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RESUMO 

O matrinxã é a segunda espécie de peixe mais criada no Amazonas, principalmente 
porque apresenta uma qualidade e grande aceitação da sua carne. Sendo assim, o 
objetivo desse estudo foi avaliar a composição corporal e taxa de retenção protéica e 
lipídica na carcaça. 60 juvenis de matrinxã passaram por um experimento com 4 
tratamentos (28, 32, 36 e 40% de proteína bruta). Os peixes foram alimentados três vezes 
ao dia até a saciedade aparente durante 90 dias. retirada das fezes e possíveis restos de 
ração. Cinco peixes de cada unidade experimental foram destinados a composição 
centesimal e depois à análise de retenção protéica e lipídica. Os resultados foram 
expressos como a média ± erro padrão da média. Os dados foram analisados por análise 
de variância unidireccional (ANOVA), e as estimativas dos tratamentos foram submetidas 
à análise de regressão segmentada. Os resultados obtidos mostraram que a taxa de 
eficiência protéica foi menor, sugerindo que as proteínas foram depositadas na forma de 
gordura corporal, que pode ser verificada com o aumento do extrato etéreo da carcaça, o 
que não é desejável. Sugere-se a realização de estudos futuros para determinação de 
proteína digestível, ideal e perfil de aminoácidos a fim de determinar as exigências 
nutricionais para a espécie. 
 
PALAVRAS CHAVE: composição,desempenho,resultados 

 

INTRODUÇÃO: 

O matrinxã (Brycon amazonicus) é a segunda espécie de peixe mais criada no 

Amazonas, sendo a principal espécie criada nas regiões norte e central do Amazonas, 

principalmente devido ao bom desempenho zootécnico, à qualidade e grande aceitação 

da sua carne no mercado local (OLIVEIRA et al., 2012). Neste sentido, Ribeiro et al. 

(2012) afirmam que os peixes necessitam de nutrientes para o crescimento, reprodução, 

funções fisiológicas e manter a qualidade de carcaça, onde esses nutrientes podem ser 

obtidos de alimentos naturais ou de rações comerciais fornecidas na produção.  

  

Diante do exposto, na nutrição humana, o peixe constitui fonte de proteínas de alto 

valor biológico, com um balanceamento de aminoácidos essenciais, comparável à 
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proteína padrão da FAO, sendo rico em lisina, um aminoácido limitante em cereais como 

arroz, milho e farinha de trigo. A exemplo de carnes, leite e ovos, o músculo de pescado é 

rico em proteínas e lipídios. A água é o constituinte em maior proporção do pescado tendo 

uma relação inversamente proporcional com a quantidade de gordura do mesmo. 

Segundo Machado (2009), esta proporção pode variar de aproximadamente 60 a 85%. 

Peixes magros apresentam maior quantidade de água cerca de 83% enquanto que peixes 

gordos, em torno de aproximadamente 58% (OGAWA, 1999). O músculo do peixe é rico 

em proteínas miofibrilares e pobre em proteínas do estroma, sendo a conjugação das 

fibras menos compacta razão por ser mais frágil que os músculos dos mamíferos 

(OGAWA, 1999).  A fibra muscular do peixe apresenta a vantagem de possuir maior 

digestibilidade que a de gado, e em contrapartida é mais fácil de ser atacada por 

bactérias, o teor protéico das diferentes espécies de peixes varia de 15% a 20%. De 

acordo com Machado (2009), Lederle (1991) e Ogawa (1999) o valor calórico dos peixes, 

como alimento depende do teor de gordura. Assim, tem-se: (i) Peixes magros, com menos 

de 1% de gordura; (ii) Peixes meio gordos, com 7% a 8% de gordura; (iii) Peixes gordos, 

com mais de 15% de gordura.  

