatória, que danifica e compromete as 
funções dos pulmões. Vários são os estudos para elucidar 
potenciais alvos moleculares no manejo da LPA, porém o 
arsenal terapêutico ainda se mostra deficiente. Assim, se faz 
necessário o desenvolvimento de modelos experimentais que 
possam mimetizar a doença em humanos, podendo identificar 
alvos importantes para o manejo terapêutico dos pacientes. 
Logo, o objetivo desse trabalho foi avaliar a produção de 
citocinas pró-inflamatórias envolvidas no processo 
fisiopatológico inicial da LPA. Para tal, camundongos machos 
BALB/c foram desafiados com LPS (2,5 mg/kg, via intranasal). 
Após 24 horas do desafio, os animais foram eutanasiados e 
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foram coletados o fluido do lavado broncoalveolar (LBA) e o 
sangue periférico. As amostras foram centrifugadas e foram 
coletados o sobrenadante do BALF e o soro. A quantificação 
das citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6 foi realizada nessas amostras 
pelo ensaio imunoenzimático ELISA. Os resultados mostraram 
que o desafio com LPS foi capaz de induzir aumento 
significativo na produção local (BALF) e sistêmica (soro) dessas 
citocinas. Esses dados mostram que o LPS induz um processo 
inflamatório nos pulmões dos animais, tendo sua ação 
relacionada ao aumento da liberação local e sistêmica de 
citocinas pró-inflamatórias.  
Palavras-chave: SDRA. Modelo animal. Inflamação pulmonar.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As mortes por complicações respiratórias aumentaram 

significativamente na última década, e isto está relacionado à 

deficiência farmacoterapêutica no manejo dessas doenças, 

desfavorecendo a qualidade de vida e prognóstico dos 

acometidos (ROTH et al., 2018). Inúmeras são as afecções 

respiratórias que podem levar a óbito, dentre elas, doenças 

pulmonares obstrutivas, pneumonias (LANKS; MUSANI; HSIA, 

2019), doenças crônicas, como rinite e asma alérgica 

(MULLOL; DEL CUVILLO; LOCKEY, 2020), bem como 

síndromes respiratórias, tais como a síndrome respiratória 

aguda grave, e a síndrome do desconforto respiratório agudo 

(SDRA) (TOBIN; MANTHOUS, 2017).  

Dentre essas doenças, as de perfil inflamatório 

acentuado se classificam como problemáticas importantes, e 

podemos destacar a Lesão Pulmonar Aguda (LPA), que é a 

fase que antecede a SDRA, uma doença inflamatória pulmonar, 
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caracterizada pelo influxo majoritário de neutrófilos nos alvéolos 

pulmonares e edema pulmonar (TOBIN; MANTHOUS, 2017). 

Uma situação emergente na situação atual é a possível 

piora nos pacientes que são acometidos com o vírus SARS-

CoV-2(do inglês, Coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda 

grave), visto que a doença grave de COVID-19 (do inglês, 

coronavírus disease 19) caracterizada pelo desenvolvimento da 

SDRA, para a qual o suporte principal do tratamento é 

representado pela ventilação mecânica (ZAREIFOPOULOS et 

al., 2020).  

É importante salientar que LPA/SDRA é uma condição 

heterogênea no que tange a sua variabilidade etiológica, onde 

pode ser desencadeada por diversos fatores pré-definidos, tais 

como doenças vasculares de colágeno, sepse, drogas e álcool, 

choque, hemorragia pulmonar, vasculite por irradiação e 

pneumonia (BUTT; KURDOWSKA; ALLEN, 2016). Atualmente 

as transfusões sanguíneas e o uso de cigarros eletrônicos 

também se mostraram fatores desencadeantes no 

desenvolvimento da doença (VLAAR et al., 2019; SCHUPP; 

PRASSE; ERYTHROPEL, 2020). Porém a LPA já foi 

encontrada em pacientes sem fatores pré-definidos 

(HARRINGTON et al., 2018), o que dificulta o direcionamento 

de uma via terapêutica para o tratamento das manifestações 

existentes.  

A taxa de mortalidade global  da LPA/SDRA varia de 29% 

a 49,5% em decorrência do agravamento (FANELLI; RANIERI, 

2015). Estudos prospectivos mostram que a incidência no Brasil 

está em torno de 6,3/100.000 hab/ano para SDRA e cerca de 

3,8/100.000 hab/ano para LPA, onde a mortalidade para esses 

pacientes foi de 38,5%, em torno de 28 dias, e a mortalidade 
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intra-hospitalar foi de 49,2% e não diferindo entre os pacientes 

com LPA sem SDRA e SDRA (FANELLI; RANIERI, 2015).  

Sua fisiopatologia se mostra bastante complexa. Sabe-

se que quando os pulmões são submetidos a agentes lesivos, 

as células residentes teciduais do sistema imune, incluindo os 

macrófagos alveolares, reconhecem os antígenos invasores e 

liberam diversos mediadores pró-inflamatórios, tais como IL-1β, 

IL-6, IL-8 e Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF-α), onde esses 

desenvolvem funções importantes e determinantes no 

desenvolvimento da doença, que culmina na disfunção epitélio-

endotelial (MOKRA; KOSUTOVA, 2015; BUTT; KURDOWSKA; 

ALLEN, 2016).  

Os mediadores supracitados agem liberando 

exossomos, interrompendo a expressão de proteínas de junção 

das celular, dessa forma favorecendo a resposta inflamatória e 

o rompimento da barreira estrutural (YUAN; BEDI; SADIKOT, 

2018). Além disso, essas citocinas possuem a capacidade de 

desencadear respostas importantes para o desenvolvimento da 

doença, ativando o endotélio dos vasos sanguíneos, 

aumentando a expressão de moléculas de adesão, recrutando 

e ativando neutrófilos (BUTT; KURDOWSKA; ALLEN, 2016). 

Os neutrófilos são considerados as células efetoras no 

agravamento na LPA, sendo importantes nas alterações 

morfopatológicas e consequente manifestações clínicas da 

doença (LEFRANÇAIS et al., 2018). Quando ativados, esses se 

acumulam no espaço aéreo e liberam proteinases, fatores de 

crescimentos, citocinas e espécies reativas de oxigênio (EROs), 

causando lesão endotelial e epitelial alveolar (KELLNER et al., 

2017). Esse processo favorece a exsudação do conteúdo 

vascular, onde somado com o dano alveolar difuso (DAD) e 
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também com o declínio de produção do surfactante, resultam 

no colapso alveolar, aumento do espaço morto e dificulta as 

trocas gasosas (SIEGEL M, PARSONS P, 2018). 

Essas células são importantes ainda na obstrução 

vascular pulmonar, aumentando o espaço morto do fluxo 

sanguíneo e contribuindo para o insucesso da terapia baseada 

no uso da ventilação mecânica. Durante a inflamação precoce, 

quando células imunes inatas são recrutadas, os neutrófilos 

foram identificados como o principal obstáculo na 

microcirculação nos capilares pulmonares. Logo, a depleção 

desse perfil celular pode ser importante alvo tanto para 

diminuição dos danos alveolares, como microvasculares (PARK 

et al., 2019).  

As estratégias terapêuticas usadas na LPA ainda se 

mostram limitadas, baseando-se no manejo do paciente com a 

utilização de ventilação mecânica (KAUKONEN et al., 2015; 

NIEMAN et al., 2015), porém a utilização prolongada dessa 

medida pode levar ao surgimento da pneumonia associada ao 

ventilador, complicando a situação crítica dos indivíduos 

(SPALDING; CRIPPS; MINSHALL, 2017). 

Como medida farmacoterapêutica, atualmente emprega-

se a utilização de broncodilatadores β2-agonistas, que são 

capazes também de melhorar a depuração de fluidos (NIEMAN 

et al., 2015) e de corticosteroides, devido aos seus efeitos anti-

inflamatórios (ARTIGAS et al., 2017). Todavia, estudos com 

modelos experimentais de LPA/SDRA, mostraram que algumas 

das diferentes doses de corticosteroides, comumente usadas 

na clínica, não apresentam os resultados almejados na melhora 

dos pacientes (SONG et al., 2019). Em adição, o uso desses 

medicamentos não se mostrou uma proposta eficaz para 
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pacientes de alto risco, e mesmo com diversos estudos 

investigando a segurança e a efetividade dessa classe de 

medicamentos para o tratamento da LPA/SDRA, a segurança 

terapêutica ainda se mostra controversa (MOKRA et al., 2019). 

Protocolos experimentais mostraram que os corticoides 

não apresentam efeitos desejáveis, como a diminuição da 

migração de neutrófilos para a cavidade alveolar e diminuição 

do edema (AUBIN VEGA et al., 2019). Em adição, a atuação 

dessa classe de medicamentos sobre os neutrófilos se mostra 

controversa e com insucesso em diversos protocolos de 

tratamento (RONCHETTI et al., 2018).  

Dessa forma, os empecilhos terapêuticos despertam o 

interesse de se investigar fármacos com efeitos seletivos às 

moléculas alvos envolvidas no processo fisiopatológico da 

doença, visando eficácia e diminuição gradativa de efeitos 

indesejados. Para tanto, faz-se necessário o desenvolvimento 

de modelos experimentais para avaliação de potenciais terapias 

medicamentosas.  

Assim, o objetivo desse trabalho foi induzir o processo 

inflamatório alveolar em camundongos, utilizando como indutor 

inflamatório o lipopolissacarídeo (LPS) bacteriano, a fim de 

avaliar de forma local e sistêmica a liberação de citocinas 

relevantes no desenvolvimento da doença, tais como IL-1 beta, 

IL-6 e TNF-alfa.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

• Animais 

Camundongos isogênicos da linhagem BALB/c machos 

com idade entre 6-8 semanas, pesando de 20 a 25g foram 
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utilizados nesse estudo. Os animais foram mantidos em gaiolas 

de polipropileno a uma temperatura de 25 ± 2 ºC, em ciclos de 

claro e escuro de 12 horas com livre acesso à água 

(autoclavada) e a uma dieta controlada, a base de ração do tipo 

pellets (PURINA) durante todo o período de experimentação. 

Cada grupo experimental foi constituído de 6 animais. Todos os 

procedimentos experimentais foram conduzidos de acordo com 

as orientações do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA), além de observar as 

exigências dispostas na Lei n°11794/2008. A eutanásia e a 

anestesia dos animais foram realizadas por administração intra-

muscular (i.m.) de solução anestésica contendo 29 mg/mL de 

cetamina e 1,91 mg/mL de xilazina em solução salina (NaCl 

0,9%). Os animais utilizados nesse trabalho foram fornecidos 

pelo biotério Prof. Dr. Thomas George do IPeFarM/UFPB. Os 

procedimentos experimentais desse trabalho foram submetidos 

ao Comité de Ética no Uso Animal (CEUA/UFPB) e aprovados 

sob a certidão de nº 3432290419.  

 

• Protocolo de Lesão Pulmonar Aguda induzida por 

LPS 

Para induzir a lesão pulmonar aguda, os animais foram 

previamente anestesiados como descrito anteriormente (item 

Animais) e receberam por instilação nasal, 40 µL de uma 

solução contendo LPS (LPS de Escherichia coli - Sigma-

Aldrich®) na dose de 2,5 mg/Kg diluído em salina estéril e 

preparado imediatamente antes do uso. Os animais foram 

mantidos em condições normais e 24 horas após o desafio 

foram eutanasiados por overdose anestésica e o material 
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biológico foi então coletado (DO NASCIMENTO XAVIER et al., 

2019). 

 

• Coleta do Fluido do Lavado Broncoalveolar (LBA) e 

do soro sanguíneo 

Para coleta do BALF, 24 horas após o desafio com LPS, 

os animais foram eutanasiados, em seguida a traqueia foi 

exposta com auxílio de pinça e tesoura cirúrgica e então foi 

inserido um cateter periférico IV-18G de poliuretano 

(Descarpack) para a coleta do LBA. No cateter foi conectada 

uma seringa contendo 0,5 mL de PBS gelado, onde este foi 

administrado na traqueia e direcionado para o pulmão, fazendo 

três lavagens consecutivas. O LBA coletado foi então 

transferido para um tubo tipo eppendorf, onde foi centrifugado 

(centrífuga CR422, JONAM) em 1500 RPM a 4ºC por 6 minutos. 

O sobrenadante foi então coletado para quantificação.  Já para 

coleta do soro dos aninais, 24 horas após o último desafio, o 

sangue foi coletado pelo plexo braquial dos grupos 

experimentais para a obtenção do soro. Os camundongos 

foram anestesiados, logo, foi efetuado um corte no plexo 

braquial e o sangue coletado com auxílio de uma pipeta 

Pasteur. O armazenamento foi feito em tubos do tipo eppendorf 

inclinados a 45º e estocados em geladeira em até 4 horas, para 

facilitar formação dos coágulos e coleta dos soros que foi 

realizada após a centrifugação do sangue por 300 g, a 4ºC por 

10 min. Em seguida, os soros foram alicotados e etiquetados. 

 

• Quantificação das citocinas IL-1β, IL-6 e TNF-α 

As citocinas IL-1β, IL-6 e TNF-α, presentes no LBA e nos 

soros dos camundongos, foram quantificadas pelo ensaio 
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imunoenzimatico ELISA, de acordo com o protocolo 

especificado no Kit do fabricante (BIOSCIENCE, Inc. Science 

Center Drive, San Diego, CA-USA).  

 

• Análises estatísticas 

Todos os resultados obtidos foram expressos como 

média ± erro padrão da média (e.p.m.) e analisados 

estatisticamente empregando-se o teste t-student, onde foram 

considerados significativos os valores de *p< 0,05. Os dados 

foram analisados pelo programa Graph Pad Prism© versão 7.0 

(GraphPad Software, San Diego, CA, U.S.A.). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Embora a inflamação seja um processo fisiológico que 

visa restaurar a homeostase, sua estimulação prolongada pode 

levar a sua exarcebação e causar danos à tecidos e órgãos, 

como na LPA, que ao afetar os pulmões, órgãos vitais, estão 

comprometidos quanto ao aporte de oxigenio e pode 

rapidamente levar o paciente a óbito (BUTT; KURDOWSKA; 

ALLEN, 2016). A LPA (Figura 1) ficou em maior evidência em 

2020, dada a sua manifestação na COVID-19, que entrou em 

situação pandêmica, caracterizada principalmente por danos no 

sistema respiratório e cardiovascular (GALLELLI et al., 2020), 

sendo um potente fator de risco de morte hospitalar. 

No processo fisiopatológico da LPA, as citocinas pró-

inflamatórias são essenciais no desenvolvimento da doença 

(MOKRA; KOSUTOVA, 2015). Liberadas após o 

reconhecimento de algum agente lesivo ou infeccioso, promove 

a exacerbação da resposta imune. Dessa forma o manejo 
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adequado da produção dessas moléculas pode melhorar o 

prognóstico dos indivíduos acometidos com a doença (SIEGEL 

M, PARSONS P, 2018; I et al., 2019).  

A produção exacerbada das citocinas se classifica como 

um dos pontos cruciais no desenvolvimento e na evolução 

prejudicial de danos teciduais e, ainda, seu controle na fase 

mais precoce da doença tem sido um desafio para os 

tratamentos disponíveis (SIEGEL M, PARSONS P, 2018; I et 

al., 2019).  

 

Figura 1: Fisiopatologia da Lesão Pulmonar Aguda 

 

FONTE: OLIVEIRA, J.B.; PIUVEZAM, M.R., 2019.  
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Vários biomarcadores potenciais existem em amostras 

de plasma ou do lavado broncoalveolar (BAL), muitos dos quais 

estão sendo ativamente pesquisados em estudos com animais  

(BUTT; KURDOWSKA; ALLEN, 2016). Entre as citocinas pró-

inflamatórias, TNF-α, IL-1β e IL-6 são os potenciais 

biomarcadores moleculares promissores para predizer 

morbidade e mortalidade de paciente com LPA/SDRA 

(MOWERY; TERZIAN; NELSON, 2020). Estudos mostraram 

que os níveis iniciais elevados e persistentes de IL-6, IL-8 e 

TNF-α são fortemente preditivos de mortalidade. Esses dados 

também mostraram que as citocinas inflamatórias plasmáticas 

refletiam as concentrações encontradas nas amostras do LBA 

(MOWERY; TERZIAN; NELSON, 2020). 

Os modelos experimentais se mostram como caminho 

importante para a compreensão da doença e investigação de 

estratégias terapêuticas eficazes para seu manejo. O modelo 

experimental de indução de LPA por lipopolissacarídeo 

bacteriano é um dos mais usados e é eficaz em apresentar 

aspectos cruciais do desenvolvimento da doença, como 

indução do processo inflamatório, dano alveolar difuso e 

alterações histopatológicas (YANG et al., 2019; DO 

NASCIMENTO XAVIER et al., 2019). 

 

• Efeito do desafio com LPS em camundongos sobre 

liberação de TNF-alfa  

Na análise realizada nesse estudo verificou-se que no 

LBA dos animais do grupo LPS (animais doentes) houve 

aumento significativo de TNF-α (p < 0,001) quando comparado 

aos dos animais do grupo basal (animais saudáveis). Esse 
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aumento também foi verificado no soro dos animais do grupo 

LPS (p < 0,05). (Figura 1) 

  

Figura 1: Análise da liberação TNF-alfa no BALF e no soro de 

camundongos desafiados com LPS 

 
Fonte: Dados trabalhados pelo autor, 2020. 

Nota: Valores de ### (p<0,001) e #(p<0,05) foram considerados significativos 
quando comparados ao grupo Basal. Os dados foram analisados pelo GraphPad 
Prism 7.0.  

 

O TNF-α desempenha funções biológicas 

importantes,dentre elas a ativação de células endoteliais, 

levando ao aumento da inflamação e à cascatas de coagulação, 

bem como a ativação de neutrófilos e até induzir a apoptose em 

diferentes tipos celulares (BUTT; KURDOWSKA; ALLEN, 2016; 

MOWERY; TERZIAN; NELSON, 2020).  

O TNF-α é um dos primeiros mediadores endógenos pró-

inflamatórios produzidos na LPA. Ao se ligar ao seu receptor no 

tecido pulmonar, leva à ativação de enzimas que causam danos 

ao parênquima pulmonar, bem como induz a expressão de 

moléculas de adesão em células endoteliais vasculares, 

resultando no recrutamento de neutrófilos para o local 
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inflamatório (DO NASCIMENTO XAVIER et al., 2019). Logo, 

sua modulação é uma estratégia importante para atenuar o 

quadro de LPA/SDRA. 

 

• Efeito do desafio com LPS em camundongos sobre 

liberação de IL-1β 

 Verificamos que nos animais do grupo LPS houve 

aumento de IL-1β tanto no BALF (p < 0,001 como no soro (p < 

0,05) quando comparados aos animais do grupo basal  (Figura 

2). 

 

Figura 2: Análise da liberação IL-1βno BALF e no soro de 

camundongos desafiados com LPS 

 
Fonte: Dados trabalhados pelo autor, 2020. 

Nota: Valores de ### (p<0,001) e # (p<0,05) foram considerados significativos 
quando comparados ao grupo Basal. Os dados foram analisados pelo GraphPad 
Prisma 7.0. 

 

A IL-1β, por sua vez, é capaz de ativar as células 

endoteliais com produção de moléculas de adesão membranar, 

induzir a síntese de proteínas de fase aguda, e favorecer a 

diferenciação de células T em células TH17, perfil celular 
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importante para o aumento do recrutamento de neutrófilos e 

agravamento da LPA (LIN et al., 2018; MOWERY; TERZIAN; 

NELSON, 2020). 

 

• Efeito do desafio com LPS em camundongos sobre 

liberação de IL-6 

Verificamos que os animais do grupo LPS apresentaram 

aumento da liberação da IL-6 tanto no LBA (p < 0,001), como 

no soro (p < 0,01), quando comparados aos animais do grupo 

basal (Figura 3). 

 

Figura 3: Análise da liberação IL-6 no LBA e no soro de 

camundongos desafiados com LPS 

 
Fonte: Dados trabalhados pelo autor, 2020. 

Nota: Valores de ###(p<0,001) e ##(p<0,01) foram considerados significativos 
quando comparados ao grupo Basal. Os dados foram analisados pelo Graph pad 
Prisma 7.0. 

 

A IL-6, embora apenas pequenas quantidades 

(picogramas) possam ser detectadas em humanos saudáveis, 

em quase todos estados fisiopatológicos sua expressão é 

aumentada. Essa citocina induz vias de sinalização intracelular 
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após se ligar ao seu receptor de membrana (IL-6R), expresso 

em hepatócitos, favorecendo a síntese de proteínas de fase 

aguda, e em certas subpopulações de leucócitos, induzindo a 

diferenciação de células TH17 (WOLF; ROSE-JOHN; 

GARBERS, 2014; MOWERY; TERZIAN; NELSON, 2020). 

Inúmeras moléculas são investigadas como potenciais 

para o tratamento efetivo da LPA/SDRA, dentre elas, podemos 

citar a classe das estatinas. Embora com eficácia ainda 

contestada, e sendo utilizadas comumente para o tratamento 

de dislipidemias, o tratamento com estatinas em pacientes com 

LPA / SDRA parece melhorar a saúde em termos de falência de 

órgãos e também por diminuir a necessidade de ventilação. No 

entanto, o tamanho da amostra ainda pequeno para avaliar com 

precisão os efeitos sobre a mortalidade e a sepse e  

investigações adicionais são necessárias (FENG, 2018). 

Os alcaloides também mostram atividades 

farmacológicas promissoras para o tratamento da LPA/SDRA. 

Em difererentes modelos experimentais, essas moléculas 

mostraram-se candidatas em potencial ao desenvolvimento de 

novos medicamentos.  

O MHTP, alcaloide sintético tetrahidroisoquinolínico, 

apresentou efeito anti-inflamatório na LPA, principalmente pela 

redução de neutrófilos (DO NASCIMENTO XAVIER et al., 

2019). Outros alcaloides de diferentes classificações também 

apresentam efeito inibitório na migração de neutrófilos na LPA, 

dentre eles os alcaloides isoquinolínicos berberina (LIANG et 

al., 2019)  e corinolina (LIU et al., 2017), o alcaloide indólico 

tabersonina (ZHANG et al., 2018), e o alcaloide prostotemonina 

(WU et al., 2019). De maneira semelhante, esses alcaloides 

foram capazes de inibir o fator de transcrição nuclear κB 
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(NFκB), diminuindo assim a produção de citocinas pró-

inflamatórias, como TNF-α, IL-1β e IL-6. Logo, os resultados 

com esses alcaloides fornecem subsídeos científicos para 

direcionar o caminho investigativo no sentido de entender os 

mecanismos frente as afecções do trato respiratório na LPA. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados apresentados, esse trabalho 

fornece subsídios que embasam o potencial inflamatório da 

LPA em um modelo experimental murino induzido por 

lipopolissacarídeo (LPS). O expressivo aumento na produção 

local e sistêmica das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1 β e 

IL-6 nos animais doentes demonstra o agravamento da doença, 

e apresenta alvos  possíveis de investigação para novas terpias 

com efeito anti-inflamatório para essa condição patológica.    
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RESUMO: A rinossinusite crônica (RSC) é uma condição 
inflamatória crônica das vias áreas superiores, instalada nos 
seios nasal e paranasal e na mucosa sinusal e afeta cerca de 
10% da população mundial. A RSC é caracterizada por um 
remodelamento das vias aéreas, incluindo dano epitelial, 
espessamento da membrana basal, fibrose, hiperplasia de 
células caliciformes e glândulas da submucosa, edema 
subepitelial e osteíte. A RSC é dividida em dois fenótipos de 
acordo com a presença (RSCcPN) ou ausência (RSCsPN) de 
pólipos nasais (PN). Um dos endotipos presentes na RSCcPN 
é a resposta imune tipo 2 com presença de eosinófilos. a 
fisiopatologia envolvendo a resposta imune tipo 2, se 
caracteriza pela ativação de linfócitos do perfil TH2 e células 
linfoides inatas do tipo 2 que secretam as citocinas IL-4, Il-5 e 

mailto:laerciapaiva@gmail.com
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IL-13, essas citocinas medeiam todo o quadro inflamatório e 
remodelamento tecidual característico da RSCcPN, atuando em 
células teciduais como epitélio e em células inflamatórias que 
migram para o local como eosinófilos. Devido à complexidade 
da patogênese da RSC, os tratamentos atuais são 
insatisfatórios. A busca por modelos experimentais murinos (in 
vivo) e in vitro são essenciais para a compreensão da 
fisiopatologia dessa doença e a busca de alternativas 
terapêuticas para o tratamento da RSCcPN são essenciais para 
os pacientes acometidos por essa doença. 
Palavras-chave: Rinossinusite crônica. Pólipos nasais. 

Inflamação imune tipo 2. Eosinófilos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A rinossinusite (RS) é uma condição inflamatória do trato 

respiratório superior que afeta os seios e mucosas nasais; é 

dividida com base no curso temporal de suas manifestações. A 

rinossinusite aguda (RSA) é caracterizada por uma inflamação 

nasossinusal associada ao início súbito com duração de até 4 

semanas de seus sintomas (bloqueio/ obstrução/ congestão ou 

secreção nasal, dor/ pressão facial ou redução/ perda do olfato) 

(ORLANDI et al., 2021). 

A rinossinusite crônica (RSC) tem duração maior que 12 

semanas e apresenta os seguintes sintomas: secreção nasal 

(rinorreia), obstrução ou congestão nasal, hiposmia (perda do 

olfato), pressão ou dor facial e tosse. A inflamação tecidual é 

visualizada na endoscopia nasal ou tomografia 

computadorizada. A RSC é subdividida em RSCcPN e RSCsPN 

com base na presença ou ausência de pólipos nasais 

respectivamente (MCCORMICK et al., 2020).  
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Os pólipos nasais promovem os sintomas típicos de 

obstrução nasal e secreção purulenta. O remodelamento 

tecidual característico dessa doença envolve a formação de 

pseudocistos, edema do estroma (tecido conjuntivo), aumento 

da deposição de colágeno e inflamação tecidual com infiltrado 

de células inflamatórias (LEE et al., 2021). De forma dicotômica 

a RSCcPN é dividida em eosinofílica e não eosinofílica, com 

base na presença de eosinófilos no tecido dos pólipos nasais, 

edema estromal e espessamento da membrana basal (RYU et 

al., 2019).  

A RS é umas das doenças mais comumente 

diagnosticadas ambulatorialmente, afetando cerca de 10 a 20% 

da população mundial (ORLANDI et al., 2021). A RSC acomete 

cerca de 12% da população mundial, sendo mais de 900 

milhões de pessoas afetadas por essa doença. Os avanços dos 

estudos baseados na fisiopatologia da RSC para distinguir seus 

fenótipos vem se baseando nos endotipos de acordo com a 

resposta imune majoritária desenvolvida, podendo ser do tipo 

1, 2 e 3, referenciando os biomarcadores presentes dos perfis 

TH1, TH2 e TH17, associados a fatores ambientais que ativam 

essas respostas imunes (LEE et al., 2021). 

O principal endotipo da RSC é o tipo 2 (resposta imune 

tipo TH2), com seus biomarcadores clássicos (IL-4, IL-5, IL-13, 

eosinófilos e IgE) com risco aumentado de recorrência após 

cirurgia para retirada dos pólipos nasais. Este endotipo afeta 

mais de 70% dos pacientes com RSC e mais de 80% dos 

pacientes com pólipos nasais. A RSCcPN caracterizada pelo 

endotipo tipo 2 vem sendo utilizada como base para estudos 

que visam a busca de inovação terapêutica para o tratamento 
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dos indivíduos acometidos por essa doença (XU; ONG; WANG, 

2020).  

 A RSC afeta diretamente a qualidade de vida dos 

indivíduos acometidos, a fadiga severa; má qualidade do sono; 

falha cognitiva e depressão são alterações orgânicas 

constantemente relatadas pelos pacientes (YOO et al., 2019). 

Os custos diretos com o manejo da RS são estimados em mais 

de US$ 11 bilhões por ano nos EUA e os indiretos incluem 

ausência no trabalho e diminuição da produtividade laboral. Em 

um estudo nos Estados Unidos estimou que cerca de US$ 12 

bilhões por ano são perdidos pela diminuição da produtividade 

laboral (ORLANDI et al., 2021). 

A farmacoterapia padrão para a RSCcPN inclui o uso de 

corticosteroides oral e/ou intranasal (local) por um período de 8 

a 12 semanas. Devido principalmente ao tempo de tratamento 

diversos efeitos adversos são observados como por exemplo, 

sintomas gastrointestinais, alteração endócrina e óssea e 

insônia. O principal efeito adverso é a epistaxe (hemorragia 

nasal) com irritação nasal produzindo coceira, espirros e 

secura. Algumas classes de antibióticos são utilizadas como os 

macrolídeos, estes podem gerar efeito hepatóxico, cardiotóxico, 

interação com outras drogas, além de resistência bacteriana 

(ORLANDI et al., 2021).  

Diante dessa problemática, estudos com o objetivo de 

buscar novas alternativas terapêuticas que sejam eficientes no 

tratamento da RSCcPN se faz necessário.    

Os modelos in vivo (animais de experimentação) e in 

vitro são utilizados na busca de uma compreensão mais 

profunda da fisiopatologia da RSCcPN, no sentido de identificar 

biomarcadores e identificar novas terapias farmacológicas.  
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Os modelos experimentais que utilizam camundongos 

inoculam corpos estranhos levando a propagação da doença no 

animal caracterizada por infiltrado inflamatório com mastócitos, 

linfócitos TH2, fibroblastos e eosinófilos. No exame histológico 

observa-se epitélio ciliado danificado, desnudação da 

membrana basal e hiperplasia das células secretoras (KIM et 

al., 2017). 

Na presente revisão, descrevemos a fisiopatologia da 

RSCcPN e os protocolos experimentais in vivo e in vitro 

utilizados para estudar os mecanismos patológicos com seus 

biomarcadores e os estudos envolvendo a descoberta de novas 

ferramentas farmacológicas na visão de uma medicina de 

precisão nas futuras escolhas terapêuticas no controle dessa 

doença. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão realizada por 

pesquisas bibliográficas, sobre os endotipos e o processo 

inflamatório no remodelamento tecidual característico da RSC. 

Para tanto, os artigos foram coletados no período referente aos 

últimos cinco anos (janeiro de 2017 a novembro de 2021), nas 

seguintes bases de dados eletrônicas: MEDLINE (Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online), SciFinder e 

Ebrary, nos idiomas português e inglês.  

Os seguintes descritores foram utilizados: rinossinusite 

crônica (chronic rhinosinusitis), endotipos (endotypes), 

inflamação crônica (chronic inflammation) e modelos 

experimentais de rinossinusite crônica com pólipos nasais 

(experimental models of chronic rhinosinusitis with nasal 
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polyps). Para a associação dos descritores foi utilizado o termo 

“E” ou “AND”, português e inglês respectivamente. 

Após a realização da pesquisa nas bases de dados, foram 

adotados os seguintes critérios para a inclusão dos artigos: 

artigos que abordassem o tema ou seus descritores, restritos 

ao período de 2017 a 2021, fator de impacto do artigo e resumo 

ou texto disponível na íntegra. Os artigos selecionados 

passaram então por uma leitura minuciosa, posteriormente os 

dados foram agrupados e analisados. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

• Fisiopatologia da RSCcPN 

 

A RSCcPN é o resultado de uma inflamação crônica da 

mucosa nasossinusal com formação de pólipos nasais. A 

disfunção da barreira epitelial associada a exposição a 

alérgenos e patógenos com desregulação imunológica atuam 

na polipogênese nasal com consequente formação dos pólipos 

(KONG; KIM, 2018).  

O epitélio compõe a barreira primária do organismo e 

frente a estímulos imunológicos, participa nas respostas imunes 

inatas ou imunidade natural e promove a proteção do 

hospedeiro contra agentes externos (HELLINGS; STEELANT, 

2020). Os principais tipos celulares que compõem o epitélio 

respiratório são: células ciliadas, basais e células caliciformes, 

produtoras de muco. As células epiteliais desempenham um 

papel fundamental nos processos de remodelamento tecidual 

em doenças do trato respiratório, envolvidas nos processos de 
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broncoconstrição e inflamação crônica na asma, além disso, o 

dano epitelial também está presente na RSC 

(KHALMURATOVA; PARK; SHIN, 2017). 

A hiperplasia de células caliciformes e a hiperprodução 

de mucinas 5AC (MUC5AC) e 5B (MUC5B) são importantes 

características da RSC, contribuindo com o processo 

inflamatório instalado nas vias áreas superiores (LIU; YAN; 

TAO, 2020). A transformação de uma célula epitelial em 

mesenquimal, induzindo perda da morfologia típica epitelial é 

conhecido como transição epitelial-mesenquimal (EMT), e está 

associada ao remodelamento das vias áreas em doenças com 

progressão para o câncer e também é observada na RSC (PAW 

et al., 2021).  

Na RSC a hiperplasia e a hipertrofia de células 

caliciformes e de glândulas da submucosa com hiperprodução 

de mucinas são características relevantes pois o aumento de 

muco leva a um remodelamento na mucosa dos seios da face 

(TIPIRNENI et al., 2018). 

O remodelamento do tecido subepitelial na RSC se 

caracteriza pelo espessamento da membrana basal, deposição 

de matriz extracelular (MEC), edema do estroma e hiperplasia 

glandular. A presença de pólipos nasais promove a formação 

de pseudocisto, estroma edematoso com deposição proteica, 

principalmente albumina, infiltração eosinofílica e neutrofílica e 

aumento de produção de colágeno (LEE et al., 2021). Na RSC 

o espessamento da membrana basal está atrelado a deposição 

de colágeno predominantemente do tipo III e V, em que a 

duração dos sintomas pode estar relacionada com a espessura 

da membrana basal (LEE et al., 2021). 
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 O processo de acúmulo da MEC é característico do 

remodelamento tecidual, podendo contribuir para reconstrução 

normal ou patológica de um determinado tecido. As 

mieloproteinases (MMPs) são as principais enzimas que 

degradam a MEC durante um processo inflamatório, invasão 

tumoral e doenças crônico-degenerativas (LEE et al., 2021) e 

são reguladas por inibidores de mieloproteinases de tecido 

(TIMPs), sendo o equilíbrio entre a produção e a degradação da 

MEC importante na patogênese das inflamações das vias 

aéreas (LEE et al., 2021).  Na RSC a MMP-9 degrada o agrecan 

e elastina e tem papel crítico na formação de pólipos, sendo 

regulada por TIMP-1 (LIU et al., 2021). 

A célula efetora do processo inflamatório da RSC tipo 2 

é o eosinófilo. Este migra para o epitélio e secreta mediadores 

inflamatórios que agravam o dano epitelial das vias aéreas 

superiores. A armadilha extracelular eosinofílica, uma malha 

complexa de DNA de proteína granular pode interferir 

diretamente no dano a barreira epitelial da mucosa nasal de 

pacientes com RSC (HWANG et al., 2019). Estudos têm 

demonstrado correlação positiva entre infiltração eosinofílica e 

espessura da membrana basal em pólipos nasais, sendo esses 

os dois fatores principais que afetam o mau prognóstico da 

cirurgia para retirada de pólipos nasais (WANG et al., 2019). 

A estimulação da resposta imune tipo 2 é desencadeada 

pela presença de antígenos estranhos que atuam no epitélio 

nasal estimulando a produção de linfopoetina estromal tímica 

(TSLP), interleucina (IL)-25, IL-1β e IL-33 pelas células epiteliais 

(MANIU et al., 2020).  

A TSLP ativa as células dendríticas mieloides (CDs) que 

apresentam antígenos e sinais coestimuladores para as células 
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T virgens que se diferenciam em células TH2 efetoras. No 

microambiente contendo IL-4 a manutenção do perfil TH2 se dá 

pela produção das citocinas IL-4, IL-5 e IL-13 (PAIVA 

FERREIRA et al., 2019).  

As citocinas TSLP e IL-33 induzem o aumento da 

produção das citocinas do perfil tipo 2 pelas células linfoides 

inatas tipo 2 (ILC2) (PAIVA FERREIRA et al., 2019). Essas duas 

citocinas associadas a IL-1β estimulam os mastócitos da 

mucosa nasal a secretar IL-5 e IL-13 com efeito na 

eosinopoiese. A IL-25 ou IL-17E tem papel chave no 

desenvolvimento da resposta imune tipo 2 em RSCcPN. Em 

pólipos nasais, uma das principais fontes de IL-25 são as 

células epiteliais especializadas, como células 

quimiossensoriais solitárias (SCCs) sendo estimuladas por IL-

13 (PATEL et al., 2018).  

Sinais coestimuladores nas células TH2 induzem as 

células B a produzirem anticorpos, e as IL-4/IL-13 promovem 

troca de isotipo para imunoglobulina E (IgE) (CASALE, 2017). 

A IL-5 é um fator chave nos processos de eosinopoiese, de 

recrutamento e ativação eosinofílica, induzindo a produção de 

armadilhas extracelulares (VANDERHAEGEN et al., 2021). A 

produção de CCL-23 (ligante de quimiocina) pelos eosinófilos 

promove o recrutamento de macrófagos e sua diferenciação no 

perfil M2 que produzem eotaxina e CCL18, intensificando a 

atração de eosinófilos, células TH2 e CDs no tecido inflamado 

(VANDERHAEGEN et al., 2021). 

O mastócito tecidual é essencial na RSCcPN pois produz 

IL-5 e IL-13 (RYU; KIM, 2020) com formação dos pólipos nasais, 

orquestrando também a infiltração de eosinófilos e induzindo o 

remodelamento tecidual por degradação da matriz extracelular. 
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Em adição, essas células produzem periostina em resposta a 

estimulação por IgE, um potente indutor de inflamação TH2, que 

interagem com as células epiteliais por meio da via periostina-

integrina αV, resultando na secreção de TSLP (KIM et al., 

2011).  

O edema tecidual recorrente em pólipos nasais está 

associado a um desequilíbrio entre fatores de coagulação pois, 

o aumento na produção dos fatores de coagulação e 

consequente diminuição na atividade fibrinolítica contribui para 

o acumulo de fibrina no pólipo nasal e aprisiona as proteínas 

plasmáticas aumentando o edema (LEE et al., 2021). O fator de 

coagulação XIIIa e o fator ativador do plasminogênio tecidual (t-

PA) estão aumentados na RSCcPN, e são os fatores que 

provavelmente desempenham um papel no acúmulo de fibrina 

(LEE et al., 2021). As citocinas do  perfil de resposta imune TH2 

suprimem o t-PA nas células epiteliais nasais, que 

desempenham um papel na degradação da fibrina, 

ocasionando um acúmulo de fibrina levando ao edema no 

pólipo nasal (LEE et al., 2021).  

O remodelamento ósseo a partir de um quadro de osteíte 

(alteração óssea inflamatória) é caracterizado pelo processo de 

neosteogênese com formação de tecido ósseo, reabsorção 

óssea, fibrose e espessamento periosteal. Esse quadro clínico 

se apresenta em cerca de 50% dos pacientes com RSC, 

estando associado a gravidade da doença (SNIDVONGS; 

SACKS; HARVEY, 2019).  

Há uma correlação direta entre os níveis de eosinófilos 

no sangue e osteíte em detrimento ao espessamento da 

mucosa sinusal em pacientes com RSC (SNIDVONGS; 

SACKS; HARVEY, 2019). No osso osteítico os níveis de 
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fibroblastos e de fator estimulador de colônias aumentam em 

detrimento a presença eosinofílica sistêmica e local. A 

correlação entre citocinas TH2 e osteíte também foi confirmada 

observando que a estimulação com IL-4 e IL-13 promove a 

diferenciação e aumento da secreção e mineralização do 

colágeno  (OUE et al., 2017). Na figura 1 está representado 

esquematicamente, de maneira ilustrativa a fisiopatologia da 

RSCcPN eosinofílica.  

 

Figura 1. Fisiopatologia da RSCcPN eosinofílica 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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• Associação da RSCcPN com asma e alergia 

 

A associação da RSCcPN com a asma vem sendo 

avaliada devido a semelhança fisiopatológica de ambas as 

doenças (RICCIARDOLO et al., 2020). A prevalência da asma 

na população em geral é de cerca de 5%, já em pacientes com 

RSCcPN chega a 45% (RICCIARDOLO et al., 2020), 

demonstrando assim a íntima relação entre essas doenças. Em 

pacientes com asma e RSCcPN é observado um agravamento 

do processo infamatório dos seios nasais, maior incidência de 

rinite alérgica, obstrução brônquica, predominância de pólipos, 

eosinofilia acentuada e níveis elevados de IgE. O processo 

alérgico mediado por IgE é o principal fator que desencadeia a 

RSCcPN. A alergia é mediada pela resposta imune tipo 2 

caraterística do perfil TH2, esse padrão de resposta medeia a 

patogênese da RSCcPN (RYU; KIM, 2020). 

 

• Associação da RSCcPN com superantígenos  

 

O Staphylococcus aureus (SA) coloniza as vias aéreas de 

até 90% dos pacientes com RSCcPN. O S. aureus produz 

coagulases, toxinas como a toxina-1 da síndrome do choque 

térmico (TSST-1) e enterotoxinas dos tipos A, B, C a U. O S. 

aureus libera as enterotoxinas na mucosa das vias áreas que 

são superantígenos que estimulam a proliferação policlonal de 

células T ao se ligar diretamente na cadeia Vβ do TCR e no 

MHC- classe II da célula apresentadora de antígeno com 

liberação massiva de citocinas IL-4, IL-5 e IL-13 pelos linfócitos 

assim ativados (DEACY; GAN; DERRICK, 2021). Os 
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superantígenos presentes na mucosa dos pacientes com  

RSCcPN contribuem, portanto, para a inflamação eosinofílica e 

produção de IgE policlonal (DEACY; GAN; DERRICK, 2021). 

A estimulação do tecido da mucosa nasal com a 

enterotoxina B de S. aureus (SEB) induz o aumento de IL-1β, 

TNF-α, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13 em pacientes com 

RSCcPN, além de induzir fibroblastos a produzirem fatores de 

crescimento e quimiocinas ativando as células epiteliais (LI; 

LEVAST; MADRENAS, 2017).  

Os superantígenos podem ser um fator de risco para 

RSCcPN e estão relacionados à gravidade da doença. Além 

dos superantígenos produzidos pelo S. aureus, esse patógeno 

libera proteínas que facilitam a invasão e colonização 

bacteriana, ocasionando a diminuição do reparo tecidual  e 

atuando na disfunção epitelial (RYU; KIM, 2020). 

O S. aureus contribui diretamente na gênese da 

inflamação TH2 por induzir as células epiteliais a produzirem a 

TSLP e IL-33 em tecidos de pólipos nasais. A proteína 

semelhante a serina protease D (Spl) produzida por S. aureus 

estimula a produção de IL-33, inflamação eosinofílica em 

RSCcPN e hiperatividade brônquica (STENTZEL et al., 2017). 

As bactérias nasais podem apresentar papel de alérgeno 

causador da RSC principalmente a RSCcPN refratária de longa 

duração necessitando de cirurgias repetidas (TAKEDA et al., 

2019). 

 

• Protocolos experimentais de RSC 

 

Embora a RSC seja uma das doenças mais comuns do 

trato respiratório, é uma das condições médicas menos 
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compreendidas no contexto de doenças das vias aéreas. 

Possui baixa eficácia das opções terapêuticas clássicas, além 

da opção cirúrgica para retirada de pólipos apresentar um alto 

índice de recorrência (SMITH et al., 2018). Diferentes modelos 

experimentais vêm sendo propostos para melhor entender a 

fisiopatologia da RSC, estes podem ser amplamente 

classificados em in vivo e in vitro. 

Os modelos in vivo utilizando camundongos é uma opção 

interessante devido a possibilidade de manipulá-los 

geneticamente e a disponibilidade de uma ampla gama de 

reagentes e anticorpos para investigação das vias de 

sinalização celulares do processo inflamatório tecidual 

envolvido na RSC. Embora a anatomia sinusal de 

camundongos não seja semelhante ao dos seres humanos, o 

epitélio respiratório é o mesmo. Portanto, o remodelamento 

epitelial, infiltração de células inflamatórias e deposição de 

colágeno característicos da doença pode ser avaliada em 

camundongos (AL-SAYED; AGU; MASSOUD, 2017).  

Um protocolo utilizando camundongos da linhagem 

BALB/c estimulados com ovalbumina (OVA), proteína que vem 

sido extensivamente utilizada na indução de processos 

alérgicos como asma, rinite e síndrome da asma e rinite 

alérgicas combinadas (CARAS) (PAIVA FERREIRA et al., 2019, 

2021), em associação com a enterotoxina B estafilocócica 

(SEB) vem sendo utilizado para melhor compreensão da 

RSCcPN (JOO et al., 2021). 

A escolha da SEB como um agente inflamatório indutor 

de RSCcPN se deve ao seu papel em doenças alérgicas como 

asma e pólipos nasais. Além disso, a SEB facilita a 

sensibilização alérgica em modelo experimental de asma e 
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estimula a formação de pólipos nasais humanos e a liberação 

de citocinas TH2, IgE específica, eotaxina e proteína catiônica 

eosinofílica (KIM et al., 2011). 

Muitos pólipos foram observados nas áreas com 

descamação epitelial dos seios da face. Como resultado do 

trauma da mucosa, o tecido conjuntivo se projeta através dos 

defeitos epiteliais e o epitélio regenerado não cobre apenas a 

parte superior da lesão, mas também migra para a base da 

lesão, resultando na formação de microcavidades e criando 

comunicação com o lúmen do seio, o que permite a separação 

do corpo do pólipo em desenvolvimento da mucosa 

circundante. Os pólipos nasais foram caracterizados como um 

tecido conjuntivo estromal edematoso que é mais elevado do 

que a mucosa circundante e é infiltrado por eosinófilos (KIM et 

al., 2011). 

Embora a SEB ou OVA isoladamente recrutassem 

células inflamatórias, a inflamação não foi forte o suficiente para 

formar pólipos nasal, analisada através das lesões no tecido 

nasossinusal de camundongos. No entanto, a combinação de 

OVA e SEB induziu um número significativamente maior de 

lesões polipoides, mostrando o influxo maior de células 

inflamatórias e níveis mais elevados de eotaxina e IL-5 do que 

SEB ou OVA sozinhos, o que pode explicar o mecanismo de 

formação do pólipo nasal. A SEB por ser um superantígeno 

pode reagir com a célula TH2 da inflamação alérgica e estimular 

a secreção de citocinas do tipo 2 e recrutar eosinófilos. 

Consequentemente, a inflamação intensa irá induzir ruptura 

epitelial e formação de pólipos nasais (KIM et al., 2011). 

Para complementar os estudos in vivo se faz necessário a 

compreensão do papel das células na gênese da doença, dessa 
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forma estudos in vitro têm um papel importante. Culturas de 

células epiteliais das vias aéreas humanas oferecem um 

sistema in vitro para o estudo do epitélio na etiologia das 

doenças sinusais bem como o mecanismo subjacente de 

inflamação e hiperresponsividade. As células epiteliais podem 

ser cultivadas de várias maneiras: culturas de órgãos, culturas 

de explantes de tecidos, culturas de células em monocamada e 

as culturas tridimensionais (3D). Em adição, linhagens de 

células do epitelial nasal foram desenvolvidas e são usadas no 

estudo da RSC (AL-SAYED; AGU; MASSOUD, 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

A rinossinusite crônica (RSC) é uma doença que afeta o 

trato respiratório superior. No entanto, devido a sua 

heterogeneidade, atualmente está sendo reclassificada no 

sentido de demarcar uma associação do endotipo da resposta 

imune prevalente e a presença de pólipos nasais. É de extrema 

importância e necessidade o estabelecimento de protocolos 

experimentais in vivo e in vitro para a compreensão dos 

mecanismos fisiopatológicos dessa doença e consequente 

estudos visando a busca de alternativas terapêuticas, uma vez 

que os tratamentos atuais dessa doença não são eficazes em 

seu controle.  
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RESUMO: A inflamação aguda é um processo fisiológico 
mediada inicialmente pela imunidade inata, cuja função é a 
eliminação de agentes nocivos e reparo de danos teciduais. 
Entretanto, quando se torna persistente e duradoura, pode ser 
prejudicial. Dessa forma, pesquisas em modelos animais de 
inflamação submetidos a tratamentos com moléculas bioativas 
têm sido executadas buscando alternativas terapêuticas. Para 
tal, é necessário utilizar fármacos de referência, visando 
comparar os efeitos terapêuticos das novas moléculas. 
Portanto, esse estudo teve como objetivo avaliar e padronizar o 
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uso da Indometacina em modelos murino de edema inflamatório 
e permeabilidade vascular desenvolvidos no laboratório de 
Imunofarmacologia da Universidade Federal da Paraíba/João 
Pessoa, PB. Camundongos da linhagem Swiss foram 
desafiados, no coxim plantar com diferentes agentes flogísticos 
para avaliar a formação do edema de pata e posterior medida 
do edema formado, e com ácido acético no peritônio para 
avaliar a permeabilidade vascular pelo exsudato formado. Os 
resultados demonstraram que a Indometacina foi capaz de 
reduzir o edema de pata induzido pelos agentes flogísticos e 
diminuiu significativamente (p<0,0001) o extravasamento de 
líquido (exsudato) para o peritônio induzido por ácido acético. 
Os resultados confirmam que a Indometacina apresenta efeito 
anti-edematogênico via regulação da permeabilidade vascular, 
tornando-a útil a ser utilizada como droga padrão anti-
inflamatória em diversos modelos murinos de inflamação onde 
o edema seja um dos sinais cardinais desenvolvido.   
Palavras-chave: Inflamação aguda. Indometacina. Efeito anti-
inflamatório. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A inflamação é uma resposta do organismo à um corpo 

estranho/infecção/lesão e ainda por reações autoimunes afim 

de elimina-los e reparar os possíveis danos teciduais no sentido 

de restaurar a homeostase (DANTAS et al., 2020; DYAVAR et 

al., 2021).  

Os mecanismos desenvolvidos na inflamatório envolvem 

a resposta imune inata que está atrelada a vários sinais 

cardinais e sintomas clínicos, incluindo calor, rubor (decorrentes 

de uma vasodilatação), edema (saída de células e fluido do 
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vaso para o interstício), dor (estimulação dos nervos terminais 

por mediadores) e até mesmo perda da função (estimulação 

dos nervos terminais por mediadores) (HAN et al., 2021; 

HERGEMOLLER et al., 2016; PARK; LIM; KIM, 2021).  

A reação inflamatória pode apresentar de formas aguda 

e/ou crônica, esta divisão está baseada de acordo com a 

complexidade e características do processo (HANNOODEE; 

NASURUDDIN, 2020).  

O processo inflamatório agudo consiste em uma 

resposta rápida, com permanência de minutos, horas ou dias, 

associada as alterações vasculares (alteração do fluxo e calibre 

dos vasos) e celulares (migração de neutrófilos para o sitio 

inflamado) (LIU et al., 2020). Quando essa resposta é regulada 

atrelada a formação do processo de cicatrização, a homeostase 

é restaurada. Sendo assim, a inflamação aguda é mediada pela 

imunidade inata, cuja principal função é a eliminação dos 

estímulos nocivos, por meio de uma fase de resolução e 

reparação (AZHAR et al., 2021; RAPPL et al., 2021). Todavia, 

essa resposta protetora, quando persiste e repercute, torna-se 

prejudicial e evolui para um estágio crônico podendo ocasionar 

diversos estados doentios (HAN et al., 2021). Para que isto não 

se estabeleça, é importante intervir ou regular o processo 

inflamatório, por bloqueio das alterações celulares e vasculares, 

pois são eventos cruciais para reação inflamatória (KÖRNER et 

al., 2019). 

O mecanismo fisiopatológico, ocorre quando o agente 

invade ou rompe as barreiras anatômicas em proximidade e 

atingindo os vasos sanguíneos locais, fazendo com que as 
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plaquetas se agreguem no local da lesão promovendo 

vasoconstrição para suprimir o sangramento (FARZAEI et al., 

2019).  

Os mastócitos teciduais são ativados e liberam seus 

grânulos contendo histamina que age sobre o vaso promovendo 

a vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular 

(KOLKHIR et al., 2021). Em adição, os macrófagos são ativados 

via o reconhecimento de padrões moleculares associados aos 

patógenos (PAMPs) ou até mesmo, moléculas produzidas pelas 

células quando sofrem estresses geradores de danos nos 

tecidos, como, por exemplo, os padrões moleculares 

associados aos danos (DAMPs) (FARZAEI et al., 2019;). A 

partir do reconhecimento e  ativação, essas células produzem 

e liberam mediadores pró-inflamatórios, tais como o fator de 

necrose tumoral α (TNF-α), Interleucina-1 β (IL-1β), 

Interleucina-6 (IL-6) (KUMAR; NICHOLLS; WONG, 2018; 

VESTWEBER, 2015).  

Os macrófagos residentes estimulados pelos PAMPs 

produzem quimiocinas e citocinas que atraem os  neutrófilos 

para o local da infecção (LEITE et al., 2016; ROBB et al., 2016). 

Em adição, a liberação dos mediadores ativa as células 

endoteliais de vênulas próximas, que expressam moléculas de 

adesão como as selectinas, integrinas e quimiocinas 

responsáveis pela migração leucocitária para o tecido inflamado 

(WANG et al., 2021).  

As selectinas medeiam fraca ligação dos leucócitos 

sanguíneos ao endotélio, e a força de cisalhamento do fluxo 

sanguíneo faz com que os leucócitos rolem ao longo da 
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superfície endotelial. As quimiocinas produzidas se ligam a 

receptores nos leucócitos em rolamento que resulta na ativação 

das integrinas do leucócito a um estado de alta afinidade de 

ligação promovendo a firme adesão dos leucócitos ao endotélio 

(KOTAS; MEDZHITOV, 2015; KUMAR; ABBAS; ASTER, 2015; 

RAI, 2020; ROBB et al., 2016).  

Os leucócitos, uma vez ligados ao endotélio passam 

pelas junções celulares endoteliais e migram através da parede 

venular, e, no sitio inflamado realiza vários mecanismos 

biológicos, dentre eles, a fagocitose e a secreção de citocinas, 

como Fator Transformador do Crescimento (TGF-β) que 

estimula a proliferação de fibroblasto. Todo esse processo 

acontece para combater o agente agressor  (KUMAR; ABBAS; 

ASTER, 2015; RIBET; COSSART, 2015). 

Em adição, um dos eventos que ocorre na resposta 

inflamatória é a formação do ácido araquidônico (AA), via 

fosfolipídios de membrana. Várias fosfolipases como a A2 

(PLA2) catalisam a hidrólise do segundo ácido graxo dos 

fosfolipídios e, então, o AA, pelas cicloxigenases (COX) é 

convertido em um produto intermediário denominado 

prostaglandina H2 e pela 5-lipoxigenase (LOX) em leucotrienos, 

hidroperoxieicosatetraenoicos (HPETEs) e 

hidroxieicosatetraenoicos (HETEs) (GILBERT; NEWCOMER; 

WERZ, 2021).  

A PGH2 é convertida pelas prostaglandinas sintases em 

diversos derivados como Prostaglandina D2 (PGD2), 

Prostaglandina E2 (PGE2), Prostaglandina F2α (PGF2α) e 

Prostaciclinas (PGI2). As prostaglandinas estão envolvidas em 



USO DA INDOMETACINA COMO DROGA PADRÃO ANTI-
INFLAMATÓRIA EM MODELOS MURINO DE DESORDENS 

INFLAMATÓRIAS AGUDAS NO LABORATÓRIO DE 
IMUNOFARMACOLOGIA DA UFPB 

112 
 

diversos processos fisiopatológicos, como: homeostase, 

trombose, angiogênese, câncer e ulcerações. Elas são 

responsáveis pela exacerbação da inflamação em tecidos e o 

desenvolvimento dos sinais cardinais (JÚLIO et al., 2018; 

SILVA et al., 2017). A PGE2 é responsável pelo aumento da 

permeabilidade microvascular e vasodilatação, acarretando 

dois sinais cardinais da inflamação: rubor e edema (SILVA et 

al., 2017).  

No decorrer da história clínica da inflamação, os 

medicamentos vêm promovendo alívio e cura de determinadas 

enfermidades, principalmente de doenças infecciosas 

(MARTINS et al., 2017). Entretanto, antes desse medicamento  

ser tecnicamente elaborado e introduzido no mercado é 

submetido à várias etapas de pesquisa, no caso do Brasil é 

regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) (LIRA et al., 2016). Uma dessas etapas é a pesquisa 

pré-clínica, que tem como finalidade analisar a eficácia e 

segurança das moléculas candidatas à fármaco. Além disso, 

define-se os parâmetros farmacocinéticos (GUIMARÃES, 

2016).  

Os modelos experimentais de inflamação induzidos por 

agentes flogísticos mimetizam os processos fisiopatológicos da 

inflamação no organismo humano e evidenciam seus possíveis 

mecanismos.     

Assim, com base nas citações acima, esse estudo teve 

como objetivo avaliar e padronizar o uso da droga-padrão, 

Indometacina em modelo murino de edema inflamatório e 

permeabilidade vascular desenvolvidos no laboratório de 



USO DA INDOMETACINA COMO DROGA PADRÃO ANTI-
INFLAMATÓRIA EM MODELOS MURINO DE DESORDENS 

INFLAMATÓRIAS AGUDAS NO LABORATÓRIO DE 
IMUNOFARMACOLOGIA DA UFPB 

113 
 

Imunofarmacologia da Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa, PB. O potencial da droga padrão utilizada em modelos 

experimentais serve de base de comparação entre o efeito anti-

inflamatório dela e das novas moléculas naturais ou sintéticas 

testadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

• Animais 

 

Camundongos (Mus musculus) fêmeas da linhagem 

Swiss, com idades entre 6-8 semanas, pesando de 25 à 35g, 

foram utilizados nesse estudo.  Os animais foram mantidos em 

gaiolas de polipropileno a uma temperatura de 25 ± 2 ºC, em 

ciclos de claro e escuro de 12 horas, com livre acesso à água e 

a uma dieta controlada, a base de ração do tipo pellets 

(PURINA) durante todo o período de experimentação. Ao final 

do experimento os animais foram eutanasiados com overdose 

anestésica intraperitoneal de uma solução de ketamina e 

xilazina (300 mg/Kg e 30 mg/Kg).  Os animais utilizados nesse 

trabalho foram fornecidos pelo biotério Prof. Thomas George do 

IPeFarM/UFPB. Os procedimentos experimentais foram 

analisados e aprovados pelo Comitê de Ética no Uso Animal 

(CEUA/UFPB) sob a certidão nº 003/2016. 

 

• Tratamentos 

 

Para os modelos experimentais com o desenvolvimento de 
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edema e aumento da permeabilidade vascular foram medidos  

o edema de pata e quantificado as proteínas do exsudado 

peritoneal. Os camundongos foram distribuídos em grupos 

(n=6) e submetidos aos modelos experimentais inflamatórios. 

Os animais foram pré-tratados com droga padrão 

(Indometacina 10 mg/kg, via oral) 1 hora antes do desafio com 

os agentes flogísticos. Os animais do grupo salina (grupo basal) 

receberam apenas veículo.  

• Edema de pata induzido por agentes flogísticos: 

Lipopolissacarídeo (LPS), prostaglandina E2 (PGE2), 

Bradicinina (Bk) e Serotonina (5-HT): 

Para o protocolo experimental de edema de pata, os 

animais foram distribuídos nos seguintes grupos: Salina, 

Lipopolissacarídeo (LPS), Prostaglandina E2, Bradicinina (Bk) 

e Serotonina (5-HT). Para tal, os camundongos Swiss foram 

pré-tratados, oralmente, com indometacina (Indo 10mg/kg) ou 

salina e receberam, por via intraplantar, 20 µL das soluções de: 

LPS (25 µg/pata), PGE2 (0,5 nmol/pata - 5µg); bradicinina 

(6nmol/pata) ou 5-HT (5-hidroxitriptamina 1%) nas patas 

esquerdas e salina nas direitas. O grupo Salina recebeu 20 µL 

de salina em ambas as patas. A diferença entre as patas foi 

medida por um paquímetro (mm x10-3) nos intervalos de: 24, 48, 

72, 96 horas (LPS); 15, 30 e 60 min (PGE2); 15 e 30 min (BK) 

ou 15 e 30 min  (5HT) de acordo com o protocolo descrito por 

ALVES et al., 2017; SILVA et al., 2017. 
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• Avaliação da permeabilidade vascular induzida por 

ácido acético: 

 

Camundongos Swiss (n=6) receberam na cavidade 

peritoneal 300 µL da solução de ácido acético (0,6%) 1h após o 

tratamento oral com a Indometacina (Indo 10mg/kg) ou veículo 

(PBS), com exceção do grupo basal que receberam 300 µL de 

PBS utilizando a mesma via de administração, servindo como 

controle da eficácia na indução da inflamação. Após 20 min do 

estímulo com ácido acético 0,6%, os animais foram 

eutanasiados por deslocamento cervical e tiveram seus 

peritônios lavados com 3 mL de água destilada. Após esse 

procedimento, 50 µL de cada amostra foram transferidas para 

placa de 96 poços, juntamente com 150 µL de reagente de 

biureto (Labtest) conforme a orientação do fabricante do Kit. A 

placa foi incubada por 10 min em estufa de 37 oC e a medida do 

extravasamento vascular foi estimada indiretamente pela 

intensidade da cor azul, obtida com a determinação das 

absorbâncias a 540nm, utilizando leitor de microplacas (SILVA 

et al., 2017). 

• Análise estatística  

Os resultados foram analisados utilizando os testes 

estatísticos (ANOVA one-way, pós-teste de Bonferroni e pós-

teste de Tukey) apropriados do programa GraphPad Prism 

versão 7.0 e foram considerados significativos os valores com # 

p < 0,05 (GraphPad Software Inc., San Diego, U.S.A.). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Efeito da Indometacina na formação do edema de pata 
induzido por Lipopolissacarídeo (LPS): 

O gráfico 1 apresenta os resultados dos animais dos 

diferentes grupos pré-tratados com Indometacina (Indo 10) e 

desafiados com LPS. O grupo LPS desenvolveu o edema de 

pata nos tempos (p<0,001), nos tempos analisados (24h, 48h, 

72h e 96h) quando comparado ao grupo basal. Todavia, o grupo 

Indo 10 (Droga-padrão) apresentou inibição significativa 

(p<0,001; p<0,01; p<0,05) na formação do edema de pata em 

24, 48, 72 horas após o estímulo com LPS, quando comparado 

ao grupo LPS.  
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Gráfico 1: Efeito antiedematogênico da Indometacina em 
animais desafiados com a LPS analisados em diferentes 
tempos 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O gráfico representa a média ± E.P.M. da diferença entre as patas por 

diferentes tempos após a injeção, em função dos tratamentos. Os dados 

foram submetidos à análise de variância ANOVA one-way, seguida do pós-
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teste de Bonferroni. # p < 0,05 ;  ## p < 0,01;  #### p < 0,0001  comparação 

entre grupo controle e basal; * p < 0,05; ** p < 0,01; **** p < 0,0001 para 

comparação do grupo tratados com o  grupo controle. 

 

O lipopolissacarídeo (LPS), componente da parede de 

bactérias Gram - negativas, é detectado pelo receptor do tipo 

Toll-4 (Toll-like receptor 4 - TLR4) nas células do sistema imune 

inato (ZULIANI-ALVAREZ et al., 2017) e, sua ativação 

culminará na ativação do fator nuclear-kappa B (NF-kB), que 

transcreverá genes para a síntese de mediadores pro-

inflamatórios, especialmente fator de necrose tumoral-α (TNF-

α), a interleucina-1 (IL1-β) e interleucina-6 (IL-6) (ALAM et al., 

2019;  YANG et al., 2019). Essas citocinas atuarão em tecidos 

alvos, como vasos sanguíneos, promovendo vasodilatação, 

extravasamento de líquido e proteínas plasmáticas, bem como 

migração de leucócitos, principalmente neutrófilos para o sítio 

inflamado (FATHIMATH MUNEESA et al., 2021). 

Nesse estudo, observamos que o pré-tratamento com a 

Indometacina na dose de 10 mg/kg, no modelo de edema de 

pata induzido por LPS, inibiu a formação do edema em até 72h, 

evidenciando seu efeito anti-inflamatório. Esse efeito pode estar 

correlacionado com sua ação sobre as células do tecido 

inflamado impedindo que elas produzam e liberem mediadores 

inflamatórios (citocinas). 

Em adição, analisamos o efeito da indo nos possíveis 

mediadores inflamatórios com o intuito de elucidar os 

mecanismos de ação envolvidos.  
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A fase inicial da inflamação é mediada, principalmente 

pela PGE2, BK e 5-HT (serotonina), as quais foram utilizadas, 

isoladamente, na indução do edema de pata. 

 

 

2. Efeito da Indometacina na formação do edema de pata 
induzido pela Prostaglandina E2: 

O gráfico 2 apresenta os resultados obtidos nos animais 

pré-tratados com Indometacina (Indo 10) e desafiados com 

PGE2. O grupo PGE2 (animais não tratados e desafiados com a 

PGE2) desenvolveu o edema de pata nos tempos analisados 

(30 e 60 min, p<0,0001) quando comparado ao grupo basal. Em 

contrapartida, a droga padrão, Indo 10, reverteu a resposta 

edematogênica (p<0,0001) induzida pelo agente flogístico, nos 

tempos analisados, quando comparado ao grupo PGE2. 

A prostaglandina da série E2 pertence à família dos 

eicosanoides, proveniente da metabolização do ácido 

araquidônico, onde está esterificado nas membranas das 

células, e é liberado para citosol por meio da PLA2 (fosfolipase 

A2 não esterificada). No citosol sofre ação das COXs 

(cicloxigenases) que catalisam duas reações sequenciais, 

assim a PGE2 é gerada a partir do intermediário PGH2 sob ação 

da enzima PGES (prostaglandina E sintetase) (DI DATO et al., 

2020; GARCÍA-POSADAS et al., 2018).  
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Gráfico 2: Efeito antiedematogênico da Indometacina 

em animais desafiados com a PGE2 analisados em diferentes 

tempos 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
O gráfico representa a média ± E.P.M. da diferença entre as patas por 30 e 
60 minutos após a injeção, em função dos tratamentos. Os dados foram 
submetidos à análise de variância ANOVA one-way, seguida do pós-teste 
de Bonferroni. #### p < 0,0001 comparação entre grupo controle e basal;  **** 
p < 0,0001    para comparação do grupo tratados com o  grupo controle. 
 

A produção da PGE2 ocorre por estímulos inflamatórios 

associados a COX-2, na qual desempenha funções tais como: 

vasodilatação, aumento da permeabilidade e dor. Isso ocorre 

via ativação de seus receptores de superfície celular específico 

do tipo EP, acoplados à proteína G nas células envolvidas no 

sítio inflamado (GAO et al., 2016; OZEN et al., 2018).  

Nesse trabalho, observamos que os animais desafiados 

com PGE2 e pré-tratados com a Indo 10 apresentaram 

diminuição do edema. Portanto, a Indo 10 antagoniza o receptor 
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EP, resultando na diminuição da liberação de mediadores, 

consequentemente inibindo a vasodilatação e extravasamento 

plasmático.  

 

3. Efeito da Indometacina na formação do edema de pata 
induzido pela Bradicinina (BK): 

O gráfico 3 apresenta os resultados obtidos nos animais 

pré-tratados (v.o) com Indo 10, uma hora antes de cada desafio 

com a bradicinina (BK). No modelo experimental de edema de 

pata induzido pela Bk, observamos que o agente flogístico 

induziu (p < 0,0001), nos tempos analisados (15 e 30 minutos), 

o edema de pata, quando comparado com o grupo basal. No 

entanto, o tratamento com Indo 10, reduziu (p < 0,001; p< 

0,0001) o edema de pata induzido pela Bk nos tempos de 15 e 

30 min. 

Gráfico 3: Efeito antiedematogênico da Indometacina em 
animais desafiados com a Bk analisados em diferentes tempos 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

O gráfico representa a média ± E.P.M. da diferença entre as patas por 15 e 

30 minutos após a injeção, em função dos tratamentos. Os dados foram 

submetidos à análise de variância ANOVA one-way, seguida do pós-teste 

de Bonferroni. #### p < 0,0001 comparação entre grupo controle e basal; *** 

p < 0,001;  **** p < 0,0001    para comparação do grupo tratados com o  

grupo controle. 

 

A bradicinina (BK) é um mediador inflamatório envolvida 

no sistema das cininas plasmáticas com ação pro-inflamatória 

promovendo a vasodilatação, o aumento da permeabilidade 

vascular e alterações celulares (JOEDICKE et al., 2018). Em 

adição, sua ação ocorre pela via de ativação dos receptores B1 

e B2 acopladas a proteína Gi/o contidas nas células endoteliais. 

O receptor do tipo B1 está mais envolvido na formação e na 

manutenção dos sinais cardinais da inflamação aguda 

(OLIVEIRA JÚNIOR; PORTELLA JUNIOR; COHEN, 2016). 

Quando a bradicinina se liga ao receptor B, no endotélio dos 

vasos, o complexo Bk-B1 leva à ativação das proteínas Gi/o que 

após trocar o GDP por GTP se dissociam em dímero Gio/-βϒ 

que diretamente ativa a fosfolipase A2 (JAROCKI et al., 2019; 

ROUHIAINEN et al., 2019).  

Uma vez a PLA2 ativada converterá o fosfolipídio de 

membrana (forma esterificada) em ácido araquidônico (AA) que 

é convertido em um produto intermediário denominado PGH2 

pelas COX. Nessa situação, a PGH2 é convertida pela 

prostaglandina sintase em PGE2, indutora da dor, febre e 

inflamação (DI DATO et al., 2020).   
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A Indo 10 reduziu a formação do edema de pata induzido 

pela BK inibindo portanto, os efeitos da bradicinina. 

 

4. Efeito da Indometacina na formação do edema de pata 
induzido pela Serotonina (5-HT): 

O gráfico 4 mostra que a 5-HT quando administrada na 

pata dos camundongos que não foram tratados com a 

indometacina induz a formação do edema de para de forma 

significativa (p < 0,0001) quando comparado aos animais do 

grupo basal. Nos animais pré-tratados com Indo 10 uma hora 

antes do desafio com a Bk, observamos que, nos primeiros 15 

minutos, o tratamento não foi capaz de reduzir o processo 

edematogênico, quando comparado com os animais do grupo 

5-HT (não tratados), entretanto, já no tempo de 30 minutos, a 

droga padrão foi capaz de reduzir (p<0,05) o tamanho da pata 

do animal. 

A serotonina 5-HT, é um dos mediadores inflamatórios liberada 
no sitio inflamado indutora de edema.Quando liberada por 
células inflamatórias, a 5-HT atua em diversos estágios do 
processo inflamatório, como nas alterações vasculares, com 
aumento da permeabilidade e promove direta ou indiretamente 
o recrutamento de leucócitos (RETAMAL et al., 2021). 
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Gráfico 4: Efeito antiedematogênico da Indometacina em 
animais desafiados com a 5-HT analisados em diferentes 
tempos 

 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

O gráfico representa a média ± E.P.M. da diferença entre as patas por 15 e 

30 minutos após a injeção, em função dos tratamentos. Os dados foram 

submetidos à análise de variância ANOVA one-way, seguida do pós-teste 

de Bonferroni. #### p < 0,0001 comparação entre grupo controle e basal; * p 

< 0,05   para comparação do grupo tratados com o  grupo controle. 

  

Os receptores serotoninérgicos, tais como 5HT-1 e 5-

HT3, foram descritos por estarem associados com a modulação 

da degranulação de mastócitos (FLANAGAN et al., 2019; 

SZABO et al., 2018). Dessa forma, este mediador atua na fase 

inicial do processo inflamatório. O pré-tratamento com  a Indo 

10 nos animais desafiados com a 5-HT  promoveu inibição da 

formação do edema de pata, demonstrando que esse efeito 
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está associado a inibição das vias de sinalização induzidas por 

5-HT. 
 

5. Efeito anti-inflamatório da Indometacina na 
permeabilidade vascular induzida por ácido acético 
 

No gráfico 5 observa-se aumento do extravasamento de 

proteínas totais (exsudato), no sitio inflamado induzido pelo 

ácido acético em relação ao grupo basal. O tratamento dos 

animais com a Indometacina reduziu significantemente 

(p<0,0001) o extravasamento de proteínas para o sitio 

inflamado induzido pelo ácido quando comparado com os 

animais desafiados com ácido sem tratamento. 

Gráfico 5: Efeito da Indometacina na permeabilidade 
microvascular induzida por ácido acético (Aa) 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
O gráfico representa a média ± E.P.M. das densidades ópticas do lavado 

peritoneal, em função dos tratamentos. Os dados foram submetidos a 
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análise de variância ANOVA one-way, seguida do pós-teste deTukey. ### 

p<0,001 comparação entre grupo controle e basal; **** p<0,0001 para 

comparação dos grupos tratados com o grupo controle. 

O ácido acético, quando injetado de forma 

intraperitoneal, induz contorções abdominais e extravasamento 

de líquidos ricos em proteínas (exsudato) devido à liberação de 

vários mediadores presentes no processo inflamatório, como 

PGE2, BK e citocinas (SILVA et al., 2017). 

Uma substância que iniba o extravasamento de fluidos 

pode colaborar para a redução tanto da formação de edema, 

como para a migração de leucócitos para o sitio inflamado. 

Dessa forma, a Indometacina administrada antes da injeção de 

ácido acético preveniu o extravasamento de proteínas para a 

cavidade peritoneal e consequentemente reduziu o edema 

demonstrando claramente seu efeito sobre a vasculatura que 

ladeia o sítio inflamado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os dados obtidos nesse estudo demonstram que a 

Indometacina apresenta efeito antiedematogênico via a 

regulação da permeabilidade vascular, impedindo o 

extravasamento de plasma para o sitio inflamado. Portanto, a 

indometacina tem sido a droga padrão de escolha nos modelos 

experimentais de desordens inflamatórias aguda no laboratório 

de Imunofarmacologia da Universidade Federal da Paraíba, 

João Pessoa, PB.  
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RESUMO: No Brasil, os medicamentos que exigem um controle 

especial são regulados pela Portaria SVS/MS n.° 344 de 12 de 

maio de 1998. É sabido que para prescrição de medicamentos 

contendo substâncias entorpecentes é utilizada a Notificação 

de Receita A (NRA), documento emitido em uma única via a ser 

retida nas farmácias que aviarem o produto, seguindo a 

premissa da legibilidade do documento, o que evita erros de 

medicação e possíveis agravos e lesões aos usuários dos 

medicamentos. Por isso, o estudo objetivou avaliar as NRA 

recebidas pela vigilância sanitária de um município da Região 
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Metropolitana do Recife, quanto ao preenchimento e 

legibilidade. Foi um trabalho observacional, de cunho 

transversal e quantitativo, desenvolvido na sede da vigilância 

sanitária do Município de Goiana, Pernambuco, durante o 

primeiro trimestre de 2020, pré-pandemia da COVID-19. Foram 

analisadas 83 NRA, das quais 9,6% estavam completamente 

ilegíveis, o que reafirma que a educação sanitária permanente 

deve fazer parte das políticas públicas e dos conselho de classe 

dos profissionais envolvidos com a prescrição de 

medicamentos, especialmente, os de controle especial.  

Palavras-chave: Entorpecentes. Legibilidade de receitas. 

Vigilância Sanitária. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os medicamentos podem ser definidos como produtos 

farmacêuticos, tecnicamente obtidos ou elaborados, com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de 

diagnóstico (CFF, 2021).  

No Brasil, os medicamentos que exigem um controle 

especial são regulados pela Portaria SVS/MS n.° 344 de 12 de 

maio de 1998 (BRASIL, 1998). 

Somada a essa portaria que traz o Regulamento Técnico 

sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, 

há a Portaria SVS/MS n.° 06, de 1° de fevereiro de 1999 

(BRASIL, 1999), que apresenta as instruções normativas de 

como proceder esse controle. 

É sabido que para prescrição de medicamentos 

contendo substâncias entorpecentes é utilizada a Notificação 
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de Receita A (NRA), documento emitido em uma única via a ser 

retido nas farmácias que aviarem o produto (BRASIL, 1998). 

De acordo com as normas citadas acima, a Notificação 

de Receita é o documento que acompanhado de receita 

autoriza a dispensação ou aviamento de medicamentos a base 

de substancias constantes das listas “A1" e "A2” 

(entorpecentes), "A3", “B1" e “B2" (psicotrópicos), "C2" 

(retinóides para uso sistêmico) e "C3" (imunossupressores), do 

Regulamento Técnico aprovado pela Portaria 344/98 e de suas 

atualizações (BRASIL, 1998; BRASIL, 1999). 

Vale salientar que, a partir destas NRA aviadas nas 

farmácias privadas, os farmacêuticos responsáveis técnicos 

devem produzir um Relatório Mensal de Notificações de Receita 

A (RMNRA) para entregar nas vigilâncias sanitárias 

responsáveis pela fiscalização, até o décimo quinto dia útil do 

mês seguinte (CRF PR, 2015). 

Esse cuidado frente ao uso racional destes 

medicamentos é justificado pela possibilidade de o usuário 

desenvolver quadros de tolerância e dependência química, 

problema este consoante com o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas – Sisnad, instituído pela Lei Federal 

11.343/2006 (BRASIL, 2006). 

Nela, entende-se entorpecente como “substância que 

pode determinar dependência física ou psíquica relacionada, 

como tal, nas listas aprovadas pela Convenção Única sobre 

Entorpecentes”. Por essa ação no sistema nervoso central e 

possibilidade de causar vício, é imprescindível a fiscalização e 

controle de tais medicamentos (BRASIL, 2006). 

Outra exigência a ser cumprida em qualquer processo de 

prescrição medicamentosa é a apresentada desde a Lei 
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Federal 5.991/1973 (BRASIL, 1973), na qual diz: “somente será 

aviada a receita que seja escrita no vernáculo, redigida sem 

abreviações e de forma legível e que observe a nomenclatura e 

o sistema de pesos e medidas oficiais”. 

Com o passar dos anos, mais normativas importantes no 

ciclo da assistência farmacêutica citam a mesma exigência de 

receitas legíveis, como a RDC 44/2009 da Anvisa (BRASIL, 

2009), que traz como atribuição do profissional farmacêutico a 

avaliação das receitas, observando os seguintes itens: 

 

 
 
Art. 44, incisos: 
I legibilidade e ausência de rasuras e 
emendas; 
II - identificação do usuário; 
III - identificação do medicamento, 
concentração, dosagem, forma farmacêutica e 
quantidade; 
IV - modo de usar ou posologia; 
V - duração do tratamento; 
VI - local e data da emissão; e 
VII - assinatura e identificação do prescritor 
com o número de registro no respectivo 
conselho profissional. 

(BRASIL, 2009, grifo nosso) 
 

 Frente ao exposto, este estudo teve como objetivo 

avaliar as NRA recebidas pela vigilância sanitária de um 

município da Região Metropolitana do Recife (RMR), sobre o 

cumprimento das normas de controle especial de 

medicamentos, quanto ao preenchimento e legibilidade. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi observacional, de cunho transversal e 

quantitativo, desenvolvido na sede da vigilância sanitária do 

Município de Goiana, Pernambuco, durante o primeiro trimestre 

de 2020, pré-pandemia da COVID-19. 

A cidade do estudo apresenta cerca de 80.345 

habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), situado, durante o período da pesquisa, na 

RMR, distando 62Km da capital pernambucana e 51Km da 

capital paraibana, fazendo divisa com a Região Metropolitana 

de João Pessoa. Destaca-se pelas indústrias automobilística e 

farmacoquímica e pela cultura da cana-de-açúcar. 

A pesquisa foi desenvolvida após a aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa do Centro de Ensino Superior e 

Desenvolvimento (CESED), recebendo a CAAE 

11673219.7.0000.5175. 

Para tanto, foi garantido o sigilo das farmácias 

conuintárias privadas envolvidas no serviço de dispensação dos 

medicamentos entorpecentes prescritos nas NR A, 

posteriormente entregues a Vigilância Sanitária local, nos 

RMNRA exigidos pela norma de controle específca. 

Foi utilizado um formulário para registro das informações 

contidas nos campos prescricionais de todas as NRA do 

período do estudo, referindo-se aos dados do local de 

atendimento do paciente e informações do profissional 

prescritor, dados do paciente e os campos do tratamento 

medicamentoso prescrito. 

A coleta dos dados foi realizada sempre na presença de 

um profissional vinculado a vigilância sanitária, sem a utilização 
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de equipamentos para gravação de áudio ou imagem, sem 

câmeras fotográficas e celulares. 

Para avaliar a legibilidade das NRA, utilizou-se os 

parâmetros descritos por Rosa et al. (2009), onde cada palavra 

deveria ser avaliada separadamente, evitando interpretação ou 

dedução, assim, a prescrição deveria ser entendida e não 

interpretada, classificando-as como Legível (leitura fácil, sem 

problema ou perda de tempo para compreensão do que está 

escrito ou com dúvidas para o entendimento de todas as 

palavras, siglas e números), Parcialmente legível (leitura com 

dificuldade, utilizando-se um maior tempo para compreensão do 

manuscrito) e Ilegível (quando, independentemente do tempo 

da análise,foi impossível de entender o que estava escrito). 

Este procedimento de avaliação da legibilidade foi 

realizado por três dos pesquisadores, evitando-se uma única 

interpretação para cada tipo de classificação utilizada.  

As informações obtidas foram apresentdas em tabelas, 

cotendo as variáveis numéricas, empregando-se estatística 

simples de prevalências e medidas de tendência central. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o primeiro trimestre de 2020, foram dispensadas 

83 NRA no município de Goiana nas farmácias privadas, com 

uma média de 28 prescrições aviadas por mês. 

O entorpecente mais prescrito foi a morfina, com 

variadas posologias e quantidades de caixas prescritas. Na 

Tabela 1, estão detalhadas as informações obtidas de cada 

NRA entregues a Vigilância Sanitária local nos RMNRA. A 

presença destas informações são necessárias para garantia da 



LEGIBILIDADE E PREENCHIMENTO DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITA A 

RECEBIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MUNICÍPIO DA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RECIFE 

139 
 

correta dispensação e rastreamento dos prescritores, pacientes 

e/ou compradores. 

 

Tabela 1. Distribuição da frequência das variáveis 

prescricionais das NRA avaliadas pelo estudo. 

Variáveis N % 

Estado 

Paraíba  2 2,4 

Pernanbuco 81 97,6 

 

Data da prescrição 

Ausente 37 44,6 

Presente 46 55,4 

 

Endereço do Serviço de Saúde 

 

NRA institucional 44 53,0 

NRA própria do prescritor 39 47,0 

Sexo do paciente   

Feminino 34 41,0 

Masculino 49 59,0 

 

Especialidade do prescritor 

  

Clínica Geral 16 19,3 

Neurologista 24 28,9 

Oncologista 4 4,8 

Psiquiatra 19 22,9 

Sem indicação 20 24,1 

 

Medicamento prescrito 

  

Metadona 8 9,6 

Metilfenidato 12 14,4 

Morfina 63 76,0 

TOTAL 83 100,00 

Fonte: dados do estudo, 2020. 
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Os RMNRA observados foram entregues dentro do prazo 

previsto: em ate 15 dias do mês subsequente; além disso, 

estavam nos padrões exigidos pela norma técnica específica e 

continham as cópias do verso e anteverso de cada NRA aviada. 

Dos registros feitos no verso das NRA, em todas 

estavam as quantidades dispensadas, números de lotes e, 

quanto a assinatura do farmacêutico comprovando a 

elegibilidade da notificação, apenas 24,1% (20) apresentavam 

esse dado e 38,5% (32) tinham o registro do laboratório 

farmacêutico do medicamento. 

De maneira geral, os dados inseridos nas prescrições 

medicamentosas, em especial das que contenham substâncias 

controladas, auxiliam na rastreabilidade do medicamento, 

definido como o conjunto de mecanismos e procedimentos que 

permitem traçar o histórico, a custódia atual ou a última 

destinação conhecida de medicamentos, segundo o Sistema 

Nacional de Controle de Medicamentos (BRASIL, 2017). 

Percebe-se que houve dispensação de medicamentos 

prescritos em estado diferente de Pernambuco, pois mesmo 

antes da Lei Federal 13.732/2018 (BRASIL, 2018), na qual é 

responsável por alterar o Artigo 35 da Lei Federal 5.991/1973, 

para que qualquer receituário de medicamentos tenha validade 

em todo o território nacional, as NRA já possuíam essa 

autorização, de serem aviadas nas farmácias 

independentemente dos estados que tenham sido emitidas. 

Estabelecimentos que receberem Notificações de 

Receita A e Receitas de Controle Especial provenientes de 

outras UF devem apresentá-las à Autoridade Sanitária local em 
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até 72 horas para averiguação e visto, explica o Conselho 

Regional de Farmácia do Paraná (CRF PR, 2015). 

A prescrição é restrita aos profissionais habilitados que, 

por meio de autorização concedida pelo órgão da Divisão de 

Vigilância Sanitária competente, obtem o talão de notificações 

de receita (BRASIL, 1998). 

Das substâncias permitidas nas notificações consultadas 

neste estudo, foram encontrados os analgésicos opioides, 

representados pela metadona e morfina e pelo 

simpatomimético metilfenidato, empregado no Transtorno do 

Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou como 

nootrópico para, supostamente, aumentar o desempenho 

cognitivo (ANDRADE; GOMES; NUNES, 2018). 

O uso inadequado do metilfenidato pode potencializar o 

surgimento de rações adversas como irritabilidade, xerostomia, 

inapetência, alopecia, paranoia e alucinações auditivas 

(OLIVEIRA; MOREIRA; FONSECA, 2021) 

No caso dos opioides, podem-se definir como 

substâncias que possuem como alvo biológico os receptores 

dos opoidoies endógenos, modulando pré e pós-

sinápticamente os neurônios envolvidos nos processos 

nociceptivos e comportamentais (BICCA, 2012).  

A nomenclatura dos componentes deste grupo de 

fármacos tem se alterado no decorrer dos anos; foram 

inicialmente designados como narcóticos. Este termo porém 

incluía não só as substâncias derivadas da morfina, mas 

também outras que produziam sonolência. Passou-se então a 

designar os derivados naturais de opiáceos e os derivados 

sintéticos de opióides. Entretanto a tendência atual é designar 
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todo o grupo, de forma genérica, como agentes opióides (MELO 

et al., 2020). 

Esses medicamentos são utilizados por pacientes que 

possuam alguma patologia geradora de dores intensas, sendo 

introduzidos, principalmente, para casos de manejo da dor 

oncológica e pós-cirúrgica (NUNES; GARCIA; SAKATA, 2014). 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(BRASIL, 2012), o uso dessa classe entra na escala de dor 

intensa ou moderada, associados ou não aos anti-inflamatorios 

não estoroidais (AINES). 

Os opioides possuem receptores (Mμ, Kappa e Delta) 

espalhados por todo o sistema nervoso central, deste modo, 

apresentam distintos efeitos dependendo do tipo de receptor 

ativado ou inibido, possuindo efeitos desde analgésicos e 

depressores do sistema nervoso central, até podendo causar 

euforia. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

2014, cerca de 70 mil pessoas morrem por ano por overdose de 

opioides (MELO et al., 2020). 

Parte da justifivativa de serem substâncias controladas, 

é a capacidade dos opioides em induzir reações psicológicas e 

fisiológicas frente a interrupção ou redução abrupta do fármaco, 

sendo um padrão indesejável que leva a danos clínicos 

significativos. Segundo o DSM-V leva a sintomas como 

alteração de humor, de sono, náuseas ou vômitos, 

lacrimejamento, midríase, dores musculares ou febre 

associadas a retirada do opioide são critérios diagnósticos da 

abstinência do medicamento (SADOCK; SADOCK, 2017). 

Dos três, morfina e metadona estão presentes na 

Relação Nacional de Medicamentos do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica (BRASIL, 2020), 
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por isso não são adquiridos através do programa de atenção 

básica municipal, devendo ser comprados com recursos 

próprios do usuário ou, se adequados a algum protocolo clínico 

e diretriz terapêutica, devem procurar os serviços estaduais de 

dispensação de medicamentos especializados. 

É fato que mesmo com as restrições para obtenção 

essas drogas são utilizadas também como droga de abuso. De 

acordo com Wiermann et al. (2014) o interesse de uso para 

esse fim, se dá pelas sensações que são promovidas pelo 

medicamento no corpo, como seus efeitos nos receptores de 

percepção, alerta e respiração.  

Logo, é de suma importância que todos os itens estejam 

presentes na prescrição para que o paciente obtenha a melhor 

assistência. Sua ausência impossibilita a elaboração, a 

conferência e a administração da dose correta pelo paciente 

(ARAÚJO; UCHÔA, 2011). Sendo assim, a inviabilidade dos 

elementos nas prescrições possibilita a imprecisão dos 

profissionais, podendo ocasionar danos ao paciente. 

Quanto a legibilidade das NRA, 9,6% (8) estavam 

totalmente ilegíveis, com leitura difícil em quaisquer campos 

prescricionais das notificações. Abaixo, na Tabela 2, 

encontram-se as informações para legibilidade de cada campo 

analisado. 
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Tabela 2. Análise quanto à legibilidade das 83 NR A 
consultadas.  

Variáveis N % 
 
Dados do Prescritor 

  

Legível 46 55,42 
Parcialmente legível 24 28,92 
Ilegível 13 15,66 

 
Dados do Paciente  

  

Legível 33 39,76 
Parcialmente legível 37 44,58 
Ilegível 13 15,66 

 
Nome do Medicamento 

  

Legível 46 55,42 
Parcialmente legível 29 34,94 
Ilegível  8 9,64 

 
Dosagem 

  

Legível 42 50,60 
Parcialmente legível 27 32,53 
Ilegível 14 16,87 

 
Posologia 

  

Legível 37 44,58 
Parcialmente legível 30 36,14 
Ilegível 16 19,28 

TOTAL 83 100,00 

Fonte: dados do estudo, 2020. 
 

 

Angonesi e Rennó (2011) definem dispensação como o 

ato farmacêutico no qual entrega medicamentos admitindo a 

responsabilidade por informar ao paciente sobre o uso 

apropriado dos mesmos, restringindo os possíveis Problemas 

Relacionados a Medicamentos (PRM) e, para tanto, há 
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dependência da capacididade de leitura e identificação de todas 

as informações da receita.   

Observando as prevalências de informações 

parcialmente legíveis e ilegíveis nas NRA consultadas, 

possivelmente há uma transgressão ao Código de Ética Médica 

(CFM, 2018), no qual diz ser vedado ao médico receitar, atestar 

ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível. 

Consoante com a RDC 44/2009 da Anvisa (BRASIl, 

2009), durante o ato da dispensação, há necessidade de avaliar 

a receita conforme sua legibilidade, identificando o prescritor e 

usuário, o medicamento e sua posologia indicada, local e data 

da emissão. É orientado que o prescritor deve ser contatado 

para esclarecer eventuais problemas ou dúvidas detectadas no 

momento da avaliação da receita. 

Ainda, a Anvisa determina que não podem ser 

dispensados medicamentos cujas receitas estejam ilegíveis ou 

que possam induzir a erro ou confusão. 

Entendendo a gravidade deste problema, seria mais fácil 

evitar erros de medicação oriundos desde a etapa da 

prescrição, impedindo a sistemática de erro global no processo 

do uso de medicamentos. 

De acordo com Rocha (2019) este deve ser um elemento 

prezado tanto em notificações quanto em prescrições, mas se 

houver dificuldades sob a legibilidade da prescrição médica 

pode dificultar a avaliação do farmacêutico e causar 

importantes agravos à saúde, com relevantes repercussões 

econômicas e sociais que, de certa forma, interferem 

diretamente na vida dos pacientes, afetando a adesão ao seu 

tratamento. Semelhantemente para Silva e Lima (2017), as 
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prescrições devem ser escritas de forma a garantir a 

legibilidade e consequente entendimento destas. 

Do contrário, o profissional farmacêutico é amaparado 

pelo seu Código de Ética (CFF, 2021) com a possibilidade de 

se negar em aviar receitas medicamentosas ilegíveis, no qual 

traz como direito exigir dos profissionais da saúde o 

cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial 

quanto à legibilidade da prescrição e demais aspectos legais e 

técnicos. Ainda, é dever do farmacêutico avaliar a prescrição, 

decidindo, justificadamente, pela não dispensação ou 

aviamento, sendo uma das justificativas a ilegibilidade. 

Os Conselhos Regionais de Medicina recebem 

denúncias através dos sítios eletrônicos de cada regional, 

devendo ser dirigidas ao presidente da regional do local onde 

ocorreram os fatos a serem apurados. No entanto, as denúncias 

não são anônimas e as partes devem ser identificadas. 

Em estudo de Volpe et al. (2016), comparando a 

substituição de receitas manuais por eletrônicas como uma 

prática para aumentar a segurança do paciente, foi detectado 

que a utilização do sistema de prescrição eletrônica foi 

associada à redução significativa dos fatores de risco para erros 

de medicação nos seguintes aspectos: ilegibilidade, prescrição 

com nome comercial e presença de itens essenciais que 

proporcionam prescrição eficaz e segura. 

Outra forma de tentar resolver esse problema é sugerida 

por Fallaize, Dovey e Woolf (2018) através do estudo que 

detectou a prática de usar letras de forma (caixa alta ou em 

maiúsculo) como fator redutor de erros de medicação,sugerindo 

uma melhora na legibilidade das receitas. 
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Para Santi (2016), em livro publicado pela Organização 

Pan-americana de Saúde sobre Uso Racional de 

Medicamentos, tratando-se da fundamentação em condutas 

terapêuticas e nos macroprocessos da Assistência 

Farmacêutica, diz que na prescrição devem constar, de forma 

objetiva, legível e dentro dos padrões definidos pelos órgãos 

reguladores, todas as orientações sobre o tratamento 

medicamentoso e/ou não medicamentoso a ser seguido pelo 

paciente. 

 Ainda, há a descrição de benefícios de um sistema 

informatizado de prescrição eletrônica sobre o sistema de 

prescrição manual, como a redução do risco de confusão entre 

medicamentos com nomes parecidos, menor risco de erros 

causados pelos procedimentos complexos usados em 

farmácias e identificação mais fácil do prescritor e a legibilidade, 

que o que melhora a identificação do paciente e dos 

medicamentos. 

 

CONCLUSÕES  

 

A prescrição é instrumento indispensável para que se 

obtenha sucesso na terapêutica, associando a sua legibilidade 

como fator imprescindível para se evitar erros de medicação e 

e respostas negativas derivadas do uso irracional dos 

medicamentos. 

Além da possível troca do fármaco, a inexistência de 

informações exigidas como o nome e/ou contato do prescritor, 

por exemplo, impossibilita a comunicação entre os profissionais 

envolvidos no ciclo da assistência farmacêutica. 
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Fica entendido que a elaboração de documentos que 

contenham a indicação do uso de medicamentos, seja uma 

notificação de receita ou a própria prescrição da receita, deve 

ser feita seguindo todas as orientações sanitárias e 

profissionais para que se garanta a segurança do paciente e, 

consequentemente, melhoria da sua qualidade de vida. Por 

mais que as notificações avaliadas neste estudos estivesses 

com seus campos prescricionais preenchidos, observou-se 

dificuldade na leitura e até casos de ilegibilidade completa dos 

documentos. 

Sugere-se a partir desse estudo programas de educação 

sanitária permanente como parte das políticas públicas e dos 

conselho de classe dos profissionais envolvidos com a 

prescrição de medicamentos, especialmente, os de controle 

especial. 
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RESUMO: Com o crescente uso de medicamentos 
psicotrópicos e entorpecentes, a sociedade passa a tratar 
sintomas psíquicos de maneira imediata certificando-se que tais 
medicamentos irão aliviar instantaneamente seu sofrimento, 
atrelado ao alívio imediato, e com isso surge uma realidade 
preocupante servindo de alerta para toda a população do uso 
indiscriminado de medicamentos psicotrópicos. Neste contexto 
foi realizado um estudo transversal, com abordagem 
quantitativa, que teve como objetivo investigar a utilização de 
medicamentos psicotrópicos e entorpecentes desenvolvido no 
Centro de Atenção Psicossocial do Município de Queimadas, 
Paraíba. A amostra foi constituída por 110 prontuários e 
apresentou uma prevalência do sexo masculino (56 %). Dentre 
os principais motivos que levaram os pacientes a procurar o 
CAPS, se destacam alucinações audiovisuais (29%), 
agressividade (28%), insônia (25%), tentativa de suicídio (22%) 
e depressão (14%). Dentre os principais medicamentos 
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prescritos estão Prometazina (11,98%), seguido de Haloperidol 
(10,72%), Clonazepam (9,46%), Diazepam (7,54%), 
Risperidona (8,515), o bom uso desses medicamentos envolve 
sempre a dispensação, seleção do medicamento otimizando 
sempre a dose e a duração correta. Diante disto, o farmacêutico 
deve realizar a verificação e o monitoramento dos psicotrópicos 
e entorpecentes e ser responsável pela difusão das 
informações sobre o uso racional, em melhora aos efeitos 
farmacoterapêuticos através da orientação clínica, do 
aconselhamento, planejamento educativo e motivacional, 
preparação dos protocolos clínicos e o acompanhamento dos 
procedimentos de administração. 
Palavras-chave: Assistência à Saúde Mental. Medicamentos 
de Saúde Mental. Fármacos Atuantes no Sistema Nervoso 
Central. Assistência Farmacêutica. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O conceito de Saúde mental é mais amplo que a 

ausência de transtornos mentais. Houve uma reorganização 

dos serviços de saúde mental e criação da rede de atenção à 

saúde psicossocial (RAPS) que abrange a atenção básica 

visando à consolidação de um modelo assistencial de base 

comunitária, deixando para trás um modelo de assistência 

hospitalocêntrico e supressor, no qual o portador de transtorno 

mental era totalmente segregado do convívio social e familiar, 

e passou a adotar políticas de saúde mental que buscam 

desinstitucionalizar e ressocializar com práticas voltadas para o 

cuidado (MOTTA; MORÉ; NUNES, 2017). 

Estima-se que os transtornos de saúde mental afetam 

uma em cada dez pessoas em todo o mundo, além disso, 

avalia-se que cerca de 700 milhões de pessoas sofram de 
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doenças mentais e neurológicas e apresentam 13% do total de 

enfermidades do mundo (SANTOS, 2018). 

A atenção em saúde mental é oferecida no Sistema 

Único de Saúde (SUS) através de uma rede de atenção 

composta por Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os 

Serviços Residenciais Terapêuticos, os Centros de Convivência 

e Cultura, as Unidades de Acolhimento e os leitos de atenção 

integral em Hospitais Gerais (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 

2015). 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) deverão 

assumir seu papel estratégico na articulação e no tecimento 

dessas redes, tanto cumprindo suas funções na assistência 

direta e na regulação da rede de serviços de saúde, trabalhando 

em conjunto com as equipes de Saúde da Família e Agentes 

Comunitários de Saúde, quanto na promoção da vida 

comunitária e da autonomia dos usuários, articulando os 

recursos existentes em outras redes: sócio- sanitárias, jurídicas, 

cooperativas de trabalho, escolas e empresas (BRASIL, 2004). 

De acordo com a Portaria 336/2002, os Centros de 

Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes 

modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III. CAPS I 

e CAPS II são definidos por ordem crescente de 

porte/complexidade e abrangência populacional. Cada um 

apresenta características próprias, desde o tipo de estrutura 

física até o quadro de profissionais multidisciplinares que 

compõem cada modalidade. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE), a cidade de Queimadas apresenta uma população 

estimada em 44.388 pessoas. Considerada uma microrregião 

de Campina Grande faz limites também com os municípios 

Caturité, Barra de Santana, Aroeiras, Gado Bravo e Fagundes. 
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Apresenta serviços de saúde de atenção integral ao cidadão e 

a sua família, de forma descentralizada e regionalizada (IBGE, 

2021). 

A Política de Saúde Mental da cidade de Queimadas-PB 

está estruturada nas Redes de Atenção Psicossocial (RAPS), 

na qual o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) pertencente 

ao município está inserido na modalidade CAPS I recebendo 

usuários do município e de regiões vizinhas. Dentre os 

medicamentos dispensados pela farmácia estão aqueles 

pertencentes às listas A1, A2, B1 e C1 da Portaria 344/98.  

Por se tratar de medicamentos com substâncias que 

causam dependência psíquica e física, encontram-se apoiados 

na portaria 344/98, estabelecendo maior controle sob a 

dispensação. O aviamento dos medicamentos psicotrópicos 

depende, sobretudo, de um diagnóstico específico como 

também da apresentação da notificação de receita especial, 

entregue no ato da dispensação. Deve estar expressa a 

identificação do paciente, medicamento prescrito de forma 

legível, sem rasuras e a assinatura do prescritor acompanhada 

ou não do carimbo, constando sua inscrição no Conselho 

Regional (CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE SÃO 

PAULO, 2021).  

O profissional de saúde tem um grande papel não só na 

investigação, que evitaria consequências negativas como a 

morbi-mortalidade, mas também no incentivo à população, 

informando-a, sobre a importância da qualidade de vida tanto 

em seu estado físico como psicológico, através da educação 

em Saúde que envolve toda uma participação de uma equipe 

multiprofissional de forma contínua e de qualidade; Essa 

participação contribui diretamente no tratamento, através do 
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controle e até mesmo na prevenção de doenças (MOTA; SILVA, 

2019).  

O farmacêutico está fortemente incluso neste contexto, 

interagindo com a equipe multidisciplinar e pacientes, se 

legitimando cada dia mais. Nos anos de 2000, através da 

Resolução 585/13, o Conselho Federal de Farmácia, 

estabeleceu as atribuições clínicas do farmacêutico relativas ao 

cuidado à saúde, nos âmbitos individual e coletivo que, por 

definição, estabelece e conduz uma relação de cuidado 

centrada no paciente; desenvolve, em colaboração com os 

demais membros da equipe de saúde, ações para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e 

de outros problemas de saúde; Participa do planejamento e da 

avaliação da farmacoterapia para que o paciente utilize de 

forma segura os medicamentos de que necessita.  

A atenção ao paciente para sua conscientização durante 

o tratamento é indispensável, tornando imprescindível a 

atuação de uma equipe multidisciplinar para o seu bem estar.  O 

farmacêutico, como parte integrante desta equipe e como 

profissional responsável ao tratamento, por meio da Atenção 

Farmacêutica, torna-se essencial para a qualidade do processo 

farmacoterapêutico e educacional, contribuindo com uma 

farmacoterapia segura aos pacientes (JUSTINO; 

NASCIMENTO; MELO, 2020). Sendo assim, o farmacêutico 

deve acompanhar a visita médica, discussões de casos 

clínicos, podendo esta aproximação, influenciar de forma 

positiva, o perfil de prescrição (RECH; FRANCELLINO; 

COLACITE, 2019). 

Diante do exposto o presente artigo visa estudar a 

utilização de medicamentos psicotrópicos e entorpecentes no 

Centro de Atenção Psicossocial de Queimadas, PB. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal, com abordagem 

quantitativa, desenvolvido no Centro de Atenção Psicossocial 

do Município de Queimadas, Paraíba.  

Foram analisados 110 prontuários de pacientes 

cadastrados no serviço de saúde mental no período de janeiro 

a julho de 2019, os quais receberam medicamentos na farmácia 

do CAPS via Notificação de Receita B1 e Receituário de 

Controle Especial. Os pacientes que receberam tratamento 

dispensado através da Notificação de Receita A e notificação 

de receita B1 contendo a forma farmacêutica injetável, não 

foram objetos desse estudo.  

Através de um formulário estruturado contendo 

informações sociodemográficas, clínicas e da farmacoterapia 

foi possível traçar um perfil de utilização de medicamentos 

psicotrópicos e entorpecentes.  Para a identificação e 

classificação dos medicamentos utilizou-se o emprego do 

código ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Index, 

ATC/DDD Index), elaborado pelo World Health Organization 

Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, através 

da classe terapêutica e seu respectivo nível no código ATC. As 

interações medicamentosas mais prevalentes foram analisadas 

através do sistema UPTODATE, disponibilizado pela Unifacisa, 

instituição vinculada à pesquisa.  

Os dados foram analisados e apresentados na forma de 

gráficos e tabelas, utilizando o software Microsoft Excel, em que 

foi possível delinear e identificar as informações presentes nos 

prontuários. Este projeto foi encaminhado e aprovado pelo 

Comitê de Ética da Unifacisa, sob o número do parecer 

3.738.879. Encontra-se, dessa forma, de acordo com as 
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diretrizes éticas da pesquisa com seres humanos, 

recomendadas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), expressas na Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente estudo foram analisados 110 prontuários, 

desses 56 (51%) são do sexo masculino; com idades entre 03 

e 87 anos, e a média de idade foi de 40 anos. Quanto a sua 

profissão, observou-se que a maioria era agricultor (13,36%), 

solteiro (52,72%) com uma renda familiar de até 1 salário 

mínimo (63,6%), conforme mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1. Dados sociodemográficos dos pacientes atendidos 
em um CAPS no município de Queimadas, PB, Brasil. 

IDENTIFICAÇÃO Nº % 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

Total 

 

54 

56 

110 

 

49 

51 

100 

Naturalidade 

Queimadas 

Outros Municípios 

Total 

 

49 

61 

110 

 

44,55 

55,45 

100 

Estado Civil 

Solteiro 

 

58 

 

52,72 
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Casado 

Viúvo 

Outros 

Total 

33 

09 

10 

110 

30 

8,18 

9,09 

100 

Profissão 

Agricultor(a) 

Estudante 

Não Descrito 

Outros 

Total 

 

15 

12 

42 

41 

110 

 

13,36 

10,90 

38,18 

37,27 

100 

Renda Familiar 

Até 1 salário mínimo 

De 1 a 2 salário mínimo 

De 2 a 3 salário mínimo 

Acima de 3 salário mínimo 

Não Descrito 

Total 

 

70 

07 

02 

01 

30 

110 

 

63,6 

6,36 

1,81 

0,90 

27,27 

100 

Fonte: pesquisa direta, 2021. 

 

A literatura tem demonstrado resultados distintos em 

diferentes estudos, como apresentado por Gusmão e 

colaboradores (2021) os quais apontam uma maioria do sexo 

feminino e a média de idade sendo de 36 anos que fazem a 

utilização de medicamentos. Evidencia-se que o estado civil 

relacionado aos transtornos mentais é um assunto controverso 
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na literatura, pois, enquanto alguns estudos encontraram 

associação, outros divergem (SANTOS, et al. 2019). 

Duarte et al. (2020) afirma que ser mulher aumenta em 

2,73 vezes a chance de apresentar um transtorno mental mais 

que o dobro de chance do que o sexo oposto. O ambiente e as 

relações também surgem como explicativos da maior 

prevalência de adoecimento, levando em consideração os 

casos de violência, abuso e discriminação aos quais as 

mulheres estão mais expostas e que tendem a aumentar em 

períodos de isolamento. Além dos fatores biopsicossociais que 

podem colaborar para a diferença entre os percentuais de 

transtornos mentais entre homens e mulheres (SENICATO; 

AZEVEDO; BARROS, 2016).  

Destaca-se que a maior prevalência no sexo masculino 

pode estar relacionada à vulnerabilidade das mulheres aos 

fatores hormonais, sociais e psicológicos, à facilidade de 

identificar seu sofrimento psíquico e admiti-lo e de buscar ajuda 

de serviços especializados para tratamento.  

Em relação ao estado civil, houve um maior consumo de 

medicamentos psicotrópicos entre os solteiros (52,72%), 

seguido dos casados (30%). No ano de 2015, Silva e 

colaboradores observaram que a grande maioria (69,5%) dos 

entrevistados eram casados. 

Quanto a profissão, a grande maioria não descreveu 

(38,17%), seguido de uma alta porcentagem de agricultor 

(13,36%), na qual (63,6%) dos usuários chega a receber uma 

renda familiar de até 1 salário mínimo. Resultado similar foi 

encontrado por Silva et al. (2015), em estudo sobre o perfil 

epidemiológico dos usuários de benzodiazepínicos na atenção 

primária à saúde, em que a maioria (77,6%) dos usuários 

afirmaram receber até 1 salário mínimo.  
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Os principais motivos que levaram à consulta no CAPS 

foram agressividade (28%), alucinações audiovisuais (29%), 

insônia (25%), tentativa de suicídio (22%) e depressão (14%). 

Essencialmente os psiquiatras foram os profissionais 

responsáveis pelo diagnóstico, entretanto, alguns pacientes 

vinham encaminhados por neurologista, os quais já 

determinavam o diagnóstico. Um estudo realizado em Curitiba-

PR, com o objetivo de caracterizar o perfil do portador de 

transtorno mental em tratamento no Centro de Atenção 

Psicossocial, evidencia-se que (67,7%) dos entrevistados 

tentaram suicídio (BORBA, et al. 2017). Observou-se que a 

depressão, no estudo realizado em Campinas-SP por Bandeira 

e colaboradores (2020), que teve o objetivo de investigar os 

motivos pelos quais os usuários que estavam cadastrados nos 

Centros de Atenção Psicossocial II, está com consonância com 

este trabalho no qual apontaram que o diagnóstico mais 

prevalente foi esquizofrenia (47,1%), seguido de transtorno 

afetivo bipolar (15,7%) e depressão (14,3%).  

A indicação de um diagnóstico preciso e único foi uma 

barreira encontrada na análise de prontuários dos pacientes do 

CAPS, visto que muitos no decorrer do tratamento 

apresentavam oscilações no CID (Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde), conforme visto na figura 1. 

O modelo atual de saúde pública no Brasil, é composto 

por um conjunto de ações com ideais de promover e proteger a 

saúde das pessoas, estruturada sob forma de trabalhos em 

equipes multiprofissionais. Desta forma, a interdisciplinaridade 

dos saberes profissionais, implica em se pensar numa prática 

de coletividade, para que mesmo que os conhecimentos de 

cada membro da equipe não sendo iguais, possa existir um 
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espaço de conversas e trocas sobre a sabedoria de cada 

profissional em relação a saúde integral dos pacientes (ÁVILA; 

COSTA, 2019). 

 

Figura 1. Indicação dos diagnósticos de pacientes atendidos no 
Município de Queimadas-PB, Brasil. 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2021. 

Mediante a lacuna apresentada na figura 1, a presença 

do profissional farmacêutico representa um ponto chave no 

tratamento dos pacientes, visto que este pode oferecer um 

acompanhamento centrado na relação paciente e 

medicamento, entendendo as particularidades destes e 

realizando orientações a fim de otimizar, junto com os 

profissionais habilitados, diagnósticos e a adesão do paciente 

frente ao melhor tratamento para cada caso. 

Sant’anna et al. (2019) descreve a Assistência 

Farmacêutica como sendo uma série de ações relacionadas a 

medicamentos, dentre elas, garantir a segurança e eficácia 

terapêutica dos medicamentos, acompanhamento e a avaliação 
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da utilização destes pelos pacientes, transmitir informações 

sobre medicamentos, realizar educação dos profissionais de 

saúde, do paciente e da comunidade visando assegurar o uso 

racional de medicamentos. Os autores acrescentam ainda que, 

durante o ato da dispensação dos medicamentos, é 

fundamental que ocorra o ato da atenção farmacêutica, onde o 

profissional farmacêutico deve informar e orientar o paciente 

sobre o uso adequado dos medicamentos a fim de tornar o 

paciente conhecedor do seu tratamento, garantindo mais 

clareza ao usuário, e com isso potencializar a adesão destes ao 

cumprimento do tratamento. Com isso, a assistência 

farmacêutica visa resultados que melhorem a qualidade de vida 

dos pacientes, podendo contribuir para a redução de problemas 

relacionados à farmacoterapia, tornando o farmacêutico uma 

peça chave dentre os profissionais das equipes de saúde.  

Abreu (2020) destaca que, quanto à comunicação, 

devido ao respeito e presteza prestados pelo farmacêuticos os 

usuários se sentem mais  confortáveis em expor  o  seu  

problema  e  seguros  para  darem  continuidade  à  

farmacoterapia. Entretanto, embora ainda incipientes, as 

atividades de natureza clínica ocorrem na atenção básica no 

Brasil, em proporções desiguais em todas as regiões. Em seu 

trabalho Araújo et al. 2017 apontam que dos 285 farmacêuticos 

entrevistados 24,7% raramente participavam de reuniões com 

a equipe de saúde e 19,7% nunca participou. 

Identificaram-se, entre os pacientes do CAPS de 

Queimadas da Paraíba, a doença concomitante mais 

prevalente foi a hipertensão arterial (14,54%), seguindo de 

alergia (6,36) e, apenas 42 pacientes já faziam tratamento antes 

do atendimento registrado, os demais motivos estão descritos na 

tabela 2.  
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Tabela 2. Doenças concomitantes dos pacientes atendidos no 
CAPS em Queimadas-PB, Brasil. 

DOENÇAS N % 

Hipertensão 

arterial 

16 14,54 

Alergia 07 6,36 

Diabetes mellitus 4 3,63 

Asma 4 3,63 

Outras 9 8,18 

Sem indicação 70 63,63 

Total 110 100 

Fonte: Pesquisa direta, 2021. 

 

O resultado do estudo realizado por FRANÇA et al (2021) 

destaca-se que a esquizofrenia foi o transtorno mental mais 

frequente, visto também que a grande maioria dos participantes 

não possuíam ou desconheciam sofrer de alguma 

comorbidade, no entanto, dentre as comorbidades encontradas 

tinham o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes mellitus II. 

As doenças crônicas, como a hipertensão arterial e 

diabetes melittus, no Brasil representam a primeira causa de 

mortalidade e hospitalização, e também a diminuição da 

qualidade de vida à medida que a doença se agrava (FRANÇA, 

et al. 2021). 

A demanda farmacológica de cada usuário do CAPS 

deve ser avaliada constantemente com os profissionais do 
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serviço. Os CAPS podem organizar a rotina de distribuição de 

medicamentos dos usuários e familiares quanto à sua aquisição 

e administração, observando-se o uso diferenciado e de acordo 

com o diagnóstico e com o projeto terapêutico de cada um 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

No que se refere aos medicamentos por princípio ativo, 

foi observado a prevalência do uso de prometazina (11,98%), 

haloperidol (10,72%), clonazepam (9,46%), risperidona 

(8,51%), diazepam (7,54%) e outros (51,76%), conforme 

descrito na tabela 3.  

 

Tabela 3. Medicamentos prescritos no CAPS. 

MEDICAMENTOS NÍVEL 

ATC 

CLASSE ATC N % 

Clonazepam N03A Antiepiléticos 30 9,46 

Diazepam 

 

N05B Ansiolíticos 24 7,54 

Haloperidol 

 

N05A Antipsicóticos 34 10,72 

Prometazina 

 

R06A Anti-histaminas Para Uso 

Sistêmico 

38 11,98 

Risperidona N05A Antipsicóticos 27 8,51 

Outros - - 164 51,76 

TOTAL   317 100 

Fonte: Central de Abastecimento do Município. 
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De acordo com Santos (2016) a insônia em pacientes 

com esquizofrenia é tratada através da associação com outros 

medicamentos como o uso de benzodiazepínicos, 

anticolinérgicos, por exemplo, a prometazina ou, em alguns 

casos, antidepressivos como a amitriptilina. O modelo adotado, 

assim como os estudos que o compõem, considera a 

monoterapia, desaconselhando a associação de antipsicóticos.  

A complexidade de aderir ou não à terapêutica 

medicamentosa parece estar ligada a várias situações de vida 

do usuário, como a própria concepção de saúde doença, a não 

aceitação do processo de adoecimento, a utilização ligada à 

diminuição de sinais e sintomas, a falta de uma orientação mais 

eficiente, associada e monitorada pela equipe, que inclua o 

profissional farmacêutico (MAXIMO; ANDREAZZA; CECÍLIO, 

2020). Sendo assim, é importante a maneira como se 

estabelece este vínculo profissional, levando em conta a 

complexidade da subjetividade de cada sujeito, que irá 

organizar essa interação social bem como refletir na sua prática 

profissional (ÁVILA; COSTA, 2019). 

Justino; Nascimento; Melo (2020) afirmam que o 

profissional farmacêutico está fortemente inserido neste 

contexto, interagindo com a equipe multidisciplinar e pacientes, 

se legitimando cada dia mais. O farmacêutico deve, 

acompanhar a visita médica, discussões de casos clínicos, 

podendo esta aproximação, influenciar de forma positiva, o 

perfil de prescrição (RECH; FRANCELLINO; COLACITE, 2019). 

De acordo com o boletim de Farmacoepidemiologia do 

SNGPC, 2011 entre os cinco princípios ativos da Portaria 

344/98 de maior consumo no país destacam-se quatro 

psicotrópicos (clonazepam, bromazepam, alprazolam e 

fenobarbital) e um medicamento antidepressivo (amitriptilina). 
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Atrelado a esse padrão, as receitas mais atendidas foram a de 

Controle Especial em duas vias (branca) assumindo a primeira 

posição e a Notificação de Receita B (azul), a segunda posição. 

Percebe-se que os antidepressivos são dispensados em 

quantidade maior do que os ansiolíticos; A paroxetina, também 

pertencente à classe dos ISRs (Inibidor seletivo de recaptação 

de serotonina), tem custo equivalente ao da amitriptilina e é a 

menos prescrita (AGUIAR, et al. 2016). Em um estudo realizado 

por Barbi; Carvalho; Luz (2019), que teve como o objetivo 

avaliar as variações nos gastos com medicamentos ansiolíticos, 

hipnótico-sedativos e antidepressivos adquiridos pelo Governo 

do Estado de Minas Gerais de 2010 a 2015 afirmaram que os 

os antidepressivos foram responsáveis pelo maior gasto, em 

seguida, apareceram os ansiolíticos., dentre eles os fármacos 

que tiveram maior variação de gastos no período foram os 

ansiolíticos Diazepam (6.485%) e Clobazam (628%), seguidos 

dos antidepressivos Amitriptilina (546%) e Imipramina (412%).  

 

CONCLUSÕES  
 

Os medicamentos psicotrópicos abrangem diversas 

classes medicamentosas, cada qual com suas particularidades. 

Perante a problemática exposta, evidencia-se que um 

percentual expressivo da população estudada faz uso de 

psicotrópicos e entorpecentes.  

Os resultados apontam para o maior uso 

de  prometazina, haloperidol, clonazepam, risperidona, 

diazepam , amitriptilina e, por fim, fluoxetina dentre os fármacos 

estudados, apesar da inserção no mercado de novos fármacos 

com boa resposta terapêutica e maior tolerabilidade. As 

potenciais interações medicamentosas encontradas, 
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classificadas em moderada e maior na maioria das interações 

investigadas, demandam assistência médica, farmacêutica e 

atenção rigorosa, cabendo destacar a importância da 

assistência farmacêutica que ao final do seu ciclo consegue 

estabelecer uma dispensação segura e orientada promovendo 

assim o uso racional dos medicamentos. 

Com o levantamento do quantitativo de psicotrópicos e 

entorpecentes dispensados no município de Queimadas, no 

estado da Paraíba , se desperta o interesse em promover a 

sensibilização dos profissionais de saúde, como também, 

realizar pesquisas que forneçam maiores informações 

farmacoepidemiológicas que possam subsidiar políticas 

públicas voltadas à Saúde Mental na Atenção Básica.  
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RESUMO: A pandemia de COVID-19, desde o seu surgimento 
em 2020, representa uma ameaça considerável aos portadores 
de psicopatias e um novo desafio aos profissionais dessa área. 
A velocidade com que as informações se espalharam e o 
impacto causado na saúde pública gerou na população 
sentimentos de medo, angústia e ansiedade, com implicações 
diretas e indiretas na saúde mental dos indivíduos. Este 
trabalho  trata-se de um estudo descritivo, de maneira 
qualitativa e quantitativa, pautado na avaliação dos transtornos 
mentais causados pela pandemia,  por meio de pesquisas 
bibliográficas realizadas nas bases de dados SciELO, LILACS, 
PubMed e ColecionaSUS, cujo objetivo é identificar os 
principais impactos ocasionados na saúde mental dos 
indivíduos devido à pandemia, além de avaliar quais os 
psicofármacos mais utilizados. Conforme os estudos realizados 
foi observado um agravo de transtornos psicológicos, onde as 
pessoas sentiram-se tristes, deprimidas, ansiosas, nervosas, 
apresentaram baixa concentração e indecisão, irritabilidade, 
insônia, medo, frustração, culpa, desamparo, isolamento, 
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preocupação. Para o tratamento desses transtornos foi 
observado os principais medicamentos como: Clozapina, Lítio, 
Valproato de sódio, APILP, Opióides e os Benzodiazepínicos. 
Dessa forma, é essencial que cuidados com a saúde mental 
sejam implementados, pois o aumento de prescrições e o 
possível abuso desses fármacos podem acarretar em 
problemas relevantes na saúde mental dos indivíduos. 
Palavras-chave: Pandemia. Psicofármacos. Saúde Mental. 
COVID-19. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 

Saúde decretou a doença COVID-19 como pandemia 

internacional (OPAS, 2020-a). Desde o seu surgimento, a 

pandemia de COVID-19 representa uma ameaça considerável 

aos portadores de psicopatias e um novo desafio aos 

profissionais dessa área. (ANDRADE et al., 2020). A 

necessidade de distanciamento social e de quarentena para 

combater a disseminação do vírus SARS-COV-2 impactou tanto 

àqueles que já possuíam quanto aos que desenvolveram 

alguma psicopatologia. 