Deve-se destacar que o valor biológico das gorduras é importante na prevenção de 

doenças como o ateroma, devido à presença de grande número de ácidos graxos poli-

insaturados, além dos ácidos palmitoléico, linoléico, linolênico e araquidônico. Os ácidos 

graxos não têm função fisiológica exceto como fonte de energia. A sua importância está 

na capacidade de se transformar dentro do nosso organismo, em formas biológicas mais 

ativas (OSSA, 1995).  

Assim sendo, o conhecimento da composição dos alimentos consumidos no Brasil 

é fundamental para o alcance da segurança alimentar no país. Tabelas de composição de 

alimentos são pilares básicos para educação nutricional, controle da qualidade e 

segurança dos alimentos, avaliação e adequação da ingestão de nutrientes de indivíduos 

ou populações. Por meio delas, autoridades de saúde pública podem estabelecer metas 

nutricionais e guias alimentares que levem a uma dieta mais saudável. Ao mesmo tempo 

que, forneçam subsídios aos pesquisadores de estudos epidemiológicos que relacionam a 

dieta com os riscos de doenças ou profissionais que necessitam destas informações para 

fins clínicos, estes dados podem orientar a agricultura e as indústrias de alimentos no 

desenvolvimento de novos produtos e apoiar políticas de proteção ao meio ambiente e da 

biodiversidade. Em peixes a composição química pode ser afetada por alguns fatores, 
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incluindo espécies, condições ambientais, tamanho do peixe, nível de proteína da dieta e 

taxa de alimentação (OGATA & SHEARER, 2000). 

Sendo assim o objetivo desse trabalho foiavaliar a composição corporal e a taxa de 

retenção proteica e lipídica na carcaça de juvenis de matrinxã, alimentados com 

diferentes níveis de proteína bruta; verificar a qualidade nutricional do pescado produzido. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Aquicultura (Universidade Nilton 

Lins), o qual foi submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Nilton 

Lins e obteve o protocolo nº 017-2016 para que o projeto pudesse ser desenvolvido, 

dentro dos preceitos da ética experimental. 

Foram utilizados 60 juvenis de matrinxã (Brycon amazonicus) com peso médio 

inicial de 20g, adquiridos do Centro de Treinamento Tecnologia e Produção em 

Aquicultura (CTTPA), localizado na rodovia AM-270, Km 82, Complexo Unidade de 

Balbina. S/N, Presidente Figueiredo-AM, Brasil, colocados em sacos com oxigênio e 

transportados até o laboratório. Estes peixes foram distribuídos e aclimatados em 12 

caixas de polietileno (n= 05 peixes em cada caixa) com capacidade para 310 L, com 

aeração e fluxo de água contínuos. 

Para a realização da biometria inicial, os peixes foram anestesiados com 50mg/L de 

óleo de cravo (eugenol– n°DCB 03763 e nº CAS 97-53-0), diluído em água para mensurar 

o peso (g) com o uso de balança semi-analítica digital com precisão de 0,1 g.  

         O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente casualizado com 

quatro tratamentos (rações com 27,09%, 32,08%, 35,66% e 39,73% de proteína bruta – 

tabela 01) e três repetições.  

As rações foram formuladas no Laboratório de Produção de Organismos Aquáticos 

da Universidade Nilton Lins, utilizando o software Super Crac 6.2 Premium da TD 

Software – Viçosa-MG. Contendo os seguintes ingredientes: farelo de soja, amido, farelo 

de trigo, farinha de peixe, milho, óleo de soja, fosfato bicálcico, sal comum e premix 

mineral e vitamínico. Os ingredientes foram moídos, misturados, processados e 

peletizados. Após a peletização, as rações foram secas em estufa de ventilação forçada 

por 24 h e armazenadas sob refrigeração até sua utilização. 