Estudos realizados relataram a ocorrência nas pessoas 

em quarentena de sintomas psicológicos, distúrbios 

emocionais, depressão, estresse, humor depressivo, 

irritabilidade, insônia e sintomas de estresse pós-traumático 

(BROOKS et al., 2020). As pessoas vivenciaram, direta ou 

indiretamente, situações traumatizantes, dentre elas a perda da 

rede socioafetiva em um pequeno espaço de tempo, o medo da 

contaminação e da perda dos meios de sobrevivência 

(CAMOZZATO et al., 2020). 
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A velocidade com que as informações se espalharam e 

o impacto causado na saúde pública gerou na população 

sentimentos de medo, angústia e ansiedade, com implicações 

diretas e indiretas na saúde mental dos indivíduos (Direção-

Geral da Saúde, 2020). Os profissionais de saúde também 

foram muito afetados durante a pandemia, pois enfrentaram o 

risco de infecção constante em seus trabalhos, principalmente 

os da linha de frente (GUPTA et al., 2020). Além disso, alguns 

deles são considerados do grupo de risco devido à idade ou 

possuem alguma comorbidade como diabetes e hipertensão. 

Em especial, as pessoas que já possuíam algum 

transtorno mental apresentaram, durante a quarentena, níveis 

mais altos de estresse e sofrimento psicológico (IASEVOLI et 

al., 2020), pois além do isolamento social adotado para diminuir 

a circulação do vírus ter dificultado o contato físico com a 

comunidade, muitos serviços de atenção psicossocial 

diminuíram ou até pararam seus atendimentos (CAMOZZATO 

et al., 2020), o que dificultou o acesso ao tratamento 

medicamentoso desses pacientes (SHIGEMURA et al., 2020). 

Entretanto, levando-se em consideração a dificuldade 

que a pandemia trouxe para os usuários de medicamentos 

controlados, a RDC 357 de 24 de março de 2020 (BRASIL, 

2020) estendeu a quantidade máxima de medicamentos 

sujeitos a controle especial a ser dispensada, sendo agora de 

até 6 meses de tratamento em algumas Notificações de Receita 

e Receitas de Controle Especial. 

Porém, mesmo com a mudança citada acima, torna-se 

necessário avaliar o impacto causado pela pandemia nas 

pessoas que desenvolveram ou que já possuíam algum tipo de 

doença mental. Dessa forma, o objetivo desse estudo visa 

identificar quais foram os principais impactos ocasionados na 
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saúde mental dos indivíduos devido a pandemia da COVID-19, 

além de avaliar quais os psicofármacos mais utilizados durante 

a pandemia, cujo vírus causador é o SARS-COV-2. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo, de 

maneira qualitativa e quantitativa, pautado na avaliação dos 

transtornos mentais causados pela pandemia, com bases no 

seguinte questionamento: Identificar o impacto causado na 

saúde mental e a utilização dos principais psicofármacos 

utilizados na pandemia da COVID-19. 

Este estudo foi obtido através de pesquisas bibliográficas 

realizadas com bases de dados Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), PubMed e ColecionaSUS. Com 

base no objetivo do estudo, foi realizada uma pesquisa aos 

Descritores Ciência da Saúde (DeCS) a fim de selecionar os 

descritores, em português, a serem utilizados: “Pandemia” 

“Psicofármacos”, “Saúde Mental” e “COVID-19”. Para a 

realização dessa pesquisa, foi utilizado o cruzamento entre os 

descritores a partir do operador booleano “AND”. 

No que se trata do sistema de inclusão e discordância, 

os estudos selecionados atenderam as seguintes abordagens: 

foram colocados teorias originais sobre o objeto da pesquisa 

com acesso completo ao conteúdo, nos idiomas português e 

inglês e publicados entre os anos 2016 a 2021. Com base em 

critérios de aprovação, foram determinados: pesquisas cujos 

títulos e sinopses não se estabelecem com o tema, os que não 

contenham uma ordem clara e compreensível dos artigos não 

disponíveis na íntegra das evidências. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

COVID-19 E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

 A COVID-19 é uma doença na qual qualquer pessoa 

pode adquirir, a maioria das pessoas (cerca de 80%) se 

recupera da doença sem precisar de tratamento hospitalar, 

entretanto, uma em cada seis pessoas infectadas por esse vírus 

ficam gravemente doentes e desenvolvem dificuldade de 

respirar. As pessoas idosas e as que têm outras condições de 

saúde como pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, 

diabetes ou câncer, têm maior risco de ficarem gravemente 

doentes (OPAS, 2020). 

 Existem algumas maneiras de evitar o contagio deste 

vírus como, por exemplo, a lavagem das mãos frequentemente 

com água e sabão ou álcool em gel, a utilização de máscaras 

faciais, deve-se evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem que as 

mãos estejam limpas, ao tossir ou espirrar deve-se cobrir a boca 

com o antebraço (ou utilizar um lenço descartável e, após 

tossir/espirrar, jogue no lixo e lave bem as mãos), entre outras 

maneiras. Caso um indivíduo esteja apresentando sintomas, 

como tosse leve ou febre leve, geralmente não há necessidade 

de procurar atendimento médico, pode, preferencialmente, ficar 

em casa e fazer o auto-isolamento (conforme as orientações 

das autoridades nacionais), monitorando os sintomas (OPAS, 

2020). 

 O isolamento e/ou distanciamento social recomendado 

pelas autoridades de saúde embora seja a melhor estratégia de 

prevenção da contaminação da doença trouxe consigo diversos 

problemas. As alterações sofridas pela sociedade são 

inúmeras, entretanto nem todas as pessoas têm conseguido 



O IMPACTO CAUSADO NA SAÚDE MENTAL E A UTILIZAÇÃO DE 
PSICOFÁRMACOS DURANTE À PANDEMIA DE COVID-19 

26 
 

lidar com tais mudanças e administrar essa nova forma de viver 

(SILVA et al., 2017). Este momento de pandemia acarretou em 

uma mudança na rotina da população, contendo algumas 

restrições de seu direito de ir e vir ficando exclusivamente em 

isolamento social, fazendo com que ocorra um impacto na 

saúde física, mental, neurológica e psicológica da população 

(TRENTIN et al., 2020). 

Um estudo feito por BARROS et al. (2020) revelou que, 

durante o período da pandemia e de distanciamento social 

analisado, 40,4% (IC95% 39,0;41,8) dos brasileiros sentiram-se 

tristes ou deprimidos muitas vezes ou sempre, além disso, 

52,6% (IC95% 51,2;54,1) relataram se sentir ansioso ou 

nervoso sempre ou quase sempre (Tabela 1). Entre os 

brasileiros adultos que não tinham problema de sono antes da 

pandemia, 43,5% (IC95% 41,8;45,3) passaram a apresentar o 

problema e, entre aqueles que referiram história prévia de 

problema de sono, 48,0% (IC95% 45,6;50,5) tiveram o 

problema agravado. 
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Tabela 1. Prevalência (%) do relato de tristeza/depressão, de 

nervosismo/ansiedade e de problemas de sono por adultos 

brasileiros (n = 45.161) durante a pandemia de COVID-19, 

ConVid – Pesquisa de Comportamentos, Brasil, 2020 

Variáveis % (IC95%)b 

Frequência de sentir-se triste ou deprimido 

Nunca 18,6 (17,4;19,9) 

Poucas vezes 41,0 (39,6;42,4) 

Muitas vezes 35,2 (33,8;36,6) 

Sempre 5,2 (4,7;5,8) 

Frequência de sentir-se ansioso ou nervoso 

Nunca 12,3 (11,3;13,3) 

Poucas vezes 35,1 (33,7;36,5) 

Muitas vezes 41,3 (39,9;42,8) 

Sempre 11,3 (10,4;12,3) 

Problemas de sono 
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Aumento de problema de sono prévio 48,0 (45,6;50,5) 

Início de problema de sono 43,5 (41,8;45,3) 

Fonte: BARROS et al. (2020). 
 

De acordo com BROOKS et al. (2020) foi feito um estudo 

com funcionários de um hospital que podem ter entrado em 

contato com o vírus SARS, onde foi observado que com a 

finalização do período de quarentena (9 dias), foi perceptível 

que ter passado esses dias em isolamento foi o fator mais 

preditivo de sintomas de transtorno de estresse agudo. 

Ademais, no mesmo estudo aponta que a equipe que ficou em 

quarentena foi significativamente mais propensa a relatar 

exaustão, baixa concentração e indecisão, distanciamento dos 

outros, irritabilidade, insônia, ansiedade ao lidar com pacientes 

febris, deterioração do desempenho no trabalho e relutância 

para trabalhar ou, até mesmo, a consideração de demissão. 

 Ainda sobre esse estudo, foi analisado que os 

profissionais de saúde que foram submetidos ao período de 

quarentena tiveram sintomas mais graves de estresse pós-

traumático do que os membros do público em geral. Os 

profissionais de saúde também sentiram maior estigmatização 

do que o público em geral, exibiram mais comportamentos de 

evasão após a quarentena, relataram maior perda de renda e 

foram consistentemente mais afetados psicologicamente, 

ocasionando um maior aborrecimento, medo, frustração, culpa, 

desamparo, isolamento, solidão, nervosismo, tristeza, 

preocupação e eram menos felizes (BROOKS et al., 2020). 
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 Um estudo transversal feito por ZHANG et al. (2020) 

abordou o efeito da pandemia do SARS-COV 2 na saúde 

mental dos profissionais de saúde frente ao contexto da China. 

Foram entrevistados ao todo 2182 profissionais em toda a 

China, comparando 927 profissionais de saúde, sendo eles 680 

médicos e 247 enfermeiros, com 1.255 profissionais de saúde 

não médicos. Uma das pesquisas realizadas neste estudo 

compara as características sociodemográficas e os principais 

transtornos mentais causados nos entrevistados (Tabela 2). 

Dessa forma, com o resultado obtido foi visto que os 

profissionais de saúde apresentaram maiores taxas de 

prevalência de insônia (38,4 vs. 30,5%, p <0,01), ansiedade 

(13,0 vs. 8,5%, p <0,01), depressão (12,2 vs. 9,5%; p = 0,04), 

somatização (1,6 vs. 0,4%; p <0,01) e sintomas obsessivo-

compulsivos (5,3 vs. 2,2%; p <0,01) do que trabalhadores de 

saúde não médicos.  

 

Tabela 2. Características sociodemográficas e principais 

transtornos mentais em profissionais de saúde médicos versus 

profissionais de saúde não médicos. 
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Fonte: ZHANG et al. (2020). 

Em estudo feito pela ROLIM; OLIVEIRA; BATISTA 

(2020) foi analisado a partir de entrevistas, os recortes dos 
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relatos vivenciados nos atendimentos psicológicos durante o 

período de pandemia, na qual relaciona as divulgações da 

doença durante esse período com o sofrimento mental, onde 

como resultado foi observado que o excesso de informação tem 

deixado as pessoas confusas e, além disso, tem contribuído 

para o agravamento do quadro de ansiedade na população, 

apresentando uma necessidade de obter informações 

atualizadas a fim de se sentir seguro sem perceber que com 

isso pode gerar mais insegurança. Outrossim, foi visto que à 

medida que a doença aumenta em nível mundial, as pessoas 

vão apresentando mais descontrole emocional. 

Ademais, no mesmo estudo, de ROLIM; OLIVEIRA; 

BATISTA (2020), foi realizado outra pesquisa com finalidade de 

analisar a somatização dos sintomas psicoemocionais oriundos 

do enfrentamento do coronavírus, onde como resultados 

obtiveram relatos que revelam o desespero da população, 

contendo sintomas clássicos de uma crise de ansiedade, mas 

não tendo ideia do que fazer para amenizá-los. Foram obtidas 

as seguintes repostas dos entrevistados: 

 

 “Hoje tive o pior dia da minha vida. Parecia que eu 

ia morrer, eu senti palpitação, coração pulsando forte 

parecendo que ia sair pela boca. Sensação de nó na 

garganta, suor, tremores, falta de ar. Não sei o que 

está acontecendo comigo, entrei em pânico”. 

(Entrevistado M). 

 

 “Eu tenho ansiedade sempre senti medo, 

tremedeira, coração acelerado, mas nos últimos dias 

estou sentindo tudo isso e ainda formigamentos, 

calafrios e sensação de calor, sentir-se fora de si; 
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medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de 

morrer de covid-19, preciso de ajuda”. (Entrevistado 

J). 

 

 No Brasil, os psicólogos têm se disponibilizado para 

prestar auxílio e acolhimento aos indivíduos que foram 

psicologicamente afetados pela pandemia da COVID-19. Além 

disso, o governo tem convocado profissionais de saúde para 

prestar trabalho voluntário (MELO, 2020). Atualmente, 

psicólogos e psiquiatras, para darem continuidade aos cuidados 

em saúde mental durante a pandemia, se mobilizaram para 

realizar intervenções e atendimentos online (CULLEN; GULATI; 

KELLY, 2020). 

 

PSICOFÁRMACOS 

 

 Os psicofármacos são medicamentos designados para 

tratamento de transtornos mentais e psíquicos, ou aquelas com 

outros tipos de problemas que afetam o funcionamento do 

cérebro. Esses medicamentos são divididos em classes, sendo 

eles os antidepressivos, antiepiléticos, ansiolíticos, 

antipsicóticos e estabilizadores do humor, eles agem 

diretamente no sistema nervoso central (SNC), produzindo 

alterações de pensamento, de emoção, de percepção e de 

comportamento, podendo levar à dependência em alguns 

casos. Os principais fatores envolvidos com uso dos 

psicofármacos são ansiedade, depressão, insônia, psicoses 

maníacas, esquizofrenia e outros sintomas. (SOUZA et al., 

2021; FILHO et al., 2018). 

 Os transtornos mentais afetam o indivíduo como um 

todo, modificam os seus pensamentos, as emoções, o humor e 
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a habilidade de se relacionar com a sociedade. Em todo o 

mundo, estima-se que cerca de 25% dos usuários dos serviços 

de saúde têm algum transtorno mental, comportamental ou 

neurológico (ALCANTARA, 2017). As pessoas se sentiram 

vulneráveis e ao mesmo tempo confiáveis a buscar auxílio 

psicológico neste período com altos índices de desespero, 

incertezas e solidão, causados pelo isolamento social 

restringindo famílias, amigos, colegas de trabalho, ficando 

isolados em suas casas para não proliferação do Covid-19 

(ROLIM; OLIVEIRA; BATISTA, 2020). 

 O uso de medicamentos psicofarmacológicos deve ser 

restrito aos casos estritamente necessários e apenas prescritos 

por especialistas. O aumento de prescrições e o possível abuso 

desses fármacos, com indicações duvidosas e durante períodos 

que podem prolongar-se indefinidamente, se tornam problemas 

relevantes na saúde mental, dado os riscos que tais 

medicamentos acarretam a curto e longo prazo. Em outras 

palavras, não é recomendável o uso indiscriminado e por 

períodos prolongados de psicofármacos, pois alguns deles, 

como os tranquilizantes, têm efeitos secundários importantes e 

podem acabar ocasionando em dependência. (FILHO et al., 

2018; OPAS, 2020). 

 Por se tratar de um tema na qual pode ser considerado 

“novo”, não existem muitas pesquisas feitas sobre a utilização 

dos medicamentos. Entretanto, como vimos anteriormente, a 

pandemia pode causar diversos transtornos mentais na qual, 

podemos citar a insônia, a ansiedade, a irritabilidade e a 

depressão, porém todas essas doenças já possuem um 

tratamento farmacológico individual e específico. Baseando-se 

nisso, foi encontrado na literatura utilizada alguns 
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medicamentos utilizados para tratar esses transtornos que 

podem vir a acarretar. 

 Com as pesquisas feitas por ANDRADE; COUTO; 

PESTANA (2020), na qual, se destinam ao tratamento 

psicofarmacológico de doentes internados e em ambulatório 

durante a pandemia COVID-19, evidenciando o tratamento da 

perturbação afetiva bipolar (PAB) (Tabela 3) e da esquizofrenia, 

foi observado que os principais medicamentos para tratar estes 

transtornos eram: 

• Lítio - considerado como principal indicação para 

o  tratamento da PAB, entretanto, os doentes com 

COVID-19 poderão apresentar um risco aumentado de 

desenvolver toxicidade induzida pelo lítio, através de 

diversos mecanismos. 

• Valproato de sódio - é considerado um fármaco 

antiepilético e anticonvulsivante, utilizado no tratamento 

do episódio maníaco associado à PAB, quando o lítio 

está contraindicado ou não é tolerado. 

• Clozapina - indicada no tratamento da esquizofrenia 

resistente ao tratamento e em perturbações psicóticas 

que ocorrem durante o curso da doença de Parkinson, 

entretanto, doentes com COVID-19 podem apresentar 

cardiomiopatia. 

• Antipsicóticos injetáveis de libertação prolongada 

(APILP) -  sugere-se um APILP com um maior intervalo 

de administração, em doentes com suspeita ou 

diagnóstico de infeção por COVID-19, a administração 

deverá ser feita, preferencialmente, no domicílio, pelo 

profissional de saúde, com equipamento de proteção 

individual (EPI) adequado. 
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• Opióides (buprenorfina e metadona) - são usados para 

terapia de substituição, em manutenção, dos doentes 

adultos com perturbação da dependência de opióides, 

provavelmente os pacientes que sofrem de dependência 

a opióides estão em risco aumentado de ser infectados 

pela COVID-19. 

• Benzodiazepínicos - usado no tratamento sintomático da 

ansiedade e da insônia, em pacientes contaminados com 

o vírus podem ocorrer problemas relacionados com o 

surgimento de um quadro de privação ou a existência de 

insuficiência respiratória, com eventual necessidade de 

admissão em UCI. 

 

Em QUEVEDO et al. (2021) foi feito um estudo na 

qual foi observado que um total de 1.011 pacientes que 

receberam prescrição de psicofármacos durante o tempo 

de internamento por Covid-19 no hospital, entre eles 767 

(41,4%) eram prescrições de pacientes sem história de 

tratamento com psicotrópicos. De acordo com os 

resultados obtidos neste estudo foi visto que os 

benzodiazepínicos foram prescritos para 782 pacientes 

(36,4%), principalmente lorazepam (68,5%) e diazepam 

(34,1%), os antidepressivos foram prescritos para 481 

pacientes (22,4%), principalmente mirtazapina (59,0%) e 

ISRS (45,7%), e os antipsicóticos foram prescritos para 

452 pacientes (21,0%), principalmente quetiapina 

(58,2%) e haloperidol (51,1%), além disso, 246 desses 

pacientes (54,4%) receberam antipsicóticos em 

monoterapia. 
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Tabela 3. Abordagem do doente com PAB durante a pandemia 

COVID-19. 

 
Fonte: ANDRADE; COUTO; PESTANA (2020). 
 

CONCLUSÕES  
 

Conforme os estudos realizados, foi observado que 
durante o período da pandemia do COVID-19, houve um agravo 
de transtornos psicológicos, onde as pessoas sentiram-se 
tristes, deprimidas, ansiosas, nervosas, apresentaram baixa 
concentração e indecisão, irritabilidade, insônia, medo, 
frustração, culpa, desamparo, isolamento, preocupação. Em 
contrapartida, o uso de psicofármacos foi um grande aliado da 
população e o seu uso foi crescente, como por exemplo, 
quetiapina, haloperidol, diazepam, lorazepam. No entanto, a 
utilização desses medicamentos psicofarmacológicos deve ser 
restrita aos casos estritamente necessários e apenas prescritos 
por especialistas. 
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Dessa forma, é essencial que cuidados com a saúde 
mental sejam implementados, pois o aumento de prescrições e 
o possível abuso desses fármacos podem acarretar em 
problemas relevantes na saúde mental, dado os riscos que tais 
medicamentos causam a curto e longo prazo, por isso, não é 
recomendado o uso indiscriminado e por períodos prolongados, 
pois alguns deles podem causar dependência. Neste viés, é 
necessário uma devida assistência dos profissionais para tentar 
minimizar os danos causados à saúde da população e para que 
ocorra uma condução do melhor tratamento para cada caso, 
tendo assim, um resultado almejado. 
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RESUMO: O conhecimento milenar etnofarmacológico sobre a 
planta Cannabis sp. através de seus mais de 60 metabólitos 
secundários ativos fitocanabinoides, em especial o delta-9-
tetrahidrocanabinol (THC) - principal componente psicoativo e 
majoritário -, apesar de todas as evidências farmacológicas e 
terapêuticas já relatadas ainda possui sua  prescrição 
estigmatizada. O presente estudo traz nessa perspectiva o uso 
do THC como uma alternativa terapêutica para diferentes 
neuropatologias, enfatizando a epilepsia, doença de Parkinson 
e doença de Alzheimer, assim como a participação do sistema 
endocanabinoide (eCBS) nos eventos de neuroproteção. Trata-
se de uma revisão sistemática da literatura científica dos últimos 
cinco anos, em bancos de dados acadêmicos, como o Scielo, 
Pubmed e Science Direct, utilizando descritores em inglês. Os 
resultados apontaram o uso eficaz do THC em casos de 
epilepsia refratária nas Síndromes de Dravet e Lennox Gastaut. 
Ademais, o efeito antioxidante do THC, a ação nos seus 
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clássicos receptores CB1 e CB2, assim como em outros 
receptores como TRPV1, PPAR, GPR55, GPR 118 e 
GPR119,  correlacionam a  participação do eCBS nos eventos 
de neuroproteção, e justificam o uso do extrato da Cannabis 
sativa sp. com os isolados do THC ou sintéticos no tratamento 
da doença de Parkinson e doença de Alzheimer como nova 
perspectivas de tratamento, melhorando a qualidade de vida do 
paciente. 
Palavras-chave: Cannabis sativa L. Delta-9-

tetrahidrocanabinol (Delta-9-THC). Doença de 

Alzheimer. Doença de Parkinson. Epilepsia.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Cannabis sp. é um arbusto originário da Ásia e 

pertencente à ordem Rosales e família Cannabaceae, sendo as 

espécies mais conhecidas a Cannabis sativa e C. indica 

(RAIMUNDO E SOUZA, 2007). Suas vastas propriedades 

farmacológicas e medicinais, como o uso para doenças 

neurológicas, psicopatologias, dor crônica, câncer, podem 

ser  justificadas pelo conhecimento milenar etnofarmacológico 

sobre a planta e seus metabólitos secundários ativos 

fitocanabinoides, que correspondem a mais de 60 compostos, 

entre eles o delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), principal 

componente psicoativo, canabidiol (CBD), canabigerol, dentre 

outros, além da diversidade de terpenos e flavonoides 

encontrados no extrato bruto (RUSSO, EB & MARCU, 2017; 

KENDALL & YUDOWSKI, 2017; COOPER E CRAFT, 2018). 

Historicamente, os chineses já faziam uso dessa planta 

há 4 mil anos no tratamento de náuseas, úlceras, febres, além 

de queimaduras e machucados na forma de unguentos. No 
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período de 323 a 30 a.C. Galeno já defendia o uso terapêutico 

da Cannabis sp. e por volta de 1.200 os árabes a utilizavam com 

essa finalidade. Já no século XIX o uso popular medicinal da 

Cannabis sp. ocorreu no continente europeu, disseminado por 

William B. O´Shaugnessy, no Reino Unido ((RAIMUNDO E 

SOUZA, 2007). 

No século XX, na década de 1960, o Dr. Raphael 

Mechoulam, em Israel, realizou o isolamento e síntese do 

canabidiol (CBD), delta-9-THC e outros fitocanabinóides. Em 

contraponto, no Brasil (década de 1980), o Dr. Elisaldo Carlini 

e colaboradores publicaram os primeiros artigos apontando o 

CBD e sua potencial utilidade no tratamento de epilepsias 

(CUNHA et al. 1980). Por volta de 1996, nos Estados Unidos, o 

estado da Califórnia legalizou o uso medicinal da Cannabis sp. 

e seus derivados canabinoides, e a partir desse ano 

gradativamente ocorreu o uso medicinal em outros 28 estados 

(PAGE & VERHOFF, 2006). No início dos anos 2000 (século 

XX), os Estados Unidos realizaram os primeiros testes de 

medicamentos elaborados à base de canabinoides, como o 

Marinol® (FDA. NDA 18–651/S-021: Marinol. 2004), e no 

Canadá o nabilone (Dronabinol®), com o princípio ativo sendo 

o THC, sintético ou isolado. Por volta do ano de 2014, o CBD 

passou a ser vitrine devido ao seu uso num quadro complexo 

de epilepsia refratária, o caso de Charlotte Figi, portadora da 

Síndrome de Dravet (RUSSO, 2018; MAA & FIGI, 2014). 

Porém, apesar de ter sido proposto em 1998 pelo Dr. 

Raphael Mechoulam, foi nos últimos 15 anos que foram 

evidenciadas publicações científicas acerca do sinergismo 

entre os ativos, em especial o CBD e THC, efeito esse 

denominado de entourage ou comitiva (WORTH, 2019). 
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Atualmente, no Brasil há sete produtos à base de Cannabis 

aprovados pela ANVISA, entre extratos brutos e o ativo isolado, 

com base na resolução 327/2019. Porém, apesar de todas as 

evidências farmacológicas e terapêuticas, a prescrição do THC 

ainda continua sendo estigmatizada e para o aumento do seu 

uso é necessário transpor as barreiras do preconceito e 

desinformação. 

Sendo assim, o presente estudo traz nessa perspectiva 

o uso do THC como uma alternativa terapêutica para diferentes 

neuropatologias, enfatizando a epilepsia, doença de Parkinson 

e doença de Alzheimer, assim como a participação do sistema 

endocanabinoide nos eventos de neuroproteção. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura 
científica dos últimos cinco anos (2017 a 2021) 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 português e inglês, tais 
como, epilepsy, Alzheimer disease, Parkinson disease, 
neuroprotection, endocannabinoid system, THC, Delta 9-
tetrahidrocannabinol. As buscas foram realizadas nos meses de 
setembro a novembro de 2021. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nas buscas realizadas nos bancos de dados 
acadêmicos foram encontrados os seguintes resultados de 
cinco anos de publicações, associados aos descritores: “THC 
AND neuroprotection” - Scielo (0), Pubmed (90), Science Direct 
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(254), Google Acadêmico (5.870 resultados); 
“tetrahydrocannabinol AND neuroprotection” - Scielo (0), 
Pubmed (80), Science Direct (230), Google Acadêmico (3.920 
resultados); “THC AND epilepsy” - Scielo (0), Pubmed (135), 
Science Direct (775), Google Acadêmico (9.270); 
“tetrahydrocannabinol AND epilepsy” - Scielo (0), Pubmed 
(136), Science Direct (747), Google acadêmico (6.120); “THC 
AND Alzheimer Disease” - Scielo (0), Pubmed (51), Science 
Direct (0), Google Acadêmico (10.600); tetrahydrocannabinol 
AND Alzheimer Disease” - Scielo (0), Pubmed (47), Science 
Direct (0), Google Acadêmico (4.250); “THC AND Parkinson 
Disease” - Scielo (0), Pubmed (36), Science Direct (643), 
Google Acadêmico (10.800 resultados); “tetrahydrocannabinol 
AND Parkinson Disease” - Scielo (0), Pubmed (38), Science 
Direct (619), Google Acadêmico (4.200 resultados). 

 

O sistema endocanabinoide e seus mecanismos 
relacionados a outros sistemas  
 

O Sistema endocanabinoide (eCBS) desempenha 

um papel central no sistema nervoso em 

desenvolvimento, enquanto no sistema nervoso 

desenvolvido modula a atividade neuronal (LU; MACKIE, 

2021), regulando as atividades neurofisiológicas, tais 

como o processamento nociceptivo e afetivo (HUANG; 

CHEN; ZHANG, 2016). 

O eCBS compreende os canabinóides endógenos, 

anandamida (AEA) e 2- araquidonoilglicerol (2-AG), os 

receptores de canabinoides CB1 (CB1-R) e CB2 (CB2-R), 

e as proteínas que transportam, sintetizam e degradam 

eCBs como as enzimas ácido graxo hidrolase (FAAH) e 
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monoglicerol lipase (MAGL) (KRUK-SLOMKA et al., 

2019). 

Os CB1-R são expressos mais abundantemente no 

Sistema Nervoso Central (SNC). Já os CB2-R estão 

presentes predominantemente em células do sistema 

imune (HUANG, CHEN & ZHANG, 2016), porém 

recentemente foram identificados em neurônios pré-

sinápticos (ODDI et al., 2020), sendo expressos na 

micróglia em doenças neurodegenerativas, como Doença 

de Alzheimer (DA), esclerose múltipla e esclerose lateral 

amiotrófica (AYMERICH, et al., 2018). Desde sua 

identificação no cérebro em condições não patológicas 

(VAN SICKLE et al., 2005), diversos estudos sugeriram 

sua participação na regulação de diferentes processos 

neurobiológicos, com potencial antiinflamatório e 

neuroprotetor (NAVARRETE et al., 2018). 

Ambos CBRs estão envolvidos no processo de 

excitotoxicidade. A ativação de CB1-R hiperpolariza as 

membranas neurais, regulando as vias de transdução de 

sinal e modulando a liberação de neurotransmissores, tais 

como os excitatórios L-glutamato e inibitórios GABA, além 

de citocinas (MARSICANO, 2003), de modo que o 

agonismo de CB1-R pode promover a sobrevivência 

neural durante a excitotoxicidade causada, por exemplo, 

na DA. Enquanto que os CB2-R diminuem a ativação da 

microglia, atenuando a neuroinflamação e a degeneração 

progressiva dos neurônios dopaminérgicos nigroestriatais 

associados à Doença de Parkinson (DP) (GARCÍA-

ARENCIBIA et al., 2007). 
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Os CBRs estando acoplados principalmente aos 

subtipos de proteína Gi/Go, de modo geral sua ativação 

gera um aumento do influxo de cálcio (Ca2+) ativando 

enzimas fosfolipase de membrana, que direcionam a 

conversão de ácido araquidônico (AA) em eCB 

(CASTILLO, et al., 2012). A AEA acaba sendo um agonista 

parcial de CB1-R, com alta afinidade, e quase inativa em 

CB2-R; enquanto que 2-AG atua como um agonista 

completo em ambos os CBRs, com afinidade de leve a 

moderada (ZOU; KUMAR, 2018). 

Os eCB também se ligam a outros receptores, 

incluindo o receptor vanilóide de potencial transiente tipo 

1 (TRPV1), o receptor de proliferação-ativação do 

peroxissomo (PPAR), e aos receptores órfãos GPR55, 

GPR118 e GPR119 (HUANG, CHEN, & ZHANG, 2016), o 

que reflete na complexidade desse sistema. 

Diante desses achados, diversos estudos 

laboratoriais e clínicos envolvendo o uso da Cannabis sp. 

e seus derivados vêm evidenciando que o eCBS é um 

alvo promissor no tratamento de inúmeras desordens do 

SNC incluindo as doenças neurodegenerativas, epilepsia, 

deficiências cognitivas, transtornos de humor e 

psiquiátricos (KENDALL & YUDOWSKI, 2017; RUSSO, 

2018). 

 

O Delta-9-THC, o fitocanabinoide isolado da Cannabis sp. e 

suas ações psicoativa e neuroprotetora 

 

O THC (figura 1) é um ciclohexano com um amplo 

perfil farmacológico, incluindo interações com vários 
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receptores, enzimas, transportadores e canais iônicos. 

Sua ação envolve a modulação de vias no processo 

inflamatório (FIANI et al. 2020), podendo interagir com o 

eCBS desencadeando uma série de respostas 

neurocomportamentais (CHYE et al. 2020). 

 
Figura 1. Estrutura química do Delta-9-Tetrahidrocanabinol 
(THC). 
 

 
Foto crédito: César Matos, 2020. Associação Brasileira de Apoio à 
Cannabis - ABRACE Esperança. Adaptado de: PACHER; KOGAN; 

MECHOULAM, 2019. 

 

Dessa forma, o THC se liga aos CB1-R e CB2-R 

indicando atividade inibitória nas regiões em que esses estão 

densamente disponíveis. Enquanto a ativação de CB1 leva à 

psicoatividade típica do uso da Cannabis sp. (ocorrência de 

supressão reversível de sinalização inibitória e excitatória, que 

é interrompida pelo THC via CB1-R [MATHEW et al. 2021]), a 

ativação de CB2 está geralmente envolvida em ações 

biológicas protetoras (PERTWEE, 2008). 

Assim, o THC pode ser útil no tratamento de alterações 

patológicas nos tecidos neuronais. Sua ação como agonista, 

bem como agonista parcial nos receptores canabinóides, e 
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também sua interação com muitos não-canabinoides podem 

proteger o cérebro de injúrias neuronais e aliviar sintomas de 

neurodegeneração nas doenças como DP, DA, Huntington, 

esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica 

(CALABRESE; RUBIO‐CASILLAS, 2018). Em adição, o THC é 

capaz de aumentar os níveis de acetilcolina, retardar a 

formação de placas e prevenir a agregação de placas β-

amilóides (EUBANKS et al., 2006). 

Dessa forma, o uso de extratos e derivados da 

Cannabis com a presença dos fitocanabinoides de forma 

majoritária pode atuar como neuroprotetores, em mono ou 

politerapia, e/ou de modo individual ou sinérgico (efeito 

comitiva), já que evidências demonstram sua eficácia 

terapêutica nas patologias as quais o eCBS está 

completamente correlacionado. 

 

O uso do Delta-9-THC em transtornos de Epilepsia 

 

A epilepsia é um distúrbio caracterizado por 

comportamentos elétricos anormais do cérebro levando a 

quadros convulsivos, perda de consciência e comportamento 

incomum, sendo causada por diversos fatores, como a 

presença de tumores, predisposição genética, traumatismos, 

entre outros. Essa doença afeta em média 50 milhões de 

pessoas ao redor do mundo, apresentando 5 milhões de novos 

casos por ano. Ademais, possui uma maior prevalência em 

países de baixa renda, caracterizando-se como um sério 

problema de saúde pública em nível mundial (OPAS/OMS, 

2019). 
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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 ao tratamento, entre outros fatores. Os 

medicamentos convencionais mais utilizados são a fenitoína, 

carbamazepina, os benzodiazepínicos e barbitúricos, 

lamotrigina, topiramato, felbamato, valproato e etossuximida. 

(AGUIRRE et al., 2019).  

Entretanto, apesar da expansão dos tratamentos, 

diversidade de medicamentos antiepilépticos, dietéticos e 

terapias cirúrgicas disponíveis nos últimos 20 anos, até 30% 

das crianças com epilepsia continuam a ter convulsões, 

denominadas de epilepsia resistente aos medicamentos ou 

epilepsia refratária (MCCOY et al., 2018). 

Nesse contexto, podem ser citadas duas síndromes 

graves que se iniciam na infância. A Síndrome de Dravet (SD), 

que é um dos transtornos mais graves de epilepsia infantil e 

está associada às convulsões resistentes aos medicamentos, 

impactando na qualidade de vida dos seus portadores, com 

crises convulsivas de alto risco de morte súbita inesperada, 

ocorrendo assim morte precoce em alguns indivíduos. 

(DEVINSKY, et al., 2017; COOPER, et al., 2016). E, a Síndrome 

de Lennox Gastaut (SLG), que é uma encefalopatia epiléptica 

grave e rara, com ocorrência durante a fase da infância, 

podendo prolongar-se até a idade adulta. (MASTRANGELO, 

2017; ASADI-POOYA, 2018). 

Nesse cenário, inovadoras formas de tratamentos com 

uso do extrato da Cannabis sativa L. vem gerando uma nova 

perspectiva para esses pacientes, a exemplo dos óleos, cremes 

e cápsulas de suplementos, além de fármacos como Epidiolex 
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(CBD isolado a 98%) e Sativex (com 51% THC e 49% CBD) 

(ARZIMANOGLOU et al., 2020). 

Embora haja uma escassez de informações sobre o uso 

do THC na epilepsia, este junto ao CBD já mostraram 

propriedades anticonvulsivantes em estudos não-clínicos. 

Contudo, o uso clínico de extratos da Cannabis na epilepsia foi 

limitado pela preocupação com os efeitos psicotrópicos gerados 

pelo THC, porém pode-se ressaltar que o uso associado desses 

fitocanabinoides pode aumentar a tolerância ao THC e reduzir 

os efeitos psicoativos, que não trazem benefícios ao tratamento 

(MCCOY et al., 2018). 

O THC exerce suas ações principalmente por meio da 

estimulação do CB1-R. A ampla distribuição desse receptor em 

diferentes tipos de células neuronais justifica a versatilidade dos 

efeitos do THC (DE GIACOMO et al., 2020). Dessa forma, a 

modulação na inibição da liberação do L-glutamato e indução 

da liberação de GABA, junto a atividade antioxidante, que 

minimiza os danos do estresse oxidativo sofrido pelo SNC em 

distúrbios como a epilepsia, podem ser respostas aos 

mecanismo anticonvulsivantes dessa molécula (DE ALMEIDA; 

DEVI, 2020). 

 

O uso do Delta-9- THC na Doença de Parkinson (DP) 
 

A DP é o segundo distúrbio neurodegenerativo mais 

comum e afeta de 2–3% da população ≥65 anos de idade. A 

incidência mundial da DP varia de 5 a mais de 35 novos casos 

por 100.000 indivíduos, sendo rara antes dos 50 anos, 

entretanto, a incidência aumenta de 5 a 10 vezes a partir da 

sexta para a nona década de vida. Além disso, a prevalência 
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global geral é de 0,3% progredindo para 3% acima de 80 anos 

de idade. Há um aumento na taxa de mortalidade após a 

primeira década do início da doença, podendo até duplicar em 

comparação a população geral (POEWE et al., 2017). 

Essa desordem é caracterizada pela morte progressiva 

de neurônios dopaminérgicos, predominantemente na região 

pars compacta da substância nigra, no estriado e núcleo 

subtalâmico dos gânglios da base. O acúmulo intracelular de 

corpos de Lewy ricos em α-sinucleína e inclusões proteicas 

semelhantes a fios, chamadas neuritos de Lewy, conhecido por 

provocar os sintomas motores na DP. O quadro clínico da DP 

não se limita apenas às alterações motoras, mas também 

apresenta uma complexidade que abrange as funções 

cognitivas passando por alterações nas funções endócrinas e 

neurovegetativas. Clinicamente, é caracterizada pela presença 

de bradicinesia e pelo menos um sintoma motor cardinal 

adicional (rigidez e tremor de repouso) (POEWE et al., 2017). 

Do ponto de vista molecular, alguns fatores como o 

estresse oxidativo, a disfunção mitocondrial, disfunção da 

ubiquitina-proteassoma, a resposta inflamatória, a toxicidade de 

aminoácidos excitatórios e apoptose têm participação na 

patogênese da DP (QI-WEN HAN, et al., 2020). 

Um estudo com o fitocanabinoide THC mostrou que esta 

molécula pode ativar os CB1-R nas membranas mitocondriais 

neuronais de camundongo diminuindo a concentração de 

segundos mensageiros como o monofosfato de adenosina 

cíclico (AMPc) e atividade da proteína cinase A (PKA), na 

modulação da atividade enzimática do complexo mitocondrial, 

culminando na reparação das mitocôndrias e modulação do 

metabolismo energético neuronal. Além disso, o estresse 
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oxidativo, a homeostase do Ca2+ e apoptose também podem 

contribuir para a patogênese da DP. Dessa forma, os 

canabinóides permitem eliminar espécies reativas de oxigênio 

promovendo a sobrevivência celular (QI-WEN HAN, et al., 

2020). 

A regulação da PKA mediada por CB1-R tem sido 

associada há muito tempo com a neuroproteção contra a 

excitotoxicidade. Acredita-se que ao inibir a atividade de PKA 

ocorre redução da excitotoxicidade e danos por interferir na 

capacidade de tráfego dos receptores glutamatérgicos de 

AMPA (QI-WEN HAN, et al., 2020). 

Assim, a participação do eCBS nos eventos de 

neuroproteção justificam novas formas de tratamento com uso 

do extrato da Cannabis sativa sp. no tratamento da DP. 

 

O uso do Delta-9- THC na doença de Alzheimer (DA) 

 

Segundo dados da OMS, no ano de 2020 

aproximadamente 35,6 milhões de pessoas no mundo e 1,2 

milhões de brasileiros apresentam a DA. Esses são números 

alarmantes, sujeitos a um aumento de três vezes até 2050 

(GAION, 2020). 

A DA apresenta como característica a perda das funções 

cognitivas de maneira progressiva e irreversível, com isso, 

desenvolvendo uma série de patologias, a exemplo da 

demência. (COORAY et al. 2020; CALABRESE; RUBIO‐

CASILLAS, 2018).  

Nessa patologia, a neuroinflamação e o estresse 

oxidativo geram um meio citotóxico suscetível à degeneração 

neuronal. Isso ocorre por meio de modificações bioquímicas no 
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cérebro fazendo com que haja extracelularmente o 

armazenamento de placas protéicas β-amilóides na forma de 

senis (neurofibrilas enoveladas com hiperfosforilação da 

proteína tau associada), e baixas concentrações de colina-

acetiltransferase (ChAT), importante para promover a cognição 

correta do paciente. A diminuição da ChAT influencia 

diretamente na biossíntese de acetilcolina (ACh), que é um 

importante neurotransmissor da região hipocampal responsável 

pela memória. Esse desequilíbrio molecular causado pela DA 

pode ser desencadeado por fatores hereditários, e por meio de 

mutações aumentadas, como a mutação missense da proteína 

precursora β-amilóide, mutações do alelo ApoE e Presenilina 1 

e 2 (COORAY et al. 2020; CALABRESE; RUBIO‐CASILLAS, 

2018).  

A farmacoterapia comumente indicada para pacientes 

com DA são os inibidores da atividade da acetilcolinesterase 

(AChE), a exemplo do donepezil, rivastigmina, galantamina e 

antagonistas do receptor de N-metil- d- aspartato (NMDA) 

(COORAY et al. 2020), porém sem grande eficácia. Dessa 

forma, o déficit terapêutico na DA promoveu novas descobertas 

por meio de estudos com diferentes sistemas, dentre eles, o 

eCBS. 

Nesse contexto, estudos mostraram que o CB2-R é 

responsável por promover a modulação da hiperfosforilação da 

proteína tau. Bem como, o THC reduziu a fosforilação de tau, 

agindo também nos baixos níveis de agregação e aumentou a 

degradação das placas β-amilóides, melhorando a resposta 

cognitiva do paciente. Além disso, um possível auxílio na 

redução da geração de radicais livres por meio de uma melhora 
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nas funções mitocondriais da célula também foi descoberto 

(ASO & FERRER, 2016). 

Apesar de haver indícios de benefício terapêutico com o 

uso do THC para tratamento da DA, mais estudos são 

necessários para uma maior clareza nos mecanismos de ação 

associados a essa patologia.. 

 

Tabela 1. Estudos com a utilização do THC e derivados 
sintéticos como terapia nos transtornos de Epilepsia(a), Doença 
de Parkinson(b) e Doença de Alzheimer(c) . 
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ESTUDO Nº 

PARTICIP
ANTES 

POSOLOGIA DURAÇÃO RESULTADOS EFEITOS 
ADVERSOS 

(a) McCoy et al. 2018 
  
Estudo prospectivo de um 
óleo de cannabis CBD / THC 
na síndrome de  
Dravet;  
Extrato (TIL - TC 150, 
produzido pela Tilray ®(cbd-
thc 50:1). 

20 pacientes A dose variou 
de 2 a 16 mg / 
kg / dia de CBD 
e 0,04 a 0,32 
mg / kg / dia de 
THC. 

20 semanas 

09 participantes obtiveram 
uma taxa de redução de 
convulsões entre 50-90%; 03 
participantes tiveram uma taxa 
maior que 90%; 02 
participantes ficaram livres de 
convulsões; 07 participantes 
apresentaram uma taxa menor 
que 50% e 04 participantes 
relataram aumento na 
frequência das crises. 

Diarreia, 
anorexia e 
sonolência. 

 (b) Yenilmez et al. 2021 

Estudo retrospectivo 
observacional baseado em 
questionário. 

20.943 
pacientes 

THC 9,7% 
(11/113) 

CBD 39,8% 
(45/113) 

THC inhalado, 
CBD líquido 
ou cápsulas. 

06 
semanas  

Rigidez, imobilidade, acinesia 
houve uma melhora no grupo 
THC de (8/16 [50%] versus 
4/26 (15,4%) no grupo CBD.O 
congelamento melhorou em 
4/5 (80,0%) no grupo do THC 
e 5/21 (23.8%) no grupo do 
CBD. 

Principalmente 
fadiga e tontura, 
além de fome. 
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THC + CBD 
20,4% 
(23/113) 

(b) Carroll et al. 2012 
 
RCT duplo-cego placebo-
cruzado. Investiga o uso do 
Nabilone quanto ao efeito e 
a eficácia. 

 19 
pacientes 
 

Cannador 
(extrato 
etanólico de 
Cannabis 
sativa 
THC:CBD 
(50:1) 
padronizado 
para 3,5 mg 
THC e 1,25mg 
canabidiol por 
cápsula) 
dosado com 
base no peso 
corporal: dose 
média 
0,146mg / kg / 
dia. 
 

4 semanas 
de duração 
cada etapa 
separados 
por um 
período 
sem 
tratamento 
de 2 
semanas. 

 Melhora na gravidade e 
duração de discinesia. 

Efeito na função, qualidade 
de vida, sono, dor. 

Alterações de TGO, TGP, 
GGT e contagem de 
plaquetas. 

Boca seca, 
paladar alterado, 
dor, diarréia, 
constipação, 
náusea,tontura, 
sonolência, 
perda de peso , 
paranóia, 
pesadelos, 
confusão, 
esquecimento. 
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(c) Broers, B. et al. 2019 

Prescrição de um baseado 
em THC / CBD 
Medicamentos para 
pacientes com demência: 
Um estudo piloto em 
Genebra. 

10 
pacientes 

9 mg  extrato 
natural da 
cannabis (THC 
+CBD = 1:2). 

2-4 
semanas 

Pacientes se adaptaram bem 
ao extrato e diminuição da 
rigidez.  

 

03 pacientes 
apresentaram 
úlceras orais. 

 

(c) Herrmann, N. et al. 

2019Ensaio Randomizado 

Controlado por Placebo de 

Nabilone para Agitação na 

Doença de Alzheimer 

 

Não 
informado 

As doses 
variaram entre 
1 a 2 g/dia da 
Nobiloline e seu 
placebo. 

14 
semanas 

Houve a diminuição de 
quadros de agitação entre os 
pacientes. 

Sedação e, 
declínio 
cognitivo. 
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CONCLUSÕES 

 

O uso etnofarmacológico da Cannabis sp. vem 

evidenciando há milênios suas propriedades farmacológicas, 

com aplicações terapêuticas diversas que tratam desde 

processos inflamatórios às doenças neurológicas. Esse 

dinamismo e ampla janela terapêutica passou a ser melhor 

compreendido a medida que  os estudos sobre o sistema 

endocanabinoide foi sendo elucidado, mostrando o quão 

modulador e regulador dos processos homeostáticos é esse 

sistema, bem como o quanto o mesmo interage de forma 

sinérgica com outros sistemas, em especial no SNC. 

Os últimos 15 anos foram marcados pelas descobertas 

que apontaram o efeito entourage ou comitiva entre os mais de 

60 fitocanabinoides presentes na planta. Nesse contexto, o 

THC revelou-se como sendo uma molécula de interesse 

farmacológico singular por sua alta afinidade aos receptores 

CB1, que possuem distribuição em diferentes tipos de células 

neuronais e órgãos periféricos, o que justifica a versatilidade 

dos efeitos desse fitocanabinoide.  

De modo geral, o THC atua na inibição/liberação de 

neurotransmissores, reduzindo a excitotoxicidade em eventos 

de neuroproteção como no caso de doenças como epilepsia e 

Parkinson, juntamente com a sua ação antioxidante, que 

minimiza os danos do estresse oxidativo sofridos pelo SNC em 

doenças como Alzheimer. 

 Portanto, é preciso transpor a barreira do preconceito em 

relação ao uso terapêutico do THC, já que este se torna uma 

alternativa terapêutica eficaz para diferentes neuropatologias, 

garantindo efeitos benéficos à saúde, aumentando as 
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perspectivas de tratamento e melhorando a qualidade de vida 

de pacientes. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS    

 
AGUIRRE, L. et al. Perspectivas en el abordaje farmacológico de la 
Epilepsia: una revisión extensa de la farmacoterapia. Revista Ecuatoriana 
de Neurología, v. 28, n. 3, p. 59-67, 2019. 
DE ALMEIDA, D.; DEVI, L. Diversity of molecular targets and signaling 
pathways for CBD. Pharmacology research & perspectives, v. 8, n. 6, p. 
e00682, 2020. 
ARZIMANOGLOU, A. et al. Epilepsy and cannabidiol: a guide to treatment. 
Epileptic Disorders, v. 22, n. 1, p. 1-14, 2020. 
ASADI-POOYA, A. A. Lennox-Gastaut syndrome: a comprehensive review. 
Neurological Sciences, v. 39, n. 3, p. 403-414, 2018. 
ASO, E; FERRER, I. CB2 cannabinoid receptor as potential target against 
Alzheimer's disease. Frontiers in neuroscience, v. 10, p. 243, 2016. 
AYMERICH, M. et al. Cannabinoid pharmacology/therapeutics in chronic 
degenerative disorders affecting the central nervous system. Biochemical 
pharmacology, v. 157, p. 67-84, 2018. 
BROERS, B. et al. Prescription of a THC/CBD-based medication to patients 
with dementia: a pilot study in Geneva. Medical Cannabis and 
Cannabinoids, v. 2, n. 1, p. 56-59, 2019 
CALABRESE, E.; RUBIO‑CASILLAS, A. Biphasic effects of THC in memory 
and cognition. European journal of clinical investigation, v. 48, n. 5, p. 
e12920, 2018. 

CARROLL, C. B. et al. Δ9‑tetrahydrocannabinol (Δ9‑THC) exerts a direct 
neuroprotective effect in a human cell culture model of Parkinson's 
disease. Neuropathology and applied neurobiology, v. 38, n. 6, p. 535-
547, 2012. 
CASTILLO, P. et al. Endocannabinoid signaling and synaptic 
function. Neuron, v. 76, n. 1, p. 70-81, 2012. 
CHYE, Y. et al. Cannabis, cannabinoids, and brain morphology–A review of 
the evidence. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and 
Neuroimaging, 2020. 
COOPER, M. et al. Mortality in Dravet syndrome. Epilepsy research, v. 
128, p. 43-47, 2016. 
COOPER, Z.; CRAFT, R. Sex-dependent effects of cannabis and 
cannabinoids: a translational perspective. Neuropsychopharmacology, v. 
43, n. 1, p. 34-51, 2018. 



DELTA-9-TETRAHIDROCANABINOL (DELTA-9-THC) E 
NEUROPROTEÇÃO: O QUE UMA MOLÉCULA TÃO ESTIGMATIZADA 

TEM A NOS REVELAR? 

60 
 

COORAY, R. et al. Current Aspects of the Endocannabinoid System and 
Targeted THC and CBD Phytocannabinoids as Potential Therapeutics for 
Parkinson’s and Alzheimer’s Diseases: a Review. Molecular 
Neurobiology, 2020. 
CUNHA, J. et al. Chronic administration of cannabidiol to healthy volunteers 
and epileptic patients. Pharmacology, v. 21, n. 3, p. 175-185, 1980. 
DEVINSKY, O. et al. Trial of cannabidiol for drug-resistant seizures in the 
Dravet syndrome. New England Journal of Medicine, v. 376, n. 21, p. 
2011-2020, 2017. 
EUBANKS, L., et al. A molecular link between the active component of 
marijuana and Alzheimer's disease pathology. Molecular pharmaceutics, 
v. 3, n. 6, p. 773-777, 2006. 
FIANI, B. et al. Current application of cannabidiol (CBD) in the management 
and treatment of neurological disorders. Neurological Sciences, p. 1-14, 
2020. 
GAION, J. Informa SUS: Doença de Alzheimer: saiba mais sobre a 
principal causa de demência no mundo, 2020. 
https://www.informasus.ufscar.br/doenca-de-alzheimer-saiba-mais-sobre-a-
principal-causa-de-demencia-no-mundo/ Acesso em 15 de outubro de 
2021. 
GARCÍA-ARENCIBIA, M. et al. Evaluation of the neuroprotective effect of 
cannabinoids in a rat model of Parkinson's disease: importance of 
antioxidant and cannabinoid receptor-independent properties. Brain 
research, v. 1134, p. 162-170, 2007. 
DE GIACOMO, V. et al. Differential glutamatergic and GABAergic 
contributions to the tetrad effects of Δ9-tetrahydrocannabinol revealed by 
cell-type-specific reconstitution of the CB1 receptor. Neuropharmacology, 
v. 179, p. 108287, 2020.g 
HERRMANN,N. et al. “Randomized Placebo-Controlled Trial of Nabilone for 
Agitation in Alzheimer's Disease.” The American journal of geriatric 
psychiatry: official journal of the American Association for Geriatric 
Psychiatry, vol. 27, p1161-1173, 2019. 
HUANG, W.-J.; CHEN, W.-W.; ZHANG, X. Endocannabinoid system: role in 
depression, reward and pain control. Molecular medicine reports, v. 14, n. 
4, p. 2899-2903, 2016. 
KENDALL, D. & YUDOWSKI, G. Cannabinoid receptors in the central 
nervous system: their signaling and roles in disease. Frontiers in cellular 
neuroscience, v. 10, p. 294, 2017. 
KRUK-SLOMKA, M. et al. Effects of fatty acid amide hydrolase inhibitors 
acute administration on the positive and cognitive symptoms of 

https://www.informasus.ufscar.br/doenca-de-alzheimer-saiba-mais-sobre-a-principal-causa-de-demencia-no-mundo/
https://www.informasus.ufscar.br/doenca-de-alzheimer-saiba-mais-sobre-a-principal-causa-de-demencia-no-mundo/


DELTA-9-TETRAHIDROCANABINOL (DELTA-9-THC) E 
NEUROPROTEÇÃO: O QUE UMA MOLÉCULA TÃO ESTIGMATIZADA 

TEM A NOS REVELAR? 

61 
 

schizophrenia in mice. Molecular neurobiology, v. 56, n. 11, p. 7251-
7266, 2019.  
LU, H.; MACKIE, K. Review of the endocannabinoid system. Biological 
Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, v. 6, n. 6, p. 
607-615, 2021. 
MAA, E., & FIGI, P. The case for medical marijuana in epilepsy. Epilepsia, 
v. 55, n. 6, p. 783-786, 2014. 
MARSICANO, G. et al. CB1 cannabinoid receptors and on-demand defense 
against excitotoxicity. Science, v. 302, n. 5642, p. 84-88, 2003. 4 
MASTRANGELO, M. Lennox-Gastaut syndrome: a state of the art review. 

Neuropediatrics, v. 48, n. 3, p. 143-151, 2017. 

MATHEW, B., et al. An Agathokakological Tale of Δ9-THC: Exploration of 
Possible Biological Targets. Current Drug Targets, v. 22, n. 7, p. 823-834, 
2021. 

MCCOY, B. et al. A prospective open‑label trial of a CBD/THC cannabis oil 
in dravet syndrome. Annals of clinical and translational neurology, v. 5, 
n. 9, p. 1077-1088, 2018. 
NAVARRETE, F., et al. Cannabinoid CB1 and CB2 receptors, and 
monoacylglycerol lipase gene expression alterations in the basal ganglia of 
patients with Parkinson’s disease. Neurotherapeutics, v. 15, n. 2, p. 459-
469, 2018. 
ODDI, S. et al. Endocannabinoid system and adult neurogenesis: a focused 
review. Current opinion in pharmacology, v. 50, p. 25-32, 2020. 
OPAS/OMS- Brasil (2019). Mais da metade das pessoas com epilepsia na 
América Latina e no Caribe não recebem tratamento. 
https://www.paho.org/pt/noticias/24-1-2019-mais-da-metade-das-pessoas-
com-epilepsia-na-america-latina-e-no-caribe-nao Acesso em: 15 de outubro 
de 2021. 
PACHER, P.; KOGAN, N.; MECHOULAM, R. Beyond THC and 
endocannabinoids. Annual review of pharmacology and toxicology, v. 
60, p. 637-659, 2020. 
PAGE, S. & VERHOFF, M. Medicinal marijuana use. Can Fam Physician, 
52(1): 65, 2006. 
PERTWEE, R.. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three 

plant cannabinoids: Δ9‑tetrahydrocannabinol, cannabidiol and Δ9‑
tetrahydrocannabivarin. British journal of pharmacology, v. 153, n. 2, p. 
199-215, 2008. 
POEWE, W. et al., Parkinson disease. Nature Reviews Disease Primers, 
2017. 

https://www.paho.org/pt/noticias/24-1-2019-mais-da-metade-das-pessoas-com-epilepsia-na-america-latina-e-no-caribe-nao
https://www.paho.org/pt/noticias/24-1-2019-mais-da-metade-das-pessoas-com-epilepsia-na-america-latina-e-no-caribe-nao


DELTA-9-TETRAHIDROCANABINOL (DELTA-9-THC) E 
NEUROPROTEÇÃO: O QUE UMA MOLÉCULA TÃO ESTIGMATIZADA 

TEM A NOS REVELAR? 

62 
 

Qi-Wen Han, et al. The therapeutic role of cannabinoid receptors and its 
agonists or antagonists in Parkinson's disease. Progress in 
Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, 2020. 
RAIMUNDO, P. & SOUZA, P. Cannabis sativa L.: Os prós e contras do uso 
terapêutico de uma droga de abuso. Revista Brasileira de Ciências da 
Saúde, 13, 23-30, 2007. 
RUSSO, B. Cannabis therapeutics and the future of neurology. Frontiers in 
integrative neuroscience, v. 12, p. 51, 2018. 
RUSSO, EB & MARCU, Jahan. Cannabis pharmacology: the usual 
suspects and a few promising leads. Advances in pharmacology, v. 80, p. 
67-134, 2017. 
WORTH, T. Unpicking the entourage effect. Nature: 572, S 1 2-13, 2019.  
VAN SICKLE, M., et al. Identification and functional characterization of 
brainstem cannabinoid CB2 receptors. Science, v. 310, n. 5746, p. 329-
332, 2005. 
YENILMEZ, F. et al. Cannabis in Parkinson’s disease: the patients’ 
view. Journal of Parkinson's Disease, v. 11, n. 1, p. 309-321, 2021.  
ZOU, S.; KUMAR, U. Cannabinoid receptors and the endocannabinoid 
system: signaling and function in the central nervous system. International 
journal of molecular sciences, v. 19, n. 3, p. 833, 2018. 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradecemos à Universidade Federal da Paraíba                                                                                                                                                                                                                                                                      

UFPB pelo ensino gratuito e de excelência; ao Instituto de 

Pesquisa em Fármacos e Medicamentos, ao Programa de Pós-

graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos e ao 

Laboratório de Ensaios Toxicológicos, pela estrutura e suporte 

à pesquisa; à CAPES, ao CNPq e a ABRACE Esperança/PB 

pelo fomento aos projetos e bolsas de estudo. 

  

 

 

 

 



 

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTOS 
NATURAIS 



Momordica charantia: UTILIZAÇÕES MEDICINAIS E ATIVIDADES 

TERAPÊUTICAS 

64 
 

CAPÍTULO 22 
 

Momordica charantia: UTILIZAÇÕES 
MEDICINAIS E ATIVIDADES 

TERAPÊUTICAS 
 

Fernanda Pereira SANTOS 1 

Maria Helena do NASCIMENTO 2  

Rádamis Barbosa CASTOR 2 
Douglas Manoel Silva COSTA 1 

Adna Cristina Barbosa de Sousa 4 

1 Graduandos do curso de Biotecnologia, UFPB; 2 Mestrandos do DBPM UFPB; 4 

Professora/Orientadora do DBCM, CBIOTEC/UFPB.  
fe_ccmm@hotmail.com 

 

RESUMO: Momordica charantia é uma trepadeira, 
popularmente conhecida como melão-de-são-caetano, nativa 
de África e Ásia, mas amplamente distribuída pelos trópicos. 
Pertencente à família cucurbitaceae, apresenta gavinhas 
pubescentes, flores amareladas, folhas individuais e partidas, 
raíz central e frutos do tipo cápsula escamosa. Essa planta 
apresenta um vasto histórico de utilização medicinal, cujos 
conhecimentos perpassam por gerações, a exemplo do 
consumo de seus frutos, a indicação do chá de suas folhas para 
o tratamento de enfermidades como diabetes, dengue e 
malária, ou infecções fúngicas e bacterianas e até mesmo 
desordens hormonais. Aguçadas pelos conhecimentos 
etnofarmacológicos, as pesquisas sobre M. charantia e seus 
metabólitos cresce com rapidez em todo o mundo. Estudos 
indicam que a boa distribuição de vitaminas e sais minerais em 
todas as partes da planta, faz de M. charantia a mais nutritiva 
da família cucurbitaceae. A disposição de proteínas 
inativadoras de ribossomos, além de heteropolissacarídeos, 
constituições lipídicas, compostos fenólicos, saponinas, 
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glicosídeos e ácidos-graxo, conferem atividades terapêuticas à 
M. charantia, que podem ser percebidas tanto pela ação em 
conjunto de todos esses constituintes, quanto de forma 
individual. As pesquisas mais atuais sobre M. charantia refletem 
as necessidades da sociedade atual. A produção de 
nanopartículas a partir de extratos, bem como as análises sobre 
a interação dos constituintes de M. charantia com SARS-CoV-
2 através de ferramentas de bioinformática têm se demonstrado 
promissoras. 
Palavras-chave: Momordica charantia. Etnobotânica. 

Atividade terapêutica. Análise fitoquímica.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Momordica charantia é uma planta trepadeira, nativa da 

África e Ásia, que pertencente à família cucurbitaceae, mesma 

família do pepino (Curcumis sativus), chuchu (Sechium lanatus) 

e abóbora (Curcubita pepo) (VIEIRA, 2019). Bastante difundida 

pelos trópicos, M. charantia é característica por apresentar 

gavinhas simples e pubescentes, responsáveis por se enrolar 

em estruturas para a sustentação desse vegetal. É uma planta 

monóica, que apresenta flores amareladas, masculinas e 

femininas, as quais se dispõem de forma isolada nas axilas das 

folhas; possui caules ramificados, delgados e verdes; folhas 

individuais, membranosas, lisas, pilosas e partidas; e uma raíz 

mestra central. Seus frutos do tipo cápsula escamosa, 

apresentam forma ovóide, quando maduros apresentam cor 

amarelada e suas pontas dividem-se em três, revelando arilos 

vermelhos que envolvem suas sementes de característica 

lenhosa (CABI, 2019). 

No Brasil, M. charantia é popularmente conhecida como 

melãozinho, melão-de-são-caetano ou melão amargo em 



Momordica charantia: UTILIZAÇÕES MEDICINAIS E ATIVIDADES 

TERAPÊUTICAS 

66 
 

função do amargor de seus frutos. Essa planta é comumente 

encontrada em cafezais, pomares e terrenos baldios, mas é 

constantemente avaliada como erva daninha, como por 

exemplo nos estados da Bahia e Paraíba onde essa planta é 

classificada como invasora (CABI, 2019). Isto por causa da sua 

facilidade em se desenvolver em ambientes cultivados ou 

pertubardos, além de seu rápido crescimento e sua 

característica trepadeira, competindo por luz e nutrientes com 

outras plantas, podendo colocar em risco espécies vegetais 

nativas (COUTINHO, et al., 2009). Além disso, seu crescimento 

desordenado pode ser um problema para plantações de cana-

de-açúcar e para pastagens, uma vez que M. charantia também 

pode ser hospedeira de pragas (CABI, 2019). 

Em contrapartida, M. charantia pode ser utilizada para 

diferentes fins. Seus frutos podem ser consumidos in natura ou 

em conservas, o óleo de suas sementes pode ser base para a 

produção de biodiesel (SINGH SUBHASCHANDRA; VERMA, 

2019) e, segundo estudos etnobotânicos, a planta como um 

todo apresenta ações terapêuticas contra diabetes mellitus tipo 

2 (LIU, et al., 20021), varíola, malária, enfermidades hepáticas 

(SANTOS MENDONÇA, 2018; VIEIRA, 2019), reumatismo, 

cólicas e hemorróidas (NEPOMOCEN; PIETROBON, 2018). 

Além disso, possui atividade anti-helmíntica, analgésica, 

antimicrobiana, antiviral e até mesmo anticâncer 

(BORTOLOTTI, M; MERCATELLI, D; POLITO, L., 2019). 

M. charantia apresenta, em cada uma de suas partes, 

diferentes metabólitos secundários, como alcalóides, 

esteróides, saponinas e proteínas (COUTINHO, et al., 2009) 

que, a priori, são responsáveis pela defesa vegetal contra 

microrganismos patogênicos e insetos que são ameaças 
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naturais à essa planta (BARUA, 2020), mas que também podem 

conferir à ela importantes ações terapêuticas. 

Com a implementação da fitoterapia no Sistema Único 

de Saúde (SUS), M. charantia passou a ter um interesse 

medicinal maior no país, sendo alocada na Relação Nacional 

de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (Renisus) afim de 

que as pesquisas científicas com essa planta fossem 

incentivadas (VIEIRA, 2019). 

Diante isso, esse trabalho objetiva apresentar uma 

revisão sobre principais constituintes e ações terapêuticas de 

M. charantia, bem como analisar atuais pesquisas em 

desenvolvimento. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho constitui-se em uma revisão de 

literatura, realizada por meio de pesquisa bibliográfica 

desenvolvida no período de outubro a novembro de 2021, por 

meio de plataformas como Google Scholar, Scielo, PunMed e 

NCBI.  

Buscou-se artigos utilizando Momordica charantia, 

etnobotânica, atividade terapêutica, análise fitoquímica e 

análise nutricional como palavras-chave. Na base dos 

resultados da busca foram selecionados os artigos científicos, 

dissertações e livros que apresentassem relevância sobre o 

assunto, preferencialmente, publicados há até 5 anos.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Utilizações terapêuticas de M. charantia  

 

O conhecimento popular é fundamental para nortear a 

prospecção de espécies vegetais e seus metabólitos com ações 

terapêuticas. 

Popularmente, M. charantia (Fig. 1) é utilizada para fins 

medicinais em diversos países, incluindo o Brasil, através do 

consumo de seus frutos, frescos ou em formas farmacêuticas, 

e outras partes da planta (SANTOS ANDRADE, 2018). 

 

Figura 1. Apresentação de Momordica charantia, suas 
folhas, flor e fruto. 

 

 
Fonte: Laercio Villalba, 2019 

 

Santos Mendonça (2018) indicaram a utilização de M. 

charantia para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 e outras 

doenças, assim como Sobrinho et al. (2018), ao realizar estudos 

etnobotânicos em povoado de Fomento/ MA, revelando a 
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utilização de M. charantia para a redução de açúcar no sangue, 

indicando, também, que essa planta possui propriedades 

antiparasitárias, bactericidas, antitumorais, cicatrizantes e 

antirreumáticas. 

Em 2020, Melo et al. relataram que o chá de M. charantia 

é empregado como antifúngico, contra coceira e problemas de 

pele. Melo (2019) já havia ressaltado essas aplicações em sua 

tese, acrescidas do emprego da planta no tratamento de 

hemorróidas, obstipação intestinal e regulação do fluxo 

menstrual. 

Em estudo recente, Larocca et al. (2021) indicaram que 

a tintura e o chá das folhas dessa planta estão sendo utilizados 

no tratamento da dengue e malária pela população da região 

amazônica, onde há maior incidência dessas doenças. 

A infusão ou maceração das folhas de M. charantia 

também são frequentemente utilizadas no tratamento de 

desordens endócrinas, doenças malignas ou infecciosas 

(COELHO, 2018), como no tratamento da coqueluche (PAULI, 

2018), sarampo, catapora e gonorreia (BORTOLOTTI; 

MERCATELLI; POLITO, 2019). 

O suco de toda planta é empregue no tratamento de 

dores nas articulações, febre, doenças do fígado, obesidade, 

enfermidades do trato respiratório, queimaduras e infecções 

parasitárias. O macerado de suas sementes é utilizado no alívio 

de úlceas gástricas, enquanto o chá da mesma parte é utilizado 

para emagrecimento, e as raízes de M. charantia são 

destinadas ao controle da pressão arterial, cólicas e utilizadas 

como agentes cicatrizantes (ALVARENGA et al., 2017; 

SANTOS MENDONÇA, 2018; BORTOLOTTI; MERCATELLI; 

POLITO, 2019). 
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Constituíntes químicos de M. charantia  

 

Inspirados pelo conhecimento popular sobre M. 

charantia, bem como suas tradicionais utilizações, ao longo dos 

anos foram realizados estudos vizando elucidar os constituintes 

metabólitos dessa planta, sejam eles primários, essenciais para 

o desenvolvimento vegetal, ou secundários, derivados do 

metabolismo primário através do processo de conversão da 

energia luminosa em energia química (ALMEIDA, 2017). 

Jia et al. (2017), em revisão sobre a constituição de 

polissacarídeos de M. charantia, apontaram os  

heteropolissacarídeos, compostos principalmente por 

galactose, glicose, arabinose, ramnose e manose. Os 

polissacarídeos compostos de xilose também haviam sido 

encontrados nessa planta. 

Além disso, a composição proteica de M. charantia é alvo 

dos estudos. Proteínas inativadoras de ribossomos, capazes de 

clivar ligações glicosídicas adenina-ribose, como lectina de M. 

charantia e proteína anti-HIV, foram encontradas nos frutos e 

sementes da planta.  

Também outros metabólitos como compostos fenólicos, 

aos quais se atribui a capacidade de modulação enzimática, 

eliminação de espécies reativas de oxigênio e eletrófilos, foram 

encontrados em M. charantia; a exemplo do ácido gálico, ácido 

gentísico, ácido clorogênico, epicatequina e, principalmente, 

catequina. Ácidos graxos, alcalóides, aminoácidos e saponinas, 

a exemplo das cucurbitacinas, são outros bioativos amplamente 

distribuídos por toda as partes da planta (JIA et al., 2017; DA 

MOTA, 2019) 

Em 2018, Semeniuk et al. avaliaram a composição 

fitoquímica e nutricional dos frutos, folhas e sementes de M. 
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charantia, revelando a presença de flavonoides em todas as 

partes avaliadas, além de diversos compostos como taninos, 

esteroides, lipídios, proteínas e saponinas presentes nas folhas 

e frutos da planta. Semeniuk et al. (2018) também ressaltaram 

um bom percentual de proteínas dispostas nas partes de M. 

charantia e um maior percentual de carboidratos contidos em 

seus frutos. 

Alguns trabalhos ressaltam a importância de ácidos 

graxos, vitaminas e minerais presentes em M. charantia. 

Os levantamentos feitos por Bortolotti, Mercatelli e Polito 

(2019) indicam o maior valor nutricional de M. charantia quando 

comparada a outras curcubitáceas, destacando a presença de 

ácido linolênico conjugado em suas sementes, que são boas 

fontes de lipídeos constituídos principalmente por ácidos graxos 

poliinsaturados. Nos frutos foram presentes também as 

vitaminas C, A e do complexo B, ressaltando-os como boa 

fontes de vitaminas. 

Segundo os levantamentos realizados por Santos 

Andrade (2018), M. charantia se descata pelo valor elevado de 

cálcio presente em seus frutos frescos, além da presença de 

minerais traços como cobre, ferro e zinco. 

Em 2018, Hasnaa et al. analisaram valores nutricionais 

dos frutos, frescos e secos, de M. charantia, identificando a 

presença de minerais como potássio, magnésio, cálcio, ferro, 

zinco e manganês em todas as amostras analisadas. A 

presença de vitaminas do complexo B, principalmente B3, B12 

e B6, revelou-se mais expressiva nos frutos frescos. No 

entanto, ao avaliar os frutos de M. charantia após a retirada do 

amargor característico que eles possuem, Hasnnaa et al. (2018) 

identificaram uma redução expressiva de seus constituintes 
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nutricionais, indicando a preferência pelo consumo de seus 

frutos com amargor preservado. 

As análises cromatográficas, por camada delgada, 

realizadas por Vieira (2019), em extratos de folhas e frutos de 

M. charantia, indicaram a presença de alcaloides, saponinas, 

flavonoides e terpenos na planta. Esses achados corroboraram 

com as evidências levantadas por Silva, ainda em 2018, quando 

analisou a composição fitoquímica da planta através do mesmo 

método cromatográfico, assim como Santos Mendonça, 

também em 2018. 

Alguns princípios ativos presentes em M. charantia já são 

conhecidos, a exemplo da momordicina, responsável pelo 

sabor amargo de seus frutos; além do polipeptídeo-P, que 

resguarda semelhança estrutural química com a insulina; a 

charantina (glicosídeo esteroidal) e saponinas como a 

momorcarina (SANTOS ANDRADE, 2018). Outros compostos 

como tricosantina, de característica imunossupressora, 

criptoxantina, zeatina, β-caroteno e α-caroteno podem ser 

encontrados em diferentes partes de M. charantia (SANTOS 

MENDONÇA, 2018). 

Os constituintes em M. charantia conferem a essa planta 

diferentes ações terapêuticas e podem ser avaliados de forma 

isolada, ou em conjunto, afim de indicar suas propriedades 

farmacológicas. 
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Atividades terapêuticas de Momordica charantia 

 

Atividade hipoglicemiante 

 

O uso de plantas medicinais no controle e tratamento de 

doenças e distúrbios de saúde pública vem ganhando 

visibilidade nos últimos anos. 

Ententendo a diabetes como uma patologia ou disfunção 

metabólica, que leva a desrregulação insulínica no organismo e 

consequentes quadros de hiperglicemia, faz-se necessário a 

utilização de fármacos como alternativa terapêutica para a 

efetiva redução da atividade hiperglicêmica (DE SOUSA et al., 

2021). Nesse sentido, segundo Nascimento et al (2021), M. 

charantia possui um efeito antidiabético e ação de controle 

glicêmico, baixando níveis de glicose em pacientes diabéticos. 

Em estudos realizados por MAHMOUD et al (2017), 

utilizando ratos da linhagem wistar, portadores de diabetes 

induzida por estreptozotocina, M. charantia causou uma 

redução na glicose sérica, tanto quando utilizada em profilaxia, 

quanto empregada no tratamento da patologia. Os 

pesquisadores especularam que a presença da Lectina MC, de 

característica parecida com insulina, pode ser importante para 

os resultados encontrados. 

Outros compostos encontrados nas sementes, folhas e 

frutos de M. charantia também estão associados à ação 

hipogliciamente dessa planta, a exemplo da charantina, que 

estimula o estoque de glicogênio no fígado e a produção de 

insulina no pâncreas; terpenóides como momordicinas e 

momordicosídeos, que estimulam os receptores GLUT-4 (DA 

MOTA, 2019), além de triterpenoides curcubitanos (GUARNIZ, 

2020). 
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Em outros estudos, uma nova proteína de ligação ao 

receptor de insulina foi separada de M. charantia, a mcIRBP. 

Foi confirmada a resistência gástrica e a atividade 

hipoglicêmica dessa proteína, que interage fisicamente com o 

receptor de insulina (RI) por meio de sítios de ligação diferentes 

dos da insulina, e apresenta efeito sinérgico com a própria 

insulina, aumentando a atividade da quinase de RI. A mcIRBP 

desencadeou o consumo de glicose das células 1,36 ± 0,12 

vezes ao afetar as vias de IR/fosfoinositío-3-quinase (PI3K), a 

proteína quinase B (Akt) e consequentemente promover a 

translocação do transportador de glicose (GLUT4) (LO et al., 

2017; LIU et al., 2021). 

Ademais, foi demonstrado que glicosídeos do tipo 

cucurbitano isolados de M. charantia podem aumentar a 

captação de glicose pelos mioblastos C2C12, exercendo um 

efeito antidiabético ao se comportar como um ativador de 

proteína quinase de 5’-monofosfato de adenosina (AMPK) mais 

forte que a troglitazona. Além disso, o o suco de M. charantia 

pode estimular a eliminação de glicose em miotubos L6 (LIU et 

al., 2021). 

Paralelamente, em experimento animal com ratos 

diabéticos induzidos por STZ, o suco de M. charantia reduziu a 

absorção de glicose dependente de Na+ das vesículas da 

membrana da borda em escova do jejuno, afetando a PI3K. 

Além disso o pó de M. charantia pode diminuir a expressão de 

GLUT2, reduzindo assim a reabsorção de glicose pelos rins e 

aumentando a excreção de açúcar pela urina (MALEKSHAHI et 

al., 2019; LIU et al., 2021). 

Os extratos de M. charantia podem aumentar a captação 

de glicose por adipócitos e diminuir os níveis sanguíneos de 

hemoglobina glicada (GUARNIZ, 2020). 
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Tais indicações demonstram o potencial antidiabético e 

regulador de glicose de M. charantia, destacando-a como 

espécie promissora no tratamento da diabetes, ainda que seja 

necessário explorar resultados já obtidos e dar continuidade em 

pesquisas clínicas.  

 

Atividade Antioxidante 

 

Bortolotti, Mercatelli e Polito (2019) ressaltam a ideia de 

que os processos inflamatórios correlacionam-se com 

patologias como diabetes, e estão intimamente relacionados 

com os estresses oxidativos no metabolismo animal, que por 

sua vez, segundo Da Mota (2019), causam danos, muitas vezes 

deletérios, ao DNA. 

Nesse sentido, extratos de M. charantia mostram-se 

capazes de reduzir, in vitro, a produção de fatores inflamatórios, 

como TNF- α, IL- α e IL- β. Além disso, o consumo de M. 

charantia por camundongos obesos também revelou melhora 

nos níveis de inflamação sistêmica (BORTOLOTTI; 

MERCATELLI; POLITO, 2019). 

Liu et al (2021) indicou a característica antioxidante do 

extrado aquoso da polpa de M. charantia em função de sua 

capacidade em prevenir o acúmulo de produtos finais da 

glicação avançada (AGEs) e carboximetil lisina (CML). 

Também, segundo os pesquisadores, flavonoides extraídos 

pelo método de extração CO2 supercrítico (SC-CO2) com 

etanol, têm grande capacidade de eliminar o radical livre 1,1-

difenil-2-picrilhidazil (DPPH). Além disso o tempo de colheita da 

planta pode aumentar significativamente o conteúdo de 

antocianinas totais em M. charantia, contribuindo para a maior 

eliminação de radicais livres. 
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Diferentes extratos de M. charantia demonstraram 

melhor ação antioxidante que o ácido ascórbico (vitamina C), 

sendo que as sustâncias como triterpenoides e glicosídeos 

constituem os metabólitos responsáveis por essa ação 

(GUARNIZ, 2020). 

Em experimentos com animais, camundongos diabéticos 

induzidos por STZ, a utilização de M. charantia fortalece o 

sistema de defesa da enzima antioxidante e enfraquece a 

peroxidação de lipídios. No mais, foi registrado na literatura que 

além do estresse oxidativo, M. charantia pode reduzir o 

estresse do retículo endoplasmático, que desempenha papéis 

importantes na diabetes, por exemplo (CHONG et al., 2017). 

A utilização dos polissacarídeos de M. charandia como 

alimento funcional pôde ser vista nas pesquisas de Chen et al. 

(2019), os quais analisaram os efeitos da modificação do 

polissacararídeos de M. charantia através de fosforilação e 

sulfatação, indicando um avanço no potencial antioxidante do 

mesmo, principalmente quando fosforilado. 

 

Atividade Antimicrobiana 

 

O aumento da resistência microbiana preocupa as 

organizações de saúde em todo o mundo, ao passo que, a 

utilização da fitoterapia, no tratamento de infecções por 

microrganismo patógenos, retorna cada vez mais incisiva como 

alternativa terapêutica. 

Informações literárias sobre extratos da casca, polpa e 

fruto de M. charantia indicam sua atividade antimicrobiana 

frente aos microrganismos causadores de infecções humanas, 

como Salmonella typhi, Shigella dysenteriae e Yersinia 

enterocolitica (GUARNIZ, 2020). 
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Segundo levantamento realizado por Jia et al. (2017), 

extratos de M. charantia já demonstraram ser eficazes contra 

patógenos como Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Escherichia coli e Pasteurella multocida. 

Em pesquisas realizadas por Rashid et al. (2017), o 

extrato produzido a partir da fervura dos frutos de M. charantia 

apresentou-se como bom agente antimicrobiano frente a 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, apresentando 

resultados semelhantes a ciprofloxacina utilizada como controle 

positivo nos testes. 

Extratos metanólicos a partir das folhas de M. charantia 

também foram eficazes contra Pseudomonas aeruginosa, 

Bacillus subtilis e Klebsiella pneumonia (TORRE et al., 2020). 

Os achados de Guarniz (2020) também indicaram que os 

extratos das folhas de M. charantia, produzidos a partir de 

solventes hidroalcoólicos e acetônicos, apresentam atividade 

antimicrobiana frente a cepas de S. aureus, S. epidermidis e 

Candica albicans, assim como os óleos essenciais obtidos a 

partir das sementes da planta (TORRES, 2020). 

Os ensaios microbiológicos realizados por Guarniz 

(2020) também demonstraram que a fração acetato dos 

extratos produzidos é um potente inibidor para bactérias 

positivas como S. aureus, apesar de ser um fraco inibidor contra 

levedura C. albicans e que, a constituição metabólica de cada 

tipo do extrato modula diretamente sua ação antimicrobiana 

frente aos microrganismos testados. 

A indicação sobre a interferência direta da disposição 

dos metabólitos presentes em M. charantia sobre sua ação 

antimicrobiana também é enfatizada por Bukhari et al (2020), 

ao demonstrarem que, ao submeterem extratos de M. charantia 

a um tratamento de campo magnético externo, houve 
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acentuação da presença de constituintes como quercetina e 

outros compostos fenólicos, relacionando-os com o aumento de 

sua atividade antimicrobiana frente a P.  aeruginosa. 

Em 2019, Silva et al. observaram que extratos etanólicos 

das folhas de M. charantia podem atuar como moduladores da 

resistência microbiana em cepas de Escherichia coli produtoras 

de β-lactamase e E. coli multirresistente, quando associados à 

antibióticos como amoxicilina e gentamicina. Efeito parecido foi 

relatado por Torre et al (2020), afirmando que  os extratos 

etanólicos das folhas de M. charantia poderiam potencializar o 

efeito antifúngico do metronidazol,  bem como o efeito 

antibiótico de Amicacina e Canamicina, podendo favorecer a 

terapia antibiótica em casos de infecções por microrganismos. 

Óleos essenciais obtidos a partir das sementes de M. 

charantia também tiveram sua atividade antimicrobiana relatada 

em literatura (JIA et al., 2017), cuja qual, está relacionada à sua 

composição por bioativos como sesquisterpenos, 

fenilpropanoides e monoterpenos (GUARNIZ, 2020). 

Além disso, a produção de nanopartículas de prata a 

partir de extratos foi satisfatória, apresentando, também, 

atividade antimicrobiana surpreendente (RASHID et al., 2017). 

Em pesquisa de mesmo viez, Qamar et al (2020), obtiveram a 

produção de nanomaterial de óxido de cobre, a partir de 

extratos aquosos de M. charantia, os quais apresentaram ações 

antmicrobianas satisfatórias frente a Bacillus cereus e 

Trichophyton rubrum. 

 

Atividade Antiviral 

 

Proteínas encontradas em M. charantia, como MAP30, 

α-momorcharina e β-momorcharina conferem a ela importantes 



Momordica charantia: UTILIZAÇÕES MEDICINAIS E ATIVIDADES 

TERAPÊUTICAS 

79 
 

ações antivirais, até mesmo frente ao HIV (JIA et al., 2017; 

GUARNIZ, 2020). 

As raízes de M. charantia apresentaram ações anti-HIV-

1, sem apresentar toxicidade acentuada à células saudáveis, de 

forma que a MAP30 pode provocar a morte de células de defesa 

infectadas pelo HIV, além de inibir a replicação do vírus; e a 

lectina de M. charantia pode inibir a transcriptase reversa do 

vírus (JIA et al., 2017). 

Em estudo recente, M. charantia apresentou atividade 

frente aos vírus Influenza H1N1 e Influenza A, H3N2 (SINGH et 

al., 2021). Foi analisada também, por meio de ferramentas de 

bioinformática, a capacidade de alguns compostos de ligação à 

proteínas Spike do SARS-CoV-2, e percebeu-se que bioativos 

contidos na planta, momordicina I, cicloartenol e vicine,  podem 

se ligar ao N terminal do domínio S1 dessa proteína, de forma 

a afetar as interações de ligação de hidrogênio entre seus 

domínios S2 e S1 (SINGH KUMAR; SINGH SHAILESH; SINGH 

RAJESH, 2021). 

Além disso, as análises de uma potencial utilização 

dessa planta no tratamento da COVID-19 é promissor (SINGH 

KUMAR; SINGH SHAILESH; SINGH RAJESH, 2021). 

 

Toxicidade de Momordica charantia 

 

M. charantia tem demonstrado ser pouco tóxica ao corpo 

humano em condições normais (SANTOS ANDRADE, 2018).  

Estudos indicam que suas partes como frutos, folhas e caules 

apresentam pouco risco à saúde, uma vez que as doses mais 

baixas administradas em animais não demonstraram efeitos 

mais problemáticos, segundo levantamentos de Jai et al (2017) 

. Mas, deve-se alertar sobre as possíveis variações e efeitos 
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adversos da utilização dessa planta, dependendo da sua forma 

de absorção no organismo, preparo e processamento (JAI et 

al., 2017; BORTOLOTTI; MERCATELLI; POLITO, 2019) 

É importante ressaltar que as sementes de M. charantia 

apresentam atividade abortiva (BORTOLOTTI; MERCATELLI; 

POLITO, 2019) e sua folhas já foram utilizadas para essa 

finalidade (SILVA, 2018). A ingestão de alta quantidade de seus 

frutos pode causar dor abdominal e diarreia, e a injeção de altas 

doses de seus extratos foi letal para animais (SANTOS 

ANDRADE, 2018) 

 

CONCLUSÕES  

 

M. charantia é uma planta bastante difundida nos 

trópicos, que cresce com facilidade ainda que em condições 

sub-ótimas e que, ao longo dos anos, teve muitos de seu 

metabólitos avaliados por suas ações biológicas, elucidadas 

através de estudos cromatográficos, fitoquímicos e ensaios 

biológicos. 

M. charantia apresenta um vasto histórico de utilização 

na medicina tradicional. Apresenta atividade de redução de 

açúcar no sangue e o mecanismo de atuação de seus bioativos 

vem sendo avaliados a nível molecular. Além disso, possui 

outras atividades  importantes como antioxidantes, 

antiinflamatórias, antimicrobianas e antivirais. 

Apesar de ser uma planta amplamente estudada na 

literatura, muitos de seus metabólitos ainda precisam  de uma 

avaliação detalhada, bem como suas ações devem ser 

analisadas em testes clínicos. 
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RESUMO: Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) são 
moléculas com alta reatividade e instabilidade que possuem 
diversas funções fisiológicas. O desequilíbrio com as defesas 
antioxidantes caracteriza o estresse oxidativo, relacionado a 
várias doenças. Portanto, é emergente o estudo de novas 
drogas com ação antioxidante, e, para isso, diferentes modelos 
experimentais são utilizados, destacando-se o modelo in vitro 
que utiliza linhagens de macrófagos murinos. O objetivo deste 
trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica com os modelos 
celulares de macrófagos RAW264.7 e J774 utilizados para a 
avaliação de compostos antioxidantes naturais. Os artigos 
publicados em língua inglesa a partir de 2016 na base de dados 
online Public Medline (PubMed) foram selecionados com base 
na leitura do resumo, obedecendo critérios de inclusão e 
exclusão. Os 12 artigos selecionados avaliaram a atividade 
enzimática da superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), e 
glutationa peroxidase (GSH-PX), a expressão da 
hemeoxigenase-1 (HO), bem como os níveis do antioxidante 
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não enzimático glutationa reduzida (GSH) e do produto da 
peroxidação lipídica, o malondialdeído (MDA), diante de 
diferentes sustâncias de origem natural, como flavonoides, 
peptídeos e polifenóis, em macrófagos RAW264.7 e J774 
estimulados por H2O2. Os resultados mostraram que as drogas 
naturais atuam aumentando a atividade de sistemas 
antioxidantes, bem como reduzindo danos oxidativos em DNA, 
proteínas e lipídeos. Portanto, este modelo representa uma 
importante ferramenta para a descoberta de novos fármacos 
antioxidantes. 
Palavras-chave: Estresse oxidativo. Atividade antioxidante. 
Peróxido de hidrogênio. Produtos naturais. Macrófagos.  
 
INTRODUÇÃO 

 

Espécies Reativas de Oxigênio (EROs ou ROS, do inglês 

Reactive Oxygen Species) abrangem um conjunto de moléculas 

que apresentam alta reatividade e instabilidade, possuindo par 

ou pares de elétrons livres desemparelhados. São 

caracterizadas como radicais livres e incluem o radical hidroxila 

(OH•), o radical ânion superóxido (O2
•-) e o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) (GODDU et al., 2018; KLAUNIG, 2019). 

Em organismos vivos, baixas concentrações de EROs 

desempenham diversas funções fisiológicas, como defesa 

contra microrganismos patogênicos e sinalização celular. 

Dessa forma, a célula possui diversos mecanismos de 

produção, intra e extracelular. Em contrapartida, altas 

concentrações de EROs podem induzir citotoxicidade, e, por 

isso, vários mecanismos endógenos de neutralização destas 

moléculas são produzidos com o objetivo de proteger as células 

de possíveis danos oxidativos (SAJADIMAJD; KHAZAEI, 2018; 

KLAUNIG, 2019). Esse papel dual das EROs está associado 
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principalmente a sua concentração, e seu efeito está 

relacionado a expressão e a atividade de diversos fatores 

envolvidos ou na proliferação e diferenciação celular ou na 

indução de apoptose (WANG et al., 2019). 

O ajuste fino das cascatas de reação e/ou envolvimento 

direto nas vias de sinalização envolve interruptores redox 

moleculares (JONES; SIES, 2015). Essa atividade antioxidante 

pertence a um grupo variado de moléculas, principalmente 

biomacromoléculas proteicas com atividade enzimática de 

oxirredução, como a glutationa (GSH), catalase (Cat), 

hemeoxigenase (HO-1), superóxido dismutase (SOD) e a 

glutationa peroxidase (GPX) (SAJADIMAJD; KHAZAEI, 2018).  

O estresse oxidativo celular consiste então em um 

desbalanço molecular entre a produção de EROs e os 

mecanismos de defesa antioxidantes, estando presente no 

desenvolvimento e progressão de diversas doenças, incluindo 

hipertensão, diabetes e câncer (WANG et al., 2020). 

Nesse contexto, esforços consideráveis têm sido 

desdobrados na pesquisa redox em biologia e medicina. A 

busca por novas substâncias capazes de induzir ou aumentar a 

atividade de espécies antioxidantes tem-se mostrado crescente 

em várias áreas de conhecimento, destacando-se as áreas de 

envelhecimento, metabolismo, cicatrização e câncer (JONES; 

SIES, 2015; WANG et al., 2019). 

Nessa perspectiva, os produtos naturais e seus 

derivados têm-se mostrado indispensáveis na busca por 

moléculas com função antioxidante, devido a suas 

características de multiplicidade estrutural, o que permite um 

amplo espectro de atividades (DENG et al., 2020; HUANG et 

al., 2019), incluindo: anti-inflamatória (PUDZIUVELYTE et al., 

2020), antimicrobiana (IMAM et al., 2020), anticâncer 
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(KOWALIK et al. 2020) e antioxidante (TAVARINI et al., 2020). 

O papel promissor dos produtos naturais no desenvolvimento 

de novos fármacos é inquestionável, uma vez que dados de 

janeiro de 1981 a setembro de 2019 mostram que dos 1394 

medicamentos aprovados, 76,7% representam estruturas 

químicas direta ou indiretamente de origem natural (NEWMAN; 

CRAGG, 2020).  

Vários modelos experimentais estão disponíveis para 

avaliação da atividade antioxidante de novas drogas. Estes 

incluem modelos de doenças in vivo em que o estresse 

oxidativo é um importante fator, tais como modelos de 

hipertensão, diabetes e doenças inflamatórias intestinais. Por 

outro lado, diferentes modelos in vitro podem ser utilizados, 

como os métodos de sequestro de radicais livres (DPPH) e de 

atividade quelante de íons Fe2+ (OLOWE et al., 2020; LI et al. 

2019). Em adição, modelos que utilizam linhagens celulares 

vem sendo cada vez mais utilizados (OLOWE et al., 2020). 

No sistema imune, EROs desempenham um importante 

papel, participando tanto na imunidade inata quanto na 

adaptativa. Os macrófagos são importantes células do sistema 

imunológico que participam ativamente na imunidade inata e 

condicionam a adaptativa através da fagocitose e apresentação 

de antígenos, tendo as EROs como um dos principais agentes 

mensageiros de resposta citotóxica e de modulação do 

microambiente oxidativo (YANG; MIN; YU, 2020). 

Sendo assim, modelos in vitro utilizando macrófagos 

permitem a avaliação do estresse induzido por EROs, bem 

como a atividade antioxidante de novas drogas. As linhagens 

de células imortalizadas RAW264.7 e J774 de macrófagos 

murinos da espécie Mus musculus são os modelos mais bem 

estabelecidos para indução de estresse oxidativo por peróxido 
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de hidrogênio (H2O2) e a consequente avaliação do potencial 

antioxidante de candidatos a fármacos (XIE et al., 2020b). 

Diante desse contexto, o objetivo do presente trabalho foi 

realizar uma revisão bibliográfica relacionando a atividade 

antioxidante de produtos naturais em modelos in vitro de 

macrófagos utilizando as células RAW264.7 e J774. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a construção desta revisão bibliográfica foram 

incluídos artigos científicos que abordavam o potencial 

antioxidante de produtos de origem natural em linhagens de 

células RAW264.7 e J774 publicados em língua inglesa, a partir 

de 2016, na base de dados online Public Medline (PubMed). Os 

descritores utilizados estão relacionados diretamente com o 

tema, estando disponíveis em língua inglesa, de acordo com o 

Medical Subjects Headings (MeSH) da U.S Library of Medicine 

(NLM).  

A pesquisa foi realizada utilizando a ferramenta de busca 

avançada disponível na plataforma, delimitando e 

especificando a função dos seguintes descritores: Atividade 

antioxidante; Produtos naturais; RAW264.7; e J774. Os critérios 

de inclusão foram: artigos publicados em língua inglesa, nos 

últimos cinco anos que abordavam a atividade antioxidante de 

produtos naturais in vitro em modelos de macrófagos 

RAW264.7 e J774 com estresse oxidativo induzido por peróxido 

de hidrogênio (H2O2). 

Por meio do resumo, foram selecionados os artigos de 

acordo com os seguintes critérios de exclusão: não se referir ao 

tema central da pesquisa (produtos naturais com efeito 

antioxidante), não descrever vias de sinalização do potencial 
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oxidativo ou a atividade de enzimas antioxidantes, como 

também publicações anteriores a 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram realizadas duas pesquisas independentes: a 

primeira relacionou os descritores “atividade antioxidante” e 

“produtos naturais” aos macrófagos RAW264.7; e a segunda 

relacionou os mesmos descritores aos macrófagos J774. Dessa 

forma, com base na pesquisa no banco de dados, foi possível 

relacionar 12 artigos para compor esta revisão, dos quais, 11 

abordavam os experimentos com macrófagos RAW264.7 e 1 

com J774. A tabela 1 aponta em forma de resumo, as 

substâncias, o tipo de produto natural e seus principais 

mecanismos antioxidantes descritos em modelo in vitro de 

macrófagos murinos. 

 

Tabela 1. Substâncias de origem natural e seus principais 

mecanismos de ação antioxidante em macrófagos murinos 

RAW264.7 e J774 

Classes/tipos de 
produtos 
naturais  

Substância 
Linhagem 

celular 

Principais 
mecanismo de 

ação 
antioxidante 

Referência 

Ácidos graxos 
de cadeia curta 
(AGCC) 

Propionato de 

sódio 
J774-A1 

↑ Expressão 

da MnSOD e 

HO-1 

FILIPPONE 

et al., 2020 

 
Curcuminoides 

Curcumina RAW264.7 

↑ Atividade da 

CAT, SOD, 

GSH-PX e na 

expressão de 

HO-1 

LIN et al., 

2019 

 
Dímeros de 
fenantreno 

Dendroflorina RAW264.7 

↑ Atividade da 

CAT, SOD e 

GSH-PX 

KYOKONG 

et al., 2019 
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Fitocanabinoides 
Canabigerol RAW264.7 

↑ Atividade da 

SOD 

GIACOPPO 

et al., 2017 

Flavonoides Quercentina-3-

O-β-

glucopiranosídeo 

Isorhamnetina-3-

O-β-D-

glucopiranosídeo 

RAW264.7 
↑ Atividade da 

CAT e SOD 

HU et al., 

2019 

Apigenina-7-O-

glicosideo 
RAW264.7 

↑ Atividade da 

SOD e ↑ 

Expressão de 

HO-1 

WANG et 

al., 2020 

Peptídeos  Extrato do 

músculo de 

Tamboril (L. 

litulon) 

RAW264.7 

↑ Atividade da 

CAT, SOD e 

GSH-PX 

TIAN et al., 

2020 

Colágeno e 

Peptídeos 

extraídos do 

pepino do mar 

(Acaudina 

molpadioides) 

RAW264.7 

↑ Atividade da 

SOD e GSH-

PX 

 

LI et al., 

2019 

LI et al., 

2020a 

Polifenóis  Ácido 

clorogênico 
RAW264.7 

↑ Atividade da 

CAT e SOD 

HU et al., 

2019 

Extrato de 

polifenóis de 

folhas de 

eucalipto 

(Myrtaceae) 

RAW264.7 

↑ Atividade da 

CAT e T-SOD 

↑ Quantidade 

de GSH 

LI et al., 

2020b  

Polissacarídeos Polissacarídeo 

fosforilado 
RAW264.7 

↑ Atividade da 

SOD 

XIE et al., 

2020b 

Polissacarídeos 

extraídos da 

Cyclocarya 

paliurus 

RAW264.7 
↑ Atividade da 

CAT e SOD 

AN et al., 

2020 

Fonte: elaborado pelo autor. 2021 
Legenda: ↑: indica aumento; CAT: catalase; SOD, T-SOD ou MnSOD: 

superóxido dismutase; GSH: glutationa; GSH-PX: glutationa peroxidase; 

HO-1: hemeoxigenase-1. 
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Nesses artigos o estresse oxidativo foi induzido por 

peróxido de hidrogênio (H2O2), que representa um importante 

modelo na avaliação de danos oxidativos celulares. O H2O2 se 

difunde através das células e tecidos para iniciar efeitos 

celulares imediatos, como mudanças na forma celular, início da 

proliferação e recrutamento de células imunes. Nos últimos 

anos tornou-se claro que o H2O2 desempenha funções 

regulatórias fundamentais no metabolismo, além do papel de 

sinalizador de dano. O H2O2 ocorre no metabolismo normal em 

células de mamíferos e é um metabólito chave no estresse 

oxidativo (JONES; SIES, 2015; SIES, 2017). 

O estresse oxidativo pode ser definido como um 

desequilíbrio entre a geração de EROs e a capacidade das 

células em neutralizar os produtos reativos pelas defesas 

antioxidantes. EROs consistem em subprodutos do 

metabolismo oxidativo aeróbico celular e a homeostase de 

oxirredução (Redox), consiste em um fator fundamental para a 

sobrevivência da célula (SIES; BERNDT; JONES, 2017).  

O controle da concentração das espécies reativas 

desempenha um papel de destaque nas funções fisiológicas do 

organismo saudável. Em baixas concentrações, ROS 

desempenha um amplo e importante papel fisiológico, incluindo 

sinalização celular, reparo tecidual, defesa e morte de 

patógenos invasores. Porém, uma alta produção de EROs 

permite a formação de um ambiente oxidativo de lesão tecidual, 

o que pode levar ao desenvolvimento de doenças, como ocorre 

em doenças inflamatórias, no câncer ou na aterosclerose (LI; 

JIA; TRUSH, 2016). 

Os mecanismos que a célula utiliza para proteger as 

biomoléculas do dano oxidativo são chamados de defesas 

antioxidantes, atuando de forma a prevenir, reduzir ou reparar 
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o dano produzido por EROs. Tais defesas atuam de três formas: 

eliminando diretamente as EROs já formadas; na formação de 

EROs endógena a partir de suas fontes celulares; e no reparo 

ou remoção das biomoléculas que sofreram algum dano (LI; 

JIA; TRUSH, 2016). 

Os sistemas enzimáticos de defesa antioxidante incluem, 

principalmente, a superóxido dismutase (SOD), a catalase 

(CAT) e a glutationa peroxidase (GSH-PX). Estas enzimas 

atuam por reduzir o ambiente oxidativo por eliminar EROs já 

formadas (SAJADIMAJD; KHAZAEI, 2018). SOD catalisa a 

desproporção radical ânion superóxido (O2
•-) para a eliminação 

de radicais livres, produzindo H2O2. GSH-Px e CAT removem o 

peróxido de hidrogênio (H2O2) tóxico. O primeiro catalisa a 

reação de GSH com peróxido e o segundo converte o peróxido 

em H2O e O2 (HU et al., 2019; LI et al., 2020a). Sendo assim, a 

atividade dessas enzimas tem sido amplamente estudada na 

prospecção de substâncias com atividade antioxidante. 

A avaliação da atividade da superóxido dismutase (SOD) 

está presente em todos os artigos utilizados para esta revisão 

(tabela 1). Quatro artigos avaliaram apenas esta enzima e sua 

atividade antioxidante induzida por produtos de origem natural. 

Filippone e colaboradores (2020) avaliaram a expressão da 

MnSOD (superóxido dismutase 2, ou superóxido dismutase 

dependente de manganês) por western blot após estimular 

macrófagos J774 com 200 µM de peróxido de hidrogênio (H2O2) 

e tratar com o propionato de sódio (PS), sendo observado um 

aumento significativo na expressão da enzima após o 

tratamento com o composto. Resultados semelhantes foram 

observados para a expressão proteica da hemeoxigenase-1 

(HO-1). Esses dados em conjunto mostram que o PS 

desempenha um papel importante em melhorar a resposta 
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antioxidante por induzir a síntese de antioxidantes enzimáticos 

endógenos (FILIPPONE et al., 2020). 

Canabigerol (CBG), um fitocanabinoide, também foi 

capaz de aumentar a expressão da SOD-1 em células 

estimuladas com H2O2 (GIACOPPO et al., 2017). O flavonoide 

Apigenina-7-O-glicosideo (AG) e o polissacarídeo fosforilado 

(P-CP) foram capazes de aumentar de forma significativa a 

atividade da SOD em três concentrações testadas quando 

comparadas com células tratadas apenas com H2O2 (WANG et 

al., 2020; XIE et al., 2020b). A resposta observada para AG foi 

concentração-dependente (WANG et al., 2020). Já para Xie e 

colaboradores (2020b), a resposta máxima obtida por P-CP foi 

na concentração intermediaria de 100 µg/mL. Além da SOD, 

Wang e colaboradores (2020) avaliaram a expressão da HO-1 

observando da mesma forma que AG aumentou a expressão 

da enzima antioxidante de forma concentração-dependente em 

células expostas ao H2O2 .  

Para a avaliação de duas enzimas antioxidantes, três 

artigos avaliaram a atividade da SOD e CAT e dois avaliaram a 

SOD e GSH-PX. O status de atividade dessas enzimas 

antioxidantes avalia de forma indireta e apropriada o percentual 

pró-oxidante e antioxidante nos tecidos. SOD desempenha um 

papel importante na defesa contra EROs, CAT e GSH-Px 

podem eliminar o peróxido de hidrogênio, portanto, eles servem 

como um importante sistema de proteção para prevenir os 

danos causados por EROs (LI et al., 2019; AN et al., 2020). 

Hu e colaboradores (2019) avaliaram três substâncias 

(concentração fixa de 20 µg/mL) e sua capacidade de induzir o 

aumento da atividade das enzimas superóxido dismutase 

(SOD) e catalase (CAT), para caracterizar atividade 

antioxidante. O composto fenólico ácido clorogênico (AC) e os 
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flavonoides quercentina-3-O-β-glucopiranosídeo (QG) e 

Isorhamnetina-3-O-β-D-glucopiranosídeo (IG) induziram um 

aumento significativo no percentual de atividade da SOD e CAT. 

Dentre as substâncias avaliadas, o AC obteve os maiores 

percentuais de atividade enzimática (HU et al., 2019). 

An e colaboradores (2020) demonstraram que dois 

polissacarídeos extraídos de C. paliurus, codificados como CPP 

e CPP-D, induziram aumento da atividade da SOD em todas as 

seis concentrações testadas (6,25-200 µg/mL). Para a 

avaliação da atividade da catalase, os resultados foram 

heterogêneos. CPP foi capaz de induzir uma resposta 

antioxidante significativa da CAT apenas em baixas 

concentrações. Já o CPP-D aumentou significativamente a 

atividade da CAT na menor concentração e a partir da 

concentração 50 µg/mL (AN et al., 2020). 

O Extrato de polifenóis das folhas de eucalipto (EPE) 

(Myrtaceae), nas concentrações de 50 e 100 µg/mL, foi capaz 

de estimular uma resposta antioxidante significativa por meio do 

aumento da atividade enzimática da T-SOD e CAT. Para a 

primeira enzima, os resultados foram semelhantes aos obtidos 

pelo ácido ascórbico (50 µg/mL) (LI et al., 2020b). Foi também 

quantificada a produção de glutationa (GSH) pela célula após 

exposição ao peróxido de hidrogênio. A diminuição das 

concentrações de GSH após exposição ao H2O2 mostra seu 

consumo como parte da neutralização não enzimática de 

EROs. O tratamento com EPE aumentou a produção de GSH 

de forma concentração-dependente (LI et al., 2020b). 

Ao utilizar peptídeos com peso molecular ≤1 kDa (CPs) 

hidrolisados do colágeno extraído de um pepino do mar 

(Acaudina molpadioides), Li e colaboradores (2019) avaliaram 

a atividade antioxidante por meio da atividade enzimática da 



Modelo in vitro de macrófagos para a avaliação da atividade antioxidante 

de produtos naturais: uma revisão bibliográfica 

96 
 

SOD e GSH-PX. Os resultados mostraram que o H2O2 (500 µM) 

causou uma diminuição significativa na atividade de GSH-Px e 

SOD. Nos grupos que receberam diferentes concentrações de 

CPs foi observado um aumento da capacidade antioxidante 

enzimática, evidenciado pelo aumento da atividade da SOD e 

GSH-PX.  

Ao analisar diferentes composições químicas dos 

colágenos isolados de A. molpadioides utilizados, o mesmo 

grupo de pesquisa resolveu avaliar suas propriedades sem 

proceder a hidrólise. As atividades da SOD e GSH-Px foram 

também reduzidas significativamente na presença do H2O2, 

porém, o pré-tratamento com as diferentes concentrações de 

colágeno (6,25 à 50 µg/mL) produziu aumento significativo da 

atividade de ambas as enzimas, caracterizando sua atividade 

antioxidante (LI et al., 2020a). 

De forma a obter uma resposta mais robusta sobre a 

capacidade antioxidante dos produtos de origem natural 

testados, três artigos realizaram a análise das enzimas SOD, 

CAT e GSH-PX. O primeiro avaliou o potencial antioxidante da 

curcumina em células RAW264.7 estimuladas com 500 µM de 

peróxido de hidrogênio (H2O2). Utilizando três diferentes 

concentrações da curcumina (5, 10 e 20 µM) e dois tempos de 

exposição para o H2O2 (quatro ou oito horas), foi observado que 

para a SOD, CAT e GSH-PX, não houve diferenças 

significativas do grupo tratado com apenas H2O2 e do controle 

(LIN et al., 2019). 

Em relação aos grupos que foram pré-expostos a 

diferentes concentrações da curcumina, foi observado que a 

atividade da SOD aumentou significativamente para os grupos 

tratados com 5 e 10 µM após quatro horas de exposição ao 

H2O2 e para 5 µM com oito horas de exposição ao H2O2. Para a 
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CAT, a curcumina desempenhou um aumento concentração-

dependente, após exposição por oito horas ao H2O2, ; já no 

tempo de quatro horas, apenas em altas concentrações é 

observado um aumento significativo da atividade da CAT. Por 

fim, a atividade da GSH-PX aumentou de forma significativa 

após tratamento com a curcumina em ambos os tempos de 

exposição ao peróxido. Portanto, pode-se inferir que a 

curcumina apresenta efeito antioxidante por aumentar a 

atividade da SOD, CAT e GSH-PX, (LIN et al., 2019).  

A fim de elucidar o mecanismo de ação molecular 

associado ao efeito antioxidante da curcumina, Lin e 

colaboradores (2019) avaliaram os níveis de proteína total e 

nuclear do fator nuclear eritroide 2 relacionado ao fator 2 (Nrf2) 

e a expressão gênica de Nrf2 e Keap1 (do inglês, Kelch-like 

ECH-associated Protein 1, também conhecido como inibidor 

natural do Nrf2). Foi observado que na concentração de 10 µM, 

a curcumina aumentou o nível de proteínas totais de Nrf2 e as 

concentrações de 5 e 10 µM foram capazes de aumentar a 

ativação e consequente migração da proteína Nrf2 para o 

núcleo. Já a expressão dos níveis de RNA mensageiro (mRNA) 

para Nrf2 e Keap1 foram significativamente reduzidas após 

tratamento com curcumina, sendo hipotetizado que o 

curcuminoide atuaria nesta via por meio de eventos pós-

transcricionais (LIN et al., 2019). 

A hemeoxigenase (HO-1) e a glutamato-cisteína ligase 

(GCL) são duas importantes enzimas relacionadas a atividade 

antioxidante. Para HO-1, foi observado um aumento na 

expressão de mRNA que codifica a proteína HO-1 nas 

concentrações de 5 e 10 µM de curcumina.  Para GCL, que 

cosiste em um heterodímero formado por duas subunidades a 

GCLM e GCLC (do inglês, Glutamate-Cysteine Ligase Modifier 
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Subunit e Catalytic Subunit, respectivamente), foi observado 

uma diminuição significativa na expressão do mRNA da 

subunidade catalítica para todos os grupos tratados com a 

curcumina e apenas na concentração de 10 µM houve um 

aumento significativo na expressão da subunidade GCLM (LIN 

et al., 2019). 

A via de sinalização do Nrf2-Keap1 desempenha um 

importante papel no estresse oxidativo (LIN et al., 2019). Em 

condições fisiológicas, o Nrf2 está expresso em pequena 

quantidade, associado ao Keap1 e direcionado para a 

degradação via proteassoma. Em situações de estresse, o Nrf2 

é liberado e translocado ao núcleo, interagindo com o DNA em 

locais especiais conhecidos como Elemento de Resposta 

Antioxidante (ARE) ou Elemento de Resposta Eletrofílica 

(EpRE) para ativar a transcrição de genes alvo relacionados 

principalmente a defesa antioxidante, como: a HO-1, SOD, 

CAT, GSH-Px e GCL (SAJADIMAJD; KHAZAEI, 2018; XIE et 

al., 2020a) 

Ao avaliar a atividade antioxidante do dímero de 

fenantreno, a dendroflorina, Kyokong e colaboradores (2019) 

quantificaram as enzimas SOD, CAT e GSH-PX, induzindo o 

estresse oxidativo com 1 mM de H2O2. Para a SOD e CAT, o 

composto, nas concentrações de 25 e 50 µg/mL, induziu 

aumento significativo na atividade das enzimas, enquanto que 

para a GSH-PX o aumento significativo pode ser observado a 

partir da concentração de 12,5 µg/mL, caracterizando seu efeito 

antioxidante.  

Por fim, ao analisar peptídeos < 1kDa do extrato do 

músculo de tamboril (L. litulon) (LPs), Tian e colaboradores 

(2020) observaram que os níveis das enzimas SOD, CAT e 

GSH-PX em células pré tratadas com diferentes concentrações 
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dos LPs aumentaram de forma concentração-dependente, 

sendo significativamente maiores que os grupos tratados com 

H2O2.  

Diante das evidências observadas nos artigos discutidos, 

é importante salientar que, ao avaliar o balanço oxidativo em 

macrófagos, é necessário que haja a quantificação dos 

sistemas endógenos de neutralização não enzimática e 

enzimática para o direcionamento e o aprimoramento das 

terapias antioxidantes de substâncias de origem natural. 

 

Figura 1. Ação antioxidante frente ao peróxido de hidrogênio 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 2021. 

Legenda: CAT: catalase; SOD: superóxido dismutase; O2
•-: radical ânion 

superóxido; GSH: glutationa reduzida; GSSG: glutationa oxidada; GSH-Px: 

glutationa peroxidase; OH-1: hemeoxigenase-1. 
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É possível observar que as células foram protegidas 

contra os danos do estresse oxidativo pelo acúmulo de vários 

sistemas antioxidantes defensivos para promover a 

sobrevivência celular. Estes incluem a catalase (CAT), 

superóxido dismutase (SOD), glutationa (GSH), glutationa 

peroxidase (GSH-Px) e a hemeoxigenase-1 (HO-1) 

(SAJADIMAJD; KHAZAEI, 2018). O sistema citoprotetor em 

questão gira em torno da neutralização do peróxido de 

hodrogênio (H2O2), presente na figura 1. 

O aumento da atividade da SOD representa uma 

produção ativa de H2O2 através da redução do radical ânion 

superóxido (O2
•-), produzido primariamente na mitocôndria em 

situação de estresse. Uma vez formado, H2O2 é oxidado à água 

(H2O) por duas vias distintas. Primeiro, ao sofrer ação da 

enzima catalase, H2O2 é oxidado a H2O e oxigênio (O2), sendo 

imediatamente neutralizado. Já por meio da enzima glutationa 

peroxidase (GSH-Px), é necessária a participação de duas 

moléculas de glutationa reduzida (GSH), as quais serão 

oxidadas pela enzima, neutralizando o peróxido e produzindo 

H2O (LIN et al., 2019). O aumento da atividade da CAT e da 

GSH-Px evidenciado nesta revisão permite inferir que a terapia 

antioxidante dos produtos de origem natural foi eficaz em 

reduzir o estresse oxidativo em modelo in vitro de macrófagos 

RAW264.7 e J774. 

Paralelamente, uma importante função dos macrófagos 

em um sistema biológico complexo é a fagocitose de eritrócitos 

não funcionais, seja pelo processo de envelhecimento celular, 

seja por lesão tecidual (figura 1). O grupo Heme, presente na 

hemoglobina, sofre ação da hemeoxigenase-1 (ou induzida, 

HO-1), produzindo diversos fatores, os quais em suas 
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respectivas vias atuam de forma antioxidante e citoprotetora 

(SAHA et al., 2020).  

A avaliação da peroxidação lipídica é essencial a fim de 

quantificar o dano causado pelo peróxido de hidrogênio na 

célula e consequente efeito protetor dos compostos avaliados. 

Os fosfolipídios de membrana são susceptíveis ao ataque de 

radicais livres durante o estresse oxidativo, por esse motivo, a 

quantificação do malonaldeído (MDA), um metabólito 

secundário da peroxidação lipídica da membrana celular, é tão 

presente em discussões acerca do estresse oxidativo induzido 

por substâncias (FILIPPONE et al., 2020; LI et al., 2019). 

Dos 12 artigos que compõem esta revisão, nove 

avaliaram a produção do malonaldeído (MDA) frente a 

peroxidação lipídica induzida por H2O2 em modelo in vitro de 

macrófagos RAW264.7 ou J774. O padrão de resposta ao H2O2 

foi o mesmo: o estímulo foi capaz de aumentar 

significativamente a concentração de MDA. 

 Em relação as substâncias que foram avaliadas como 

potenciais fármacos antioxidantes foi observado que o 

propionato de sódio, um ácido graxo de cadeia curta (AGCC), 

na concentração de 1 µM reduziu significativamente a produção 

de MDA em células expostas à 200 µM de H2O2 (FILIPPONE et 

al., 2020); para a curcumina, 5 e 10 µM reduziram 

significativamente a concentração de MDA, após expor as 

células a 500 µM de H2O2 por 4 e 8 horas (LIN et al., 2019); 20 

µg/mL dos compostos avaliados AC, QG e IG reduziram 

significativamente os níveis percentuais de MDA nas células 

tratadas com 0,2 mM de H2O2, sendo o flavonoide QG o que 

obteve o menor percentual (HU et al., 2019); 50 µg/mL dos LPs 

< 1 kDa do extrato do musculo do L. litulon reduziu 

significativamente a peroxidação lipídica causada por H2O2 
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(TIAN et al., 2020); os peptídeos do colágeno extraído do 

pepino do mar (Acaudina molpadioides) avaliados por Li e 

colaboradores (2019) mostraram uma redução significativa nas 

três concentrações testadas (100, 150 e 200 µg/mL); já o 

colágeno obteve resultados mais promissores, visto que todas 

concentrações (6,25, 12,5, 25 e 50 µg/mL) utilizadas reduziram 

significativamente os níveis de MDA (LI et al., 2020a); o extrato 

de polifenóis de folhas de eucalipto (Myrtaceae) reduziu 

significativamente de forma concentração-dependente os níveis 

de MDA na célula (LI et al., 2020b); Xie e colaboradores (2020b) 

ao avaliar o polissacarídeo fosforilado observou uma redução 

significativa nos níveis de MDA, com redução máxima na 

concentração de 100 µg/mL; por fim, os polissacarídeos 

extraídos da C. paliurus, codificados como CPP e CPP-D, 

reduziram significativamente e estabeleceram um platô a partir 

da concentração de 12 µg/mL (AN et al., 2020). 

Além de marcador da peroxidação lipídica, a formação 

endógena de MDA serve como um biomarcador adequado de 

danos ao DNA e à proteínas de membrana. Ao interagir com o 

DNA, há a formação do MDA desoxiguanosina (M1-dG), 

resultando em danos que causam interferência no reparo, 

contribuindo para a carcinogênese. Nas proteínas, o MDA 

causa mudanças profundas em sua função, permeabilidade e 

integridade estrutural, potencializando a transformação 

neoplásica dos tecidos afetados (MOHIDEEN et al., 2021). 

Assim, a redução nos níveis de MDA relatados pelos artigos 

representa um importante achado para o desenvolvimento de 

medicamentos com potencial antioxidante.   
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CONCLUSÕES  

 

Em resumo, todos os compostos citados foram capazes 

de reduzir o estresse oxidativo induzido por H2O2 e inibir a 

peroxidação lipídica. Os achados permitem sugerir que o 

modelo in vitro de macrófagos murinos RAW264.7 e J774 é útil 

na prospecção de drogas de origem natural por meio do estudo 

do equilíbrio redox promovido pelos sistemas endógenos de 

neutralização não enzimática, representado pela glutationa 

(GSH), e enzimática, representado pela superóxido dismutase 

(SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GSH-PX) e 

hemeoxigenase-1 (HO-1), além do malonaldeído (MDA) como 

marcador do dano oxidativo. Portanto, esse modelo mostra-se 

promissor e sua utilização tende a expandir no sentido de 

avaliar a atividade antioxidante de novas drogas. 
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RESUMO: A úlcera péptica é uma doença multifatorial e 
complexa, causada por um desequilíbrio de fatores protetores 
e agressores. Apesar dos avanços nos últimos anos a úlcera 
péptica é uma das doenças gastrintestinais mais prevalentes 
em todo o mundo. Mesmo com medicamentos eficazes 
utilizados na terapia atualmente, fatores limitantes tornam a 
busca por novas terapias com produtos naturais uma alternativa 
viável e frequentemente incentivada. Os produtos naturais 
possuem efeitos promissores no trato gastrintestinal além de 
apresentar um importante papel no desenvolvimento de novas 
estratégias terapêuticas úteis no tratamento de diversas 
afecções, incluindo a úlcera gástrica. Nessa perspectiva, este 
trabalho teve como objetivo revisar os produtos naturais como 
alternativa terapêutica para a cicatrização de úlceras gástricas. 
Para tanto, foi realizada uma busca nas seguintes bases de 
dados PubMed, Science Direct, Scielo e Lilacs, nos últimos 10 
anos, os descritores utilizados foram de acordo com a base de 

mailto:leoniabatista1@gmail.com
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Descritores em Ciências da Saúde – DeCs: (“Healing” or 
“antiulcer activity” or “gastric healing” or “natural products”). 
Como resultados observou-se que produtos naturais com 
efeitos cicatrizantes, são em sua maioria antioxidantes, 
imunomoduladores, aumentam a produção de fatores de reparo 
tecidual, além de aumentar a proliferação celular. Conclui-se, 
dessa forma, que o potencial terapêutico dessas biomoléculas 
as torna fonte para o desenvolvimento de novas terapias. 
Palavras-chave: Produtos Naturais. Monoterpenos. Úlcera 
péptica. 
 

INTRODUÇÃO 

A úlcera péptica representa um grande problema de 

saúde mundial, sendo considerada a doença gastrintestinal 

mais predominante, por acometer milhões de pessoas em todo 

o mundo e apresentar altas taxas de recidiva (ARAGÃO et al., 

2018).Esta doença é multifatorial e desenvolve-se a partir de 

um desequilíbrio entre os fatores agressores e protetores da 

mucosa gástrica (RIBEIRO et al., 2016). Estresse, tabagismo, 

ingestão de álcool, deficiências nutricionais, uso de anti-

inflamatórios não esteroidais (AINES) e infecção bacteriana por 

Helicobacter pylori são alguns fatores pertinentes ao cotidiano 

dos indivíduos, que podem aumentar a incidência das lesões 

ulcerativas (BJARNASON et al., 2018). 

A terapêutica da úlcera péptica é baseada na inibição da 

secreção ácida gástrica ou no reforço dos fatores de proteção 

da mucosa (BANIHANI, 2017).  

Vários fatores limitam o uso destes agentes, como a alta 

taxa de recidiva da doença, as interações medicamentosas e os 

efeitos colaterais decorrentes do uso a longo prazo (HARBORD 

et al., 2017).  
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Os produtos naturais são definidos como compostos 

químicos obtidos de organismos vivos, como vegetais, animais, 

minerais e microrganismos (WANG et al., 2018), que possuem 

uma diversidade de moléculas bioativas com potencial de 

tornarem-se novas alternativas terapêuticas (AHN, 2017). 

Dentre os produtos naturais as plantas medicinais são 

frequentemente empregadas para as necessidades primárias 

de assistência à saúde. Estima-se que cerca de 80% dos 

indivíduos em países em desenvolvimento utilizam as plantas 

medicinais como fonte de tratamento para suas afecções isso 

se dá principalmente devido à dificuldade de acesso a cuidados 

médicos e farmacêuticos e falta de recursos para obtenção de 

medicamentos industrializados (VERRI; MOURA; MOURA, 

2017). 

As múltiplas atividades biológicas apresentadas pelas 

espécies vegetais são atribuídas à presença de seus 

metabólitos secundários (BARBOSA et al., 2017), que são 

agrupados de acordo com sua via de síntese em classes, dentre 

elas tem-se os alcaloides, flavonoides e terpenos (BAO, 2019). 

Dessa forma, tratar a sintomatologia e cicatrização da 

úlcera gástrica e de outros distúrbios do trato gastrintestinal 

com produtos de origem natural constitui uma prática 

consagrada em todo o mundo (NEWMAN; CRAGG, 2016). 

Nesse contexto, o presente trabalho se propõe 

apresentar uma revisão da literatura disponível sobre produtos 

naturais como alternativa terapêutica para a cicatrização de 

úlceras gástricas.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Este trabalho trata-se de uma revisão da literatura e tem 

como finalidade sintetizar os resultados obtidos nas pesquisas 

sobre o tema proposto. Para concepção deste trabalho foi 

realizado um levantamento bibliográfico em que foram incluídos 

estudos publicados entre o período de 2011 a 2021, nos 

idiomas português e inglês. Foram utilizados portais de 

pesquisa de referência como Science Direct, PubMed, Medline 

e Scielo. Os descritores utilizados foram de acordo com a base 

de Descritores em Ciências da Saúde – DeCs: (“Healing” or 

“antiulcer activity” or “gastric healing” or “natural products”). Os 

critérios de seleção dos artigos foram: o objetivo, o ano de 

publicação, a relevância e o idioma. Assim, foram excluídos 

desse trabalho os artigos publicados que antecedessem o ano 

de 2011, que não tivesse relação com o tema preposto e que 

fossem escritos em outra língua, que não a língua portuguesa 

e inglesa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

• Úlcera péptica 

A úlcera péptica pode ser definida como sendo lesões de 

cunho inflamatório e necrotizante a mucosa do trato 

gastrintestinal, resultando em ulcerações que podem se 

estender da camada mucosa até camadas mais profundas 

como submucosa, muscular e serosa. São localizadas mais 

comumente no estômago e duodeno, embora possam também 

se localizar no esôfago (LANAS; CHAN, 2017; DA SILVA et al., 

2018). 

• Etiologia 
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A etiologia da úlcera péptica é complexa e multifatorial, 

compreendendo um desequilíbrio entre a ação dos agentes 

agressores da mucosa gastrintestinal (RIBEIRO et al., 2016; 

ACTIS; PELLICANO, 2017) e sua capacidade em resistir à 

agressão por meio de elementos defensivos, como a síntese de 

prostaglandinas citoprotetoras, muco, bicarbonato, óxido 

nítrico, sistema antioxidante endógeno e o fluxo sanguíneo 

adequado (MALFERTHEINER; SCHULZ, 2020). 

Alguns fatores endógenos podem ser responsáveis por 

causar agressão da mucosa como o ácido clorídrico e pepsina, 

refluxo biliar, peroxidação lipídica e formação de radicais livres, 

além disso, fatores exógenos também podem desencadear 

lesão, como consumo abusivo de álcool, estresse, tabagismo 

maus hábitos alimentares e a utilização de anti-inflamatórios 

não esteroidais (AINEs) (BOEING et al., 2016). 

Infecções causadas pela bactéria Helicobacter pylori é outro 

importante fator etiológico que causa úlcera péptica (CHEN et 

al., 2018).  

 

• Cicatrização 

A cicatrização é definida como uma resposta de reparo a 

lesão do tecido, sendo extremamente importante e complexo 

que ocorre em organismo humano e animal. Esse processo 

ocorre em fases sendo as principais: inflamatória, proliferativa 

e remodelação (HAN; CEILLEY, 2017). 

Na cicatrização gástrica, novas células epiteliais são 

formadas e vão se deslocam da margem até o tecido de 

granulação promovendo reepitelização da base da úlcera. Os 

fatores de crescimento que regulam esse processo são fator de 
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crescimento epidérmico (EGF), fator de crescimento de 

hepatócitos (HGF) e fator de crescimento semelhante à 

insulina-1 (IGF-1), assim como fator trefoil (TFF), 

prostaglandinas produzidas pela ativação ciclooxigenase-2 

(COX-2) e outras citocinas produzidas. Esses fatores ligam-se 

a seus receptores e promovem uma série de eventos 

intracelulares e dessa forma desencadeia a migração e 

proliferação celular (YANDRAPU; SAROSIEK, 2015). 

A angiogênese é o processo responsável pela formação de 

microvasos no tecido de granulação que se desenvolve de 48 a 

72 horas após a ulceração, envolvendo componentes como: 

macrófagos, fibroblastos e células endoteliais. Os fatores 

TGFβ, PDGF, EGF e citocinas (TNF-α, IL-1β e IL-8) são 

responsáveis pela migração de fibroblastos para o tecido lesado 

e sua proliferação como provenientes de células inflamatórias e 

endoteliais (Figura 1) (YANG et al., 2017). 

Os fibroblastos são responsáveis pela produção de fibras 

colágenas que são de suma importância na cicatrização, estão 

presentes no tecido gástrico os colágenos do tipo I e colágeno 

Ⅲ. O colágeno Ⅰ é responsável pelo suporte na cicatrização 

de feridas, contudo, sua deposição em excesso pode resultar 

na formação de tecido cicatricial. Já o colágeno do tipo Ⅲ é 

encontrado durante a proliferação capilar ativa, e é responsável 

por determinar o diâmetro e a elasticidade das fibras de 

colágeno (YANG et al., 2017). 
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Figura 1. Representação dos processos de reepitelização, 

migração celular, restauração das glândulas gástricas, 

formação do tecido de granulação e angiogênese.  

 

Abreviações – EGF: fator de crescimento epidérmico; FGF: fator de 

crescimento de fibroblastos; HGF: fator de crescimento de hepatócitos; 

PDGF: fator de crescimento derivado de plaquetas; VEGF: fator de 

crescimento do endotélio vascular; TGF: fator transformador do crescimento; 

NO: óxido nítrico; COX: cicloxigenase; IL: interleucina; TNF: fator de necrose 

tumoral. Fonte: LFTGI - Adaptado de TARNAWSKI, 2005; TARNAWSKI, 

2010. 

As metaloproteinases (MMPs), na úlcera gástrica, são 

responsáveis pela degradação da matriz extracelular, as 

mesmas estão associadas a eventos inflamatórios e oxidativos 

no tecido. O desenvolvimento e progressão da úlcera gástrica 

são desencadeados pelo aumento da expressão das 

endopeptidases dependentes de zinco MMP-2 e MMP-9, que 
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são provenientes de fibroblastos, queratinócitos e células 

inflamatórias no tecido gástrico (VIANA et al, 2019). 

 

• Epidemiologia 

A úlcera péptica é considerada a principal afecção do 

trato gastrointestinal (TGI) e atinge cerca de 10% da população 

mundial em algum momento de suas vidas, com incidência de 

0,1 a 0,3% ao ano, equivalente a 4 milhões de pessoas. É uma 

doença crônica e reincidivante, representando altos custos aos 

indivíduos e ao sistema de saúde (GARCÍA-MARTÍNEZ et al., 

2016). Sendo os homens mais acometidos do que as mulheres, 

a faixa etária mais acometida por úlceras duodenais foi de 20-

50 anos para úlceras duodenais e a partir de 55 anos para as 

gástricas (LANAS, CHAN, 2017; KAVITT et al, 2019). 

Terapêutica 

O tratamento das úlceras pépticas pode ser não 

farmacológico e farmacológico. Este tem como principais 

objetivos diminuir ou neutralizar a secreção ácida e/ou estimular 

o sistema de citoproteção gástrica (BOEING et al., 2016).  

Os principais tratamentos foram durante muito tempo 

centrados na redução da secreção ácida gástrica, tais como: 

antiácidos, anticolinérgicos, antagonista dos receptores H2 de 

histamina e inibidores de bomba de prótons (mais utilizados na 

terapia atual), além de antimicrobianos quando a úlcera está 

associada a infecção por H. pylori (BOEING et al., 2016).  

 Os agentes terapêuticos atualmente utilizados no 

tratamento das úlceras pépticas não são plenamente eficazes 

e apresentam vários efeitos colaterais e/ou adversos, 

cicatrização deficiente das úlceras e, por sua vez, a recorrência 
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das ulcerações, gerando um alto impacto econômico para os 

usuários no tratamento de úlceras pépticas crônicas e para os 

sistemas públicos de saúde, sobretudo, devido suas 

complicações (SCHUBERT, 2016). 

 Tendo em vista tais limitações da terapia convencional, 

como o alto índice de recidiva da doença, a diversidade de 

efeitos colaterais, interações medicamentosas, alto custo de 

internações dos indivíduos e acesso limitado aos 

medicamentos, os produtos naturais, especificamente, as 

plantas medicinais, surgem como uma alternativa de estudo 

para o desenvolvimento de novas opções terapêuticas mais 

seguras e mais acessíveis à população (LI et al., 2015; BOEING 

et al., 2016). 

 

• Produtos Naturais 

Os produtos naturais são compostos químicos 

provenientes de vegetais, animais, mineral ou microrganismos 

(GUO, 2016). Esses produtos possuem uma grande quantidade 

de moléculas bioativas que são alvo para a indústria 

farmacêutica como produtos terapêuticos (SHEN, 2015; AHN, 

2017).  Desta forma cerca de 30% dos medicamentos 

disponíveis são provenientes de fontes naturais, especialmente 

dos vegetais e minerais (DUTRA et al, 2016). 

Portanto, é relevante que estudos toxicológicos e 

farmacológicos, não clínicos e clínicos, sejam realizados para 

descoberta de novos fármacos seguros e eficazes com 

atividade cicatrizante gástrica. Os produtos naturais, em 

especial os metabólitos secundários de espécies vegetais, a 

exemplo dos monoterpenos, tem apresentado efeitos 
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promissores nos distúrbios gastrintestinais, a exemplo das 

úlceras gástricas, se constituindo como uma fonte atrativa para 

a busca e desenvolvimento de novos medicamentos para o 

tratamento dessa afecção (ESCOBEDO-HINOJOSA et al., 

2018). 

• Geraniol 

Geraniol (3,7-dimetil-2,6-octadien-1-ol) é 

um álcool monoterpênico acíclico encontrado nos óleos 

essenciais de capim-limão, rosa, palmarosa, gengibre, laranja, 

lavanda, citronela, noz - moscada e outras plantas 

(CARVALHO et al., 2014). É utilizado comercialmente por sua 

fragrância e como sabor na indústria alimentícia (SAWADA et 

al., 2016). O geraniol exibiu boa atividade antimicrobiana contra 

um amplo espectro de bactérias e fungos e inibiu o crescimento 

de H. pylori (ARPUTHA, 2012). Segundo BHATTAMISRA et al., 

(2019), a atividade antiulcerogênica e anti- Helicobacter 

pylori em ratos foram avaliadas realizando indução da úlcera 

pela  administração de ácido acético na camada sub-serosa do 

estômago, seguido de inoculação orogástrica de H. pyloripor 7 

dias. O tratamento com geraniol foi realizado duas vezes ao dia 

durante 14 dias. O índice de úlcera foi significativamente 

reduzido em ratos tratados com geraniol e drogas padrão em 

comparação com o grupo controle de H. pylori. Sua atividade 

cicatrizante gástrica foi associada a seu efeito antioxidante. 

 

• Ácido p - cumárico 

O ácido p- cumárico é um composto fenólico presente 

em grandes quantidades no extrato de Baccharis 

dracunculifolia, planta medicinal brasileira utilizada no 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/terpene
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nutmeg
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nutmeg
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/antimicrobial-activity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/acetic-acid
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tratamento de úlcera gástrica (BABBAR et al. 2015). Dada a 

necessidade de encontrar novos componentes químicos 

capazes de acelerar a cicatrização gástrica, BOEING et al., 

(2021) avaliou os efeitos do ácido p- cumárico no modelo de 

úlcera induzida por ácido acético em ratos, em que foram 

analisados parâmetros histológicos, inflamatórios e oxidativos. 

O tratamento com p-ácido cumárico por 7 dias, duas vezes ao 

dia, diminuiu a ulceração gástrica induzida por ácido acético em 

comparação com o grupo tratado com veículo. Esse efeito 

benéfico também foi associado a níveis aumentados de mucina 

e glutationa reduzida, quantidade diminuída de hidroperóxidos 

lipídicos e aumento das atividades da superóxido dismutase e 

da catalase.  

• Curcumina 

O componente polifenólico mais representativo extraído 

dos rizomas de Curcuma longa (conhecido como cúrcuma) é a 

curcumina. Desde então, o interesse científico pela curcumina 

aumentou e, cada vez mais, seus benefícios para a saúde 

foram descobertos. A curcumina pertence a uma classe química 

de polifenóis e é conhecida como diferuloilmetano. Seus 

benefícios terapêuticos têm sido demonstrados em múltiplas 

doenças crônicas: inflamação, artrite, síndrome metabólica, 

doença hepática, obesidade, doenças neurodegenerativas 

(GIORDANO; TOMMONARO, 2019).  

A atividade antiúlcera da curcumina foi avaliada por 

ABDUL-AZIZ, (2011) durante a fase crônica aguda da úlcera 

gástrica utilizando a metodologia de ligadura pilórica e indução 

de úlcera por ácido acético. Foi observado que a curcumina 

atua prevenindo o desenvolvimento de lesões gástricas na 
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parede gástrica durante a fase aguda e promove cicatrização 

na fase crônica da doença e sua ação se da provavelmente pela 

indução da angiogênese no tecido granular das úlceras. 

 

• Lupeol 

O lupeol é um triterpeno pentacíclico muito estudado, 

encontrado em várias plantas com atividade gastroprotetora já 

descritas. Na verdade, este triterpeno tem várias atividades 

biológicas, incluindo anticâncer (ABU-LAFI et al., 2019; SHEN 

et al., 2019), efeitos antidiabéticos (GIACOMAN-MARTÍNEZ et 

al., 2019), ações anti-inflamatórias (MILANI et al., 2019), 

potência antimalárica (SINGH et al., 2019) e é um candidato 

como um contraceptivo masculino não hormonal 

(ARIFUZZUMAN et al., 2018).   

Tendo em vista sua vasta atividade biológica SOMENSI et 

al., avaliou a cicatrização gástrica pelo estearato de lupeol (LS) 

utilizando o modelo de úlcera gástrica por ácido acético. Dessa 

forma, observou-se que o estearato de lupeol promove a 

cicatrização de lesões gástricas, favorecendo a produção de 

muco, reduzindo a migração de neutrófilos o que pode reduzir 

a gravidade da recorrência da úlcera. 

• Eugenol 

O eugenol (4-alil-2-metoxifenol) é o principal composto 

bioativo presente no óleo essencial de cravo-da-índia e sua 

atividade gastroprotetora foi previamente descrita (SANTIN et 

al., 2011).  

Tendo em vista os resultados promissores já observados 

na prevenção da ulceração, LONGO et al., (2021) avaliou a 

atividade cicatrizante gástrica do eugenol, utilizando a 
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metodologia de úlcera induzida por ácido acético. As ações 

cicatrizantes do eugenol foram associadas a seus efeitos 

citoptotetores e antioxidantes. 

 

• Hesperidina 

A hesperidina (3,5,7-trihidroxiflavanona 7-

ramnoglucosídeo) é um flavonóide bioativo 

glicosilado abundantemente encontrado em frutas cítricas com 

um espectro variável de atividades biológicas, incluindo 

antioxidante, anticonvulsivante, hipoglicêmico, sedativo e 

atividade anticâncer (RA ZAGHLOUL et al., 2017).  

Da Silva et al., (2019), avaliaram o modelo de úlcera 

crônica induzida por ácido acético, um modelo que se 

assemelha à úlcera em humanos. O tratamento com 

hesperidina acelerou o processo de cicatrização da úlcera 

quando comparado ao grupo tratado com veículo. Análises 

histológicas e histoquímicas confirmaram o efeito cicatrizante 

com favorecimento significativo da produção de mucina, 

atividade antioxidante e imunomodularora. 

 

• L-teanina 

L-teanina é um aminoácido não formador de proteína 

único presente no chá Camellia sinensis. CHATTERJEE et al., 

(2014) avaliou o efeito cicatrizante da L-teanina na úlcera 

gástrica induzida por AINE (indometacina). A histologia dos 

tecidos do estômago revelou ulceração máxima no terceiro dia 

após a administração de indometacina que foi acompanhada 

por aumento da peroxidação lipídica, carbonilação de proteínas, 

síntese de citocinas Th1 e depleção de tiol, mucina, 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/hesperidin
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/flavonoids
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/anticonvulsive-agent
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/antidiabetic-agent
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prostaglandina (PGE), síntese de citocinas Th2, e status 

antioxidante total em camundongos.  

A L-teanina reduziu a lesão gástrica em doses reduzidas, 

mas agravou a condição ulcerada com uma dose mais elevada. 

Evidenciando o efeito cicatrizante gástrico da L-teanina por 

meio da síntese aumentada de PGE2 pela modulação da 

expressão da ciclooxigenase-1 e 2 (COX-1 e COX-2), equilíbrio 

de citocinas Th1 / Th2 e restauração do status antioxidante 

celular.  

 

• Mirtenol 

A planta Myrtus communis L. (Myrtaceae) é 

tradicionalmente usada para o tratamento de distúrbios 

gastrointestinais, incluindo diarreia e úlcera péptica (ALIPOUR 

et al., 2014). O óleo essencial obtido a partir desta erva contém 

um monoterpenóide perfumado denominado (-) – mirtenol. A 

propriedade gastroprotetora de (-) - mirtenol, foi demonstrada 

anteriormente contra ulceração gástrica aguda induzida por 

etanol. No entanto, a propriedade de cura de (-) - mirtenol em 

um modelo de úlcera gástrica crônica ainda não tinha sido 

avaliada.  

Viana et al., (2019) avaliaram sua eficácia de cicatrização 

e o mecanismo envolvido usando o modelo de úlcera gástrica 

crônica induzida por injeção serosa de ácido acético. Os 

resultados mostraram que, em comparação com controles de 

úlcera tratados com veículo, a administração oral de (-) - 

mirtenol promoveu a cicatrização da úlcera, conforme indicado 

por diminuições significativas na área e no volume da úlcera.  A 
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atividade de cicatrização da úlcera também foi associada a 

atividade antioxidante, imunomoduladora e de reparo tecidual.  

 

• p-cimeno 

O p-cimeno (p-isopropiltolueno) é um composto orgânico 

aromático que ocorre naturalmente (SANTANA et al., de 2011), 

sendo classificado como um hidrocarboneto, da classe dos 

monoterpenos, precursor do carvacrol e um dos principais 

constituintes do óleo essencial das espécies do gênero Potrium. 

O p-cimeno está presente em uma variedade de óleos 

essenciais de plantas gimnospermas e angiospermas 

(BENCHAAR et al., 2008). Sendo encontrado em mais de 100 

plantas e ocorre de forma natural em mais de 200 alimentos 

(framboesas, tangerina, cenoura, manteiga, suco de laranja, 

uva, noz-moscada, orégano, e em quase todas as especiarias) 

(QUINTANS et al., 2013).  

Estudos farmacológicos mostram que o p-cimeno 

apresenta atividade analgésico e anti-inflamatório 

(BONJARDIM et al., 2012), antimicrobiana  e gastroprotetora 

(LEITE, 2014). Formiga et al., (2021) avaliaram a atividade 

cicatrizante gástrica utilizando o modelo de úlcera gástrica 

induzida por ácido acético e tratamento oral durante 14 dias.  O 

p-cimeno reduziu significativamente a lesão ulcerativa. 

Propriedades antioxidantes e imunomoduladoras parecem 

estar envolvidas tanto no efeito cicatrizante quanto na indução 

de diversos fatores ligados ao reparo tecidual. 
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• Ácido rosmarínico 

O ácido rosmarínico foi isolado pela primeira vez por dois 

químicos italianos, Scarpati e Oriente em 1958, e nomeado de 

acordo com a planta da qual foi isolado a Rosmarinus officinalis. 

Consiste em um éster do ácido cafeico e do ácido 3,4 - 

dihidroxifenillático (PETERSEN; SIMMONDS, 2003). Vários 

efeitos biológicos têm sido relatados para o ácido rosmarínico, 

como: antioxidante (TEPEA et al., 2007), anti-inflamatório (CHU 

et al., 2012), antialérgico (OSAKABE et al., 2004), anticâncer 

(MOON et al., 2010); antimicrobiano (MORENO et al., 2006), 

atividade neuroprotetor (ONO et al., 2012), efeito 

hepatoprotetor (DOMITROVIC et al., 2013) e gastroprotetor 

(NASCIMENTO, 2015).  

Foi realizado um estudo por Formiga et al., (2021) para 

avaliar a atividade antiulcerogênica do ácido rosmarínico e seus 

possíveis mecanismos de ação. Para isso vou realizado o 

modelo de úlcera gástrica crônica induzida por ácido acético, no 

qual o tratamento com o ácido rosmarínico reverteu a gravidade 

das lesões, demonstrando um poder cicatrizante efetivo. Ação 

cicatrizante gástrica desse composto envolve propriedades 

antioxidantes e imunomoduladoras além da produção de 

fatores que aumentam o reparo tecidual.  

 

• Ascaridol 

O ascaridol é um monoterpeno bicíclico comumente 

conhecido como ascarisina ou 1,4-epidioxy-p-menth-2-eno que 

possui uma ponte formada pelo grupo funcional peróxido. Ele 

foi o primeiro, e por muito tempo, o único derivado de ocorrência 

natural contendo o grupo peróxido (GEROLDINGER et al., 
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2017). Está presente no óleo essencial do boldo do Chile, onde 

é o responsável, em parte, pelo seu odor característico e é um 

dos maiores constituintes do óleo essencial das folhas e dos 

frutos do quenopódio ou chá-do-México (Chenopodium 

ambrosioides) (ABBASI et al., 2012). Possui propriedades 

sedativas, antifúngicas e analgésicas.  

Zhu et al., (2012) avaliaram o efeito do ascaridiol na 

cicatrização da úlcera em ratos com úlcera gástrica crônica 

induzida por ácido acético, ligadura do piloro e úlcera gástrica 

induzida por aspirina. O ascaridol mostrou efeitos cicatrizantes 

significativos em todos os modelos avaliados.  

 

• Eucaliptol 

Eucaliptol (1,8-cineol), é um monoterpeno bicíclico 

encontrado naturalmente em muitas plantas aromáticas 

dos gêneros Eucalyptus, Croton, Hyptis , Pectis , Rosamarinus 

e Salvia (HUSSAIN et al., 2011). Estudos anteriores mostram 

que 1,8-cineol foi examinado para uma série de atividades 

biológicas e farmacológicas, incluindo atividades inseticida e 

antimicrobiana, antialérgica e anti-inflamatória, hepatoprotetora 

e antitumoral (MOTEKI el al., 2002).  

Rocha Caldas et al., (2015) investigaram a atividade 

cicatrizante gástrica utilizando a metodologia de indução de 

úlcera por ácido acético e os mecanismos de ação envolvidos 

nesta ação. O tratamento com eucaliptol reduziu a lesão da 

região gástrica, demonstrando que o eucaliptol é um importante 

agente cicatrizante de úlceras e indica o envolvimento de 

mecanismos antioxidantes e citoprotetores.  
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• Linalol 

Segundo Da Silva et al., (2016), o (-) - linalol é um 

monoterpeno constituinte de muitos óleos essenciais. Este 

monoterpeno específico tem atividade anti-inflamatória e 

antimicrobiana. Além disso, este composto demonstrou ser 

antinociceptivo.   

As atividades antiulcerogênica de (-) - linalol (LIN) e 

linalol incorporado ao complexo de inclusão contendo β-

ciclodextrina (LIN-βCD) foram avaliadas usando modelos de 

úlceras gástricas crônicas em roedores. O complexo LIN-βCD 

revelou que o efeito cicatrizante gástrico foi significativamente 

melhorado em comparação com linalol não complexado, 

sugerindo que essa melhora está relacionada ao aumento da 

solubilidade e estabilidade.  

 

CONCLUSÃO 

Este estudo apresentou os efeitos cicatrizantes gástricos 

de alguns produtos naturais em modelos experimentais.   Os 

produtos naturais com efeitos cicatrizantes no trato 

gastrintestinal são em sua maioria antioxidantes, 

imunomoduladores, aumentam a produção de fatores de reparo 

tecidual, além de aumentar a proliferação celular.  

Dessa forma evidencia-se o potencial terapêutico dessas 

biomoléculas como fonte para o desenvolvimento de novas 

terapias. A compreensão das ações farmacológicas e do 

mecanismo de ação dos produtos naturais podem fornecer 

base científica para realizações de ensaios clínicos e posterior 

aplicação na prática clínica de novas terapias para tratamento 

de úlceras pépticas.  
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RESUMO: O carvacrol é um monoterpeno fenólico encontrado 
em óleos essenciais de plantas como, por exemplo, orégano 
tomilho entre outros, responsável  por atividades antioxidante, 
antimicrobiana, anti-fúngica, imunomoduladora e 
anticancerígena. Todavia, o carvacrol apresenta algumas 
desvantagens, como insolubilidade em água, alta volatilidade, 
baixa biodisponibilidade e oxidação. As nanopartículas de 
quitosona podem ser consideradas promissoras no 
encapsulamento do carvacrol, sendo uma estratégia para 
proteger e melhorar a sua biodisponibilidade. O objetivo do 
presente artigo foi realizar uma revisão de literatura, através de 
um levantamento bibliográfico para analisar as atividades 
biológicas do carvacrol frente as nanopartículas de quitosana. 
A revisão da literatura foi realizada utilizando artigos científicos 
inglês nas bases de dados eletrônicas Science Direct, 
PUBMED, Medline e Periódicos Capes publicados entre janeiro 
2016 a outubro de 2021, através de uma combinação de 
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palavras-chaves. A revisão resultou em um considerado 
número de artigos, que mostraram estudos em relação a ação 
antimicrobina frente principalmente bactérias gram-positiva: 
Staphylococcus aureus e Bacillus subtilis,  bactérias gram-
negativa: Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa e fungos 
(Aspergillus flavus Alternaria alternate e Candida albicans). Os 
resultados mostram também que as nanopartículas de 
quitosana contendo carvacrol estão sendo utilizadas para 
ensaios de conservação devido à forte atividade antimicrobiana 
do carvacrol e da quitosana. Ademais, o estudo mostra que as 
nanopartículas de quitosana contendo carvacrol tem sido bem 
relatadas na literatura. 
Palavras-chave: Produtos naturais. Quitosana. 
Nanotecnologia. Antimicrobinos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Óleos essenciais são misturas líquidas, naturais e complexas 

encontrados como metabólitos secundários, especialmente em vegetais 

aromáticos, podendo ser sintetizados em diferentes partes da planta. 

São compostos por um grande número de moléculas bioativas que 

apresentam utilidade para a proteção da planta; como terpenos, 

fenilpropanoides, compostos aromáticos e alifáticos; e que conferem 

várias propriedades biológicas, incluindo atividades antibacterianas, 

antivirais e antifúngicas (CHEN et al., 2021; EL-SABER BATIHA et 

al., 2021; GUO et al., 2021). 

Os produtos naturais se destacam na bioprospecção de novas 

moléculas bioativas, entre eles, alguns monoterpenos têm demonstrado 

atividade biológicas, como por exemplo, o carvacrol, um componente 

de óleos essenciais encontrado em plantas do gênero Thymus, Thymbra 

e Satureja (WANG; WU, 2021). O carvacrol (2-metil-5-[1-metil-etil] 

fenol) é um monoterpeno fenólico, onde o grupo livre funcional da 
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hidroxila, juntamente com sua configuração molecular, é o principal 

fator que contribui para a atividade antimicrobiana (MARTÍNEZ-

HERNÁNDEZ; AMODIO; COLELLI, 2017). 

O carvacrol tem mostrado resultados promissores em diversos 

ensaios de atividades biólogicas, incluíndo efeitos anti-microbianos 

(LUNA et al.,2021), anti-fúngicos (YILMAZ et al., 2019) , anti-

hipertensão (SILVA., 2020),  anti-câncer (LI et al., 2021), anti-

inflamatório (TIAN et al.,2021) e anti-oxidante  (YILDIZ; et al., 

2020). 

As propriedades terapêuticas da molécula de carvacrol, pode 

apresentar limitações quanto à sua administração em meios biológicos 

como, à natureza lipofílica, hidrofóbica, facilidade de oxidação e 

volatilização (CAMPO et al., 2018). Como uma possível estratégia 

para solucionar essas limitações e potencializar os efeitos terapêuticos 

seria a incorporação da molécula em sistemas carreadores (SOTELO-

BOYÁS et al., 2017). Entre os nanocarreadores, se destacam as 

nanopartículas poliméricas (LUNA et al., 2021).  

As nanopartículas (NP) são nanocarreadores que apresentam 

vantagens como, baixa toxicidade, biodegradabilidade, pequeno 

tamanho de partícula (<1µm); proporcionando uma maior área de 

superfície para a fixação de compostos bioativos; e estabilidade em 

meio biológico, sendo assim, o sistema protege o princípio ativo até 

seu alvo específico (LUNA et al., 2021; NIAZ; IMRAN; MACKIE, 

2021; TIAN et al.,2021). 

A quitosana é um polissacarídeo linear obtida a partir da 

desacetalização da quitina. Pode ser encontrada em exoesqueleto de 

crustáceos e nas paredes celulares de fungos. É considerada um 

biopolímero que apresenta atividade antimicrobianas, anti-

inflamatória, e entre outras atividades (SOTELO-BOYÁS et al., 2017; 

TIAN et al.,2021). 
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A quitosana é um polímero bioativo composto por unidades N-

cetil-D-glucosamina unidas por ligações glicosídicas β(1,4). As 

unidades características da quitosana, devido à presença de grupos de 

aminoácidos com carga positiva, formam um catiônico, policatônico, 

solúvel em água. Tais particularidades oferecem à quitosana um 

caráter hidrofílico, além de possuir propriedades de 

biocompatibilidade, de biodegradabilidade, de mucoadesão, de baixa 

toxicidade e de sensibilidade ao pH (HOSSEINNEJAD; JAFARI, 

2016; SHARIATINIA, 2019; VERLEE; MINCKE; STEVENS, 2017). 

A quitosana possui excelentes propriedades químicas e 

biológicas, podendo ser aplicada em diversos áreas como, indústria 

alimentícia, na agricultura, como biomaterial e no campo farmacêutico 

como componente de sistemas de liberação de fármacos 

(MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ; AMODIO;COLELLI, 2017; HASSAN 

et al., 2021). 

Entre os sistemas de liberação de fármacos estão as 

nanopartículas poliméricas. Vários estudos apontam diversas 

atividades biólogicas e aplicação das nanopartículas revestidas com 

quitosana. As nanapartículas de quitosana (NPQUIT) apresentam 

vantagens em sua aplicação, como o aumento da estabilidade físico-

química do sistema, liberação controlada de fármacos, pequeno 

tamanho de partícula (1-1000nm), a possibilidade de funcionalização 

da superfície,  promove a mucoadesividade e a penetração nos tecidos, 

modula as interações celulares (absorção e toxicidade celular), 

aumento da biodisponibilidade e eficácia dos fármacos (ou substâncias 

ativas) (MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ; AMODIO;COLELLI, 2017; 

HASSAN et al., 2021). Além disso, comparado com outros sistemas 

nanocarreadores, as nanopartículas poliméricas  à base de quitosana 

são mais estáveis meio biológico, biocompatíveis, biodegradáveis 

(CAMPO et al., 2018a; CAMPO et al., 2018b; TIAN et al.,2021). 
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Deste modo, este estudo teve como objetivo realizar uma 

revisão de literatura, através de um levantamento bibliográfico para 

analisar as atividades biológicas do carvacrol encapsulado em 

nanopartículas poliméricas de quitosana (NPCAR), a fim de contribuir 

para o conhecimento da comunidade científica sobre os efeitos 

terapêuticos do carvacrol encapsulados em sistemas nanocarreadores. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão sistemática da literatura foi realizada utilizando 

artigos científicos das bases de dados eletrônicas Science Direct, 

PubMed, Medline e Periódicos Capes. A busca bibliográfica ocorreu 

separadamente em cada base de dado em outubro de 2021. A 

combinação de palavras-chaves utilizadas no levantamento 

bibliográfico foram “oil essential” and “chitosan” and “nanoparticles” 

and “activities”. Como critérios de inclusão, optou-se por selecionar 

artigos de pesquisa originais e publicados no idioma inglês, com ano 

de publicação entre o período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de outubro 

de 2021. Dessa forma, foram excluídos artigos de revisão de qualquer 

natureza, notas técnicas, editoriais, livros, teses, resumos em 

suplementos, artigos no prelo e artigos de pesquisa sem acesso.  

Por fim, a análise dos artigos selecionados foi realizada por 

meio do preenchimento de uma ficha de leitura, na qual foram 

identificados os objetivos, temática de cada trabalho, resultados e 

perspectivas futuras. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Carvacrol 

 

O carvacrol (2-metil-5-[1-metil-etil] fenol) (Figura 1) é um 

monoterpeno fenólico encontrado em óleos essenciais de plantas 

como, por exemplo, orégano (Origanum vulgare), tomilho (Thymus 

vulgaris), mosto de pimenta (Lepidium flavum), laranja-bergamota 

(Citrus aurantium bergamia), entre outras  (MARTÍNEZ-

HERNÁNDEZ; AMODIO; COLELLI, 2017). 

 

Figura 1. Estrutura química do carvacrol 

 
Fonte: Adapatado de Lei et al (2019). 

 

Os artigos têm mostrado resultados promissores com um alto 

potencial terapêutico do carvacrol tem em diferentes estudos in vitro. 

Entre os efeitos farmacológicos incluem, anti-microbiano (LUNA et 

al.,2021), anti-fúngico (YILMAZ et al., 2019) , anti-hipertensão 

(SILVA., 2020),  anti-câncer (LI et al., 2021), anti-inflamatório (TIAN 

et al.,2021) e anti-oxidante  (YILDIZ; et al., 2020). 

Porém, as propriedades terapêuticas da molécula de carvacrol, 

pode apresentar limitações quanto à sua administração em meios 
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biológicos como, à natureza lipofílica, hidrofóbica, facilidade de 

oxidação e volatilização (CAMPO et al., 2018a). Como uma possível 

estratégia para solucionar essas limitações e potencializar os efeitos 

terapêuticos seria a incorporação da molécula em sistemas de liberação 

controlada de fármacos como as NPQUIT (LUNA et al., 2021).  

 

Atividades biológicas de nanopartículas de quitosana contendo 

carvacrol 

 

A literatura demonstra uma gama de estudos voltados para o 

encapusulamento do carvacrol em NPQUIT. Segundo os artigos, as 

NPCAR apresentam atividade comprovada com ação antimicrobiana, 

anti-fúngica, pesticida e  anti-inflamatória.            

A Tabela 1 mostra um resumo da composição, o método de 

preparações de nanoparticulas com quitosana, com destaque para a 

técnica de geleificação iônica, tamanho das partículas e suas atividades 

biológicas. Os estudos mostram formulações apenas com a quitosana 

e outros com modificações na superfície das partículas.  

Os artigos mostram que as nanopartículas de quitosana são 

utilizadas para a encapsulação de óleos essênciais de plantas para 

potencializar o efeito dos seus compostos químicos, incluindo o 

carvacrol.  

 

Atividade anti-bacteriana  

 

A maioria dos estudos são voltados principalmente para a 

atividade contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, e 

evidenciam um forte potencial do carvacrol em sua forma encapsulada. 

Ensaios biológicos são realizados com o óleos essenciais encapsulados 

em NPQUIT, e  outros ultilizam o carvacrol isoladamente para 

preparar as nanopartículas. 
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A exemplo do óleo essencial (OE) de orégano Origanum Syriacum 

(OEOS) que foi encapsulado em NPQUIT e testadas contra bactérias 

gram-positivas, gram-negativas. O estudo revelou uma concentração 

de 61,18% Carvacrol no OEOS e atividades biológicas significativas 

contra bactérias gram-positiva: Staphylococcus aureus (SA) e Bacillus 

subtilis (BS),  bactérias gram-negativa: Escherichia coli (EC) e 

Pseudomonas aeruginosa (PA)  (HASSAN et al., 2021).  

Foi revelado um efeito sinérgico consideravel após o encapsulamento 

com NPQUIT, em comparação com o OSEO isolado. Os valores de 

zona de inibição (ZI) das OSEO encapsulados em NPQUIT eram; 

29,48 ± 1,26 mm, 27,42 ± 0,99 mm, 24,31 ± 1,05 mm e 18,89 ± 0,98 

mm contra microorganismos SA, BS, EC e PA, respectivamente. Os 

valores concetração inibitória mínima (CIM) das NPQUIT contendo o 

OEOS  foram de  0,75 μg/mL, 1,35 μg/mL, 2,15 μg/mL  e 3,5 μg/mL  

para SA, BS, EC e PA, respectivamente (HASSAN et al., 2021). Com 

isso, esses sistemas podem ser fortes candidatos para serem aplicados 

no tratamento de infecções causadas por esses patógenos. 

 

Tabela 1. Atividades biológicas do carvacrol encapsulados em 

nanopartícuas de quitosana 

Ativo Compos

ição do 

sistema 

Método Taman

ho de 

partícu

la 

Ativida

de 

biológi

ca 

Referência 

 OE de 

Tomilho 

 

 NPQUI

T 

contend

o o OE 

de 

tomilho 

Nanoprec

ipitação 

6,4 ± 

0,5 nm 

Ativida

de 

antimic

robiana 

contra 

(SOTELO-

BOYÁS et 

al., 2017) 
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S. 

aureus  

Carvacr

ol e 

linalool 

Carvacr

ol e 

linalol 

encapsul

ados em 

NPQUI

T 

funciona

liazadas 

com β-

ciclodex

trina 

Geleifica

ção iônica 

175,2 e 

245,8 

nm para 

as 

NPQUI

T de 

carvacr

ol e 

linalol, 

respctiv

amente. 

Ativida

de 

insetici

da 

contra 

as 

espécie

s de T. s 

urticae 

(CAMPO 

et al., 

2018a) 

Carvacr

ol e 

linalool 

Carvacr

ol e 

linalol 

co-

encapsul

ados em 

NPQUI

T 

funciona

liazadas 

com β-

ciclodex

trina 

Geleifica

ção iônica 

225,9 

nm 

ativida

de 

insetici

da 

contra 

H.a 

armige

ra e T. s 

urticae  

(CAMPO 

et al., 

2018b) 

Carvacr

ol 

NPQUI

T 

modifica

Geleifica

ção iônica 

202,6 

nm 

Ativida

de 

antimic

(NIAZ; 

IMRAN; 
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da com 

albumin

a 

robiana 

contra 

S. 

enteric

a 

MACKIE, 

2021) 

Carvacr

ol 

Nanopar

tículas 

de óxido 

de 

estanho-

quitosan

-

polietile

noglicol 

e 

carvacro

l 

 

Geleifica

ção iônica 

157,10 

nm 

Potenci

al 

terapêu

tico in 

vivo 

anti-

inflama

tório 

contra a 

artrite 

reumat

óide 

(TIAN et 

al.,2021) 

Carvacr

ol 

 NPCAR Geleifica

ção iônica 

 Ativida

de 

Anti-

microia

na em 

fatias 

de 

cenoura  

(MARTÍN

EZ-

HERNÁN

DEZ; 

AMODIO;

COLELLI, 

2017) 

OE de  

Origanu

m 

Óleo de 

Origanu

m 

Syriacu

Geleifica

ção iônica 

69,42 - 

224,24 

nm 

Ativida

de 

bacteria

na (S. 

(HASSAN 

et al., 2021) 
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Syriacu

m L.. 

m 

(orégano

) 

encapsul

ado em 

NPQUI

T 

aureu, 

B. 

subtilis, 

E. coli e 

P. 

aerugin

osa)  e 

fúngica 

(Asperg

illus 

flavus e 

Candid

a 

albican

) 

OE de 

Origanu

m 

vulgare  

OE de 

Origanu

m 

vulgare 

encapsul

ado em 

NPQUI

T 

Eletropul

verização 

 

290-483 

nm 

Anti-

fúngico 

A. 

alternat

e 

(YILMAZ 

et al., 2019) 

OE de 

Satureja 

hortensi

s 

 

OE de 

Satureja 

hortensi

s 

encapsul

ado em 

Geleifica

ção iônica 

120–

190 nm 

Ativida

de 

acaricid

a frente 

a 

formas 

a dulto 

 (AHMADI 

et al.,2018) 
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NPQUI

T 

e ovos 

de T. 

urticae 

OE 

de Petro

selinum 

crispum 

 

OE 

de Petro

selinum 

crispum 

em 

NPQUI

T 

 40,26 – 

61,76 

nm 

Anti-

fúngico 

Aspergi

llus 

flavus e 

ativida

de 

antioxi

dante 

(DEEPIKA 

et a., 2021) 

OE de 

Zataria 

multiflo

ra  

 

OE de 

Zataria 

multiflor

a 

encapsul

ado em 

NPQUI

T 

 

Emulsão 

e 

gelificaçã

o iônica 

200 nm Ativida

de 

antioxi

dant 

e 

conserv

ação 

pós 

colheita 

de 

pepinos 

(MOHAM

MADI; 

HASHEMI

; 

HOSSEINI

, 2016) 

Carvacr

ol (CV) 

e o 

acetato 

de 

carvacri

l (CVA)  

NPQUI

T e 

goma 

(arábica 

e chichá) 

Gelificaç

ão iônica 

479 e 

811 nm 

Ativida

de anti- 

helmínt

ica 

H.conto

rtus 

(ANDRÉ et 

al., 2020) 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/aspergillus-flavus
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/aspergillus-flavus
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/aspergillus-flavus
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/antioxidant-activity
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/antioxidant-activity
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/antioxidant-activity
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/antioxidant-activity
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Fonte: Autoria própria.  

 

O encapsulamento do carvacrol em nanocarreadores à base de 

quitosana pode ser uma alternativa eficiente para melhorar na 

estabilidade, proteger, controlar a liberação dessa biomólecula (NIAZ; 

IMRAN; MACKIE, 2021). Sotelo-Boyás et al. (2017), desenvolveram 

NPCAR e obtiveram valores de 80,5±1% na taxa de encapsulação do 

carvacrol. Resultados satisfatórios que demostram que o sistema 

encapsulou o carvacrol com eficiência. Esse nanocarreador mostrou  

atividade inibitória das NPCAR contra S. aureus com halo de inibição 

4,3 cm, evidiciando o potencial das NPCAR contra essa bactéria. 

Modificações na superfície das nanopartículas são realizadas 

para aumentar a biodisponibilidade, melhorar a entrega das drogas do 

local de ação. NPCAR modificadas com albumina revelaram um 

controle significativo na redução contínua do crescimento bacteriano 

de Salmonella entérica.  O estudo in vitro simulou condições gastro-

intestinais, e observou uma  liberação controlada das NPCAR 

modificadas com albumina, propriedades de mucoadesão e eficácia 

antimicrobiana durante a digestão in vitro e  grande potencial para o 

tratamento de infecções entéricas associadas com S. entérica (NIAZ; 

IMRAN; MACKIE, 2021). 

 

Atividade anti-fúngica 

 

A atividade anti-fúngica do OEOS encapsulado em NPQUIT 

foi demostrada com valores de ZI satisfatórios das nanopartículas 

analisadas na faixa de 21 mm, enquanto que o CIM variaram de 12,25 

μg/mL a 50,25 μg/mL, contra todos os espécies de fungo Aspergillus 

flavus e Candida albicans)  (HASSAN et al., 2021). Dessa forma, 

esses sistemas podem ser alternativas promissoras contra infecções 

causadas por essas espécies de fungos. 



REVISÃO DAS ATIVIDADES BIOLÓGICAS E APLICAÇÕES DO 

CARVACROL ENCAPSULADO EM NANOPARTÍCULAS DE QUITOSANA 

141 
 

Recetemente, nanopartículas de quitosana contendo o 

óleo essencial de Petroselinum crispum (NP-OPC) demonstraram 

inibição do fungo Aspergillus flavus e atividade antioxidante 

(DEEPIKA et al., 2021). Os autores sugerem que o mecanismo de ação 

anti-fúngico das NP-OPC se dá pela redução do ergosterol celular 

seguida pela liberação subsequente de constituintes da membrana 

plasmática do fungo. 

O óleo essencial (OE) obtido da O. vulgare com concetração 

do carvacrol em 84,5 % foi encapsulado em nanopartículas de 

quitosana por eletropulverização (YILMAZ et al., 2019). A técnica 

desenvolvida é capaz de preparar nanopartículas termicamente 

estáveis e com uma boa eficiência de encapsulação. Yilmaz et al 

(2019), demonstraram uma boa eficiência de encapsulamento das 

nanopartículas na faixa de 70,1 e 79,6% e atividade contra o fungo 

oportunista de folhas Alternaria alternate. Assim, esses 

nanocarreadores podem ser eficazes na inibição de fitopatógenos.  

 

Atividade anti-artrítica e anti-inflamatória 

 

Tian et al (2021), demonstrou em seu estudo potencial anti-

artrítica e anti-inflamatória de nanopartículas de óxido de estanho-

quitosana-polietilenoglicol  contendo carvacrol. As alterações 

histopatológicas observadas nos membros posteriores de animais 

experimentais revelaram redução na destruição óssea e penetração de 

células inflamatórias após o tratamento com o nanocarreador contendo 

o carvacrol. Assim, sugere-se que o nanocarreador poderia ser usado 

como um agente terapêutico potente para o tratamento in vivo contra a 

artrite induzida por adjuvante completo de Freund (CFA). Além disso, 

podem ser sistemas alternativos com menor efeitos tóxicos em 

comparação com os tratamentos convencionais.  

 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/aspergillus-flavus
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/antioxidant-activity
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Atividade inseticida 

 

O carvacrol pode ser co-escapsulado com outros compostos 

químicos para potencializar ainda mais os seus efeitos biológicos. 

Carvacrol e linalol co-encapsulados em nanopartículas de 

quitosana funcionaliazadas com β-ciclodextrina (NP-CL) 

apresentaram atividade inseticida contra as espécies de Helicoverpa 

armigera (lagarta da orelha do milho) e Tetranychus urticae (ácaro-

aranha) (CAMPO et al., 2018b).  

Os resultados de caracterização físico-química do sistema no 

estudo mostraram que o diâmetro médio das NP controles e NP-CL 

foram 494,5±16,8 nm e 225,9±5,23 nm, respectivamente. O índice de 

polidispersão foram maiores para as NP controles (0,232±0,07) do que 

as NP-CL (0,185±0.02). Além disso, as NP-CL apresentaram um 

potencial zeta maior (19,3±0,61 mV), em comparação com as 

nanopartículas de controle (13,1±0,93mV), indicando assim, que a 

incorporação dos compostos resultou em um sistema com menor 

tamanho de partícula, mais estável e homogêneo (CAMPO et al., 

2018b). 

Os ensaios biológicos com os ácaros (T. urticae) mostraram 

que as nanopartículas possuem atividades de repelência, acaricida e de 

oviposição contra este organismo. É importante ressaltar que essas 

nanopartículas podem ser boas candidatas para o uso sustentável e 

eficaz de compostos de origem natural na agricultura, contribuindo 

para a redução do uso de produtos químicos tóxicos, bem como 

promovendo o controle efetivo de pragas (CAMPO et al., 

2018a;CAMPO et al., 2018b). Sendo assim, o estudo de demostra o 

efeito sinérgico do Carvacrol e linalol encapsulados em nanopartículas 

como biopesticidas para o controle de pragas. 

Na mesma linha de pesquisa, o OE de Satureja hortensis 

contendo carvacrol (35.2%) em sua composição foi encapsulado em 
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NPQUIT. O sistema obteve um tamanho na faixa de 120–190 nm e 

apresentou atividade acarida frente a formas adulto e ovos de T. urticae 

(AHMADI et al.,2018) 

 

Atividade anti-helmíntica 

 

Atividades contra helmintos parasitas de sistemas carreadores 

contendo carvacrol foram demonstrados.  André et al (2020), testando 

a atividade anti-helmíntica do carvacrol (CV) e o acetato de carvacril 

(CVA)  encapasulados em NP  compostos por quitosana e gomas 

(arábica e chichá), observou uma redução significativa do CVA e 

nCVA em uma concentração de 150 µg/mL−1 da motilidade de parasita 

pequenos ruminantes de espécies adultas Haemonchus contortus em 

100 e 91,7%, respectivamente. 

Aplicação das nanopartículas de quitosana contendo carvacrol 

na conservação de alimentos 

As nanopartículas de quitosana com o carvacrol estão sendo 

utilizadas para ensaios de conservação de alimentos devido à forte 

atividade antimicrobiana do carvacrol e da quitosana. Além disso, as 

nanopartículas de quitosana potencializam o efeito antioxidante do 

carvacrol.  

Estudos evidenciaram que a  nanoencapsulação de quitosana e 

carvacrol é uma  forte vantagem em aplicações na conservação de 

frutas e vegetais. Cenouras processadas tratadas com NPCAR 

apresentaram uma melhor qualidade físico-química e melhor controle 

de crescimento bacteriano  após 13 dias de experimento em 

comparação com o restante dos tratamentos (MARTÍNEZ-

HERNÁNDEZ; AMODIO; COLELLI, 2017).  

Experimentos realizados pepinos revestido com o OE de 

Zataria multiflora contendo o  carvacrol (11.26%) encapsulado em 

NPQUIT demonstrou uma aumento da vida útil do pepino. 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/nanoencapsulation
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As NPQUIT aumentaram a eficiência do OE de Z. multiflora e 

promoveram níveis mais altos de atividade antioxidante 

(MOHAMMADI; HASHEMI; HOSSEINI, 2016). Sendo assim, o 

sistema nanocarreador funciona como uma barreira que protege frutas 

e legumes contra a ação de microorganismo e aumentam a durabilidade 

dos alimentos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados apresentados nessa revisão sistemática da 

literatura, pode-se observar claramente que as propriedades biológicas 

e farmacológicas do carvacrol e seus derivados foram 

substancialmente aumentadas e melhoradas quando encapsuladas em 

nanopartículas de quitosana. As atividades mais encontradas na 

revisão foram atividades antimicrobiana, anti-fúngicas, inseticidas, 

anti-inflamátorias e antioxidantes e em todas elas foi verificado a 

influencia da nanotecnologia como ferramenta poderosa para otimizar 

a utilização do carvacrol e seus ensaios biológicos corroborando com 

a nossa hipótese inicial. Foi observado também que a os sistemas 

preparados com nanopartículas de quitosana encapsulados com 

carvacrol mostram uma forte realação antimicrobiana, uma vez que as 

duas substâncias em separados já tem essa atividade confirmada. 

Ainda foi evidenciado que esse sistema pode ser utilizados para o 

desenvolvimento de biopolímero para conversavação de alimentos, 

melhorando suas características e tempo de prateleira. Por fim, o 

estudo mostra o grande potencial terapêutico dos nanocarreadores à 

base de polímeros de quitosana contendo o carvacrol e as inovações 

tecnológicas advindas desse sistema. 
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RESUMO: Moringa oleífera é uma planta medicinal amplamente 

conhecida, em que diversos estudos demonstram sua inclusão no 

tratamento de doenças, como diabetes, artrite, diarreia, hipertensão 

arterial, cicatrização de feridas, entre outras. As folhas da moringa são 

amplamente estudadas e utilizadas devido a sua riqueza de compostos 

bioativos responsáveis pelas propriedades farmacológicas desse 

material vegetal.Os extratos das folhas apresentam diversos 
fitoquímicos, especialmente polifenóis e taninos, cuja quantidade pode 

variar de acordo com as condições do solo e climáticas, estágio de 

maturação, temperatura, pressão, métodos e tipo de solvente utilizado 

no processo de extração.  O objetivo desta revisão foi apresentar as 

variações de compostos bioativos dos extratos de folhas da moringa, 

obtidos a partir de diferentes solventes como metanol, etanol, acetato 

de etila, água, entre outros. Portanto, foram feitas pesquisas em bases 
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de dados como Google Scholar, PubMed, Scielo e ScienceDirect, no 

período entre 2016-2021. Através da revisão foi possível verificar que 

o etanol demonstra ser melhor para produção de extratos com alto teor 

de flavonoides, em contrapartida o metanol é mais adequado para 

produção de extratos ricos em polifenóis. Os extratos aquosos 

demonstraram menor quantidade de bioativos, indicando menor 

eficiência de água como solvente para triagem fitoquímica. Portanto é 

possível concluir, que diferentes solventes podem interferir na 

composição fitoquímica da amostra, no entanto outros fatores como 

temperatura, método de extração, pressão e pH podem alterar a 

composição dos compostos presentes nos extratos. Desta forma é 

necessário escolher os solventes e condições mais adequados para 

obtenção de fitoquímicos de interesse.  

Palavras-chave: Constituintes fitoquímicos. Produtos naturais. 

Metabólitos secundários. Extratos de plantas.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Moringa oleífera LAM., pertencente à família Moringaceae, 

também conhecida como “árvore milagrosa”, “raiz-forte” ou “árvore 

da vida”, compreende a uma espécie amplamente cultivada em 

diversas regiões, contendo treze espécies: M. concanensis, M. arborea, 

M. ovalifolia, M. borziana, M. pygmaea, M. ruspoliana, M. rivae, M. 

hildebrandtii, M. drouhardii, M. stenopetala, M. longituba, M. 

peregrine e a M. oleífera (MATIC et al., 2017; SINGH et al., 2019).  

Originária do sul da Ásia, em que cresce no sopé do Himalaia, a 

moringa é encontrada do nordeste do Paquistão ao noroeste de 

Bengala, localizada na Índia (GANDJI et al., 2018). Segundo relatos 

históricos os extratos obtidos a partir da moringa eram utilizados por 

guerreiros mauros para sua alimentação, além disso acreditava-se que 

a bebida extraída da moringa proporcionava vitalidade e os aliviava da 
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pressão e dos tormentos provocados pela guerra (SINGH et al., 2019). 

Acredita-se que governantes antigos da Índia utilizavam partes da 

moringa, como as folhas para manter a saúde mental e a pele lisa 

(DHAKAD et al., 2019). 

A espécie atualmente está distribuída em diversas regiões do 

mundo tropicais e sub-tropicais (VERGARA-JIMENEZ; 

ALMATRAFI; FERNÁNDEZ, 2017). No Brasil, a moringa conhecida 

como “lírio-branco” ou “quiabo de quina”, foi introduzida por volta de 

1950, como planta ornamental e medicinal, tendo um maior cultivo na 

região do Nordeste, em estados como Ceará, Piauí e Maranhão 

(SARAIVA et al., 2018).  

A moringa possui diversas características, seu porte arbóreo 

pode alcançar até aproximadamente dez metros de altura, sendo 

bastante resistente a altas temperaturas e precipitação anual entre 200 

a 3000mm. Além disso, a moringa é considerada uma planta halófita, 

edafoclimática, uma vez que é tolerante a seca, e é capaz de adaptar-se 

em solos menos férteis, o que proporciona a sua sobrevivência em 

regiões áridas e semiáridas. Outra característica da planta, 

crescimento, no qual pode ocorrer em até 1,400 metros de altitude e 

em quase todos os tipos de solos, com exceção de solos que estejam 

encharcados, e sua propagação é dada por via de suas sementes e 

estacas (CÂMARA et al., 2019). 

Durante muitos anos a moringa vem sendo utilizada, sendo que 

os principais usos incluem nutrição humana (sementes, flores e folhas), 

forragem animal (folhas), cultivo em aleias (fertilização e produção de 

biomassa para biodiesel), agente de limpeza doméstica (folhas), biogás 

(folhas), cercas (árvores vivas), corante azul (madeira), fertilizante 

(sementes), nutrição foliar (suco das folhas), adubo verde (folhas) 

(GANDJI et al., 2018). 
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A moringa é considerada uma alternativa barata e confiável não 

somente para proporcionar uma boa alimentação, mas também para 

curar e prevenir diversas doenças existentes (GANDJI et al., 2018). 

Diversos estudos já demonstram propriedades terapêuticas da 

moringa, nos quais incluem o uso como estimulante cardíaco e 

circulatório, antiespasmódica, diurética, antiepilética, antipirética, 

hepatoprotetora, além de atuar no combate a inflamações, diarreia e 

hipertensão arterial (DE ASSIS et al., 2020).  

Todas as partes da moringa são largamente usadas com a 

finalidade medicinal, no qual cada fragmento da planta dispõe de 

fitoquímicos que lhes conferem diversas atividades medicinais 

(TSHABALALA et al., 2020). Mais do que apenas o uso com 

finalidade medicinal, a moringa é amplamente utilizada para fins 

industriais, como por exemplo na fabricação de cosméticos e na 

nutrição alimentar, como citado acima, uma vez que folhas apresentam 

elevadas taxas de proteínas, as sementes são fartas em lipídios (como 

ácido esteárico, ácido palmítico e ácido oleico) e as vagens dispõe de 

elevados níveis de cálcio, ferro, potássio e sódio (MATIC et al., 2018; 

YAMAGUCHI et al., 2020). 

Diante dos diversos benefícios, a moringa foi reconhecida por 

englobar um grande número de compostos bioativos. A parte mais 

utilizada da planta são as folhas devido a sua composição ser rica em 

carotenóides, vitaminas, polifenóis, flavonoides, ácidos fenólicos, 

alcaloides, isotiocianatos, glucosinilatos, saponinas e taninos, 

portanto, o elevado número de compostos bioativos pode explicar as 

propriedades farmacológicas das folhas da moringa oleífera 

(VERGARA-JIMENEZ; ALMATRAFI; FERNÁNDEZ, 2017).  

Entretanto, outras partes da moringa possuem compostos 

biativos importantes, como as sementes, as cascas, os troncos e as 
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raízes, em que apresentam em sua composição compostos presentes 

nas folhas, como fenóis, flavonoides, saponinas, antocianinas e 

alcaloides, além de nutrientes como carboidratos, proteínas, vitaminas 

(B1, B2, B3 e C), porém quando comparado a folhas as demais partes 

da moringa possuem uma quantidade menor dos componentes 

(DHAKAD et al., 2019). 

No entanto, diversos fatores como, tipos cultivares, estágio de 

maturação, métodos e condições de extração podem influenciar na 

presença dos compostos bioativos presentes na moringa (HAMANY 

et al., 2018; SILVA et al., 2020).  

Atualmente existem diversas técnicas de extração de 

compostos bioativos de materiais vegetais, em que no decorrer do 

processo de obtenção dos extratos parâmetros como método de 

extração utilizado, o tipo e volume do solvente, pressão, temperatura e 

o tempo, influenciam no extrato final, consequentemente pode levar a 

variações no rendimento da extração, no conteúdo fitoquímico e na 

atividade biológica da amostra da planta (AZMIR et al., 2013; CELEP 

et al., 2019).  

A escolha de qual solvente orgânico aplicar no processo para 

obtenção dos extratos vegetais é de extrema importância, uma vez que 

a polaridade do composto desejado e a afinidade molecular entre 

solvente e a matriz vegetal, são um dos principais fatores que 

influenciam na competência da extração, outros fatores como 

segurança ambiental, uso de co-solvente, toxicidade humana e 

viabilidade financeira também devem ser considerados no processo de 

seleção de solvente para extração de compostos bioativos (AZMIR et 

al., 2013). 

Portanto, devido aos diversos tipos de solventes utilizados no 

processo de obtenção dos extratos de M. oleífera, o objetivo desta 
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revisão é apresentar as variações de compostos bioativos dos extratos 

obtidos a partir de diferentes solventes como metanol, etanol e água, 

as quais são entre os mais utilizados.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo refere-se a uma revisão bibliográfica realizada por 

meio de levantamento de literatura no período entre 2016 - 2021, em 

que foram utilizadas publicações de plataformas como Google 

Scholar, PubMed, Scielo e ScienceDirect. 

Buscou-se palavras chaves como: Moringa oleífera, 

fitoquímicos, componentes bioativos, resistência antimicrobiana, 

flavonoides, potencial farmacológico, propriedades nutricionais, 

atividades terapêutica e purificação de água, entre outras. 

A princípio os artigos científicos utilizados neste capítulo 

foram selecionados na base da leitura dos resumos, fator de impacto, 

ano de publicação e sua relevância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É sabido que as flores, caules, vagens, sementes e folhas da 

moringa possuem metebólitos secundários, como ácidos fenólicos 

(ácido elágico, ácido gálico, ácido ferúlico, ácido clorogênico), 

flavonóides (quercetina, caempferol e glicosídeos e glucosinolatos que 

possuem características nutricionais e diversas farmacêuticas (SINGN, 

et al. 2019). Todavia, a presença e quantidade de metabolitos presentes 

nas partes da M. oleífera variam de acordo com a sua localização 

geográfica, tipo de solo e condições climáticas. Além disso, os 
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solventes utilizados podem favorecer a extração de grupos específicos 

de compostos (SINGH et al., 2019).   

A parte mais utilizada da planta são as folhas devido a sua 

composição ser rica em carotenóides, vitaminas, polifenóis, 

flavonoides, ácidos fenólicos, alcaloides, isotiocianatos, 

glucosinilatos, saponinas e taninos, portanto, o elevado número de 

compostos bioativos pode explicar as propriedades farmacológicas das 

folhas da moringa oleífera. As folhas da moringa (Figura 1) 

possuem em sua composição fitoquímica, diversos fitoquímicos em 

que são vistos compostos fenólicos, flavonóides e taninos, em que 

sabe-se que devido a estas substâncias as folhas apresentam uma 

considerável atividade antimicrobiana frente a bactérias patogénicas 

uma ação antimicrobiana mais expressiva que outras partes da planta 

(IDOWU e OSENI, 2015). Além disso, as folhas da moringa 

apresentam compostos como as saponinas, que agem interferindo na 

permeabilidade da parede celular bacteriana (SOPANDANI et al., 

2020), carotenóides, terpenóides, alcaloídes e glucosinolatos (MATIC 

et al., 2018). 
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Figura 1: Moringa oleífera e suas folhas (João Pessoa – PB).

 

FONTE: Krystyna G. Lira, 2021. 

 

Um estudo realizado por Premi e Sharma (2016), comprovam 

que a presença de solvente, como metanol, água e o etanol, pode alterar 

por exemplo o conteúdo total de flavonoides da amostra. Foi 

observado na pesquisa que o aumento do conteúdo total de flavonoides 
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diminuiu com o aumento da concentração de etanol, e isso pode ser 

devido as interações não covalentes, uma vez que o etanol interage 

com os flavonoides e promove uma rápida difusão dos flavonoides na 

solução. Além disso, foi verificado que o conteúdo total de flavonoides 

diminui com o aumento da temperatura de extração, logo, os resultados 

indicam que a temperatura ideal para extração de flavonoides é de 

60ºC. 

Rodríguez e colaboradores (2016), avaliaram a composição dos 

extratos, a partir o processo de extração de folhas de M. oleífera, em 

que foram utilizados diferentes solventes como etanol expandido com 

dióxido de carbono e água quente. Como resultado, obtiveram a 

presença de composto fenólicos totais e atividade antioxidante, no 

entanto, relataram que há variações nos extratos tanto na composição 

final quanto na quantidade de compostos bioativos, dependendo do 

método e do tipo de solvente utilizado no processo de extração.  

Maqsood e colaboradores (2017) também demonstram a 

importância de utilizar diferentes solventes no processo de extração de 

compostos bioativos das folhas da moringa.  Os autores verificaram 

que a extração com auxílio do metanol e etanol apresentaram maior 

variedade em seus perfis fitoquímicos, contendo flavonoides, taninos, 

saponinas, alcalóides e fenóis. Quantos aos demais extratos, os 

aquosos apresentaram apenas três grupos de fitoquímicos (alcalóides, 

taninos e fenóis), e os de acetato de etila apresentaram apenas vestígios 

de flavonoides, fenóis e taninos. Sendo assim, os solventes etanol e o 

metanol foram os melhores solventes para isolar fitoquímicos e os 

extratos obtidos com esses solventes demonstraram maior atividade 

frente a microrganismos patogênicos.  

 Pina e colaboradores (2018) avaliando os constituintes de 

extratos de folhas de M. oleífera, obtidos com solvente metanólico 
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(20%) e água, como resultado, as análises fitoquímicas indicaram a 

presença de compostos fenólicos, taninos, flavonoides, cumarinas, 

heterosídeos cardioativos, esteroides e açúcares redutores em 

diferentes quantidades, no entanto os compostos como antocianinas, 

antraquinonas, cianogênicos, heterosídeos, saponinas e triterpenos, 

nos extratos metanólico e aquoso, não foram detectados, e isso 

demonstra que em muitos casos, o solvente extrator também pode ter 

influência na extração dos fitoconstituintes.   

 Segundo o estudo de Nobossé, Fombang e Mbogung (2018), o 

conteúdo fitoquímico de folhas frescas de moringa também foram 

influenciados pelo solvente utilizado no processo de extração, E, como 

resultado da pesquisa obtiveram que a menor teor de fotoquímicos foi 

observado em extratos aquosos, enquanto os extratos com metanólicos 

e etanólicos apresentaram melhor composição fotoquímica (alto teor 

de fenólicos total e flavonoides) e maior atividade antioxidante.  

 Avaliando extratos de M. oleífera, Aondo e colaboradores 

(2018), objetivaram qualificar os constituintes fitoquímicos dos 

extratos vegetais de folhas, sementes e outras partes da planta. Foram 

utilizados os solventes etanólicos, metanólicos, acetato de etila e água 

destilada, através da análise fitoquímica para a detecção qualitativa de 

alcalóides, flavonóides, taninos e saponinas. Como resultado, foi 

observado que os flavonóides estavam presentes em todos os extratos 

das folhas, no entanto ausentes nos extratos metanólicos das sementes, 

nos extratos etanólicos e aquosos da casca do caule. Quanto aos fenóis, 

esses compostos estavam presentes em todos os extratos de folhas, mas 

ausentes nos extratos de sementes, extratos metanólicos e etanólicos 

da casca do caule. Os taninos estão presentes nos extratos brutos das 

folhas, caule e casca. Por fim, os açucares redutores e esteroides 

estavam presentem em todos os extratos.  
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 Djande e colaboradores (2018), avaliaram o perfil fitoquímico 

de diferentes extratos tecido foliar de M. oleífera com finalidade de 

extrair metabolitos secundários farmacologicamente relevantes, 

utilizando solvente orgânico (metanol) e solventes “verdes” como 

solventes eutéticos naturais profundos (“NADES”), água quente 

pressurizada (“PHW”) e duas fases aquosas ou sistema bifásico 

aquoso. Como resultado, foi verificado que os solventes verdes 

possuem uma alta habilidade para extração de uma ampla gama de 

metabólitos secundários (glucosinolatos e, polifenóis como 

flavonoides e ácidos clorogênicos), no entanto o composto 

glucomoringina e seus derivados acilados pertencentes a classe dos 

glucosinolatos, foram extraídos com êxito apenas com o solvente 

metanólico. Logo, o estudo sugere que diferentes solventes podem ou 

não ter a capacidade de extrair compostos polares.  

 Reafirmando os dados das pesquisas já citadas, nos quais os 

solventes podem alterar a taxa de compostos nos extratso de folhas, 

Ayoade, Akinyemi e Oyelere (2019) analisaram a presença de 

fotoquímicos como taninos, alcalóides, fenóis, óleos voláteis, 

flavonoides e saponinas em diversos extratos. Através dos métodos de 

avaliação do perfil fitoquímico foi possível verificar que o extrato 

aquoso das folhas demonstrou menor variação de compostos 

apresentando apenas óleos voláteis. Em contrapartida, saponinas e 

fenóis foram os únicos compostos presentes em todos os demais 

extratos e concentrações – acetato de etila (1%, 2%, 3%, 4% e 5%), 

etanol (1%, 2%, 3%, 4% e 5%) e metanol (1%, 2%, 3%, 4% e 5%). Os 

alcaloides foram verificados em extratos obtidos usando metanol e 

acetato de etila, e foram ausentes no extrato etanólico. Os taninos 

foram observados nos extratos metanólicos em todas as concentrações 
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e nos extratos etanólicos (2% e 3%). Por fim, os flavonoides estavam 

presentes apenas nos extratos obtidos a partir do acetato de etila.  

 Diferentes métodos e solventes também foram utilizados na 

pesquisa de Rocchetti e colaboradores (2019), em que foram usados 

quatro métodos de extração não convencionais: extração assistida por 

micro-ondas (“MAE”), extração assistida por ultrassom (UAE), 

extração assistida por homogeneizador (“HAE”) e extração dinâmica 

sólido-líquido rápida (“RSLDE”), e a maceração como extração 

convencional, então cada método de extração foram utilizados os 

solventes metanol e a água. Os perfis fenólicos foram determinados 

usando uma abordagem metabolômica não direcionada, baseada em 

cromatografia líquida de ultra-alta pressão (“UHPLC”) acoplada a 

espectrometria de massa quadrupolo-tempo-de-vôo (“QTOF”). Como 

resultado, foi observado que a HAE usando metanol 100% produziu 

um extrato de folhas de moringa com altas quantidade de compostos 

fenólicos, além de serem encontrados diversas subclasse de polifenóis, 

quando comparado aos outros métodos e solventes.  

Bagheri e colaboradores (2020) caracterizaram 

qualitativamente os produtos químicos presentes em extratos de folhas 

de M. oleífera, de solventes polares e apolares, como hexano, benzeno, 

isopropanol, metanol e água. Como resultado da pesquisa, foi 

verificado que os alcaloides estavam presentes em todos os cincos 

extratos, quanto aos taninos e compostos fenólicos estavam presentes 

nos extratos feitos com isopropanol, metanol e água. Carboidratos e 

terpenoides foram verificados apenas nos extratos metanólicos. 

Portanto, o extrato que apresentou maior quantidade de fitoquímicos 

foi o extrato metanólico, demonstrando assim ser um ótimo solvente 

nesse estudo.  
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O estudo de Hossain e colaboradores (2020) avaliou compostos 

antioxidantes e taninos totais nos extratos de folhas de moringa usando 

metanol e etanol, em diferentes temperaturas (50, 60 e 70º C) e tempo 

de extração (10, 20 e 30 minutos). Como resultado, foi observado que 

para determinação dos compostos fenólicos totais, o metanol 

apresentou-se como melhor solvente. O maior conteúdo dos taninos 

totais foi verificado no extrato metanólico com 30min de extração. 

Corroborando com os estudos acima, é notório que o metanol é 

considerado um solvente melhor para extrair diversos compostos, 

especialmente antioxidantes, a partir de folhas de M. oleífera. 

Em contrapartida, Arawande e colaboradores (2021) obtiveram 

extratos de diversas partes da moringa (sementes, folhas, frutos e 

casca) utilizando os solventes etanol, metanol, acetona, acetato de 

etila, clorofórmio e água. Como resultado foi visto que para os extratos 

de folhas, os solventes metanol, etanol e acetato de etila apresentaram 

melhor perfil de compostos fitoquímicos, em que alcaloides, 

flavonoides, glicosídeos cardíacos e açúcares redutores foram 

observados. A partir disso, os autores concluíram que as sementes e 

folhas da moringa são as mais ricas em ingredientes bioativos, 

seguidas das vagens da moringa e a menos rica em casacos de moringa. 

O etanol proporcionou com maior eficácia a obtenção de compostos 

bioativos de todas as partes da moringa examinadas, seguido por 

acetona, metanol e acetato de etila.  A água e clorofórmio foram menos 

eficazes na extração desses compostos. 

Iwuji e colaboradores (2021) utilizando folhas frescas de 

moringa, avaliaram os rendimentos extrativos dos solventes 

comumente usados (água quente, etanol e hidrometanol), analisando 

os compostos fitoquímicos, especialmente os que possuem atividade 

antidiabética. O etanol demonstrou os maiores rendimentos de extrato 
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bruto com 46,06%, seguido por hidrometanol e água. No entanto, foi 

possível verificar a partir deste estudo que os três solventes utilizados 

podem extrair os seguintes fitoquímicos: esteroides, glicosídeos, 

fenóis e terpenóides). Os glicosídeos e fenóis tiveram seus rendimentos 

abundantes com o solvente etanol, enquanto os esteróides e 

terpenóides tiveram seus maiores rendimentos com o solvente aquoso.  

A extração é o principal processo para recuperar e isolar fitoquímicos 

de materiais vegetais. Todavia, a eficácia da extração é normalmente 

influenciada pela estrutura química dos fitoquímicos, método de 

extração, assim como o solvente utilizado. Além disso, o efeito da 

polaridade do solvente no rendimento da extração e na atividade 

antioxidante de fitoquímicos na amostra vegetal foi comprovada 

(NAWAZ et al., 2020; LEE, LEONG e RAHMAT (2021).  

Portanto, na determinação dos fitoquímicos, diversos fatores 

devem ser considerados, como as partes da planta, os métodos de 

extração e propriedades do solvente usado. A seleção do solvente para 

a extração de um determinado material vegetal é fundamental. 

Correlacionar o nível do índice de polaridade do solvente com o 

material vegetal de interesse a ser extraído é um processo essencial na 

triagem de potenciais bioativos fitoconstituintes (MULAT et al., 

2020). 
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CONCLUSÃO 

 

 Os compostos fitoquímicos são responsáveis por diversas 

atividades biológicas e propriedades medicinais das plantas. A análise 

fitoquímica da M. oleífera revela que ela é uma planta rica em 

alcalóides, saponinas, fenólicos e flavonóides.  

Diante dos estudos abordados nessa revisão, é possível afirmar 

que o tipo de solvente é considerado um fator importante no processo 

de extração de compostos bioativos das folhas de M. oleífera, sendo 

que o de forma geral o metanol demonstrou melhores resultados no 

processo de extração de compostos bioativos. Portanto, a escolha do 

solvente e as condições da extração devem levar em conta os grupos 

de fitoquímicos de interesse para obtenção de alto rendimento desses 

compostos.    
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RESUMO: Os esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) 
são derivados sintéticos da testosterona, com múltiplas 
propriedades anabólicas e androgênicas e potenciais 
implicações terapêuticas e tóxicas. Isto posto, o presente 
trabalho teve como objetivo revisar a literatura acerca das 
implicações terapêuticas e toxicológicas dos EAA, com enfoque 
nos aspectos bioquímicos e fisiológicos que esclarecem essas 
condições. Para tanto, foram utilizados livros da área de 
bioquímica e fisiologia, além de estudos científicos, 
selecionados a partir de consulta ao Google Acadêmico e 
PubMed. Essas referências atestaram que a testosterona é um 
hormônio esteroide que exerce inúmeros efeitos de natureza 
genômica no organismo, mediados pela sua ação direta e 
indireta, sendo os EAA produzidos a partir da sua modificação, 
de maneira a aumentar a sua razão anabólica-androgênica, o 
que lhes confere múltiplas propriedades ergogênicas e diversos 
efeitos colaterais. Desse modo, os EAA apresentam algumas 
indicações, como para o tratamento de osteoporose, anemias e 
hipogonadismo masculino, desde que utilizados em doses 
seguras, sob orientação médica, bem como possuem muitos 
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efeitos graves que afetam os diversos sistemas e tecidos do 
organismo, se utilizados de maneira indiscriminada, em doses 
elevadas, a saber: aterosclerose, tromboembolismo, 
infertilidade, peliose hepática, entre outros. Portanto, o presente 
trabalho conseguiu caracterizar essas implicações, 
esclarecendo-as através dos aspectos bioquímicos e 
fisiológicos da testosterona. 
Palavras-chave: Congêneres da testosterona. Uso indevido de 

medicamentos sob prescrição. Usos terapêuticos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) 

compreendem um conjunto de derivados sintéticos da 

testosterona, um esteroide androgênico endógeno, 

frequentemente descrito como o principal hormônio sexual 

masculino (MACHADO, 2021; AZIZI, 2019).  

Esse hormônio é dotado de efeitos anabólicos e 

androgênicos que, em suma, estimulam o crescimento de 

tecidos não-reprodutores e o desenvolvimento das 

características reprodutoras e sexuais, respectivamente 

(KOEPPEN; STANTON, 2018). 

Nessa perspectiva, os EAA, enquanto derivados 

sintéticos da testosterona, apresentam atividades semelhantes 

a essa substância, conforme indicado pelo seu nome (COSTA; 

DE MELO, 2020). Esses compostos foram inicialmente 

introduzidos no âmbito clínico para o tratamento do 

hipogonadismo masculino (deficiência de testosterona), sendo 

posteriormente empregados de modo off-label para o 

aprimoramento do desempenho físico de atletas (COSTA; DE 

MELO, 2020; SOLIMINI et al., 2017). Entretanto, 
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hodiernamente, os EAA compõem a lista de substância 

proibidas pela Agência Mundial Antidoping, tendo em vista que 

seu uso emerge como um risco potencial para a saúde do 

usuário (SOLIMINI et al., 2017).  

Não obstante, o emprego desses compostos para fins 

não-terapêuticos ainda perdura atualmente, o que caracteriza o 

seu uso indiscriminado (MACHADO, 2021). Com efeito, os EAA 

constituem medicamentos sujeitos a controle especial no Brasil, 

conforme disposto pela Portaria n° 344 de 1998, do Ministério 

da Saúde (OVIEDO, 2020; COSTA; DE MELO, 2020). 

Considerando o exposto e as potenciais implicações 

terapêuticas e toxicológicas implícitas nas propriedades 

androgênicas e anabolizantes dos EAA, urge a necessidade de 

caracterizar esses fenômenos, na perspectiva de estabelecer 

as nuances entre o uso terapêutico e indiscriminado dessas 

substâncias, de maneira a contribuir para a sua correta 

utilização.   

Dentro dessa ótica, o presente trabalho objetivou realizar 

uma revisão da literatura sobre as implicações terapêuticas e 

toxicas dos EAA, com enfoque nos aspectos bioquímicos e 

fisiológicos que esclarecem tais condições.  

 

MÉTODOS 

 

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, na 

perspectiva de caracterizar o conhecimento científico atual 

acerca das implicações terapêuticas e toxicológicas dos EAA, 

com enfoque nos aspectos bioquímicos e fisiológicos por trás 

desses fenômenos.  

Para tanto, foram utilizados estudos científicos e livros da 

área de bioquímica e fisiologia, a saber: “Princípios de 
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Bioquímica de Lehninger (7ª ed.)”, dos autores Nelson e Cox 

(2019), “Bioquímica (9ª ed.)”, de Berg e colaboradores (2021), 

“Berne & Levy, Fisiologia (7ª ed.)”, dos autores Koeppen e 

Stanton (2018), “Fisiologia Endócrina (5ª ed.)”, de Molina 

(2018), e “Guyton & Hall Tratado de Fisiologia Médica (13ª ed.)”, 

de Hall (2017). 

Para o levantamento dos estudos, as bases de dados 

Google Acadêmico e PubMed foram consultadas, mediante 

aplicação dos seguintes qualificadores e palavras-chave:  

“esteroides anabolizantes androgênicos”, “testosterona”, 

“efeitos toxicológicos”, “uso terapêutico” e “uso indiscriminado”, 

também na língua inglesa. Esses termos foram utilizados 

unicamente ou combinados entre si, pelo emprego dos 

operadores booleanos AND e OR.  

De acordo com os critérios de inclusão adotados, os 

trabalhos deveriam ser voltados ao objeto de estudo, escritos 

na língua inglesa ou portuguesa e publicados entre janeiro de 

2017 e novembro de 2021. Por outro lado, foram excluídas 

publicações indisponíveis na íntegra ou com informações 

irrelevantes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A testosterona é um hormônio esteroide e, como tal, 

deriva do colesterol, um lípideo de cárater anfipático, que 

apresenta em sua estrutura o núcleo esteroide (quatro anéis 

fusionados, três deles com seis carbonos e um com cinco) 

(NELSON; COX, 2019).  

Reações de oxidação propiciam a conversão do 

colesterol em cinco principais classes de hormônios esteroides, 

a saber: glicocorticoides, mineralocorticoides, progestógenos, 
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estrógenos e andrógenos, cujos principais representantes 

compreendem o cortisol, a aldosterona, a progesterona, o 

estradiol e a testosterona, respectivamente (BERG et al., 2021). 

Ao comparar a estrutura química dessas substâncias 

com a do colesterol, verifica-se a manutenção do núcleo 

esteroide, acompanhada da supressão da cadeia lateral alquila, 

o que resulta em uma polaridade aumentada, embora o caráter 

hidrofóbico permaneça prevalente (NELSON; COX, 2019). 

No que tange especificamente a testosterona, sua 

síntese ocorre majoritariamente nos testículos. Todavia, sua 

ocorrência não se limita ao sexo masculino, sendo produzido 

também pelas gônadas femininas (ovários) e, indiretamente, 

pelas glândulas suprarrenais, presentes em ambos os sexos 

(HALL, 2017). 

Nos homens, 95% da testosterona circulante advém dos 

testículos, cuja produção se dá no interior das células 

de Leydig, e apenas 5% são provenientes das glândulas 

suprarrenais (BANIHANI, 2018). A síntese nos testículos ocorre 

sob estímulo do hormônio luteinizante (LH), que atua 

propiciando a liberação de colesterol no interior das células 

de Leydig, por meio da hidrólise dos ésteres de colesterol, e 

promovendo sua subsequente translocação para as 

mitocôndrias (WANG et al., 2017). 

Nas mitocôndrias, o colesterol é clivado pela 

enzima CYP11A1, dando origem a pregnenolona, intermediário 

comum à formação de todos os hormônios esteroides que, uma 

vez formado, difunde-se para o retículo endoplasmático liso 

onde é sequencialmente convertido em progesterona, 17-

hidroxiprogesterona e androstenediona pela 3β-

hidroxiesteroide desidrogenase (3β-HSD) e 17α-hidroxilase, 

respectivamente. Por fim, a enzima 17β-
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hidroxiesteroide desidrogenase tipo III (17β-HSD tipo III) 

converte a androstenediona em testosterona (KOEPPEN; 

STANTON, 2018; MOLINA, 2018). Uma vez produzida, a 

testosterona testicular e seus derivados propiciam a inibição da 

liberação de LH pelo eixo hipotalâmico-hipofisário, a fim de 

impedir que ocorra uma produção excessiva dessas 

substâncias (HALL, 2017).  

Conforme supracitado, as glândulas suprarrenais 

também contribuem para o aumento dos níveis de testosterona 

circulante, embora essa não seja a única função dessas 

estruturas, tendo em vista que elas são divididas em regiões 

histologicamente e funcionalmente distintas (MOLINA, 2018). A 

região externa, denominada córtex suprarrenal, é responsável 

pela produção de hormônios esteroides, enquanto que a região 

interna, denominada medula suprarrenal, dá origem aos 

hormônios da classe das catecolaminas (HALL, 2017).  

No que se refere a região cortical, verifica-se que suas 

células se diferenciam em três tipos funcionalmente distintos 

que, por sua vez, compõem zonas específicas do córtex, 

nomeadamente zona glomerulosa, zona fasciculada e zona 

reticular (HALL, 2017). A zona reticular é responsável por 

sintetizar determinados hormônios esteroides androgênicos, 

como a deidropiandrosterona (DHEA), a deidropiandrosterona 

sulfato (DHEAS) e a androstenediona, substâncias 

biologicamente inertes que são convertidas em testosterona 

após caírem na circulação (KOEPPEN; STANTON, 2018).  

O hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) constitui o 

principal estímulo para síntese dos hormônios esteroides 

androgênicos pelas células da zona reticular (HALL, 2017). De 

forma semelhante ao LH, a liberação do ACTH também é inibida 

pelo eixo hipotalâmico-hipofisário à medida que os níveis 
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circulantes de testosterona e de seus derivados aumentam, por 

feedback negativo (ÇATAKOĞLU; KENDIRC, 2017).  

Nas suprarrenais, assim como nos testículos, a síntese 

do hormônio inicia-se pela conversão do colesterol 

em pregnenolona. Pela ação da enzima CYP17, 

a pregnenolona é sequencialmente convertida em 

17(OH) pregnenolona e DHEA que, por sua vez, pode ser 

transformado em DHEAS pela enzima DHEA sulfotransferase, 

ou em androstenediona, pela 3β-HSD. Entretanto, apenas uma 

pequena quantidade de androstenediona é sintetizada, sendo o 

DHEAS o principal androgênio produzido e secretado pela zona 

reticular do córtex suprarrenal (KOEPPEN; STANTON, 2018).  

O DHEAS configura-se como o principal androgênio 

circulante, devido a sua alta afinidade com a albumina, o que 

lhe concede um maior tempo de vida plasmática. Entretanto, 

para dar origem à testosterona, esse hormônio é convertido de 

volta a DHEA, por ação de sulfatases periféricas. Em seguida, 

tanto o DHEA quanto a androstenediona são convertidos em 

testosterona, o androgênio biologicamente ativo (KOEPPEN; 

STANTON, 2018). 

Em razão da sua natureza hidrofóbica, a testosterona 

circula associada a proteínas carreadoras específicas até 

alcançar seu tecido-alvo (KOEPPEN; STANTON, 2018). Para 

ser destinada aos túbulos seminíferos dos testículos, onde vai 

exercer sua principal ação, a testosterona liga-se à Proteína de 

Ligação a Andrógeno (ABP), enquanto que o seu transporte 

para a circulação periférica é mediado 

pela Globulina Ligadora de Hormônio Sexual (SHBG) 

(KOEPPEN; STANTON, 2018; ÇATAKOĞLU; KENDIRC, 

2017).  
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Ao atingir seu tecido-alvo, a testosterona é internalizada 

nas células por difusão simples, devido a afinidade que possui 

com a porção lipídica da membrana plasmática (KOEPPEN; 

STANTON, 2018). Uma vez no interior da célula, a testosterona 

liga-se ao receptor androgênico (AR), 

uma proteína citoplasmática que, quanto inativa, está 

associada à proteína de choque térmico Hsp70. Essa ligação 

promove a saída da Hsp70, seguida da dimerização do 

complexo hormônio-receptor, com sua subsequente migração 

para o núcleo (NELSON; COX, 2019).  

No núcleo, o dímero liga-se a sequências específicas do 

DNA denominadas “elementos de resposta ao andrógeno” 

(ARE), levando ao recrutamento de moléculas coativadoras e 

da DNA polimerase II, as quais ativam a transcrição do gene-

alvo, resultando na síntese proteica (NELSON; COX, 2019). 

Esse fênomeno pode conferir dois tipos de efeitos no 

organismo, nomeadamente anabólicos ou androgênicos 

(KOEPPEN; STANTON, 2018).  

Adicionalmente, uma vez que a testosterona atinge a 

circulação periférica, ela pode ser convertida em dois 

importantes hormônios esteroides, a di-hidrotestosterona 

(DHT) e o 17β-estradiol (E2) (KOEPPEN; STANTON, 2018). A 

enzima citoplasmática 5α−redutase, localizada principalmente 

no trato urogenital masculino, fígado, pele genital, folículos 

pilosos e pele, converte a testosterona em DHT, cuja afinidade 

pelo AR é de 3 a 10 vezes maior que a do seu precursor, de 

forma que sua capacidade androgênica se torna superior 

(ÇATAKOĞLU; KENDIRC, 2017; BERG et al., 2021). 

 A conversão da testosterona em E2, por sua vez, ocorre 

principalmente nos tecidos adiposo e hepático, e é mediada 

pela enzima aromatase. O produto formado atua por meio do 
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receptor estrogênico (ER), promovendo transcrição gênica e, 

consequentemente, resposta estrogênica (HAMMES; LEVIN, 

2019; BERG et al., 2021)  

Todavia, convém salientar que em concentrações 

fisiológicas de testosterona, a aromatase só é ativada quando 

o AR estiver saturado, de maneira que o E2 não será capaz de 

conferir efeitos feminilizantes, característicos desse hormônio, 

no sexo masculino (DINIZ; MUNIZ, 2020). Em contraste, em 

homens portadores de obesidade ocorre o acréscimo dos níveis 

circulantes de E2 em decorrência do aumento dos adipócitos e, 

consequentemente, da atividade da enzima aromatase, o que 

resulta na redução da produção de testosterona devido a 

inibição da liberação de LH pelo eixo hipotalâmico-hipofisário, 

mediada pelo E2 (MANGOLIM, 2019). Com efeito, ocorre o 

comprometimento da libido, da espermatogênese e da 

expressão das características sexuais masculinas (MATTE; 

FALLAVENA, 2020).  

Considerando isso, os efeitos fisiológicos da 

testosterona são estritamente classificados como androgênicos 

ou anabólicos. Os efeitos androgênicos podem ser mediados 

diretamente pela testosterona ou indiretamente pelo DHT ou E2 

(KOEPPEN; STANTON, 2018).   

No homem, durante a fase intrauterina, a testosterona 

promove diretamente o desenvolvimento do ducto de Wolff 

(epidídimo, ducto deferente e vesículas seminais) e, 

indiretamente, por meio do DHT, a diferenciação da genitália 

externa e interna para o padrão masculino (MOLINA, 2018; 

KOEPPEN; STANTON, 2018). 

A partir da puberdade, a testosterona induz, de forma 

direta e indireta, por meio do DHT e do E2, a espermatogênese 

pelas células de Sertoli dos túbulos seminíferos dos testículos, 
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e, diretamente, a manutenção da função erétil e da libido e o 

espessamento das cordas vocais (MOLINA, 2018; KOEPPEN; 

STANTON, 2018). 

Além disso, também estimula, indiretamente, por meio do 

DHT, o desenvolvimento embrionário da próstata e a 

manutenção da sua atividade, o crescimento do pênis, dos 

pelos pubianos, faciais, corporais e axilares, bem como o 

desenvolvimento de acne pelo estímulo das glândulas 

sebáceas (MOLINA, 2018).  

Em relação aos efeitos anabólicos, a testosterona atua 

principalmente de maneira direta (KOEPPEN; STANTON, 

2018). Dentre esses efeitos, destaca-se o crescimento da 

musculatura esquelética, o aumento da produção de eritrócitos 

e da gordura visceral e o crescimento da matriz óssea, sendo 

este último resultado da sua ação indireta, mediada por E2 

(HALL, 2017; KOEPPEN; STANTON, 2018).  

Adicionalmente, ocorre ainda o aumento da 

concentração plasmática da lipoproteína de baixa densidade 

(LDL), bem como a redução da concentração 

plasmática da lipoproteína de alta densidade (HDL) 

(KOEPPEN; STANTON, 2018). A literatura aponta que esse 

último evento resulta da ativação da lipase hepática (HL) pela 

testosterona, que atua hidrolisando triacilgliceróis e fosfolipídios 

de lipoproteínas plasmáticas, acarretando na conversão da 

lipoproteína de densidade muita baixa (VLDL) em LDL (COSTA; 

DE MELO, 2020).  

Ademais, a testosterona é capaz de afetar o equilíbrio 

hídrico e eletrolítico por meio do aumento da reabsorção de íons 

sódio pelo túbulo contorcido distal do néfron, como também é 

responsável por estimular a lipólise nos adipócitos, através da 

inibição da lipase nessas células (HALL, 2017; MOLINA, 2018).  
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A literatura indica que esse hormônio também possui 

efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores, devido à sua 

capacidade de reduzir a expressão de anticorpos e de citocinas 

pró-inflamatórias e a circulação de células inflamatórias 

(ALBANO et al., 2021; DOS REIS et al., 2021). Com isso, os 

homens tornam-se mais suscetíveis a infecções do que as 

mulheres, uma vez que produzem respostas imunes menos 

expressivas (DOS REIS et al., 2021).  

No mais, a testosterona também exerce efeitos no 

sistema nervoso central, uma vez que seus receptores são 

encontrados em centros que regulam o humor, a sexualidade e 

a agressão e em áreas responsáveis pelo desenvolvimento 

cognitivo, como o hipocampo e a amígdala (DE SOUZA; DE 

SOUZA, PEREIRA, 2021; RODOLPHI, 2017).  

Em face do exposto, os EAA foram projetados com o 

intuito de modificar a estrutura química da testosterona de 

maneira a maximizar sua atividade anabólica e minimizar sua 

atividade androgênica, considerada como uma das principais 

causas dos efeitos indesejáveis desses compostos (LOSCHI; 

IDE, 2018). 

Nessa perspectiva, os EAA se revestem de múltiplas 

propriedades ergogênicas que subsidiam seu emprego no 

aprimoramento do desempenho físico e da estética corporal, a 

saber: hipertrofia muscular, aumento da força, potência e 

resistência, otimização da recuperação entre as sessões, 

lipólise e aumento da densidade mineral óssea e dos estoques 

de glicogênio (BORGES; OLIVEIRA; BOURSCHEID, 2020; 

LOSCHI; IDE, 2018).   

Todavia, não existe EAA isento de efeito androgênico, 

pois, conforme supracitado, seus efeitos são mediados por um 

único tipo de receptor, o que os tornam indissociáveis (LOSCHI; 
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IDE, 2018). É importante considerar que, além da atividade 

androgênica, os EAA são potencialmente capazes de 

desencadear resposta estrogênica, desde que sua estrutura 

permita sua aromatização em E2 pela enzima aromatase, 

presente no tecido hepático e adiposo (ALBANO et al., 2021, 

DINIZ; MUNIZ, 2020).  

Nesse sentido, os EAA podem ser classificados em duas 

categorias, de acordo com a sua permissividade a 

metabolização hepática e, consequentemente, ao processo de 

aromatização, a saber: 17α-alquilados, que são passíveis de 

sofrer aromatização e, portanto, de conferir resposta 

androgênica e estrogênica no organismo, e 17β-esterificados, 

cuja aromatização não ocorre. Os 17α-alquilados são 

principalmente representados pela oxandrolona, oximetolona e 

fluoximesterona, enquanto os 17β-esterificados apresentam 

como principais representantes o cipionato de testosterona, 

enantato de testosterona, heptilato de testosterona, propionato 

de testosterona, decanoato de nandrolona, fenpropionato de 

nandrolona e dromostanolona (DINIZ; MUNIZ, 2020). 

De maneira geral, essas substâncias podem ser 

administradas de forma oral, injetável ou transdérmica 

(SOLIMINI et al., 2017). As formulações orais são 

principalmente vinculadas aos EAA 17α-alquilados, enquanto 

as formulações injetáveis são aplicadas à classe dos 17β-

esterificados (OVIEDO, 2020).  

Adicionalmente, como consequência das modificações 

provocadas na testosterona para produção dos EAA, ocorre o 

aumento dos seus efeitos colaterais, comprometendo, assim, a 

saúde do usuário (LOSCHI; IDE, 2018).  

Não obstante, a literatura aponta para uma alta 

prevalência de uso dos EAA em âmbito mundial, com 6,4% dos 
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homens e 1,6% das mulheres inseridos nesse contexto 

(MACEDO et al., 2017). Essa conjuntura emerge como uma 

grande problemática, visto que a maioria dos usuários são 

praticantes de atividades físicas recreacionais, de modo a fazer 

uso de doses suprafisiológicas para obter os objetivos 

almejados (LOSCHI; IDE, 2018).  

Nessa perspectiva, dados epidemiológicos revelam que 

os esportistas recreacionais representam 18,4% do total de 

usuários, seguido dos atletas (13,4%), prisioneiros e detidos 

(12,4%) e toxicodependentes (8%). No Brasil, ainda não foi 

possível obter uma real estimativa da prevalência do uso não-

terapêutico dessas substâncias, devido ao seu caráter informal 

e ilícito (MACEDO et al., 2017).  

Sob outra perspectiva, uma parcela ainda não estimada 

do total de  usuários fazem uso dos EAA para fins terapêuticos, 

visto que, segundo a literatura consultada, os EAA emergem 

como uma alternativa terapêutica eficaz para o tratamento e/ou 

prevenção de algumas doenças ou condições, desde que 

utilizados em doses fisiológicas, sob supervisão médica.  

Nesse sentido, eles são clinicamente úteis no tratamento 

de alguns tipos de anemias, osteoporose, lesões musculares, 

tendinosas e ósseas, perda muscular resultante de doenças 

debilitantes, trauma, cirurgia ou imobilização prolongada, 

anorexia, queimaduras graves e câncer de mama (TAUCHEN 

el al., 2021). Notavelmente, essas aplicações terapêuticas 

decorrem dos efeitos anabólicos dessas substâncias, oriundos 

do seu precursor testosterona, confome disposto 

anteriormente.   

Como consequência dos seus efeitos androgênicos, 

esses compostos são as opções de primeira escolha para o 

tratamento do hipogonadismo masculino, como também são 



IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS E TOXICOLÓGICAS DOS ESTEROIDES 

ANABOLIZANTES ANDROGÊNICOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

180 
 

indicados para tratar retardo de puberdade, criptorquidia, 

disfunção erétil, baixa estatura idiopática e síndrome de Turner 

(TAUCHEN el al., 2021; OVIEDO, 2020). Os EAA ainda podem 

ser clinicamente empregados no tratamento de síndromes 

debilitantes associadas à AIDS, bem como na profilaxia do 

angioedema hereditário (PEREIRA; MIGUEL, 2017; TAUCHEN 

el al., 2021).  

Entretanto, mesmo em doses fisiológicas, os EAA podem 

provocar efeitos colaterais, incluindo hepatotoxicidade, 

nefrotoxicidade e doenças cardiovasculares, embora a 

incidência dessas condições seja muito maior em indivíduos 

que fazem uso de doses suprafisiológicas dessas substâncias 

(RODOLPHI, 2017). Nos homens, especificamente, os 

principais efeitos colaterais incluem ginecomastia, como 

resultado dos efeitos estrogênicos desses compostos, e dor no 

peito. Nas mulheres, por sua vez, o uso terapêutico dos EAA 

pode acarretar em queda de cabelo, diminuição da voz, redução 

das mamas, calvície, hiperplasia clitoriana, problemas de pele 

e distúrbios menstruais (DE SOUZA; DE SOUZA, PEREIRA, 

2021).  

Em contraste, o emprego dos EAA para fins não-

terapêuticos ocorre, necessariamente, mediante o seu 

consumo em doses elevadas, tendo em vista que esses 

compostos não são capazes de atender tais finalidades em 

doses fisiológicas (ALBANO et al., 2021).  

Nessas circunstâncias, os EAA tornam-se extremamente 

tóxicos ao organismo, desencadeando uma série de efeitos 

deletérios à saúde, os quais ainda não foram completamente 

elucidados (LOSCHI; IDE, 2018). As evidências incluídas na 

presente revisão atestam que o uso indiscriminado de EAA é 

potencialmente capaz de conferir toxicidade ao tecido hepático 
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e renal e ao sistema cardiovascular, endócrino, hematológico, 

imunológico, musculoesquelético e nervoso (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Potenciais efeitos indesejados dos EAA para os 
sistemas e tecidos fisiológicos. 

Sistema ou tecido Implicações toxicológicas 

Cardiovascular Hipertensão arterial, aterosclerose, 
hipertrofia cardíaca, disfunção do 
ventrículo esquerdo, calcificação 
vascular, tromboembolismo, doença 
arterial coronariana, espasmo 
coronário, apoptose miocárdica, 
arritmia, parada cardíaca súbita e 
morte súbita cardíaca 

Endócrino Atrofia testicular, impotência, 
infertilidade e tumores prostáticos 

Hematológico  Policitemia 

Imunológico Imunossupressão 

Hepático Insuficiência hepática, hepatite, 
colestase intra-hepática, icterícia, 
adenoma hepático, carcinoma 
hepatocelular e peliose hepática 

Musculoesquelético Lesões tendíneas, déficit final do 
crescimento e crescimento ósseo 
anormal 

Nervoso Irritabilidade, agressividade, manias, 
comportamento violento ou impulsivo, 
psicose, insônia, ansiedade extrema, 
depressão e deficiência cognitiva 

Renal Insuficiência renal, litíase 
renal, necrose tubular, proteinúria, 
glomeruloesclerose segmentar focal e 
tumor de Wilms  

Fonte: Resultados da pesquisa (2021). 



IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS E TOXICOLÓGICAS DOS ESTEROIDES 

ANABOLIZANTES ANDROGÊNICOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

182 
 

 

Conforme disposto no Quadro 1, o uso indiscriminado de 

EAA está associado ao aumento do risco de desenvolver 

doenças cardiovasculares, tais como hipertensão arterial (HA) 

e aterosclerose, as quais podem ocasionar o infarto agudo do 

miocárdio e o acidente vascular cerebral (MCCULLOUGH et al., 

2021). 

Dentre os mecanismos pelos quais os EAA podem 

desencadear a HA, têm-se a estimulação indireta da 

reabsorção tubular de íons sódio, que ocasiona aumento da 

volemia, e a estimulação do sistema nervoso simpático, que 

atua induzindo o aumento da frequência cardíaca. Com efeito, 

ocorre o aumento do débito cardíaco e, consequentemente, da 

pressão arterial (DO VALE et al., 2021; LIU; WU, 2019). 

A aterosclerose, por sua vez, é resultado do aumento de 

LDL pelos EAA, conforme ocorre com a testosterona, o que 

implica no acúmulo dessa lipoproteína na camada íntima dos 

vasos. Esse fenômeno também compreende um dos fatores 

predisponentes para a HA durante o uso dessas substâncias 

(LIU; WU, 2019). 

Dentre outros possíveis problemas cardiovasculares 

decorrentes do uso indiscriminado de EAA, incluem-se: 

hipertrofia cardíaca, disfunção do ventrículo esquerdo, 

calcificação vascular, tromboembolismo, doença arterial 

coronariana, espasmo coronário, apoptose miocárdica, arritmia, 

parada cardíaca súbita e morte súbita cardíaca, os quais são 

impulsionados por mecanismos diversos (LIU; WU, 2019; 

BAGGISH et al., 2018).  

Ademais, os EAA também são prejudiciais ao sistema 

endócrino, podendo desencadear atrofia testicular, gerando 

impotência e infertilidade, pela redução da produção endógena 
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de testosterona e da espermatogênese, além de tumores 

prostáticos (KANAYAMA et al., 2019). Nesse cenário, a redução 

da testosterona endógena resulta da inibição da liberação de 

LH pelo eixo hipotalâmico-hipofisário, decorrente da alta 

quantidade de esteroides androgênicos exógenos no 

organismo (COSTA; LIMA; SANTOS, 2021).  

Por estimular a eritropoiese, os EAA são potencialmente 

capazes de provocar alguns problemas hematológicos, como 

a policitemia e, por consequência, a trombose (DINIZ; MUNIZ, 

2020; GOUVEIA, 2021).  

Adicionalmente, esses compostos também apresentam 

potencial imunossupressor, semelhantemente a testosterona, 

devido à redução da atividade de células Natural Killer (NK) e 

da maturação de linfócitos T e B, com consequente diminuição 

da citotoxidade e da produção de citocinas e anticorpos, 

tornando o usuário suscetível a desenvolver diversas infecções 

(GOUVEIA, 2021).  

Os EAA de uso oral, como os 17α-alquilados, são 

potencialmente prejudiciais à função hepática, podendo 

desencadear insuficiência hepática, hepatite, colestase intra-

hepática, icterícia e tumores hepáticos, a exemplo do adenoma 

hepático, do carcinoma hepatocelular e 

da peliose hepática, cuja evolução provoca hemorragia local 

que pode levar à morte. A literatura sugere que essas 

desordens resultam do estresse oxidativo causado a partir da 

ativação do AR nos hepatócitos por meio do uso abusivo de 

EAA (SOLIMINI et al., 2017; COSTA; LIMA; SANTOS, 2021; 

ALBANO et al., 2021).  

Além disso, os EAA ainda provocam distúrbios no 

aparelho locomotor, como lesões tendíneas, que ocasionam a 

ruptura dos tendões, déficit final do crescimento em 
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adolescentes e crescimento ósseo anormal. As lesões 

tendíneas resultam tanto da não adaptação dos tendões ao 

aumento da força muscular, quanto dos efeitos dos EAA sobre 

a diminuição da elasticidade do colágeno, o que torna os 

tendões menos resistentes. O déficit de crescimento em 

adolescentes, por sua vez, decorre do estimulo para o 

fechamento das epífises ósseas, acarretando no 

amadurecimento ósseo precoce (LOSCHI; IDE, 2018, DINIZ; 

MUNIZ, 2020). 

Os EAA também podem promover o desenvolvimento de 

múltiplos transtornos psiquiátricos, tais como irritabilidade, 

agressividade, manias, comportamento violento ou impulsivo, 

psicose, insônia, ansiedade extrema e depressão (MULLEN et 

al., 2020; DINIZ; MUNIZ, 2020; ZITZMANN et al., 2020; 

ALBANO et al., 2021). Ademais, o consumo prolongado de EAA 

em doses suprafisiológicas tem sido associado a deficiências 

cognitivas e à redução da substância cinzenta, o que pode estar 

correlacionado (MCCULLOUGH et al., 2021). 

Para ocasionar alguns dos transtornos psiquiátricos não 

depressivos, os EAA atuam promovendo alterações 

morfológicas e neuroquímicas nas sinapses glutamatérgicas, 

localizadas no hipotálamo, hipocampo e córtex cerebral, 

acarretando, assim, mudanças comportamentais (RODOLPHI 

et al., 2017). Entretanto, enquanto os 

transtornos psiquiátricos não depressivos são apresentados 

durante o uso dos EAA, a depressão costuma surgir nos 

períodos em que a sua utilização é suspensa, geralmente 

devido à frustração decorrente da perda dos resultados obtidos 

durante o uso (MULLEN et al., 2020).   

No mais, o uso indiscriminado dos EAA também está 

associado ao desenvolvimento de diversas afecções renais, tais 
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como insuficiência renal, litíase renal, necrose tubular, 

proteinúria, glomeruloesclerose segmentar focal e alguns 

tumores, como o tumor de Wilms, uma vez que essas 

substâncias sobrecarregam a funcionalidade dos rins por meio 

do desequilíbrio eletrolítico e da alteração da pressão 

arterial (AZIZI, 2019; COSTA; LIMA; SANTOS, 2021; 

GOUVEIA, 2021). 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir desta revisão, foi possível concluir que os EAA 

detêm múltiplas implicações terapêuticas e toxicológicas, cujos 

mecanismos podem ser frequentemente esclarecidos a partir 

dos aspectos bioquímicos e fisiológicos da testosterona, o 

precursor comum a todos eles.  

Além disso, foi possível estabelecer as nuances entre o 

uso terapêutico e indiscriminado dos EAA, onde a finalidade de 

uso e a dose administrada constituem as principais diferenças 

observadas. 

Em última análise, conclui-se que o uso terapêutico dos 

EAA é clinicamente útil no tratamento de anemias, osteoporose, 

hipogonadismo masculino, disfunção erétil, entre outros, e que 

seu uso indiscriminado é potencialmente capaz de conferir 

toxicidade de natureza cardiovascular, endócrina, 

hematológica, hepática, imunológica, musculoesquelética, 

nervosa e renal no usuário, representando um grande risco para 

a saúde desses indivíduos.  
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RESUMO: Os produtos naturais extraídos de plantas 
medicinais são fontes de compostos bioativos, constituindo uma 
nova matriz de medicamentos inovadores. Os estudos 
toxicológicos pré-clínicos são fundamentais na descoberta de 
novos fármacos, objetivando explorar doses ou concentrações 
que classificam uma substância como segura ou tóxica. Neste 
seguimento, o gênero Conyza da família Asteraceae é 
composto por plantas que detém inúmeros estudos sobre 
farmacologia e toxicologia. Este trabalho trata-se de uma 
revisão bibliográfica que buscou descrever e relacionar estudos 
científicos sobre toxicológia pré-clínica, de óleos, extratos e 
frações extraídos de plantas de Conyza, encontrados nos 
bancos de dados: PubMed, Scopus, Scielo, Google Scholar e 
Web of Science. Foram apanhados artigos acerca de 7 
espécies: C. bonariensis, C. canadensis, C. dioscoridis, C. 
aegyptiaca, C. sumatrensis, C. trihecatactis e C. incana. Nos 
ensaios in vitro, utilizaram culturas celulares para a avaliação 
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de citotoxicidade, constatando que os produtos testados 
apresentaram baixo potencial tóxico, com CI50 e TGI elevados. 
Nos testes in vivo, estudos sobre toxicidade aguda e subcrônica 
em roedores, Artemia salina e girinos de peixes, evidenciaram 
que a maioria dos produtos testados obtiveram DL50 > 5 g/kg, 
CL50 elevada e baixa taxa de mortalidade, sendo considerados 
não tóxicos. Por conseguinte, diante da baixa toxicidade sobre 
células e animais, é sugerido que os produtos das espécies de 
Conyza possuem grande potencialidade no desenvolvimento 
de futuros medicamentos. 
Palavras-chave: Conyza. Toxicologia. Plantas medicinais. 

Produto natural.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A toxicologia é o campo científico que estuda a 

probabilidade de ocorrência de efeitos adversos exercidos por 

produtos químicos, analisando a segurança da exposição de 

substâncias diversas ao corpo humano a partir da avaliação 

dose-resposta, a fim de explorar a faixa de dose ou 

concentração em que a substância pode ser considerada 

segura ou tóxica, além da elucidação do mecanismo de ação 

(HAYES; DIXON, 2017). Por consequência, os testes de 

toxicidade estão atrelados diretamente ao desenvolvimento de 

novas moléculas candidatas a medicamentos, dado a 

importância do conhecimento da segurança da droga na 

administração no corpo humano (HONEK, 2017). 

Por conseguinte, a medicina tradicional contribui 

diretamente para a descoberta de novos fármacos a partir da 

descrição do uso de plantas medicinais com propriedades 

terapêuticas, costumeiramente utilizadas por comunidades 
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adjacentes (BUENZ; VERPOORTE; BAUER, 2018). Os 

produtos naturais são fontes de compostos bioativos extraídos 

das plantas medicinais, constituindo uma nova matriz de 

medicamentos inovadores, dado as inúmeras propriedades 

farmacológicas que podem ser encontradas, tais como 

anticancerígenas e antimicrobianas, porém requer atenção 

especial na validação de sua segurança (THOMFORD et al., 

2018).  

Após ensaios experimentais que buscam corroborar o 

uso etnofarmacológico e elucidar as atividades terapêuticas de 

produtos naturais, é iniciado a etapa de estudos toxicológicos 

laboratoriais com modelos in vitro, in vivo e in sílico, por 

exemplo, que juntamente com as pesquisas farmacológicas 

compreendem a fase “pré-clínica”; sendo estas pesquisas de 

toxicidade utilizadas pela sua capacidade preditiva da 

segurança, de concentrações e doses dos produtos testados 

nos modelos associados (HONEK, 2017; HASSELGREN; 

MYATT, 2018).  

Neste contexto, o gênero Conyza (também conhecido 

como Fleabane), pertencente à família Asteraceae e subtribo 

Conyzinae, é composto por cerca de 60 a 150 espécies com 

representação intercontinental, encontradas geralmente em 

regiões de clima temperado e regiões subtropicais das 

Américas (DE ULZURRUN et al., 2018; WANG et al., 2018). 

Numerosos estudos que buscaram fundamentar as aplicações 

terapêuticas das espécies de Conyza, diante do uso na 

medicina tradicional, revelaram que diversas plantas do gênero 

exibem efeitos farmacológicos como: antimicrobiano (LATEEF 

et al., 2018), antitumoral (SCHECHTEL et al., 2019), anti-
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hiperglicêmico (AKAKPO et al., 2017), anti-inflamatório (XIAO 

et al., 2020), entre vários outros.  

Diante deste cenário, é de grande interesse o 

conhecimento da toxicologia de produtos vegetais provenientes 

de espécies do gênero Conyza, as quais são promissoras a 

integrar terapêuticas. Por conseguinte, esta revisão 

bibliográfica buscou elencar, descrever e relacionar estudos de 

toxicidade, em modelos in vitro e in vivo, de produtos extraídos 

de diversas plantas do gênero Conyza.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os bancos de dados definidos para a realização das 

pesquisas foram: PubMed, Scopus, Scielo, Google Scholar e o 

Web of Science. As buscas ocorreram até maio de 2021, sem 

definição de idiomas ou ano de publicação. As palavras-chaves 

adotadas para o encontro de referências, além do nome 

científico do gênero da planta, Conyza, foram: toxicologia; 

toxicidade; toxicidade aguda; citotoxicidade; in vitro; in vivo e 

artemia salina.  

Na seleção de trabalhos para a constituição da revisão, 

foram empregados critérios de inclusão tais como: 1) o objeto 

de estudo correspondesse a um produto natural obtido da 

planta, como óleos essenciais, extratos e frações, por exemplo; 

2) avaliação toxicológica em qualquer modelo in vitro ou in vivo; 

3) metodologia e resultados bem descritos. Artigos foram 

descartados caso atendessem aos seguintes critérios de 

exclusão: 1) constituição da literatura cinzenta (resumos 

publicados em congressos, relatórios, teses, dissertações etc.); 

2) artigos relacionados à agricultura. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Revisão bibliográfica: resultados gerais 

 

 Durante a construção desta revisão bibliográfica foram 

selecionados 20 artigos no total, buscados nas bases de dados 

definidas. Devido à baixa quantidade de material encontrada 

em relação ao objeto de estudo, foram consideradas todas as 

publicações que atendessem aos critérios de inclusão. Todavia, 

diante dos critérios de exclusão, 9 artigos foram removidos por 

apresentarem resultados insatisfatórios ou serem referências 

antigas, e apenas 11 atenderam aos critérios metodológicos 

pré-estabelecidos. Destes, 3 se referiam a espécie C. 

bonariensis (25%), 2 a C. canadensis (17%), 2 a C. aegyptiaca 

(17%), 2 a C. sumatrensis (17%), 1 a C. dioscoridis (8%), 1 a C. 

trihecatactis (8%) e mais 1 com a C. incana (8%), um total de 7 

espécies achadas, como é visto na Figura 1. Também é 

pontuado que 1 artigo investigou tanto a C. bonariensis quanto 

a C. dioscoridis, totalizando como 12 resultados (100%) 

colhidos. 

 Foram utilizados artigos nos idiomas: inglês e espanhol. 

Os trabalhos foram classificados entre resultados de modelos 

in vitro, os quais contemplam testes de viabilidade celular em 

linhagens celulares sadias, e modelos in vivo com testes de 

toxicidade aguda e subcrônica em camundongos e ratos, e em 

larvas de camarão-de-salmoura (Artemia salina) e girinos de 

peixe (Raniceps raninus). 
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Figura 1. Porcentagem de artigos válidos, por espécies de 
Conyza, utilizados na revisão. (A) C. bonariensis; (B) C. 
canadensis; (C) C. aegyptiaca; (D) C. sumatrensis; (E) C. 
dioscoridis; (F) C. trihecatactis; (G) C. incana.  

 
Fonte: ABREU-JUNIOR (2021). 

 

   

É assinalado que a espécie com o maior número de 

artigos relacionados às pesquisas toxicológicas é a C. 

bonariensis. Essa espécie é uma planta daninha nativa da 

América do Sul (SCHECHTEL et al., 2019), porém também é 

encontrada em regiões tropicais e subtropicais do globo 

(PAULA et al., 2018). A C. canadensis, que representa a 

segunda espécie com maior número de artigos encontrados, 

também pode ser localizada em diferentes territórios como em 

regiões subtropicais do hemisfério sul, e regiões de clima 

temperado do hemisfério norte (ARAGAO et al., 2019).  

Ambas as espécies citadas possuem ampla aplicação 

contra inúmeras enfermidades usadas por diferentes 

comunidades. Diante disso, tanto a disponibilidade em distintas 
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regiões do mundo quanto a relevância etnofarmacológica, são 

atribuídos como fatores de interesse para o desenvolvimento de 

pesquisas científicas de interesse farmacêutico, com o intuito 

de elucidação de propriedades farmacológicas e toxicológicas, 

o que explica o montante de explorações relacionadas a 

toxicologia.  

 

Análises toxicológicas em modelos in vitro 

 

As análises toxicológicas pré-clínicas de substâncias em 

modelos in vitro contribuem como parte inicial na pesquisa de 

novos candidatos a fármacos, a partir da avaliação de 

parâmetros como dose-resposta (LOIODICE; COSTA; 

ATIENZAR, 2019). Nos experimentos relativos é objetivado 

determinar o perfil de segurança da droga, que se refere ao 

conhecimento da quantidade da mesma que, em determinadas 

concentrações, apresentará ou não um efeito nocivo frente o 

organismo humano, mais especificamente em culturas 

celulares como no caso de testes in vitro (POPE; SCHLENK; 

BAUD, 2020).  

Experimentos com técnicas de cultura in vitro são 

rápidos, simples, econômicos e geralmente fornecem 

evidências para o desenvolvimento do mecanismo toxicológico 

da substância teste (HONEK, 2017). Por conseguinte, o 

emprego de linhagens celulares humanas e de animais em 

triagens de citotoxicidade, beneficia a observação da 

toxicologia geral por evidenciar os possíveis efeitos tóxicos que 

podem se manifestar em diferentes órgãos, de acordo com o 

tipo de célula, e então direcionar as futuras investigações pré-

clínicas (NIELSCH, FUHRMANN, JAROCH, 2016). Dentro 
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desta perspectiva, a Tabela 1 ilustra os resultados de 

experimentos toxicológicos reportados na literatura científica de 

quatro espécies mais estudadas do gênero Conyza, em 

diferentes linhagens celulares in vitro e técnicas metodológicas. 

 

Tabela 1. Efeitos toxicológicos em modelos in vitro de óleo 
essencial, extrato e/ou fração das espécies mais estudadas do 
gênero Conyza. EH: extrato hidroalcoólico; OE: óleo essencial; 
FDM: Fração diclorometano; IMR90: células de fibroblasto de 
pulmão humano sadio; HaCat: células de queratinocitos 
epidérmicos humanos; 3T3: células de fibroblastos 
embrionários de camundongos; CHO: células epiteliais 
ovarianas de hamster chinês; CI50: concentração inibitória de 
50%; TGI: inibição total do crescimento.  

Espécie 
Composto/parte 

da planta 
Modelo Efeito Referência 

C. 
bonariensis 

EH (folhas) IMR90 
CI50: 800 

µg/mL 
SCHECHTEL 

et al., 2019 

C. 
canadensis 

OE (folhas) HaCat 
TGI: 84,7 

µg/mL 
ARAGÃO et 

al., 2019 

C. 
trihecatactis 

FDM (partes 
aéreas) 

3T3 

CI50: 
70,65 
µg/mL 

MUÑOZ et 
al., 2016 

C. incana OE (sementes) 

CI50: 
0.0150 ± 

0.005 
(%v/v) 

AL-ZUBAIRI 
et al., 2017 
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CHO 

CI50:  
0.018 ± 
0.007 
(%v/v) 

Fonte: ABREU-JUNIOR (2021). 

 

Ensaios de viabilidade celular são frequentemente 

utilizados nas triagens para estimar qualitativamente a 

capacidade de indução de citotoxicidade pela amostra, sendo 

ferramenta de utilidade por não requerer o uso de animais, mas 

não pode substituir os testes in vivo (ASLANTÜRK, 2018). 

Ensaios colorimétricos como o MTT (Brometo de 3- (4,5-

dimetillyiazol-2-yl)-2,5-difenil tetrazólio) e SRB (Sulforhodamina 

B) são usados na avaliação de drogas com potencial citotóxico, 

como por exemplo as antitumorais, e então empregados para 

determinar o efeito sobre células sadias, como é o exemplo dos 

testes apresentados na Tabela 1. 

A CI50, concentração que inibe em 50% o crescimento 

celular, e o TGI, concentração que causa inibição total do 

crescimento (ou CI100), são valores obtidos a partir de curvas 

dose-resposta os quais podem proporcionar a informação de 

concentrações tóxicas. Diante dos dados expostos na Tabela 1, 

o extrato hidroalcoólico (EH) das folhas da C. bonariensis frente 

a linhagem sadia IMR90, foi o que apresentou o maior valor de 

CI50 (800 µg/mL) entre os testes que avaliaram esse parâmetro 

com essa unidade de medida (SCHECHTEL et al., 2019), ou 

seja, foi necessária uma concentração elevada para que se 

manifestasse um efeito citotóxico capaz de matar 50% das 

células em cultura.  

Dissemelhantemente, a fração diclorometano (FDM) de 

C. trihecatactis obteve CI50 de 70,65 µg/mL contra células 
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sadias de fibroblastos embrionários de camundongos, valor 

superior ao observado em células tumorais do mesmo trabalho 

(MUÑOZ et al., 2016). Segundo os dados publicados por Al-

Zubairi et al. (2017) e listados na Tabela 1, o OE obtido de 

sementes da espécie C. incana manifestou citotoxicidade 

semelhante frente a células de hamster chinês (CHO) e células 

extraídas de camundongos (3T3). 

O gênero Conyza é constituído por plantas ricas em 

metabólitos secundários por exemplo, e tais compostos 

orgânicos, no geral, têm sido apontados pela comunidade 

científica como potenciais agentes citotóxicos (SECA; PINTO, 

2018). As discrepâncias de perfil citotóxico encontradas entre 

as espécies e até mesmo entre óleos, extratos e frações de uma 

mesma espécie, são reflexos da diferença da constituição 

fitoquímica. É visto que a composição de metabólitos 

secundários varia diante das rotas de síntese que são 

modificadas de acordo com algumas particularidades, como a 

região de colheita, a sazonalidade e outros padrões de cultivo, 

evidenciando diferenças fitoquímicas que poderiam explicar as 

divergências mencionadas (LI et al., 2020). Contudo, mais 

estudos serão necessários para correlacionar a constituição 

fitoquímica destas drogas, sob diferentes circunstâncias, com 

os efeitos apresentados.   

 

Análises toxicológicas em modelos in vivo 

 

Os estudos pré-clínicos in vivo da toxicologia geral de 

moléculas com potencial terapêutico, são responsáveis por 

colaborar no norteamento dos subsequentes ensaios clínicos 

em humanos antes da aprovação do medicamento no mercado, 
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dado que os dados obtidos auxiliam na caracterização 

mecanística de potenciais efeitos adversos relacionados a 

dose, assim como os tecidos e órgãos acometidos, estimando 

assim uma dose inicial segura para o desenvolvimento dos 

testes em humanos (DENNY; STEWART, 2017).  

As unidades reguladoras que aprovam novos 

medicamentos no mercado exigem estudos com modelos 

animais, sendo frequentemente empregado espécies de 

roedores (camundongos e ratos, por exemplo) e não roedores 

(Artemia salina, por exemplo), dos quais a seleção dos mesmos 

está subjugada a parâmetros obtidos por avaliações in vitro e in 

sílico, tais como: perfis metabólicos e atividade farmacológica 

da molécula nas espécies (HONEK, 2017; DENNY; STEWART, 

2017). A Tabela 2 descreve os resultados de explorações 

toxicológicas de plantas do gênero Conyza, em espécies de 

animais roedores (ratos e camundongos) e não roedores 

(artemia salina e girinos de peixes), disponíveis na literatura 

científica. 

 

Tabela 2. Efeitos toxicológicos em modelos in vivo de diferentes 
extratos e frações de cinco espécies de plantas do gênero 
Conyza. EM: extrato metanólico; EE: extrato etanólico; EA: 
extrato aquoso; EB: extrato bruto; FA: fração aquosa; FDM: 
Fração diclorometano; DL50: dose letal de 50%; M: mortalidade 
(%); CL50: concentração letal de 50%.  

Espécie 
Composto/

parte da 
planta 

Modelo Efeito Referência 

C. 
bonariensis 

EM 
(folhas) 

Camundongo
s (Mus 

musculus) 

DL50: > 5 
g/kg 

PAULA et al., 
2018 
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EM 
(raízes) 

EE 

Crustáceos 
(Artemia 
salina) 

M: 40% 
(100 

µg/mL) 

EL ZALABANI 
et al., 2012 

Camundongo
s (Mus 

musculus) 

DL50: até 
0,5 g/kg 

C. 
dioscoridis Crustáceos 

(Artemia 
salina) 

M: 30% 
(100 

µg/mL) 

C. 
canadensis 

EB (planta 
inteira) 

Ratos (R. 
novergicus) 

DL50: até 5 
g/kg 

ASLAM et al., 
2018 

C. 
aegyptiaca 

EA (partes 
aéreas) Crustáceos 

(Artemia 
salina) 

CL50: 3,50 
mg/mL 

AKAKPO et al., 
2016 

EE (partes 
aéreas) 

CL50: 0,53 
mg/mL 

Ratos (R. 
novergicus) 

DL50: > 2 
g/kg 

AKAKPO et al., 
2017 

EA (partes 
aéreas) 

C. 
sumatrensi

s 
EM (folhas) 

Camundongo
s (Mus 

musculus) 

DL50: > 3 
g/kg 

BONIFACE et 
al., 2013 

Ratos (R. 
novergicus) 

DL50: > 1 
g/kg 

Crustáceos 
(Artemia 
salina) 

CL50: 
467,74 
µg/mL 

IKPEFAN et 
al., 2020 
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FA (folhas) 
CL50: > 
1000 

µg/mL 

FDM 
(folhas) 

CL50: 33,88 
µg/mL 

EM (folhas) 

Girinos 
(Raniceps 
raninus) 

CL50: 
446,68 
µg/mL 

FA (folhas) 
CL50: 
>1000 
µg/mL 

FDM 
(folhas) 

CL50: 87,20 
µg/mL 

Fonte: ABREU-JUNIOR (2021). 

 

Nas análises toxicológicas in vivo, os testes de toxicidade 

aguda são essencialmente os primários nas investigações dos 

efeitos nocivos da droga teste nos animais, estes são 

classificados como experimentos de administração de uma ou 

mais doses subletais, ou seja, doses menores que as que 

causem a morte das cobaias manipuladas, e de um grupo 

controle num período de 24 horas com observação de até 14 

dias (AYDIN; AKTAY; YESILADA, 2016; DENNY; STEWART, 

2017). A DL50, dose letal que mata 50% da população exposta, 

é o indicador utilizado nestes testes, calculado a partir dos 

resultados, a qual quanto mais alto ela for é um indicativo de 

que a substância é menos tóxica, porém não significa que é 

totalmente segura em exposições a longo prazo (POPE; 

SCHLENK; BAUD, 2020). 

Por outro lado, a toxicidade subcrônica é designada 

como o teste de administração diária de doses por via oral com 

observação no período de 21 a 90 dias (13 semanas), com a 
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finalidade de mapear os órgãos que são afetados pelo uso 

repetido da droga, caracterizar os efeitos adversos 

encontrados, determinar a reversibilidade dos mesmos e por fim 

estipular doses para os ensaios crônicos (DENNY; STEWART, 

2017).  

Diante deste panorama, Paula et al. (2018) aplicou o 

teste de toxicidade oral aguda em camundongos machos e 

fêmeas com n = 3 por grupo, no qual atestou que o extrato 

metanólico (EM) extraído tanto das folhas quanto das raízes de 

C. bonariensis, nas doses de 500, 1.000, 2.000 e 5.000 mg/kg 

de peso corporal, não causaram a morte de nenhuma das 

cobaias em quaisquer doses testadas, uma vez que foram 

observadas por 14 dias pós-administração, assegurando uma 

DL50 acima de 5 g/kg (Tabela 2).  

Aditivamente, a mesma espécie mencionada 

anteriormente e a C. dioscoridis tiveram a toxicidade aguda do 

extrato etanólico (EE) investigado, neste caso em 

camundongos albinos (Mus musculus), no qual apesar de 

poucas informações sobre a metodologia adotada em relação 

aos demais artigos, foi calculada uma DL50 de até 0,5 g/kg (EL 

ZALABANI et al., 2012). Contudo, é observado que em frente 

aos dados expostos, o EM de C. bonariensis aparentemente é 

mais promissor em induzir menos ou nenhum efeito tóxico que 

o EE. 

Achados de Aslam et al. (2018), demonstram que o 

extrato bruto (EB) da planta inteira de C. canadensis não 

apresentou toxicidade aguda nas doses 1, 3 e 5 g/kg, testadas 

em 6 ratos por grupo observados por 48 horas, sem aparência 

de sintomas clínicos tóxicos ou morte. A C. aegyptiaca teve seu 

EE e extrato aquoso (EA) das partes aéreas avaliados pelo 
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teste de toxicidade oral aguda em 25 ratos albinos Wistar, 

sendo estes 15 machos e 10 fêmeas distribuídos em 5 grupos, 

cada qual com 3 machos e 2 fêmeas, sendo um grupo para 

cada dose (300 e 2.000 mg/kg de peso corporal) de cada 

extrato, observados por 14 dias. Foram analisados parâmetros 

físicos e peso corporal, sem diferenças significativas ou 

aparência de efeitos tóxicos ou mortalidade. Os resultados 

demonstraram uma DL50 superior a 2 g/kg (Tabela 2) (AKAKPO 

et al., 2017). 

Os experimentos com EM das folhas de C. sumatrensis 

relatados por Boniface et al. (2013), foram fundamentais para a 

caracterização toxicológica do extrato da planta, dado que 

foram realizados testes tanto de toxicidade oral aguda em 

camundongos, quanto de toxicidade subcrônica em ratos. O 

método usado para toxicidade oral aguda compreendeu 4 

grupos de camundongos (Mus musculus) com 12 em cada, 

constituídos por 6 machos e 6 fêmeas. Foram administrados 

1.000, 2.000 e 3.000 mg/kg dos extratos em doses únicas com 

observação por 14 dias. Após esse período, foi constatado que 

em nenhuma das cobaias houveram sinais de toxicidade ou 

mortalidade, concluindo que o NOAEL, nível sem efeitos 

adversos observáveis, seja a dose de 3000 mg/kg, e a DL50 

esteja acima da mesma. Propriedades como peso corporal, 

exames bioquímicos e hematológicos foram verificados, não 

apresentando mudanças significativas frente ao uso do extrato.  

Por último, a toxicidade subcrônica foi examinada no 

mesmo artigo, onde as cobaias foram distribuídas em grupos 

da mesma forma e quantidade da aguda, com a administração 

via oral do extrato em doses diárias, por 28 dias, de 250, 500 e 

1.000 mg/kg. Os resultados demonstraram nenhuma 
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mortalidade nos grupos, e um NOAEL no valor de 1 g/kg e DL50 

maior que este valor. Também foi pontuado um aumento de 

peso corporal dos ratos após o tratamento em todos os grupos 

com administração da droga, aumento de leucócitos no grupo 

tratado com a maior dose e um aumento temporário de SGPT 

(soro glutamato-piruvato transaminase), STGO (soro 

transaminase glutâmico oxalacética) e FA (fosfatase alcalina) 

durante o tratamento. 

A artemia salina é um crustáceo aquático empregado em 

testes de letalidade para investigação preliminar de 

citotoxicidade em seus náuplios (estágio larvar), induzida por 

produtos químicos bioativos (SARAH et al., 2017). Este ensaio 

é rápido, simples e de baixo custo, empregado para avaliações 

farmacológicas e toxicológicas principalmente de produtos 

vegetais, uma ferramenta alternativa na utilização de animais 

superiores em triagens iniciais (YADAV, MOHITE, 2020).  

A toxicidade é medida por meio da contagem do número 

de náuplios mortos, geralmente em 24 horas, que pode ser 

expressa na forma de porcentagem, mas também os resultados 

podem ser usados para calcular a CL50, concentração letal que 

mata 50% da população exposta (MADJOS, LUCEÑO, 2019).  

Em vista disso, El Zalabani et al. (2012) complementou 

os estudos de toxicidade aguda, com os EE de C. bonariensis 

e C. dioscoridis, em modelo de artemia salina, relatando que em 

24 horas na concentração de 100 µg/mL, os mesmos causaram 

a morte de apenas 4 (40%) e 2 (30%) náuplios (Tabela 2), 

respectivamente, de 10 ao todo; os autores descrevem que os 

extratos não foram tóxicos devido às baixas porcentagens de 

mortalidade convergindo com os achados em modelos animais 

superiores. Dado que em animais roedores os efeitos de ambas 
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as plantas foram iguais, o ensaio agora mencionado, corrobora 

com a evidência de que o EE de C. dioscoridis pode ter 

toxicidade levemente menor que a outra espécie comparada. 

As investigações de Akakpo et al. (2016) frente os 

extratos das partes aéreas de C. aegyptiaca demonstraram que 

os mesmos apresentam toxicidade dependente da 

concentração, a qual se utilizou concentrações variadas (5-30 

mg/mL) para se obter valores iniciais de CL50 de 2,13 mg/mL, 

para o EA, e 0,53 mg/mL para o EE quando se utilizou 16 larvas. 

Já após a eclosão de 80 larvas incubadas por mais 24 horas, a 

CL50 do EA aumentou para 3,50 mg/mL, conforme é informado 

na Tabela 2.  

Ikpefan e col. (2020) utilizaram extrato e frações (10, 100 

e 1000 µg/mL) provenientes das folhas de C. sumatrensis como 

alvo de análise, a qual a fração aquosa (FA) foi a mais 

promissora apresentando 0% de mortalidade nas três 

concentrações testadas e com CL50 > 1000 µg/mL (Tabela 2). 

Por outro lado, o EM apresentou CL50 de 467,74 µg/mL, e uma 

taxa de mortalidade de 56,30% na concentração mais alta. Já a 

FDM foi a mais tóxica, com 86,33% (1000 µg/mL) de 

mortalidade com CL50 igual a 33,88 µg/mL.  

A efeito comparativo, os valores de CL50 apresentados 

pelos extratos de C. aegyptiaca são maiores que as do extrato 

e frações de C. sumatrensis, refletindo uma maior segurança no 

uso desta planta por necessitar de concentrações mais 

elevadas para que se produza um efeito tóxico ao modelo 

adotado, todavia, como detalhado na Tabela 2, o EM (folhas) 

de C. sumatrensis apresentou ótimos resultados de toxicidade 

aguda em camundongos, caracterizando-o como seguro 

(BONIFACE et al., 2013). 
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Ainda no mesmo estudo, Ikpefan et al. (2020) investigou 

adicionalmente a citotoxicidade de C. sumatrensis em girinos 

de peixe (Raniceps raninus), incubados com 20, 100, 200 e 400 

µg/mL do mesmo extrato e frações usados anteriormente com 

artemia salina. Como constatado na Tabela 2, a FA foi a que 

apresentou menor toxicidade com CL50 > 1000 µg/mL, exibindo 

0% de mortalidade nas três primeiras concentrações e 23,33% 

em 400 µg/mL. De forma semelhante aos resultados 

encontrados nos ensaios com artemia salina, a FDM foi a mais 

tóxica com CL50 igual a 87,20 µg/mL e taxa de mortalidade igual 

a 100% na maior concentração, seguida do EM com 

mortalidade de 63,33% (400 µg/mL) e CL50 igual a 446,68 

µg/mL. 

Como evidenciado nos trabalhos apresentados na 

Tabela 2, as cinco espécies de Conyza apresentam uma 

margem de segurança promissora para uma futura aplicação 

dos produtos vegetais na terapêutica, pós testes clínicos, uma 

vez que a maioria das plantas obtiveram uma DL50 acima de 5 

g/kg em testes de toxicidade aguda em animais roedores, 

sendo estas classificadas como não tóxicas, e CL50 

relativamente alta em alguns extratos e frações nos testes de 

citotoxicidade com artemia salina e girinos de peixes (Raniceps 

raninus). 

 

CONCLUSÃO 

 

A relevância etnofarmacológica e potencial aplicação 

terapêutica que os produtos naturais extraídos de diversas 

espécies do gênero Conyza detém, instigam inúmeras 

investigações científicas que buscam corroborar tanto com a 
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farmacologia quanto com a toxicologia. Os dados científicos 

listados, discutidos e comparados nesta revisão bibliográfica 

sobre estudos toxicológicos pré-clínicos, tanto em modelos in 

vitro quanto in vivo envolvendo espécies de plantas do gênero 

Conyza, revelam que os extratos, frações e óleos essenciais 

possuem baixa toxicidade nas condições e modelos adotados, 

tais como: toxicidade de células em cultura, sobre crustáceo 

(Artemia salina) e em girinos de peixes (Raniceps raninus), 

além de testes com ratos e camundongos para avaliação de 

toxicidade aguda e subcrônica. Dessa forma, pode-se 

evidenciar que os produtos naturais das espécies de Conyza 

possuem alto potencial farmacológico e podem ser utilizados 

em estudos posteriores que visem o desenvolvimento de novos 

medicamentos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AKAKPO, B. H. et al. Conyzaaegyptiaca (L.) Dryand ex. Aiton extracts 
exhibite antioxidant activity and prevent hepatic glucose liberation in 
vitro. Int J of Biosci, v. 9, p. 431-439, 2016. 
AKAKPO, B. Huguette et al. Conyza aegyptiaca (L.) Dryand ex. Aiton effect 
on blood glucose levels in normal albinos rats through oral glucose 
tolerance test. Int. J. Curr. Res. Chem. Pharm. Sci, v. 4, n. 4, p. 19-26, 
2017. 
AL-ZUBAIRI, A. S. et al. Antiproliferative Activity of EO Extracted from 
Different Aromatic Plants on Different Cell Lines. MOJ Toxicol, v. 3, n. 6, p. 
00069, 2017. 
ARAGAO, Lucas W. et al. Chemical composition and evaluation of 
antitumoral activity of leaf and root essential oils of conyza canadensis 
(asteraceae). Orbital: the electronic journal of chemistry, 2019. 
ASLAM, Huma et al. Potential application of Conyza canadensis (L) 
Cronquist in the management of diabetes: in vitro and in vivo 
evaluation. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, v. 17, n. 7, p. 
1287-1293, 2018. 



ANÁLISE TOXICOLÓGICA EM MODELOS IN VITRO E IN VIVO DE 

PRODUTOS NATURAIS EXTRAÍDOS DE CONYZA SP.: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

208 
 

ASLANTÜRK, Özlem Sultan. In vitro cytotoxicity and cell viability assays: 
principles, advantages, and disadvantages. Genotoxicity-A predictable 
risk to our actual world, v. 2, p. 64-80, 2018. 
AYDΙN, Ahmet; AKTAY, Göknur; YESILADA, Erdem. A guidance manual 
for the toxicity assessment of traditional herbal medicines. Natural product 
communications, v. 11, n. 11, p. 1934578X1601101131, 2016. 
BONIFACE, Pone Kamdem et al. Acute and sub-chronic toxicity of HPLC 
fingerprinted extract of Conyza sumatrensis (Retz.) EH Walker in 
rodents. Journal of ethnopharmacology, v. 149, n. 3, p. 833-837, 2013. 
BUENZ, Eric J.; VERPOORTE, Rob; BAUER, Brent A. The 
ethnopharmacologic contribution to bioprospecting natural 
products. Annual review of pharmacology and toxicology, v. 58, p. 509-
530, 2018. 
DE PAULA, Cristiane Coimbra et al. Antimicrobial screening of medicinal 
plants popularly used in Mato Grosso for treating infections: Advances on 
the evaluation of Conyza bonariensis (L.) Cronquist in vitro and in vivo 
antibacterial activities. Pharmacognosy Journal, v. 10, n. 6s, 2018. 
DE ULZURRUN, Patricia Diez et al. Morphological characterization of 
Conyza blakei, Conyza bonariensis var. bonariensis, Conyza sumatrensis 
var. sumatrensis and Conyza lorentzii in the southeast of Buenos Aires 
(Argentine). Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, v. 53, n. 3, p. 
359-373, 2018. 
DENNY, Kevin H.; STEWART, Christopher W. Acute, subacute, 
subchronic, and chronic general toxicity testing for preclinical drug 
development. In: A Comprehensive Guide to Toxicology in Nonclinical 
Drug Development. Academic Press, 2017. p. 109-127. 
EL ZALABANI, Soheir M.; HETTA, Mona H.; ISMAIL, Ahmed S. Genetic 
profiling, chemical characterization and biological evaluation of two Conyza 
species growing in Egypt. Journal of Applied Pharmaceutical Science, v. 
2, n. 11, p. 54, 2012. 
HASSELGREN, Catrin; MYATT, Glenn J. Computational toxicology and 
drug discovery. Computational Toxicology, p. 233-244, 2018. 
HAYES, A. Wallace; DIXON, Darlene. Cornerstones of 
Toxicology. Toxicologic pathology, v. 45, n. 1, p. 57-63, 2017. 
HONEK, Jennifer. Preclinical research in drug development. Medical 
Writing, v. 26, p. 5-8, 2017. 
IKPEFAN, E. O.; UKWUBILE, C. A.; NWANKWO, L. U. Cytotoxic, 
phytotoxic and insecticidal assessment of the crude extract and fractions of 
leaves of Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker Asteraceae. Nigerian 
Journal of Pharmaceutical and Applied Science Research, v. 9, n. 3, p. 
52-58, 2020. 



ANÁLISE TOXICOLÓGICA EM MODELOS IN VITRO E IN VIVO DE 

PRODUTOS NATURAIS EXTRAÍDOS DE CONYZA SP.: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

209 
 

LATEEF, Romaisa et al. Chemical composition, antimicrobial and 
antioxidant activities of the essential oil of Conyza canadensis growing wild 
in Kashmir valley. American Journal of Essential Oils and Natural 
Products, v. 6, n. 1, p. 35-41, 2018. 
LI, Yanqun et al. The effect of developmental and environmental factors on 
secondary metabolites in medicinal plants. Plant Physiology and 
Biochemistry, v. 148, p. 80-89, 2020. 
LOIODICE, Simon; NOGUEIRA DA COSTA, Andre; ATIENZAR, Franck. 
Current trends in in silico, in vitro toxicology, and safety biomarkers in early 
drug development. Drug and chemical toxicology, v. 42, n. 2, p. 113-121, 
2019. 
MADJOS, Genelyn G.; LUCEÑO, A. M. Comparative cytotoxic properties of 
two varieties of Carica papaya leaf extracts from Mindanao, Philippines 
using brine shrimp lethality assay. Bulletin of Environment, 
Pharmacology and Life Sciences, v. 8, n. 2, p. 113-118, 2019. 
MUÑOZ, Paola Borrego et al. Evaluación de la actividad citotóxica de 
extractos y fracciones de las especies Conyza trihecatactis y Ageratina 
vacciniaefolia. Revista Facultad de Ciencias Básicas, v. 12, n. 2, p. 212-
227, 2016. 
NIELSCH, Ulrich; FUHRMANN, Ulrike; JAROCH, Stefan (Ed.). New 
approaches to drug discovery. Springer International Publishing, 2016. 
POPE, Carey N.; SCHLENK, Daniel; BAUD, Frédéric J. History and basic 
concepts of toxicology. In: An Introduction to Interdisciplinary 
Toxicology. Academic Press, 2020. p. 3-15. 
SARAH, Quazi Sahely et al. Brine shrimp lethality assay. Bangladesh 
Journal of pharmacology, v. 12, n. 2, p. 186-189, 2017. 
SCHECHTEL, Suzane Lucas et al. Flaxleaf fleabane leaves (Conyza 
bonariensis), a new functional nonconventional edible plant?. Journal of 
food science, v. 84, n. 12, p. 3473-3482, 2019. 
SECA, Ana ML; PINTO, Diana CGA. Plant secondary metabolites as 
anticancer agents: successes in clinical trials and therapeutic 
application. International journal of molecular sciences, v. 19, n. 1, p. 
263, 2018. 
THOMFORD, Nicholas Ekow et al. Natural products for drug discovery in 
the 21st century: innovations for novel drug discovery. International 
journal of molecular sciences, v. 19, n. 6, p. 1578, 2018. 
WANG, Aisuo et al. Species identification of Conyza bonariensis assisted 
by chloroplast genome sequencing. Frontiers in genetics, v. 9, p. 374, 
2018. 



ANÁLISE TOXICOLÓGICA EM MODELOS IN VITRO E IN VIVO DE 

PRODUTOS NATURAIS EXTRAÍDOS DE CONYZA SP.: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

210 
 

XIAO, Long-Gao et al. Sesquiterpenoids from the aerial parts of Conyza 
japonica and their inhibitory activity against nitric oxide 
production. Fitoterapia, v. 142, p. 104473, 2020. 
YADAV, Akshay R.; MOHITE, Shrinivas K. Toxicоlogical Evaluation of 
Psidium guajava Leaf Extracts using Brine Shrimp (Artemia salina L.) 
Model. Research Journal of Pharmaceutical Dosage Forms and 
Technology, v. 12, n. 4, p. 258-260, 2020. 

 



INTOXICAÇÃO POR SANEANTES NO BRASIL: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

211 
 

CAPÍTULO 29 
 

INTOXICAÇÃO POR SANEANTES NO 
BRASIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 
Fernanda Ellen Constantino da SILVA1 

Leônia Maria BATISTA2 
Hemerson Iury Ferreira MAGALHÃES2 

1 Graduanda do curso de Farmácia, UFPB; 2Orientadores /Professores do DCF / UFPB.  
nanda.ellen.ne@gmail.com 

 

RESUMO: Um grande número de produtos são utilizados para 
a limpeza na atualidade, todos possuem princípios ativos 
diversos de acordo com a funcionalidade pretendida. 
Apresentam-se quanto finalidade de uso: desinfecção (água e 
alimentos), esterilização, sanitarização, desodorização, tira 
manchas, limpeza geral e afins. Contudo, a exposição indevida 
à esses produtos pode se tornar agravante à saúde, gerando 
casos de intoxicação, seja por meio acidental ou proposital. 
Diante da necessidade de compreender melhor o que a 
literatura aborda sobre a temática, foi realizada uma busca 
utilizando os descritores “saneantes”, “toxicologia” e “ANVISA” 
em duas grandes bases de dados a SciELO e Biblioteca Virtual 
em Saúde. A busca resultou na seleção de 7 artigos e um site 
governamental para consulta  na construção desta revisão de 
literatura. Foi possível inferir que o grupo mais vulnerável à 
intoxicação pelos saneantes foi a população infantil em 
circunstância acidental, sendo também utilizado em tentativas 
de autoextermínio pelo público geral. Dessa forma, a ação de 
centros especializados e órgãos reguladores tem papel 
relevante para orientação e prevenção de acidentes, além 
disso, é de grande importância o controle sobre a produção e 
distribuição destes materiais, no entanto podem ser 
encontrados no mercado grande quantidade de produtos sem 



INTOXICAÇÃO POR SANEANTES NO BRASIL: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

212 
 

registro ou de produção artesanal, o que aumenta os riscos já 
potenciais ao consumidor pelo manuseio desses compostos, 
com potencial risco de intoxicação. 
Palavras-chave:Toxicologia. Domissanitários. Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo Intoxicação é descrito como uma interação entre 

agentes tóxicos e o organismo, que produzem um desequilíbrio 

de forma que o conjunto desses efeitos nocivos podem se 

manifestar de maneira clínica ou laboratorial (NELSON et al., 

2018). Dentre os agentes tóxicos podem ser inclusos os 

saneantes, substâncias ou preparações químicas utilizados 

para higienizar, desinfectar ou outras finalidades, como os 

raticidas e inseticidas (SANTOS et al., 2011). 

Ademais, os saneantes podem ser classificados como 

saneantes domissanitários, havendo uma subdivisão que 

consiste em quatro diferentes grupos, são estes o dos produtos 

de limpeza, os com ação antimicrobiana, os desinfetantes e os 

produtos biológicos de uso domiciliar. A utilização destes 

produtos são destinados a espaços domiciliares, de uso 

comum, coletivos e públicos, como também para o tratamento 

de água (BRASIL, 2020a). 

Estes produtos podem não apresentar perigo quando há 

exposição, porém haverá fatores que estão relacionados à 

intoxicação do indivíduo, como a sua suscetibilidade, o tipo e 

duração de exposição, a toxicidade das substâncias químicas e 

suas concentrações de ativos presentes no saneante, a 

finalidade de uso, as condições, armazenamento e o modo de 
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uso, como também a apresentação final deste produto 

(XELEGATI et al.,2006). 

Contudo, a falta de conhecimento por parte da população 

sobre os saneantes utilizados é um dos fatores que mais 

agravam o risco de intoxicação, visto que a maior parte destes 

produtos são comercializados apenas sob a ótica de 

“benefícios” associados com higiene e limpeza, o que permite 

que sem o acesso à informação acerca dos riscos propícios a 

utilização destes agentes químicos torne a população mais 

vulnerável (JANNINI; ARAÚJO, 2020). 

Dessa forma, este estudo tem como objetivo explorar na 

literatura existente acerca das intoxicações causadas por 

saneantes no Brasil e observar os principais aspectos 

relacionados aos casos de intoxicação.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para contemplar a finalidade do estudo foi realizada uma 

revisão de literatura, a qual utilizou as bases de dados Scientific 

Electronic Library Online, SciELO, (https://www.scielo.org/) e 

Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, 

(https://bvsalud.org/). Para a busca foram utilizadas as palavras 

chaves “saneantes”, “toxicologia” e “Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária”, termos advindos dos Descritores em 

Saúde.  

Como métodos de busca foram aplicados inicialmente os 

três descritores combinados com o termo booliano “AND”, 

contudo quando essa busca gerou nenhum resultado (como 

ocorrido na base de dados SciELO) o método foi modificado e 

a pesquisa na base de dados foi feita utilizando um descritor por 

vez.  

https://www.scielo.org/
https://bvsalud.org/
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Após os resultados da busca foram analisados os títulos 

e resumos de cada publicação anexada com a finalidade de 

selecionar apenas as publicações com relevância e 

consonância com o objetivo do estudo. Como critério de 

inclusão foi atribuído apenas estudos publicados a partir do ano 

de 2017 até o presente ano, 2021, e como critérios de exclusão 

são as publicações que fogem do tema de investigação do 

estudo e que não obedece a linha temporal traçada. Assim, 

após a seleção foi feita a leitura dos materiais na íntegra para 

coleta de informações necessárias para a revisão literária. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados, advindos da busca na Biblioteca Virtual 

em Saúde, geraram apenas uma fonte, o qual direcionava ao 

site governamental da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). A plataforma dispõe de uma variedade de 

informações como conceitos e definições (observar quadro 1), 

orientações destinadas aos consumidores, produtos de controle 

biológico ao combate de mosquitos, publicações como guias e 

manuais, notas técnicas oficiais (n=9) e as legislações vigentes 

(BRASIL, 2020d). Tais informações foram relevantes para o 

embasamento teórico e técnico e como auxiliador na 

compreensão dos demais artigos utilizados nesse estudo. 
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Quadro 1. Finalidades dos principais tipos de saneantes. 

Tipos de 
Saneantes  

Principal finalidade 

 

Água sanitária 

(hipoclorito de 

sódio ou cálcio) 

Alvejar ou desinfetar 

 

Algicidas 
 

Eliminar algas 

 

Alvejantes 
 

Branqueamento 

 

Desinfetantes 

 

Eliminar microorganismos (não 

esporulados) 

 

Desodorizantes 

 

Controlar maus odores oriundos da 

ação de microorganismos 

 

Esterilizantes 

 

Eliminar microorganismos 

(esporulados ou não) 

 

Fungicidas 

 

Eliminar fungos 

 Destruir matéria orgânica 
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Produtos 

biológicos 

 

 

Raticidas 

 

 

Controlar roedores 

 

Repelentes 

 

Repelir insetos 

Fonte: Adaptado de Brasil (2020d). 

 

A pesquisa na base de dados SciELO, resultou em 60 

artigos, dos quais apenas 7 foram incluídos nesta revisão, a 

redução dos números de publicações ocorreram devido à 

existência de variados tipos de intoxicações, que não por 

saneantes, e pela existência de temas relacionados ao órgão 

regulatório cuja a temática não se adequava no proposto pelo 

presente estudo. Dos artigos inclusos (n=7), dados principais 

foram extraídos, como autores e ano, título do artigo, nome da 

revista, objetivo dos estudos descrito por seus respectivos 

autores, como também o termo descritor utilizado na busca. 

Estas informações foram indexadas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Estudos inclusos nesta revisão de literatura. 

Autor (es) 
e ano de 

publicação 
Título do artigo Revista Objetivo 

Termo de 
busca 

VILAÇA; 

VOLPE; 

LADEIRA, 

2020 

 

ACCIDENTAL 

POISONING IN 

CHILDREN AND 

ADOLESCENTS 

ADMITTED TO A 

REFERRAL 

TOXICOLOGY 

DEPARTMENT OF 

A BRAZILIAN 

EMERGENCY 

HOSPITAL 

Revista 

Paulista de 

Pediatria 

 

Descrever o perfil 

de crianças e 

adolescentes 

internados por 

intoxicação 

exógena não 

intencional em 

pronto-socorro e 

analisar os fatores 

associados às 

subsequentes 

internações 

hospitalares. 

 

 

Toxicologia 

AMORIM; 

MELLO; 

SIQUEIRA, 

2017 

 

POISONING IN 

CHILDREN AND 

ADOLESCENTS 

NOTIFIED AT A 

Revista 

Brasileira de 

Saúde 

Materno 

Infantil 

Analisar o perfil 

clínico-

epidemiológico das 

intoxicações em 

crianças e 

Toxicologia 
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TOXICOLOGY 

CENTER IN THE 

NORTHEAST OF 

BRAZIL 

adolescentes 

menores de 12 

anos. 

ALMEIDA 

et al., 2018 

SUICIDE 

ATTEMPTS: 

EPIDEMIOLOGIC 

TRENDS 

TOWARDS 

GEOPROCESSING 

Ciência & 

Saúde 

Coletiva 

 

Analisar as 

tentativas de 

suicídio por meio 

de um estudo 

ecológico no 

município de 

Campina Grande, 

Paraíba e mapear 

as áreas de 

incidência por meio 

de técnicas de 

geoprocessamento. 
 

Toxicologia 

CAMPOS 

et al., 2017 

. 

EXPOSIÇÕES 

TÓXICAS EM 

CRIANÇAS A 

SANEANTES DE 

USO DOMICILIAR 

DE VENDA LEGAL 

E CLANDESTINA. 

Revista 

Paulista de 

Pediatria 

 

Analisar e 

comparar as 

repercussões 

clínicas dos 

acidentes com 

saneantes de uso 

domiciliar de 

Saneantes 
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origem legal e 

ilegal (clandestina) 

em crianças 

menores de 7 

anos. 

 

 

GONDIM 

et al., 2017 

 

TENTATIVAS DE 

SUICÍDIO POR 

EXPOSIÇÃO A 

AGENTES 

TÓXICOS 

REGISTRADAS 

EM UM CENTRO 

DE INFORMAÇÃO 

E ASSISTÊNCIA 

TOXICOLÓGICA 

EM FORTALEZA, 

CEARÁ, 2013 

 

 

Epidemiologia 

e Serviços de 

Saúde 

 

Descrever casos 

de tentativa de 

suicídio por 

exposição a 

agentes tóxicos 

registrados pelo 

Centro de 

Informação e 

Assistência 

Toxicológica em 

Fortaleza, Ceará, 

Brasil. 
 

Saneantes 
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LIMA et al., 

2020 

 

A QUÍMICA DOS 

SANEANTES EM 

TEMPOS DE 

COVID-19: VOCÊ 

SABE COMO ISSO 

FUNCIONA? 

 

 

Química 

Nova 

 

O objetivo deste 

trabalho é 

descrever os 

modos de ação e 

conceitos químicos 

dos sanificantes 

recomendados pela 

ANVISA-Brasil para 

uso contra o novo 

coronavírus 

. 

 

Saneantes 

TIGUMAN 

et al., 2021 

 

AVAILABILITY 

AND STORAGE 

OF HAZARDOUS 

PRODUCTS IN 

HOUSEHOLDS IN 

THE 

METROPOLITAN 

REGION OF 

MANAUS: A 

POPULATION-

Revista 

Paulista de 

Pediatria 

Avaliar a 

frequência e os 

fatores associados 

à disponibilidade e 

armazenamento de 

produtos perigosos 

em residências da 

Região 

Metropolitana de 

Manaus. 

Saneantes 
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BASED SURVEY, 

2015 
 
Fonte: Criado pelos próprios autores (2021). 

 

Foram obtidos da busca utilizando o termo descritor 

“Saneantes” 57,1% (n=4) dos artigos incluídos nesta revisão, 

seguido por um resultado de 42,9 % (n=3) quando utilizado o 

termo descritor “Toxicologia”. Dentre os estudos presentes na 

tabela 1, foi possível observar a relação entre os casos de 

intoxicação por saneantes e a população de crianças e 

adolescentes, como descrito em 42,9 % (n=3) na investigação 

principal dos estudos (CAMPOS et al., 2017; AMORIM; MELLO; 

SIQUEIRA, 2017; VILAÇA; VOLPE; LADEIRA, 2020). 

 Segundo Amorim, Mello e Siqueira (2017), a maioria dos 

casos ocorre no ambiente domiciliar e a ingestão acidental de 

saneantes possui um número significativo, estando relacionado 

ao mau armazenamento o que facilita o acesso do produto pela 

criança e aos aspectos característicos dos produtos de limpeza, 

como a coloração, que atrai a atenção do público infantil. 

Ao analisar as revistas (n=5) em que foram realizadas as 

publicações dos artigos inclusos nesta revisão de literatura, foi 

possível notar que dois destes periódicos eram voltados à 

temas de saúde infantil e pediatria, como pode ser observado à 

seguir. 
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Gráfico 1. Frequência de publicação nas revistas dos artigos 

inclusos na revisão de literatura. 

Fonte: Criado pelos próprios autores (2021). 
 

Como demonstrado no gráfico 1., as revistas com esta 

temática foram: a “Revista Paulista de Pediatria” que apresenta 

uma frequência de 43%(n=3) artigos inclusos, um número 

superior às demais quando comparado as outras revistas, e a 

“Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil” com um artigo 

indexado nesta revisão, que equivale à uma frequência de 14% 

dos artigos. 

Diante destes dados, obteve-se o resultado de uma 

frequência de 57,1% (n=4) artigos incluídos que foram 

publicados em revistas especializadas na saúde da criança, 

corroborando assim a maior incidência de intoxicação neste 

43%

15%

14%

14%

14%

Revista Paulista de Pediatria

Química Nova

Epidemiologia e Serviços de Saúde

Ciencia&saude coletiva

Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil
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público. Este dado levanta a relevância da problemática deste 

tema para essa população. 

Por outro lado, é importante atribuir outros fatores 

envolvidos nos quadros de intoxicação, uma vez que o estudo 

realizado por Tiguman e colaboradores (2021) atribuíram um 

melhor armazenamento em domicílios que apresentam 

crianças. Neste mesmo estudo os autores associaram a 

frequência de quadros de intoxicação com a presença de 

produtos saneantes de origem clandestina. 

Os dados corroboram o estudo de Campos e 

colaboradores (2017) que destacaram que o aparecimento de 

manifestações clínicas é mais comum depois da exposição aos 

saneantes quando estes são produzidos ilegalmente, havendo 

destaque para os do tipo caustico e raticidas. 

Desse modo, outra preocupação, além da intoxicação 

por saneantes, é a produção clandestina destes agentes, que 

oferece também grande risco, principalmente atrelados aos 

efeitos adversos a exposição e manipulação inadequada, além 

da ineficiência das agências de fiscalização e controle da 

qualidade da produção e distribuição, seja na esfera municipal, 

estadual e federal (SANTOS et al., 2011).  

O estudo de Vilaça, Volpe e Ladeira (2020) descreveram 

que a maioria dos saneantes, envolvidos na intoxicação, são 

encontrados nas formas líquidas em recipientes inadequados, 

uso de garrafas de polietileno (PET) sem rótulos, estas são 

características de produtos de produção clandestina, ou seja, 

sem registro de órgãos reguladores. Devido à ausência de 

regulamentação, esses materiais não proporcionam garantia 

quanto à finalidade saneante nem quanto à segurança do 

usuário. 
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Diante disso, órgãos como a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde apresenta 

a função de consulta de aprovação de saneantes, tanto os 

produtos registrados e os isentos de registro, disponibilizada em 

seu site (BRASIL, 2020b).  

Devido à atual pandemia (COVID-19) e o aumento da 

utilização doméstica de produtos de limpeza e higienização, 

contribuiu para elevação no quantitativo de casos de 

intoxicações promovidos pelo manuseio inadequado de 

saneantes (LIMA et al., 2020). Diante dessa informação, 

verifica-se a preocupação governamental devido à situação 

sanitária ocasionada pela pandemia, sendo possível observara 

presença de 44,4% (n=4) das notas técnicas sobre a utilização 

de saneantes, no portal da ANVISA, diretamente relacionadas 

ao combate ao COVID-19 (BRASIL, 2021). 

 De toda forma, o recomendado é a atenção e em casos 

de exposição e intoxicação, onde as pessoas expostas devem 

procurar atendimento médico especializado (hospitais de 

urgência e emergência), os centros de informação e assistência 

toxicológica (CIAToxs) para orientação quanto as medidas 

preventivas e profiláticas (para a população em geral) e 

condutas terapêuticas (para profissionais de saúde) (BRASIL, 

2020c). Foi possível observar nos trabalhos inclusos, que os 

Centros de informação e assistência toxicológicas foram citados 

numa frequência de 57,1% (n=4), recebendo as siglas CEATOX 

(AMORIM; MELLO; SIQUEIRA, 2017; GONDIM et al., 2017) e 

CIATOX (CAMPOS et al., 2017). Esta prevalência ressalta a 

importância da existência de espaços de informações 

acessíveis à população. 

Em paralelo à isso, outro fator associado aos casos de 

intoxicação são a utilização de produtos saneantes para 
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tentativas de suicídio (GONDIM et al., 2017; ALMEIDA et al., 

2018). Segundo Gondim e colaboradores (2017), dentre as 

tentativas de suicídio que envolviam saneantes, os agentes 

tóxicos mais utilizados foram os desinfetantes do tipo água 

sanitária e amoníaco em mais de 50% dos casos, sendo a água 

sanitária a mais citada nos registros de intoxicações. 

Este dado corrobora a outro estudo incluso nesta 

revisão, por sua vez os autores Almeida e colaboradores (2018) 

também se referiram ao hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo 

de 2% a 2,5%, que é a forma encontrada no mercado da água 

sanitária. 

Como demonstrado no quadro 1, a água sanitária tem 

como função principal alvejar e desinfetar materiais e 

superfícies (BRASIL, 2020d). Segundo o estudo de Lima e 

colaboradores (2020), o hipoclorito de sódio (NaClO) 

juntamente com as substâncias: hipoclorito de cálcio, cloro, 

dióxido de cloro e as cloroaminas constituem a categoria cloro 

e seus derivados. Em relação à sua formulação comercial, os 

autores apontam que a água sanitária possui o pH alcalino em 

torno de 12,5 a 13,5 que são favorecidas pela reação de 

hidrólise do hipoclorito (LIMA et al., 2020).  

Quanto à abordagem dos estudos, 85,7% (n=6) 

investigam sobre casos/ocorridos e traçam perfis 

epidemiológicos (AMORIM; MELLO; SIQUEIRA, 2017; 

CAMPOS et al., 2017; GONDIM et al., 2017; ALMEIDA et al., 

2018; VILAÇA; VOLPE; LADEIRA, 2020; TIGUMAN et al., 

2021). Sendo que apenas o estudo de Lima e colaboradores 

(2020), que equivale a 14,3%, abordam informações químicas 

acerca dos saneantes como temática principal. Os autores 

seguiram as recomendações da ANVISA como base para seus 

estudos e justificaram a escolha da abordagem como um meio 



INTOXICAÇÃO POR SANEANTES NO BRASIL: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

226 
 

de conscientizar a partir da construção de um material 

informativo. 

Essa justificativa corrobora os estudos de Janini e Araújo 

(2020) que ressaltaram que o principal meio de amenizar os 

potenciais riscos de intoxicações é mantendo a população 

informada, por meio da educação continuada em saúde. 

 

CONCLUSÕES  

 

Portanto, podemos constatar que a população mais 

frenquentemente acometida por intoxicação causada por 

saneantes são as crianças e adolescentes, sendo as crianças 

de menor faixa etária as mais afetadas. Essa prevalência está 

atrelada a diversos fatores e o mais citado é o mau 

armazenamento dos produtos domissanitários. Nos casos de 

tentativas de suicídio ocasionados por saneantes, o hipoclorito 

de sódio (água sanitária) é o produto mais utilizado. Infere-se 

que o contexto da crise sanitária causada pelo COVID-19, 

aumentou a utilização de saneantes e, por consequência, o 

número de intoxicações. Salienta-se também que o processo 

de conscientização da população, aos riscos apresentados pelo 

uso de saneantes, atrelado concomitantemente ao trabalho da 

vigilância sanitária são importantes e possibilitam a redução do 

número de acidentes e intoxicações por produtos saneantes. 
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RESUMO:A síndrome de Down (SD) é uma desordem genética 
caracterizada por uma mutação em que ocorre superexpressão 
do cromossomo 21, resultando em três, em vez de duas cópias. 
Atualmente, é a condição genética mais prevalente no 
nascimento, representando, em média, 1 em 700 recém-
nascidos. A SD pode desencadear o surgimento de doenças 
crônicas durante a vida desse paciente, é comum o 
desenvolvimento de Alzheimer, leucemia megacarioblástica 
aguda e hipotireoidismo; essas patologias podem estar ligadas 
ao processo de estresse oxidativo, que normalmente é mais 
acentuado na SD. Com o objetivo de prevenir e diminuir esse 
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processo é estudado dietas ricas em substâncias que tenham 
efeito antioxidante, entre elas estão o Zinco e Coenzima Q10. 
Durante o estudo foi possível observar a partir das amostras de 
três pacientes de Síndrome de Down atendidos no Hospital 
Universitário. O efeito dessas substâncias nas células 
mononucleares desses indivíduos foi avaliado através da 
dosagem da enzima glutationa reduzida (GSH) e da presença 
do marcador Malondialdeído (MDA) e os resultados mostram 
efeitos importantes do Zinco aumentando a ação da GSH e por 
consequência, evidencia diminuição do estresse oxidativo; e no 
estudo do MDA, é revelado ação do zinco e Coenzima Q10 
sobre a redução do Malondialdeído, sugerindo assim na baixa 
do estresse oxidativo. 
Palavras-chave: Síndrome de Down. Estresse oxidativo. 

Zinco. 

 

INTRODUÇÃO:  

A aneuploidia humana, ganho ou perda de 

cromossomos, está diretamente ligado a alterações congênitas. 

Inclusive a maioria das aneuploidias resulta em aborto 

espontâneo. A Síndrome de Down (SD) é uma aneuploidia de 

maior incidência e com maior índice de sobreviventes (BEACH, 

et al., 2017).  

A Síndrome de Down (SD) é uma condição genética 

caracterizada por uma alteração na distribuição dos 

cromossomos na etapa da divisão do embrião, levando a 

trissomia do cromossomo 21, em que ocorre a superexpressão 

do cromossomo 21, resultando em vez de dois, três cópias. A 

SD em média, afeta 1 em 700 recém-nascidos (COPPEDÈ, 

2016). Além de se apresentar com características 
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fenotípicamente específicas associadas a locus gênicos em que 

a mutação ocorre, sendo assim, a SD pode se apresentar como: 

translocação, mosaicismo e a trissomia livre (BULL, 2020). 

Sendo a trissomia livre presente em 90% dos casos, 

mosaicismo presente em 3 a 5% e translocação robertsoniana 

em 4% dos casos. A translocação é identificada quando a 

região crítica duplicada se encontra no cromossomo 11 ou no 

cromossomo 21, com pontos de quebra em regiões 11p13 e 

21q22 (ROSAN et al., 2021). Quanto ao mosaicismo, também 

bastante raro, diferente dos outros tipos de SD não ocorre em 

diferentes regiões e sim em algumas células e outra não, isto é, 

parte das células duplicam e totalizam 47 cromossomos e 

outras permanecem em sua mitose típica, sem mutação e 

totalizando 46 cromossomos. Por fim, a trissomia livre, a mais 

comum, e que acomete todas as células com 47 cromossomos 

(KADAKOL, et al., 2019) 

A SD foi descrita em 1866 pelo médico inglês, Jonh 

Langdon Down, em um trabalho publicado, onde descreveu 

algumas características dos portadores da Síndrome de Down. 

O fenótipo da SD envolve manifestações que afetam vários 

sistemas corporais, em especial os sistemas musculo 

esquelético, neurológico, cardiovascular, hematológicos, 

autoimune, no crescimento, distúrbios das vias aéreas, 

auditivas (BULL, 2020). 

As causas que levam a Síndrome de Down ainda são 

desconhecidas ou pouco definidas, os estudos mostram uma 

maior incidência em idade materna entre 35 e 45 anos e 

revelam ainda, que alterações cromossômicas presentes no 
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DNA dos pais podem gerar essa mutação no cromossomo 21. 

A SD é a condição genética mais comum no nascimento e 

muitas condições estão associadas como a presença de 

dimorfismo do tecido, anormalidade em órgão interno, 

distúrbios metabólicos, deficiências intelectuais e 

características do fenótipo  (BULL, 2020). 

 Outrossim, algumas doenças podem ter predisposição, 

como Alzheimer, leucemia megacarioblástica aguda e 

hipotireoidismo (PARIZOT et al, 2019). É fundamental e 

essencial na rotina do indivíduo com SD desde os primeiros 

dias de vida os cuidados e acompanhamentos de uma equipe 

multidisciplinar de saúde uma vez que é necessário estimulação 

para o melhor desenvolvimento. Esses atendimentos, atrelado 

a inclusão social, resultam em aumento na expectativa e 

qualidade de vida dessa população, uma vez que apresentam 

uma melhor função cognitiva, autonomia na idade adulta e 

redução do aparecimento de doenças crônicas (FERREIRA et 

al, 2019).  

Outras alterações que precisam ser estudadas e 

acompanhadas na SD são as alterações degenerativas no 

cérebro, que podem levar ao Alzheimer, essas mudanças 

ocorrem devido a danos oxidativos nas células e tecidos.  

Distúrbios enzimáticos levam a atividade excessiva de 

peroxidases; que estão ligados à superexpressão do gene 

SOD-1 em cromossomo 21 (MAZUREK, 2016). O estresse 

oxidativo é caracterizado pelo desequilíbrio entre a produção de 

radicais livres e metabólitos reativos, e as defesas 

antioxidantes.  
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Os primeiros relatos acerca do papel do estresse 

oxidativo na SD, estaria associado a um desequilíbrio no estado 

redox celular pela superprodução de espécies radicais e/ou 

diminuição da resposta antioxidante e agiria promovendo 

defeitos no metabolismo de espécies reativas de oxigênio 

(EROs). Uma vez produzidas em excesso, essas espécies 

reativas geram efeitos deletérios sobre a estrutura das 

membranas, ácidos nucléicos, metabolismo de lipídeos e 

função proteica (TRAMUTOLA, et al, 2016). O paciente com SD 

tem aumento na atividade da enzima antioxidante Co/Zn 

superóxido dismutase (SOD), em que o gene está presente no 

cromossomo 21, como fator de transcrição Ets-2, que são 

fatores indutores fatores indutores de estresse (DSCR1) e 

precursor da proteína beta-amilóide responsável pela formação 

de placas amiloides na doença de Alzheimer (HE, et al., 2016). 

Com isso, as proteínas citadas fazem parte do processo 

de gerenciamento da mitocôndria, fortalecendo a teoria 

mitocondrial do envelhecimento nessa população. A SOD1 

catalisa a conversão do ânion superóxido em peróxido de 

hidrogênio, o peróxido de hidrogênio por sua vez, é degradado 

pela catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) em água e 

oxigênio molecular. Estudando compostos que atuem 

contribuindo para a redução do estresse oxidativo das células 

dos pacientes com Síndrome de Down, o zinco (Zn) se destaca 

pelas propriedades antioxidantes, uma vez que é estável com o 

cátion divalente (Zn 2+).  Além das diversas funções do Zn ele 

está envolvido na estrutura tridimensional da enzima 

superóxido dismutase (SOD), enzima que é super expressa na 
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SD com o Zn corre à conversão de dois ânions superóxidos para 

peróxido de hidrogênio para que não gere dano celular 

diminuindo a toxicidade das ERO ( APOSTOLOVA; VICTOR, 

2016; PRASAD; BAO, 2019). 

A coenzima Q10 (CoQ10) ou ubiquinona ou 2-metil-5, 6-

dimetoxi-l, 4- benzoquinona foi escolhida pela sua propriedade 

antioxidante, é uma pseudovitamina amplamente distribuídas 

no corpo em duas formas: reduzida (ubiquinol) e oxidada 

(ubiquinona). A ubiquinona está envolvida no processo de 

estabilização de membrana (AYER et al, 2016).  

A coenzima Q10 (CoQ) é essencial na cadeia respiratória 

mitocondrial, na fosforilação oxidativa e tem efeito antioxidante 

nos lipídeos plasmáticos por esse motivo a literatura refere que 

há uma correlação negativa entre o conteúdo de  CoQ e a 

quantidade de purinas oxidadas, sugerindo que sua eficácia 

não seria  apenas como fator antioxidante, ela provavelmente 

agiria modulando os  mecanismos de reparo do DNA. Além 

disso, ela atua promovendo a eliminação de  radicais livres e 

impedindo a peroxidação lipídica, demonstrando que o sucesso 

na  sua suplementação estaria relacionado à sua capacidade 

em restaurar o fluxo de  elétrons na cadeia respiratória 

mitocondrial (MRC), além de aumentar a capacidade  

antioxidante celular (MASOTTA, et al., 2019). 

Portanto, o presente estudo é importante para entender 

a ação desses compostos (Zinco e Coenzima Q10) no processo 

de oxidação da célula nesses organismos, e proporcionar uma 

melhor qualidade de vida diminuindo os riscos de futuras 

doenças para esses pacientes. 
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METODOLOGIA:  

 O presente estudo foi executado com pacientes com 

Síndrome de Down entre a idade de 5 a 9 anos, atendidos no 

ambulatório de pediatria do Hospital Universitário Onofre 

Lopes/UFRN e no Centro de Reabilitação Infantil (CRI) da 

cidade do Natal/RN. As amostras dos pacientes foram divididas 

em quatro grupos, sendo eles: os participantes suplementados 

com zinco; os suplementados a coenzima Q10; um terceiro 

grupo com Zn+CoQ10; e o quarto grupo com o controle 

negativo. 

Os responsáveis das crianças assinaram o termo de 

consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Posteriormente, foi 

realizada avaliação antropométrica e orientação nutricional e 

farmacêutica.  Em seguida, foram solicitados exames 

laboratoriais bioquímicos e hematológicos; estes exames foram 

realizados no Laboratório de Análises clínicas do Huol/UFRN. 

Na etapa in vitro os exames laboratoriais e os experimentais 

foram realizados no tempo inicial. Na ocasião, foi coletado 10 

mL de sangue, por punção venosa a vácuo, após jejum de 10 a 

12 horas, para a realização das dosagens dos exames 

solicitados. 

Para a obtenção da amostra biológica o sangue foi 

coletado em tubo contendo citrato de sódio. Em seguida foi 

realizado o  isolamento de linfócitos com ficoll paque, então, 

para o isolamento dos linfócitos, o sangue foi acrescido de 

solução de NaCl estéril e posteriormente adicionado o ficoll 

paque, isto com o  tubo inclinado evitando assim a mistura do 

reagente com a amostra de sangue. O sangue foi então 
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centrifugado por 20 minutos a 20.000 rpm. Em seguida, a 

nuvem linfocitária formada foi transferida para um novo tubo 

contendo NaCl estéril e centrifugada novamente para a 

lavagem das células por 5 minutos a 1.000 rpm. 

Posteriormente, o pellet celular foi ressuspendido em meio à 

cultura RPMI + 10% de Soro Fetal Bovino.  

Quanto à toxicidade, o método utilizado foi ensaio de 

viabilidade dos linfócitos isolados pela técnica de MTT. O 

princípio deste método consiste na absorção do sal MTT 

{brometo de [3-(4,5- dimetiltiazol-2-il)-2,5- difeniltetrazólio]} 

(Sigma®) pelas células, sendo reduzido no interior da 

mitocôndria a um produto chamado formazan. Este produto, 

acumulado dentro da célula, é extraído através da adição de um 

solvente apropriado. A suspensão celular na concentração de 

3x104 célula/ml, foi distribuída em placas de 96 poços, 100 µl 

por poço, e incubada a 37⁰C em incubadora a 5% de CO². Ao 

término do período de incubação será adicionado o MTT, 

incubando- se novamente por 4 horas. Em seguida, o meio foi 

retirado cuidadosamente e adicionado 100 μL de 

dimetilsulfóxido (DMSO) para a solubilização dos cristais de 

formazan. As placas foram agitadas durante 20 minutos e a 

absorbância correspondente a cada amostra será medida no 

leitor de ELISA, em 570 nm (BARBOSA et al, 2020). 

Nesse processo também foi realizado a determinação do 

status das defesas antioxidantes Glutationa Reduzida (GSH) 

em que o conteúdo de GSH nos linfócitos foi analisado 

utilizando-se a metodologia proposta pelo Beutler, Durom, Kelly 

(1963). Amostras dos linfócitos (200 µL) foram adicionadas a 
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800 µL de TCA a 15%. Após centrifugação (4000 rpm/4ºC/6 

min), foi retirada uma alíquota de 100 uL do sobrenadante e 

misturada com tampão fosfato 0,2 M, pH 8,0 (1,9 mL). No 

momento da leitura, foi acrescentado 200 µL de DTNB. Após 

homogeneização, a leitura foi realizada, num tempo máximo de 

3 min calculados a partir da absorbância em 412 nm a 37°C 

(UV-1650 PC Spectrophotometer UV-Visible; Shimadzu, Tokio, 

Japan), utilizando-se o coeficiente de extinção de 14,1.   

Quanto a determinação da concentração de 

Malonaldeído (MDA), a técnica foi realizada pelo método de 

Bird e Draper (1984), agitando os tubos em vórtex por 10 

segundos, em seguida colocado os tubos em banho de água à 

100ºC durante 30 minutos, após o aquecimento colocados 

imediatamente em banho de gelo por 20 minutos, centrifugar 

por 4 minutos a 8000 rpm à 23ºC. Usado o sobrenadante para 

a leitura de cor no espectrofotômetro, lê a 535 nm em 

temperatura ambiente, depois de ajustar o bastão preto à 0%T, 

foi feito o mesmo com a água destilada no botão 100%T. Após 

esse procedimento foi ajustado 100% T com o branco dos 

respectivos reagentes e os lê. 

Além disso, os pacientes foram também submetidos 

posteriormente aos exames laboratoriais realizados no tempo 

inicial e com 90 dias (tempo final). Em cada ocasião, foram 

coletados 20 mL de sangue, por punção venosa a vácuo, após 

jejum de 10 a 12 horas, para a realização das dosagens 

bioquímicas. A entrega da suplementação foi realizada no 

intervalo de cada 30 dias (primeira dose: entregue no dia do 

primeiro exame, segundo dose: 30 dias depois do primeiro 



COENZIMA Q10 E ZINCO COMO MODULADORES DA RESPOSTA 
ANTIOXIDANTE EM CÉLULAS MONONUCLEARES ISOLADAS DE 

CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN 

239 
 

exame, e última dose 60 dias depois). Nos dias da dispensação 

eram realizadas avaliações de possíveis efeitos colaterais e 

avaliações antropométricas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa foi finalizada em Agosto de 2021, o estudo da 

parte in vitro com os linfócitos de indivíduos com Síndrome de 

Down foi interrompido antes da previsão uma vez que faltou 

reagentes e equipamentos para o desenvolvimento do trabalho, 

além das intercorrências da pandemia pelo Covid-19. 

Inicialmente, a ideia era quantificar as enzimas glutationa 

reduzida (GSH); glutationa peroxidase (GPx); superóxido 

dismutase (SOD) e o marcador malondialdeído (MDA) nas 

amostras de linfócitos de pacientes com Síndrome de Down. 

Porém, além das intercorrências mencionadas anteriormente 

também as metodologias pré-estabelecidas para realização das 

dosagens de GPx e SOD não foram significativamente 

satisfatórias, foi pesquisado exaustivamente nas bases de 

pesquisas científicas e não foi achado métodos para avaliação 

in vitro. Com isso, foram realizadas as dosagens de GSH e MDA 

com as amostras estudadas. Ao final do processo, os dados 

foram computados e foi obtido um total de 3 amostras de 

pacientes diferentes, essas amostras foram divididas para a 

realização dos testes de GSH e MDA e posteriormente divididos 

em grupos para a suplementação de zinco (Zn), coenzima Q10 

(CoQ), híbrido (Zn+CoQ) e controle. O paciente número 1 

apresentou um resultado da dosagem de GSH no controle de 
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1.063 µmol/dL; quando avaliado o GSH com a incorporação do 

Zinco a amostra obteve resultado de 1.104 µmol/dL; quando 

avaliado com o efeito da Coenzima Q10 foi 1.029 µmol/dL; e 

com o híbrido obtido um valor de 1.164 µmol/dL. Já o paciente 

número 2 obteve resultado de GSH na amostra controle de 

1.156 µmol/dL; na amostra suplementada com zinco 1.710 

µmol/dL; os resultados com CoQ não foram computados uma 

vez que faltou amostra para realizar a dosagem; e a 

quantificação do híbrido que foi de 365 µmol/dL. Com o paciente 

3 o resultado do controle na avaliação de GSH foi de 75 

µmol/dL; com a presença do Zn foi 881 µmol/dL; incorporado a 

CoQ foi de 104 µmol/dL; quando analisado com o híbrido o valor 

foi de 74 µmol/dL. 

Os resultados obtidos com a quantificação de MDA foi 

realizado em triplicata e realizado a média assim como nos 

testes de GSH, porém nos cálculos de MDA foi realizados a 

partir da subtração dos valores de TBA (ácido tiobarbitúrico)  e 

TCA (ácido tricloroacético), posteriormente dividido pela 

constante 0,0312 µmol/dL. Com o paciente número 1 foi dosado 

MDA e o valor da amostra controle foi de 19.038 µmol/dL; na 

presença do zinco o valor foi de 5.320 µmol/dL; incorporados 

com Coenzima Q10 foi quantificado 9.775 µmol/dL; e quando 

avaliado com a amostra do híbrido foi revelado o valor de 

23.269 µmol/dL. O participante com número 2 na avaliação da 

MDA obteve o valor de 24.230 µmol/dL na amostra controle; na 

presença do zinco valor de -34.102 µmol/dL; com a CoQ na 

amostra das células foi de -4.358 µmol/dL; com a ação do 

híbrido o resultado foi 121.025 µmol/dL. Já os valores de MDA 
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do paciente 3 das amostras de células mononucleares foram 

insuficientes para realização das dosagens de malondialdeído.  

Os valores obtidos durante os experimentos foram 

realizados a partir da ação da enzima GSH nas células 

mononucleares de indivíduos com Síndrome de Down, pode ser 

observado o que os valores dos três pacientes não diferem ou 

diferem pouco das amostras positivas para o controle negativo, 

pode ser observado um aumento no paciente 1 (híbrido: 

1.164µmol/dL) e paciente 3 (Zinco: 884µmol/dL) um aumento 

significativo quando avaliado com a média do controle negativo 

(566µmol/dL); o que pode ser explicado pela ação antioxidante 

do zinco sobre a enzima GSH. Assim como foi observado por 

(2017), no estudo de revisão de literatura em que é descrito que 

o Zinco pode controlar ou ajudar no processo de tratamento ou 

prevenção de diversas doenças como hipertensão, inflamação, 

dislipidemia através da inibição da expressão de citocinas pró-

inflamatórias, que suprime a produção dos ROS, protegendo 

contra os danos do estresse oxidativo.  

O Zn também induz a síntese da metalotioneína (MT) que 

está envolvida na redução dos radicais hidroxila (OH) e no 

sequestro das Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) presentes 

em condições de estresse (PEREZ, A. et al. 2018), proteína que 

se juntam a metais e é encontrada em grande quantidade no 

citoplasma de células eucarióticas presentes no fígado, rins e 

cérebro e que são ricos em cisteína. Sob condições de estresse 

oxidativo, o Zn é liberado de seu complexo com MT e é 

redistribuído nas células para exercer ações antioxidantes 

(BARMAN, S.; PRADEEP, S. R.; SRINIVASAN, K.; 2018) como 
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mostrado na Figura 1. Eles são capazes de prender uma gama 

de ERO, incluindo O2•-, H2O2, OH• e óxido nítrico 

(RODRÍGUEZ-MENÉNDEZ, et al. 2018). Então, a presença de 

MT’s ligadas ao Zn podem proteger eficientemente estruturas 

biológicas e DNA do dano oxidativo. Sendo um nutriente 

essencial para combater o estresse oxidativo celular, devendo 

ser mantido em concentrações adequadas, e assim possa 

diminuir a geração de ERO, consequentemente a toxicidade no 

interior das células. 

Além desse estudo também foi avaliado por Gammoh, 

em 2017, que o Zn atua combatendo processo de infecção, 

inflamação e que entre os mecanismos de ação está a redução 

do estresse oxidativo através da ativação de enzimas 

antioxidantes.   
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Figura 1. Mecanismo de ação do Zn a nível celular no estresse 

oxidativo ( Zn = zinco, Cu = cobre, MT = metalotioneína, O2- = 

ânion superóxido, H2O2 = peróxido de hidrogênio, O2 = 

oxigênio molecular, SOD = enzima superóxido dismutase) 

Fonte: Autoria própria, 2021 

Em relação aos resultados observados no MDA foi 

possível avaliar o efeito das amostras no estresse oxidativo das 

células mononucleares através do marcador MDA, e quando 

comparado com o controle apresentou redução significativa nos 

valores das amostras do paciente 1 (Zn: 5.320µmol/dL; CoQ: 

9.775µmol/dL) e paciente 2 (Zn: -34.102µmol/dL; CoQ: -

4.358µmol/dL), quando comparado com a média do controle 

negativo (21.634µmol/dL); o que revela diminuição significativa 

do estresse oxidativo. Um estudo realizado por Grande (2020) 

revelou que após suplementação de Zn em frangos durante 10 

dias, foram observadas quedas nos valores de MDA; os níveis 
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plasmáticos de malondialdeído e a atividade da glutationa 

peroxidase mostraram uma melhora no estado oxidativo em 

frangos de corte suplementados com complexos de 

aminoácidos de zinco. Além dos efeitos positivos do zinco 

descritos nos estudos anteriores, a coenzima Q10 também se 

mostrou eficiente no estudo de Li et al  (2019), foi analisado o 

potencial antioxidante do coenzima Q10 na perspectiva in vitro 

e in vivo e mostrado o efeito de diminuição do estresse oxidativo 

através da inibição da peroxidação lipídica e elimina os radicais 

livres, em pacientes transplantados para tratamento de lesão 

medular. Zaki, et al (2017) em seu estudo com crianças de 5 a 

8 anos apresentou que todos os pacientes demonstraram 

redução significativa na CoQ plasmática, um potente 

antioxidante endógeno, que pode ser um importante fator 

associado ao desequilíbrio oxidativo em crianças com trissomia 

21. Sendo os resultados do presente estudo podem sugerir um 

efeito significativo do Zn na ativação da enzima antioxidante 

glutationa reduzida, assim como efeito positivo do Zinco e 

Coenzima Q10 na redução dos valores de Malondialdeído, por 

sua vez capaz de auxiliar na prevenção de diversas doenças. 

A forma oxidada da CoQ mais recorrente em humanos e 

mamíferos é a ubiquinona, ou seja, sua forma oxidada, mas se 

apresenta juntamente com sua forma reduzida ubiquinol (2,3-

dimethoxy-5-metil-6-decaprenyl-1,4- dihidroxybenzeno), a 

ubiquinona é um produto oxidativo que é mais reconhecido por 

seu papel na produção de energia mitocondrial, onde funciona 

como um portador essencial de próton-elétron na fase lipídica 

da membrana mitocondrial interna, devido à sua forte eficácia 

antioxidante, a CoQ pode inibir efetivamente a oxidação de 
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lipídios, proteínas e união de DNA transporte de elétrons e 

prótons na fosforilação oxidativa (BARCELOS; HAAS, 2019).  

Com resultado dos exames laboratoriais foi possível 

observar a partir do banco de dados do Hospital de Pediatria 

(Hosped) da UFRN com uma lista de 407 crianças e 

adolescentes com SD atendidas no ambulatório do Hosped, 

com idades entre 0 a 18 anos, dentre a faixa etária de 5 a 9 

anos contabilizamos um total de aproximadamente 122 

crianças. Destas, 34 participantes foram considerados elegíveis 

para o estudo, dos quais 20 (58%) já concluíram o tratamento, 

12 (35%) foram considerados como perda, porque desistiram 

ou foram excluídos do estudo, 2 (6%) tiveram sua participação 

interrompida no estudo e futuramente terão seu tratamento 

iniciado, os demais não se enquadraram nos critérios de 

inclusão da pesquisa. Dentre os resultados obtidos estão os 

parâmetros bioquímicos e hematológicos. Entre os resultados 

exames laboratoriais estão: hemoglobina (g/dL) em média 

apresentou um aumento entre as coletas iniciais (13.000g/dL) e 

finais (14.000g/dL), tendo como valores de referência 

13.000g/dL; valores de hematócrito (%) apresentando 

diminuição da fase inicial (49,00%) para a fase final (45,00%) 

sendo a referência de 35,00%; já a glicemia jejum (mg/dL) do 

valor inicial (85,00mg/dL) e final (87,00mg/dL) observou-se um 

leve aumento; e a HbA1c (mg/dL) que inicialmente (5,10mg/dL) 

apresentou valor bem próximo do valor final (5,00mg/dL) 

permaneceu estável nas duas etapas. Além disso, o 

lipidograma das crianças tiveram algumas alterações, o 

colesterol total (mg/dL) inicial (180,00mg/dL) para o final 

(175,00mg/dL) apresentou uma leve queda nos valores; LDL 
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(mg/dL) inicial (120,00mg/dL) e final (96,00mg/dL); HDL inicial 

(44,50mg/dL) e final (44,75mg/dL); triglicerídeos (mg/dL) inicial 

(101,00mg/dL) e final (102,00mg/dL); os valores de ácido 

úrico(mg/dL) permaneceram semelhantes durante a fase inicial 

(4,00mg/dL) e fase final (4,00mg/dL); os de creatinina (mg/dL) 

aumentaram do início (0,46mg/dL) e final (0,51mg/dL). Grande 

parte das crianças avaliadas apresentaram valores bioquímicos 

dentro do recomendado, contudo o lipidograma, mas 

especificamente, o “colesterol total”, o “LDL” e os 

“triglicerídeos”, apresentaram valores acima do recomendado, 

tanto no início do tratamento como no final, o que sugere ser 

um reflexo dos hábitos alimentares. Em relação à concentração 

de Zn sérico, a avaliação inicial mostrou que a maioria das 

crianças avaliadas (70%) apresentou uma concentração média 

abaixo (0,34) os valores de referência recomendado para a 

faixa etária (0,7 – 1,2 μg/mL), 70 % dos pacientes obtiveram 

abaixo do esperado, 15% valor normal e 15% com valores 

acima. 

 

CONCLUSÃO 

 

Portanto, a suplementação nutricional com Zinco e 

Coenzima Q10 podem prevenir diversas doenças nos 

indivíduos com Síndrome de Down, uma vez que podem ter 

fortes efeitos no combate e diminuição no estresse oxidativo. 

Além disso, a suplementação adequada com essas duas 

substâncias contribui para uma maior qualidade de vida dessa 

população. Ademais, fica evidente a importância de uma 
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suplementação adequada e acompanhamento nutricional 

durante toda a vida do indivíduo. Além disso, o estudo 

apresentou valores dos exames laboratoriais que indicam 

alguns números fora das referências, como foi o caso dos 

valores de colesterol total, LDL e triglicerídeos. Esses 

resultados podem refletir de dietas mal elaboradas sem a 

presença de um profissional para realizar o devido 

acompanhamento e, ainda, uma possível problemática 

relacionada ao metabolismo desses pacientes. Outro ponto 

observado foi a falta de conhecimento dos responsáveis sobre 

a síndrome. Entretanto, são necessários mais estudos 

científicos para esclarecer a ação do Zn e CoQ nesses 

organismos e ser possível oferecer uma melhor orientação 

sobre o uso.  
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RESUMO: Visto como símbolo de temor, o câncer tem se 
tornado um estigma para a sociedade. Essa patologia é 
caracterizada pela disseminação do crescimento desordenado 
de células anormais que podem se espalhar por vários órgãos 
descontroladamente. Nesse viés, tem-se a manipulação de 
antineoplásicos que é compreendida como o ato de misturar os 
componentes descritos em uma prescrição médica e deve ser 
realizada em uma central de manipulação de medicamentos, 
por isso, é de extrema importância o farmacêutico na 
manipulação oncológica, pois sua atuação começa desde a 
seleção dos medicamentos até o preparo da medicação para o 
paciente. Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica de 
caráter narrativo, realizada em 2021, por meio das bases de 
dados SciELO, LILACS, ColecionaSUS e PubMed, que tem 
como objetivo demonstrar a atuação do farmacêutico na área 
da oncologia, no manejo dos medicamentos neoplásicos e da 
sua importância por fazer parte da equipe multidisciplinar, 
desempenhando suas atribuições e competências nos 
cuidados clínicos com os pacientes. Com isso, a manipulação 
é uma atribuição exclusiva do profissional farmacêutico, sendo 
necessário que ele esteja seguindo todas as regras de 
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paramentação utilizando os equipamentos necessários. Além 
disso, o farmacêutico deve estar inserido na equipe 
multidisciplinar, avaliando clinicamente os pacientes e 
orientando-os acerca das reações adversas e demais 
informações sobre o uso desses medicamentos. 
Palavras-chave: Farmacêutico. Manipulação. Oncologia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma patologia caracterizada pela 

disseminação do crescimento desordenado de células 

anormais que pode se espalhar por vários órgãos 

descontroladamente, pelo processo de metástase que 

acontece devido a invasão dos órgãos e tecidos envolvidos 

nesse processo (WHO, 2018). 

De acordo com o Ministério da Saúde e INCA (2019), 

verificou-se no Brasil, que para cada triênio de 2020-2022 

ocorrerão 625 mil casos novos de câncer, 450 mil, excluindo os 

casos de câncer de pele não melanoma. O câncer de pele não 

melanoma será o que mais acomete com 177 mil casos, 

seguido pelos cânceres de mama e próstata (66 mil cada), 

cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago (21 mil). O 

câncer foi a segunda patologia causadora de morte em todo o 

mundo, caracterizando uma estimativa de 9,6 milhões de 

óbitos, ou uma em cada seis mortes em 2018 (WHO, 2018). 

O tratamento do paciente oncológico requer muitos 

cuidados e atenção, mas com o avanço das novas terapias 

vêm-se contribuindo cada vez mais para o processo do 

acompanhamento, tendo em vista a importância da equipe 

multiprofissional durante todo o seu processo no tratamento. 

Torna-se assim, frequente a necessidade de suporte da terapia 

intensiva, que auxilia para uma melhora clínica, superação da 
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fase mais aguda da doença e restabelecimento da função 

orgânica (DALLA; GARCIA, 2019).  

A diversidade no tratamento farmacoterapêutico, faz com 

seja indispensável a presença do profissional farmacêutico, que 

ao longo dos anos vem se destacando na área da oncologia, 

sendo de extrema importância suas funções no 

acompanhamento com cada paciente, em desenvolver suas 

habilidades, prestando seu serviço na clínica e realizando o 

cuidado na atenção farmacêutica, reduzindo as interações 

medicamentosas na garantia da adesão ao tratamento para que 

venha potencializar os resultados na terapia. O 

acompanhamento farmacêutico auxilia na melhoria dos 

resultados farmacoterapêuticos, prestando informações que 

irão contribuir na terapia quimioterápica e na qualidade de vida 

dos pacientes hospitalizados, pois ajuda na segurança do 

paciente, na efetividade do tratamento e uso racional dos 

medicamentos (SOUZA et al., 2018). 

       O farmacêutico na manipulação oncológica começa desde 

a seleção até o preparo da medicação para o paciente.  

Segundo Soares et al. (2016), a ocupação do farmacêutico no 

auxílio do tratamento oncológico se dá com o intuito de 

manipular quimioterápicos, auxiliando no plano de 

gerenciamento de resíduos, atuando na gestão de estoque, na 

busca por fornecedores de qualidade em seus produtos, 

instruindo as prescrições e explicando as dúvidas técnicas na 

tentativa de redução das queixas a respeito do uso dos 

antineoplásicos. Portanto, a participação do farmacêutico é 

indispensável, por se tratar de um profissional que possui 

conhecimento dos fármacos e sempre realiza a busca por 

novas pesquisas sobre as reações adversas, seu tempo de 

estabilidade, infusão e armazenamento.  
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    Estes fármacos são aplicados principalmente via 

endovenosa, que são levados de forma sistêmica até onde está 

ocorrendo a fase tumoral, acabando com as células neoplásicas 

que estão acarretando o tumor e evitando que ocorram 

metástases, contudo, esses medicamentos conseguem chegar 

tanto nas células neoplásicas, como também as normais. Por 

ter essa característica, esses são fármacos considerados 

carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos ao paciente e, 

assim sendo, podem causar prejuízos aos profissionais que 

manipulam, que conduzem e que possuem algum grau de 

exposição no ambiente de manipulação (BRASIL, 2019). 

Deste modo, este estudo tem como objetivo mostrar a 

atuação e atribuições do farmacêutico no âmbito oncológico, no 

manejo dos medicamentos neoplásicos e da sua importância 

como parte da equipe multidisciplinar. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter 

narrativo, realizada em 2021, na qual o desenvolvimento do 

percurso metodológico foi conduzido e estruturado em cinco 

fases: elaboração da pergunta norteadora, busca nas bases de 

dados, coleta e análise dos estudos, discussão dos resultados 

e síntese da revisão bibliográfica. A questão norteadora desse 

estudo se fundamenta em: qual a atuação do profissional 

farmacêutico na oncologia? 

A pesquisa bibliográfica foi realizada através das bases 

de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), ColecionaSUS e PubMed. Com base no objetivo do 

estudo, foi realizada uma pesquisa aos Descritores Ciência da 

Saúde (DeCS) a fim de selecionar os descritores, em 
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português, a serem utilizados: farmacêutico, oncologia e 

manipulação. Para a realização dessa pesquisa, foi utilizado o 

cruzamento entre os descritores a partir do operador booleano 

“AND”. 

No que se refere aos critérios de inclusão e exclusão 

foram selecionadas 18 revisões bibliográficas ao todo, no qual 

os estudos que foram selecionados atenderam aos seguintes 

critérios: foram incluídas 8 das revisões selecionadas, cujo foi 

inserido os estudos originais sobre a temática da pesquisa com 

acesso integral ao conteúdo, nos idiomas português e inglês e 

publicados entre os anos 2016 a 2021. Como critérios de 

exclusão (10), foram estabelecidos: estudos cujos títulos e 

resumos não se relacionavam com o tema, os que não 

possuíam uma metodologia clara e evidente, além de, artigos 

não disponíveis na íntegra on-line. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A atuação do farmacêutico na área oncológica começou 

a ser concebida a partir da década de 90. A atuação do 

profissional farmacêutico é uma realidade presente em 

praticamente todos os serviços de quimioterapia, tornando-se 

importante a sua performance para a equipe multiprofissional 

de saúde (CFF, 2019). 

  Historicamente, quando a terapia antineoplásica foi 

introduzida no arsenal terapêutico, a preparação de 

medicamentos citotóxicos era realizada nas enfermarias. Os 

equipamentos para proteger os medicamentos estéreis e o 

manipulador eram escassos, e pouco se sabia a respeito dos 

efeitos tóxicos que esses fármacos poderiam causar ao 

profissional responsável por sua manipulação (SOUZA et al., 

2017). 
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  Em 2012, o Conselho Federal de Farmácia (CFF) por 

meio de nota técnica emitiu um parecer sobre a atuação do 

farmacêutico na manipulação de antineoplásicos, objetivando 

alinhar conceitos e entendimentos acerca do tema com os 

conselhos regionais de farmácia (CRFs). Como é descrito no: 

 
Art. 1º É atribuição privativa do farmacêutico 
o preparo dos antineoplásicos e demais 
medicamentos que possam causar risco 
ocupacional ao manipulador 
(teratogenicidade, carcinogenicidade e/ou 
mutagenicidade) nos estabelecimentos de 
saúde públicos ou privados. 
§ 1º - Para o exercício de atividades de 
preparo dos antineoplásicos e demais 
medicamentos na oncologia, deverá o 
farmacêutico atender a pelo menos um dos 
seguintes critérios, validado pelo Conselho 
Regional de Farmácia de sua jurisdição: 
 a) ser portador de título de especialista 
emitido pela Sociedade Brasileira de 
Farmacêuticos em Oncologia (Sobrafo); 
 b) ter feito residência na área de 
Oncologia; 
 c) ser egresso de programa de pós-
graduação lato sensu reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC) relacionado à 
farmácia oncológica; 
 d) ter atuado por 3 (três) anos ou mais 
na área de oncologia, o que deve ser 
comprovado por meio de Carteira de trabalho 
e Previdência Social (CTPS) ou de contrato e 
declaração do serviço, com a devida 
descrição das atividades realizadas e do 
período de atuação. 
§ 2º - Aos farmacêuticos que atuam e aos que 
estão interessados em atuar nesta área dar-
se-á o prazo de 36 (trinta e seis) meses para 
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adequação de currículo e titulação, no que se 
refere ao parágrafo anterior. (BRASIL, 2017, 
p.121) 

 
  Portanto, nenhum outro profissional de saúde, quer seja 

ele nível superior ou de nível médio, pode realizar esse ato nem 

mesmo sob supervisão do farmacêutico. (BRASIL, 2017). 

  Diante do crescimento no número de pacientes 

oncológicos inseridos em protocolos onde há necessidade de 

terapia antineoplásica, se faz necessário o esclarecimento 

sobre os medicamentos ao paciente. Por apresentarem índice 

terapêutico estreito, eles possuem alto potencial para causar 

eventos adversos, sendo que tanto a resposta terapêutica 

quanto sua toxicidade são relacionadas à concentração 

plasmática do fármaco e seu tempo de permanência no 

organismo e são considerados medicamentos potencialmente 

perigosos, necessitando de alta vigilância em todas as etapas 

da sua utilização (AZEVEDO, 2014).  Logo, o farmacêutico é 

um profissional indispensável na equipe multiprofissional do 

tratamento oncológico, qualificado a desenvolver várias 

funções dentro da equipe multidisciplinar, como Atenção 

Farmacêutica aos pacientes oncológicos e informações aos 

demais profissionais da equipe de saúde e até mesmo na 

manipulação dos quimioterápicos (SANTOS et al., 2018). 

  O tratamento farmacológico deverá ser adequado à 

forma de vida de cada paciente, considerando suas limitações, 

hábitos, sua motivação para cumprir o plano terapêutico, 

objetivando garantir a adesão ao tratamento e melhorar a 

qualidade de vida do paciente. Conforme Souza et al. (2017), o 

cuidado farmacêutico não envolve apenas terapia 

medicamentosa, mas também envolve decisões sobre o uso 

adequado de medicamentos para cada paciente, como, por 
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exemplo, a seleção da dose e via de administração, pois o 

controle criterioso das dosagens gerou a necessidade de 

estabelecer rotinas e adequar áreas específicas para essas 

tarefas, exigindo um maior aperfeiçoamento técnico do 

farmacêutico. (Souza et al., 2017). 

  O farmacêutico no âmbito oncológico se torna o principal 

instrumento para obter a devida qualidade da farmacoterapia 

individualizada. Sabe-se que em relação à quimioterapia o 

profissional atua selecionando, adquirindo, armazenando e 

padronizando os componentes que são primordiais desde o 

preparo até a dispensação desses antineoplásicos. O 

farmacêutico especialista em oncologia deve ter a capacidade 

de realizar uma variedade de tarefas, sendo atribuições deste 

profissional: determinar e aplicar técnicas de biossegurança; 

participar das etapas de escolha, padronização e compra de 

medicamentos do tipo antineoplásicos; preparar os 

antineoplásicos injetáveis; orientar os pacientes quanto ao 

consumo dos medicamentos realizando o acompanhamento 

farmacoterapêutico e verificar as interações medicamentosas 

(SANTOS et al., 2018). 

  A preparação de medicamentos antineoplásicos em 

ambiente aberto constitui não só risco de contaminação 

microbiológica do medicamento, o que pode representar um 

risco sério ao paciente que vai recebê-lo, mas também para o 

manipulador e o ambiente circundante à preparação, pois, 

nesse caso, não há equipamento técnico adequado que 

promova a proteção de ambos. Por essa razão, a manipulação, 

é compreendida como o ato de misturar os componentes 

descritos em uma prescrição médica, sejam medicamentos 

antineoplásicos ou qualquer outro com potencial carcinogênico, 
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mutagênico ou teratogênico, que devem ser realizadas em uma 

central de manipulação de medicamentos (SOBRAFO, 2014). 

  A farmácia deve possuir área exclusiva para a 

manipulação e fracionamento (Figura 1). A pressurização da 

área de manipulação deve ser negativa em relação ao ambiente 

adjacente e todas as operações devem ser realizadas em 

cabine de segurança biológica (CSB) Classe II B2. A CSB deve 

ser avaliada com periodicidade semestral e sempre que houver 

deslocamento e/ou reparos, por pessoal treinado, mantendo-se 

os registros. Qualquer interrupção do funcionamento da CSB 

implica na paralisação imediata das atividades de manipulação 

dos medicamentos citostáticos. Portanto, alguns itens que são 

de suma importância para o ambiente da manipulação de 

medicamentos antineoplásicos (SOUZA; SALLES, 2019): 

 

a) Área de apoio administrativo e 
recepção: local de conferência, da avaliação 
farmacêutica da prescrição, distribuição, e 
apoio logístico de comandas, guias, 
receituários, notas fiscais de produtos, 
depósito de material de limpeza, sala de 
resíduos, sala de rotulagem/ embalagem/ 
controle de qualidade. 
b) Local para armazenamento de 
medicamentos e/ou materiais: central de 
armazenamento e dispensação de todo 
material e medicamento necessário para 
manipulação de antineoplásicos. 
c) Ante-sala/ vestiário: compartimento que 
antecede a área isolada de preparo, utilizada 
para paramentação e acesso. A RDC nº 50, 
de 2002, informa que “o vestiário das salas de 
diluição de quimioterápicos deve possuir lava-
olhos, além do lavatório e da área de 
paramentação”. 
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d) Laboratório de manipulação de 
antineoplásicos: local restrito ao preparo de 
medicamentos antineoplásicos e similares. 
Risco biológico (SOUZA; SALLES, 2019, p. 
230). 

   

Figura 1: Modelo de uma área de manipulação de 

antineoplásico. 

 
Fonte: Oncoclínicas, 2021. 

 

  As cabines de segurança biológica (capela de fluxo 

laminar) são unidades projetadas para criar áreas de trabalho 

estéreis para a manipulação, com segurança. As CSB 

apresentam sistemas de insuflamento e exaustão de ar que 

interagem diretamente com o ar da sala onde estão instalados. 

Além do filtro HEPA de exaustão, apresenta um filtro HEPA de 



A ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA MANIPULAÇÃO ONCOLÓGICA 

261 
 

insuflamento e, com isso, garante proteção ao produto, ao 

operador e ao ambiente (LOBATO, et al., 2019). 

  A condição de um ambiente asséptico na área de 

trabalho da CSB classe II, tipo B2, para manipulação de 

medicamentos antineoplásicos estéreis deve ser certificada, 

isto é, o ar de insuflamento deve garantir, em operação, uma 

classificação da limpeza do ar como ISO classe 5 (grau A ou 

classe 100), de acordo com a ABNT NBR 14644-1 para 

partículas de tamanho iguais ou superiores a 0,5 μm e inferiores 

ou iguais a 5 μm (SOBRAFO, 2014). 

  A figura 1 sugere um modelo de uma central de 

manipulação de antineoplásicos, onde basicamente é 

representada por um vestiário, uma câmera de acesso, à 

antessala que possui um lavabo (para assepsia de frascos e 

antissepsia das mãos) e um exaustor para poder manter a 

pressão positiva em relação às áreas adjacente. Na área de 

manipulação deve conter apenas uma bancada para a seleção 

e conferência de correlatos e medicamentos, além de um 

aparelho de ar condicionado (sempre manutenção para garantir 

a qualidade do ar), o fluxo de ar laminar vertical (local 

propriamente dito para manipulação de medicamentos 

citotóxicos) e uma zona de transferência (com dupla porta) 

monitorada por uma divisória de vidro para dispensar o 

medicamento manipulado. (SANTOS et al., 2018).  

Além das atribuições técnicas mencionadas acima 

relacionadas ao preparo/manipulação da terapia 

antineoplásica, cabe ao farmacêutico compor a equipe 

multiprofissional nas visitas aos pacientes submetidos ao 

tratamento oncológico. Conhecer os aspectos farmacológicos, 

suas propriedades, mecanismos e efeitos adversos dos 

medicamentos, sendo isso, o principal fator para o sucesso e 

qualidade da farmacoterapia de um paciente, uma vez que faz 
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do farmacêutico uma peça fundamental em todo o processo de 

tratamento. Com isso, a atenção farmacêutica baseia-se em 

educação em saúde, orientação, assistência, dispensação de 

fármacos, além do acompanhamento farmacoterapêutico e até 

mesmo na preparação do medicamento (SILVA, et al., 2017). 

  Os medicamentos antineoplásicos são substâncias que 

podem penetrar no organismo pela via respiratória, podem ser 

absorvidos pela pele ou por ingestão, na forma de gases, 

aerossóis, gotículas ou pó. Em função disso apresentam a 

propriedade de desenvolver toxicidade aguda ou crônica, 

caracterizando risco ocupacional químico. No Brasil existem 

regulamentações específicas para o trabalhador que manuseia 

esse tipo de medicamento, a saber: NR-9, NR-15 e NR-32 

(SOUZA; SALLES, 2019).  

  Mesmo com a utilização da cabine de segurança 

biológica classe II-B2, é obrigatório que a manipulação de 

medicamentos antineoplásicos seja realizada com 

paramentação específica,  ou seja, por equipamentos de 

proteção individual (Figura 2), composta por: avental ou 

macacão estéril  (de material impermeável, com mangas longas 

e punhos elásticos ajustáveis, de baixa emissão de partículas, 

sem abertura frontal) a paramentação, quando reutilizável, deve 

ser guardado separadamente, em ambiente fechado até que 

seja lavada; dois pares de luvas estéreis (de látex, isentas de 

talco); propé, gorro descartável, máscara de proteção 

respiratória (PFF2 ou N95) e óculos de proteção (com proteção 

lateral) (BARBOSA, 2018).  
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Figura 2: Equipamentos de proteção individual  

   
Fonte: Oncoclínicas, 2021. 

 

Para a preparação dos medicamentos antineoplásicos é 

essencial que o farmacêutico conheça desde os equipamentos 

de proteção individual e coletiva até a atenção farmacêutica 

voltada para o paciente, pois é ele o profissional que fará o 

aconselhamento e monitoramento da terapia farmacológica, 

prestando todas as informações necessárias em relação ao 

medicamento para garantir a adesão ao tratamento e uso 

racional do medicamento, uma vez que, o preparo adequado 

juntamente com o uso de EPIs corretos e higienização das mão 

diminuirá o risco de toxicidade e contaminação para o paciente, 

e é por meio desta atenção que  o farmacêutico torna-se 
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corresponsável pela qualidade de vida do paciente 

(NIGHTINGALE G. et al., 2017). 

  Ainda de acordo com SOUZA; SALLES (2019), o 

farmacêutico antes de começar a manipulação deve verificar se 

a área está devidamente apta para esta atividade: 

 

a) Todo material e medicamentos devem 
estar na área de manipulação previamente 
desinfectados; 
b) Materiais como seringas com rosca (luer 
look) previne acidentes por dispensação da 
agulha com a seringa no ato da manipulação 
ou por queda em superfícies durante a 
manipulação ou transportes; 
c) O ambiente deve ter compressas de gaze 
estéril para realizar a assepsia da superfície e 
dos frascos, embebida em álcool 70%; 
d) Borrifadores, utilizar apenas para 
desinfecção uniforme dos fracos sem 
encharcar os mesmos antes de colocá-los no 
fluxo laminar; 
e) Corretores de lixo: 
I. para material pérfuro cortantes e sobra de 
solventes e citostáticos provenientes de 
aferições; 
II. para descarte de material incinerável (gaze, 
luvas, seringas, frascos de vidro e plásticos, 
batas descartáveis e etc); (SOUZA; SALLES, 
2019, p. 227-228). 

  

  Em seguida, é importante seguir alguns passos na 

manipulação (SOUZA; SALLES, 2019): 

● Observar a apresentação farmacêutica que 
irá ser manipulada (frasco ampola ou ampola) 
para aplicar a técnica correta; 

● Verificar em literatura referenciada os 
volumes de reconstituição para o caso de pó 
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liofilizado, e volumes mínimo e máximo para 
diluição do medicamento prescrito; 

● Todo o procedimento de manipulação deve 
ser realizado sem movimentos bruscos; 

● Avaliar a possibilidade de incompatibilidade 
da preparação com o veículo proposto 
(SOUZA; SALLES, 2019, p. 228). 

 

  A farmácia deve dispor de programa de biossegurança, 

devidamente implantado, de acordo com legislação específica 

e deve manter um “kit” de derramamento (Figura 3) identificado 

e disponível em todas as áreas onde são realizadas atividades 

de manipulação, armazenamento e transporte.  Devem existir 

normas e rotinas escritas, revisadas anualmente, para a 

utilização da cabine de segurança biológica e dos 

equipamentos de proteção individual (SOBRAFO, 2017). 
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Figura 3: Kit de derramamento 

 
Fonte: BIDOIA, 2017. 

  Os antineoplásicos possuem características que devem 

ser respeitadas durante o seu preparo, por isso, é fundamental 

que o manipulador tenha conhecimento acerca dos possíveis 

erros de não conformidade, de modo a diminuir os riscos 

associados ao manejo desses medicamentos, além de prevenir 

erros como seleção errônea do diluente, agitação de maneira 

imprópria, temperatura inapropriada durante o preparo, 

condições essas que podem levar à formação precipitada ou 

espuma, redução da potência, estabilidade e qualidade da 

preparação (SOUZA, et al., 2016). 

  O farmacêutico é o profissional que tem melhor 

conhecimento sobre os medicamentos, é o especialista 

adequado e ideal para manipular os antineoplásicos, pois são 

medicamentos que além de possuírem riscos à saúde do 
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manipulador e do paciente caso seja administrado de forma 

incorreta, são de custo elevado. Sendo assim, diante de tantas 

atuações do farmacêutico, ele também é o responsável pela 

farmacoeconomia prezando pela parcimônia desses 

medicamentos para que o desperdício seja evitado. (SOARES, 

et al., 2016). 

  O trabalho do farmacêutico em uma unidade de 

manipulação de citostáticos requer conhecimento e treinamento 

adequado para estabelecer condições ótimas de estabilidade 

das soluções preparadas. Para isto, deve contar com uma 

bibliografia básica de fontes terciárias para evitar 

incompatibilidade e estabelecer condições de estabilidade, pois 

os medicamentos antineoplásicos requerem uma reconstituição 

da forma farmacêutica em pó liófilo ou solução injetável que 

necessite de uma diluição para que possa ser administrado ao 

paciente (BARBOSA, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

 Levando-se em consideração os fatos mencionados no 

presente trabalho, conclui-se que a atuação farmacêutico na 

oncologia é de suma importância, desde o preparo até na 

dispensação dos medicamentos antineoplásicos, 

carcinogênicos e teratogênicos, destacando-se a manipulação 

como uma atribuição exclusiva do profissional farmacêutico 

devidamente qualificado, sendo necessário que ele esteja 

seguindo todas as regras de paramentação, além de utilizar os 

equipamentos necessários para a manipulação de citostáticos, 

como a cabine de segurança biológica classe II B2, e prepará-

los no local correto, que é a central de manipulação de 

medicamentos. Ademais, o farmacêutico é o profissional 

habilitado para o preparo de medicamentos antineoplásicos, 
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pois o mesmo é conhecedor de propriedades importantes dos 

fármacos e dos componentes da formulação, como 

incompatibilidade e estabilidade. Dessa forma, o farmacêutico 

é o profissional qualificado para atuar na manipulação dos 

antineoplásicos e deve, também, estar inserido na equipe 

multidisciplinar, avaliando clinicamente os pacientes e 

orientando-os acerca das reações adversas e demais 

informações sobre o uso desses medicamentos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, E. A. et al. Antineoplásicos parenterais: erros de medicação, 
riscos e práticas seguras na utilização. Instituto para práticas seguras no 
uso de medicamentos - ISMP. Belo Horizonte – MG. 2014. 
BARBOSA, C. R. Farmacêutico clínico em oncologia: contribuição 
efetiva para segurança do paciente. Dissertação de Mestrado. 
Universidade Estadual de Campinas. Campinas- SP. 2018. 
BIDOIA, Fernanda de Oliveira. Segurança na manipulação de 
Antineoplásicos. Farmacêuticas. 25 dez. 2017. Disponível em: 
<https://www.farmaceuticas.com.br/seguranca-na-manipulacao-de-
antineoplasicos/>. Acesso em: 18 nov. 2021. 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE/INCA. Estimativa 2020: incidência de 
câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2019. Disponível em: 
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//estima
tiva-2020- incidencia-de-cancer-no-brasil.pdf. Acesso em: 19 out. 2021.  
BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução N° 640 de 27 de abril 
de 2017. Dá nova redação ao artigo 1o da Resolução/CFF no 623/16, 
estabelecendo titulação mínima para a atuação do farmacêutico em 
oncologia. 2017. Disponível 
em:<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/05/2
017&jornal=1&pagina=121&totalArquivos=128>. Acesso em: 14 nov. 2021. 
CFF - Conselho Federal de Farmácia. Referenciais mínimos para o 
reconhecimento de cursos livres para a especialização profissional 
farmacêutica, sem caráter acadêmico, em oncologia. Brasília - DF. 
2019. Disponível em:<https://cff-
br.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/Listas?id=2068835e-f6e0-
451e-956c-35103fc0c9af>. Acesso em: 07 nov. 2021. 
DALLA, T. V; GARCIA, P. C. Critérios de admissão do paciente oncológico 
em Unidades de Terapia Intensiva de hospitais gerais. Revista de 
Ciências Médicas, v. 27, n. 2, p. 73-84, 2019. 



A ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA MANIPULAÇÃO ONCOLÓGICA 

269 
 

LOBATO, L. C., et al. Cuidados farmacêuticos no tratamento oncológico: 
uma revisão integrativa da literatura. Conexão Ciência. Formiga - MG, v. 
14, n. 1, p. 31-38. 2019. 
NIGHTINGALE G. et al. Implementing a pharmacist-led, individualized 
medication assessment and planning (iMAP) intervention to reduce 
medication related problems among older adults with cancer. Elsevier. 
2017. 
SANTOS, S. L. F. et al. Evidências do cuidado farmacêutico na prática 
clínica da oncologia. Rev. Fac Ciênc Méd. Sorocaba. v. 20, n. 2, p. 77-81. 
2018. 
SILVA, L. C. A. et al. Contribuições da atenção farmacêutica á pacientes 
em tratamento oncológico. Rev. Investig, Bioméd. São Luís, v. 9, n. 2, p. 
210-217. 2017. 
SOARES, L. et al. Assistência Farmacêutica no Brasil: Política, Gestão e 
Clínica: Atuação clínica do farmacêutico. Editora UFSC. Florianópolis, v. 5. 
2016. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/187553/5%20-
%20Atua%c3%a7%c3%a3o%20cl%c3%adnica%20do%20farmac%c3%aa
utico%20e-book.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 15 nov. 2021. 
SOBRAFO. I Consenso Brasileiro para Boas Práticas de Preparo da 
Terapia Antineoplásica. 2014. Disponível em: <https://sobrafo.org.br/wp-
content/uploads/2018/12/I_Consenso_Brasileiro_para_Boas_Praticas_de_
Preparo_da_Terapia.pdf>. Acesso em: 13 de out. de 2021. 
SOBRAFO. Perfil da atuação do farmacêutico em oncologia. 2017. 
SOUZA, M., et al. Atuação do farmacêutico hospitalar na oncologia. 
Boletim Informativo Geum, Piauí, v. 7, n. 1, p. 54-63, jan. 2016. 
SOUZA, D. F. et al. Biossegurança em oncologia e o profissional 
farmacêutico: análise de prescrição e manipulação de medicamentos 
antineoplásicos. Revista Baiana saúde pública, Bahia-BA, v. 40, n. 4. 
2017. 
SOUZA, G. B.; SALLES, M. M. Anticorpos Monoclonais na Prática Clínica. 
Protocolos em oncologia. HP Comunicação Editora. Rio de Janeiro, ed. 1, 
2019.  
SOUZA, L. B. et al. Importância do farmacêutico clínico no uso seguro e 
racional de medicamentos no âmbito hospitalar. Revista Pensar 
Acadêmico, v. 16, n. 1, p. 109-124, 2018. 
WHO - World Health Organization. Health topics. Cancer. 2018. Disponível 
em:<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer>. Acesso em: 
16 out. 2021. 
 



 

270 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FARMÁCIA 
TERAPÊUTICA 



PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOHIDROGEIS 
CONTENDO CARVACROL PARA APLICAÇÃO COMO BIOMATERIAL

271 

271 
 

CAPÍTULO 32 
 

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 
NANOHIDROGEIS CONTENDO 

CARVACROL PARA APLICAÇÃO COMO 
BIOMATERIAL 

 

Carlos Alberto Arcelly Santos BEZERRA1 
Joyce Cordeiro BORGES2 

Geórgia dos Santos ALBUQUERQUE1 

Ulrich VASCONCELOS3 
Elisângela Afonso De Moura KRETZSCHMAR3,4 

1Graduando do curso de biotecnologia, UFPB;2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação 
em Biologia Celular e Molecular, UFPB;3 3 Professor do CBIOTEC/ UFPB; 

4Orientadora/Professora do CBIOTEC/UFPB 
c.alberto7@gmail.com 

 

RESUMO: Sistemas carreadores de fármacos é estratégico 
para melhorar atividades terapêuticas de fármacos que 
possuem baixa biodisponibilidade ou reduzida farmacocinética. 
Sistemas como hidrogéis termo responsivos, devido a 
capacidade de liberação in situ de fármacos, ganhou o interesse 
da comunidade científica devido a sua aptidão em absorver e 
melhorar sistemas carreadores como as nanocápsulas. 
Considerando as vantagens desses sistemas, este trabalho 
visou preparar hidrogéis termo responsivos com poloxamer 407 
e incorpora-los a nanocápsulas contendo o carvacrol, um 
monoterpeno nutracêutico com atividades anti-inflamatórias e 
antibacterianas. Sua avaliação foi realizada através de análises 
microscópicas e macroscópicas e da estabilidade através do 
tamanho de partícula, polidispersão, potencial zeta, pH e 
viscosidade. Diferentes concentrações do poloxamer 407 e do 
copolímero (10%, 20% e 30%) foram utilizadas para formular os 
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hidrogéis. Os resultados obtidos das análises indicaram que as 
formulações apresentaram-se incolores, inodoras e sem 
precipitado. Com relação ao tamanho de partícula entre os 
hidrogéis notou-se uma diminuição de tamanho naqueles com 
nanocápsulas;  demonstraram PDI menor que 0.2; para o 
potencial zeta, a adição de nanocápsulas de carvacrol tornou o 
hidrogel mais eletronegativo e com menor agregação entre 
partículas. As nanocápsulas foram eficientemente incorporadas 
nos hidrogéis sem comprometimento do seu tamanho de 
partícula ou perda de capacidade de termoreversibilidade. 
Logo, demonstra-se que hidrogéis termossensíveis podem 
incorporar nanocápsulas de carvacrol vislumbrando sistemas 
de liberação in situ. 
Palavras-chave: Hidrogel. Nanopartículas. Carvacrol. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No arcabouço de tecnologias que promovem bons 

sistemas de entrega de ativos, os hidrogéis estão sendo cada 

vez mais estudados pela comunidade científica. Seja para 

utilização como sistema de entrega de ativos, seja como 

biomaterial. Hidrogéis quando estão no estado intumescido são 

caracterizados como macios e emborrachados, o que os leva a 

semelhanças aos tecidos biológicos exibindo portanto 

excelente biocompatibilidade (ULLAH et al., 2015). Atualmente 

vários polímeros estão sendo utilizados para formulação de 

hidrogéis, sejam eles polímeros naturais como a quitosana 

(TYLISZCZAK et al, 2016; ZHANG et al, 2016) e Alginato (Kaiqi 

et al.,2019) ou sintéticos como o Carbomer (DJEKIC et al, 2019; 

LEE et al, 2016) e o Poloxamer 407 (GIULIANO et al, 2019; 
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SHELKE et al, 2016), onde este último foi utilizado para a 

formulação do hidrogel neste trabalho.  

O Poloxamer 407 é um copolímero de triblocos 

constituído de óxido de etileno (EO) e óxido de propileno (PO), 

além disso, apresenta peso molecular de aproximadamente 

12,600Da e sua fórmula geral é E106P70E106, esses grupos 

de copolímeros consistem de blocos de óxido de etileno  e óxido 

de propileno organizados numa estrutura de triblocos EOx-POy-

Eox, ele pode ser aplicado em várias vias como a intranasal, 

Vaginal e oral além de injeções subcutâneas, intraperitoneais e 

intramusculares (GIULIANO et al., 2018; CI et al, 2017; DOS 

SANTOS al, 2015). O Poloxamer 407 tem como características 

melhorar a solubilidade de fármacos pouco solúveis em água, 

promover uma liberação prolongada do fármaco, não é irritante 

ao corpo pois apresenta citocompatibilidade com diversas 

células, não altera as funções fisiológicas, têm sua eliminação 

através das vias renais sob forma de unímero e apresenta 

propriedades anfifílicas e termorreversíveis (AKASH et al, 

2015). 

Nanocápsulas são sistemas reservatórios onde o 

fármaco é encapsulado geralmente no seu núcleo oleoso, e 

este tem ao seu redor um invólucro polimérico (FRANK et al, 

2019). Estas nanocápsulas estão sendo cada vez mais 

investigadas para a liberação controlada e entrega do fármaco 

no local específico devido a sua facilidade em serem 

modificadas para responderem a estímulos físico-químicos ou 

biológicos internos ou externos (DENG et al, 2020). Além disso 

o interesse deriva porque apresentam diversas vantagens como 

o aumento da estabilidade, podem  promovendo melhora na 

farmacodinâmica das substâncias que a elas são incorporadas 
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e  possuem biocompatibilidade a células e tecidos desde que 

estas nanocápsulas sejam produzidas com compostos 

biodegradáveis e biocompatíveis (BLANCO; SHEN; FERRARI, 

2015), sendo assim, as nanocápsulas são excelentes materiais 

poliméricos para o carvacrol, substância escolhida para este 

trabalho, visto que ele apresenta pouca solubilidade (MENDES, 

2012), além disso algumas de suas propriedades (antioxidante 

e antibacteriana) são mais eficazes quando estão associados a 

sistemas de liberação de fármacos (SUNTRES et al, 2014). 

O carvacrol, é um fenol monoterpênico que tem como 

nomenclatura 5-isopropil-2-metilfenol, há vários anos tem sido 

utilizado na culinária, visto que são produzidos em plantas 

aromáticas (SUNTRES et al, 2014) como o Origanum dictamus 

por exemplo, conhecido vulgarmente como orégano, 

entretanto, atualmente pesquisas apontam que o carvacrol 

apresenta propriedades que são de grande interesse na 

indústria farmacêutica pois pode ser utilizado como 

vasorelaxante, antifúngico, antioxidante, (SUNTRES et al, 

2014), anti-inflamatório (GUIMARÃES, 2012), além de atividade 

anti-tumorais (KHAN et al, 2018). Sabendo que o hidrogel 

apresenta redes poliméricas hidrofílicas (ULLAH et al., 2015), 

que seu estado líquido é transformado em gel quando há 

variações ambientais químicas ou físicas (AHMED, 2013), e é 

devido a esta modificação em sua estrutura que o fármaco é 

liberado a partir da elevação da temperatura as nanocápsulas 

com carvacrol são lentamente liberadas das redes dos 

hidrogéis, pois nestes haverá uma expansão do seu perímetro 

fazendo com ocorra a difusão do fármaco (CALÓ et al, 2015). 

Os objetivos, portanto com o intuito de proporcionar uma 

liberação controlada do carvacrol de forma que permaneça 
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mais tempo no organismo por meio de sistemas promissores, 

este estudo tem como objetivo preparar e caracterizar 

formulações de hidrogéis contendo carvacrol encapsulado em 

nanopartículas biodegradáveis para aplicação in situ. 

MATERIAS E MÉTODOS 

 

Para a formulação dos hidrogéis diferentes quantidades 

do polímero poloxamer 407 (2,5g, 5g e 7,5g o que equivale a 

10%, 20% e 30% respectivamente) foram pesados em balança 

analítica adicionados a 25 ml de água destilada gelada sob 

agitação magnética. Os hidrogéis foram armazenados no 

refrigerador à 4ºC. As nanopartículas foram preparadas pelo 

método de nanoprecipitação de polímeros pré-formados. 

 Para a caracterização físico-química foram analisados os 

hidrogéis preparados com 20% de poloxamer 407 para os 

seguintes aspectos: Macroscópicos: Cor, odor, precipitação, 

efeito Tyndall; Microscópicos: Os hidrogéis foram analisados no 

microscópio óptico Olympus CX31 sob aumentos de 4x, 10x, 

40x, 100x para visualizar uma possível presença de 

precipitação. Foram medidos o pH dos hidrogéis com 20% de 

poloxamer 407 através do medidor de pH de bancada 

Lucadema. 

As análises de estabilidade foram realizadas com 

hidrogéis de 20% do Poloxamer 407 através do medidor de pH 

de bancada Lucadema. Os testes de estabilidade em longo 

prazo foram avaliados as condições das nanopartículas logo 

após a fabricação e em intervalos de tempo regulares 

(0;7;15;30; 60;90 dias), 2º/min, com uma corrente de 40mA e 

voltagem de 40kV.  
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A análise de tamanho de partícula e índice de 

polidispersão foram obtidos através do espalhamento dinâmico 

de luz do programa Zetazizer Nano Series (Malvern 

Instruments, Worcestershire, UK) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, sob temperatura de 25ºC com os 

hidrogéis contendo 10%, 20% e 30% de poloxamer 407, e 

também estas análises foram feitas em triplicata para hidrogéis 

de 20% do copolímero sem nanocápsulas de carvacrol e com 

nanocápsulas de carvacrol. 

Os resultados das análises do potencial zeta foram 

obtidos por meio de eletroforese do Zetazizer Nano Series 

(Malvern Instruments, Worcestershire, UK) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob temperatura de 25ºC, para 

hidrogéis com 10%, 20% e 30% de Pluronic F-127 além de 

hidrogéis de 20% do copolímero sem nanocápsulas de 

carvacrol e com nanocápsulas de carvacrol. 

 Foi utilizado o Difratômetro Bruker modelo D8 

Advance com detector LYNXEYE e ótica TWIN-TWIN, que 

opera com radiação K-alfa de cobre. Os dados foram coletados 

no intervalo angular entre 10 e 70º 2Thetaθ, com velocidade 

angular de 0,2 segundos, tamanho do passo de 0,02º 2θ, 

condições de voltagem equivalentes à 40 kW e corrente do tubo 

de 40 µA. Foram utilizadas duas fendas Soller de 2,5 mm, uma 

fenda de espalhamento de 0,2 mm e um detector com abertura 

angular de 2,19º. Os gráficos obtidos foram construídos no 

software OriginPro 2016. 

As amostras foram visualizadas em microscópio 

eletrônico de varredura Quanta 200F (FEI), a aumentos 

variáveis. As condições de trabalho foram de 15 a 30 Kv e 

distância de trabalho de 9 mm, mensurações, quando 
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necessárias foram feitas diretamente no monitor, usando o 

software do fabricante (FEI).  As imagens geradas foram 

trabalhadas principalmente nos itens coloração, brilho, 

intensidade, contraste e “gamma”.  

O copolímero F127 e hidrogel 20% foram preparados em 

pastilha de KBr (brometo de potássio para espectroscopia) e 

analisados no equipamento FTIR Vertex 70 (Bruker) com 

resolução de 4 cm-1 e varreduras na faixa de 4200 a 600 cm-1. 

Os gráficos foram plotados no software Essential FTIR. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A viabilidade do sistema para administração do mesmo 

pela via intramuscular foi avaliada. Utilizando seringas de 

insulina foi observado que o hidrogel formulado com 20% do 

poloxamer 407 conseguiu passar sem dificuldades pela seringa, 

sendo, portanto, um composto viável para utilização por essa 

via de administração. Os hidrogéis formulados se apresentaram 

como incolores, sem odor e sem presença de precipitação 

quando observados macroscópicamente e microscópicamente. 

Quanto às análises das propriedades de 

termoreversibilidade os hidrogéis de 10% e 20% e 30% da 

concentração de poloxamer 407 armazenados à 4ºC, foram 

submetidos ao choque térmico com água em temperatura inicial 

de 30ºC chegando até 38ºC, o que remete a temperaturas 

acima da temperatura micelar crítica, e consequentemente 

torna propício a formação de gel, além de também referir a 

temperatura do corpo humano que apresenta variações de 35º 

C a 38º C.  E outros trabalhos observaram que o poloxamer 407 
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a partir de 20% de sua concentração apresenta a capacidade 

de tornar-se gel. Com a diminuição da temperatura o hidrogel 

volta ao seu estado líquido, conferindo portando a sua 

termoreversibilidade. Já em baixas concentrações, no caso 

10% da concentração do copolímero, o hidrogel permanece no 

estado líquido mesmo com a temperatura elevada. A análise da 

estabilidade em função do tempo é essencial ao estudo, pois 

leva em consideração fatores a possível alteração proveniente 

de aditivos externos acrescentados à formulação e a interação 

química entre os componentes da formulação, que podem 

sofrer modificações com o tempo de estocagem. 

De acordo com a Tabela 1 os valores do pH demonstram 

a degradação do polímero (Poloxamer 407) na formulação 

através das alterações com o decorrer do tempo. Segundo 

Delmar & Bianco (2015), essas alterações nos valores podem 

acarretar em mudanças nas propriedades e aparência dos 

hidrogéis. 

 

Tabela 1. Avaliação da estabilidade do hidrogel poloxamer  

TEMPO 

(DIAS) 
pH 

7 7,3 

29 7,3 

74 7,6 

 

Os resultados apresentados na Tabela 2 indicam que a 

nanopartícula preparada com o polímero Poli(ε-caprolactona) 

apresenta uma moderada imobilidade dos valores de pH , este 

comportamento tem sido atribuído à degradação do polímero, 

devido à exposição de maior número de grupos ácidos 
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carboxílicos terminais, em função do tempo, promovida pela  

relaxamento das cadeias poliméricas, que podem ser reduzidos 

ou inalterados. 

 

Tabela 2. Avaliação da estabilidade da nanopartícula polimérica 

com 5mg de carvacrol. 

TEMPO (DIAS) 
ASPECTOS MACROSCÓPICOS E 

MICROSCÓPICOS 
pH 

   

0 Ausência de ppt**. Fluido e opalescente 4,95 

15 Ausência de ppt**. Fluido e opalescente 4,89 

30 Presença de ppt**. Fluido e opalescente 4,95 

60 Presença de ppt**. Fluido e opalescente 4,90 

90 Presença de ppt**. Fluido e opalescente 4,97 

 

A priori, o tamanho de partícula é o diâmetro da esfera 

que se difunde com a mesma velocidade da partícula que será 

medida (MANUAL), este tamanho de partícula é obtido através 

do movimento browniano, onde de acordo com a velocidade 

que as partículas se movimentam e colidem umas nas outras é 

possível determinar seu valor, com base nisto, quanto maior a 

velocidade das partículas, menor é o seu tamanho, em 

contrapartida, quanto menor for a velocidade, maior é o 

tamanho das partículas (SILVA, 2013). 

A polidispersão é a relação entre a massa molar 

numérica média e a massa molar ponderada (MANUAL), esta 

pode ser relacionada com o tamanho de partícula, pois, 

dependendo da variação do tamanho haverá uma maior ou 

menor polidispersão, ou seja, quanto mais variado for o 

tamanho das partículas, maior será a polidispersão, todavia 
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quando estas apresentam tamanhos semelhantes haverá 

menor polidispersão. 

As análises do tamanho de partícula e polidispersão de 

hidrogéis com 10%, 20% e 30% da concentração de poloxamer 

407 foram feitas com diluições de 1:100, onde os valores podem 

ser visualizados na Tabela 3. 

As médias do tamanho de partícula e polidispersão dos 

hidrogéis com 10% e 30% da concentração do poloxamer 407 

foram de 319,1 nm e 0,48; e 326,06 nm e 0,56 respectivamente. 

Estes valores foram mais elevados em comparação com o 

hidrogel formulado com 20% do copolímero que obteve por sua 

vez 227,93 nm de tamanho de partícula e 0,35 de polidispersão, 

como consta na Tabela 2 evidenciando que ocorreu a formação 

de diferentes populações de partículas dentro da formulação 

dos hidrogéis com 10% e 30% do copolímero e 

consequentemente houve um aumento no tamanho de 

partículas, ocasionando portanto na agregação das mesmas. 

Deste modo, vemos que os hidrogéis mais viáveis para 

serem utilizados em conjunto com as nanocápsulas de 

carvacrol são os que foram formulados com 20% da 

concentração de poloxamer 407, pois ao contrário da elevada 

média do tamanho de partícula e polidispersão das outras 

formulações, os hidrogéis com 20% de poloxamer 407 não 

apresentaram agregação de partículas e seu valor de 

polidispersão foi menor. Além disso, vale salientar que embora 

hidrogéis com 30% do copolímero apresentem a capacidade de 

mudar de estado líquido para semi-sólido estes aos serem 

utilizados com outros compostos, neste trabalho, com as 

nanocápsulas de carvacrol, não apresentaram bons resultados 
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para serem utilizados como sistema de liberação de fármacos 

tendo em vista os dados aqui apresentados. 

 

Tabela 3. Valores dos tamanhos de partícula, polidispersão e 

potencial zeta de hidrogéis com 10%, 20% e 30% da 

concentração de poloxamer 407. 

Concentração do 

polímero (%) Tamanho (nm) PDI Potencial Zeta (mV) 

10  319,10 ± 35,34 0,483 ± 0,06 -11,73 ± 2,75 

20  227,93 ± 30,18  0,355 ± 0,03 -13,15 ± 4,88 

30  326,06 ± 53 0,568 ± 0,07 -9,12 ± 1,92 

    

 

Os hidrogéis com 20% de poloxamer 407 apresentaram 

maiores valores de potencial zeta, o que leva a ser a melhor 

formulação para adicionar as nanocápsulas de carvacrol e 

também ser a formulação mais estável, pois quanto maior o 

valor das cargas o sistema apresenta maior probabilidade de 

ser mais estável (FRANCO et al.; 2013), isto pode ser explicado 

pelo fato de que quando há maiores valores do potencial zeta 

significa que as partículas presentes se repelem com mais força 

o que consequentemente evita a agregação de partículas 

(BOCHI, 2010), tornando-se portanto estável.  

O resultado da Difração de Raio X (DRX) dos hidrogéis 

é de extrema importância para análise da cristalinidade dentro 

de uma matriz polimérica, principalmente quando a substância 

é capaz de sofrer polimorfismo. De acordo com a (Figura 1) nos 

difratogramas observa-se dois picos de difração demonstrando 

a fase completa, característicos de cristalinidade, na região 

compreendida nos ângulos 2θ (10 e 30 °) na estrutura do 
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Poloxamer (Pluronic F-127), estando de acordo o descrito na 

literatura (DOS SANTOS, et al, 2015). Por outro lado, a 

presença do Poloxamer (Pluronic F-127) não influenciou a 

formação de outras fases, como verificado pelos mesmos picos 

no difratograma do Hidrogel 20%. É possível afirmar que a 

relação proposta tem coerência, pode ser aplicada e ter 

reprodutibilidade. 

 

Figura 1. Difratogramas de raios X do copolímero poloxamer 

(Pluronic F-127) e Hidrogel 20 %. 2 θ no intervalo de 10° a 70°

 
 

 A avaliação morfológica das partículas através de 

microscopia eletrônica de varredura pode-se identificar fatores 

como o tamanho, a forma e a mobilidade das cadeias 
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poliméricas. Na (Figura 2) apresenta as fotomicrografias do 

hidrogel e do copolímero Poloxamer. 

 

FIGURA 2. Imagens de microscopia eletrônica de varredura do 

hidrogel 20% (a) aumento de 200x (b) aumento de 400x e do 

polaxamer (Pluoronic F127) (c) aumento de 50x e (d) aumento 

de 50x 

 

Na (Figura 2) a fotomiografia do hidrogel (a) e (b) pode-

se observar a distribuição de cadeias reticuladas e com aspecto 

aglomerado. Com o aumento do tamanho da resolução para 

400 vezes (b), percebe-se que a distribuição do copolímero é 

bastante irregular com um formato foliáceo heterogeneamente 

distribuído. Distintamente o Poloxamer (c) e (d) apresenta 

formato esférico, superfície lisa e porosidade pouco evidente 

para um aumento de 50 vezes e granulometria variável. 
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 Os espectros de infravermelho do hidrogel 

constituído de Poloxamer 407, podem ser visualizados na 

(Figura 3) e (Figura 4). A ocorrência de uma banda forte 

em.3500 cm-1 é devido à vibração de estiramento do 

grupamento OH. A banda típica de 3444. cm-1 foi 

correspondente à vibração de estiramento do grupamento C-H. 

Além disso, a vibração de deformação axial do grupamento C-

O conduziu à formação de uma banda 1105 cm-1 . 

Figura 3. Espectro de FTIR das amostra de hidrogel 20% I  
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Figura 4. Espectro de FTIR da amostra de hidrogel 20% II 

 

 
 

CONCLUSÕES 

 

 Este trabalho avaliou a preparação de hidrogéis 

termossensíveis para aplicação in situ utilizando poloxamer 

407, foi verificada a estabilidade preliminar do sistema e a 

incorporação de nanocápsulas contendo Carvacrol nos 

hidrogéis visando preparar um sistema de liberação gradual e 

local. No estudo de formação e avaliação das propriedades de 

termoreversibilidade do hidrogel apenas as formulações 

contendo 20% e 30% do copolímero tiveram as características 

desejadas. As formulações de hidrogéis analisadas 

permaneceram com as mesmas características organolépticas 

até o término do estudo. O estudo de avaliação de tamanho de 

partícula, polidispersão e potencial zeta demonstraram que 

hidrogéis com concentrações de 20% de poloxamer 407 se 

mostraram mais adequados para continuar os ensaios e 

incorporar as nanocápsulas contendo carvacrol. Após a 
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incorporação de nanocápsulas contendo carvacrol nos 

hidrogéis não foi observado mudanças significativas com 

relação ao diâmetro das partículas. Porém, foi observada uma 

alteração no potencial zeta, o que se justifica mediante o 

polímero utilizado na preparação das nanocápsulas modificar 

esse potencial. Diante do exposto, conclui-se que a preparação 

de hidrogéis termossensíveis foi realizada com sucesso e a 

incorporação de nanopartículas no sistema pode ser realizada 

sem modificação nas propriedades de formação dos hidrogéis. 
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