 

7 
 

As dietas foram peletizadas no Laboratório de Nutrição de Organismos Aquáticos 

da Universidade Nilton Lins e a composição centesimal das dietas experimentais foi 

analisada pelos métodos oficiais da Associação Oficial de Químicos Analíticos (AOAC, 

2012), sendo o teor de umidade determinado por secagem durante 24h a 110°C até peso 

constante, proteína bruta pelo método de Kjeldahl (N × 6,25%), extrato etéreo por 

extração com éter etílico, cinzas por aquecimento a 450°C durante 24h, fibra bruta pelo 

método de Weende, descrito por Silva e Queiroz (2002) e extrativo não-nitrogenado 

obtido pela subtração da proteína bruta, extrato etéreo, fibra bruta e cinzas de 100% da 

dieta.Os peixes foram alimentados com as rações experimentais, três vezes ao dia (9h, 

13h e 17h) até a saciedade aparente, por um período de 90 dias. A quantidade ofertada 

foi determinada através da diferença do peso total da ração antes e depois do 

arraçoamento (10% do peso vivo). 

Tabela 01 – Dietas experimentais. 

Ingrediente 
Níveis de proteína (%) 

27,09 32,08 35,66 39,73 

Farelo de soja 

 

16,52 24,03 31,58 39,02 

Farinha de peixe 

 

25,00 25,00 25,00 25,00 

Farelo de milho 

 

29,78 21,54 13,30 5,06 

Óleo de soja 

 

5,00 5,00 5,00 5,00 

Celulose 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Inerte 

 

4,17 3,11 2,00 1,00 

Premix¹ 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Fosfato bicálcico 

 

1,50 1,50 1,50 1,50 

Sal 

 

0,50 0,50 0,50 0,50 

BHT 

 

0,02 0,02 0,02 0,02 

Farelo de trigo 

 

15,0 15,0 15,0 15,0 

Glúten de Milho 

 

0,00 1,80 3,60 5,40 



 

8 
 

Ácido benzoico 0,50 0,50 0,50 0,50 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Análise centesimal (%) 

Matéria Seca 96,11 96,29 96,03 95,55 

Proteína Bruta 27,09 32,08 35,66 39,73 

Extrato Etéreo 14,16 13,05 13,08 12,81 

Cinza 13,11 12,57 11,83 11,19 

Fibra 4,34 6,14 5,03 4,38 

ENN2 41,30 36,16 34,40 31,89 

1- Premix (mg/kg diet): Vit. A (min) = 1.200.000 UI; Vit. D3 (min) = 200.000 UI; Vit. E (min) = 

12.000 mg; Vit. K3 (min) = 2.400 mg; Vit. B1 (min) = 4.800 mg; Vit. B2 (min) = 4.800 mg; Vit. B6 

(min) = 4.000 mg; Vit. B12 (min) = 4.800 mg; Vitamina C = 48.000 mg; Ácido fólico (min) = 

1.200 mg; Ácido pantotênico  (min) = 12.000 mg; Biotina (min) = 48 mg; Colina (min) = 65.000 

mg; Niacina (min) = 24.000 mg; Ferro (min) = 10.000 mg; Cobre (min) = 600 mg; Manganês 

(min) = 4.000 mg; Zinco (min) = 6.000 mg; Iodo (min) = 20 mg; Cobalto (min) = 2 mg;  Selênio 

(min) = 20 mg. 2 - ENN: Extrativo não nitrogenado. 

A quantidade de ração fornecida foi corrigida a cada quinze dias, considerando a 

biometria dos animais, utilizando todos os peixes de cada unidade experimental. 

Diariamente, antes do último arraçoamento da tarde, os tanques foram limpos para a 

retirada das fezes e possíveis restos de ração.  

 No final do experimento, cinco peixes de cada unidade experimental foram 

destinados a composição centesimal (AOAC, 2012). Desse modo, o teor de umidade foi 

determinado inicialmente pela pré-secagem a 65ºC durante 72 horas e posterior secagem 

definitiva a 105ºC durante 12 horas até peso constante. A proteína bruta foi determinada 

pelo método de Kjeldahl (N × 6,25%), o extrato etéreo por extração de éter etílico, as 

cinzas por aquecimento a 450°C durante 24h. Ressalta-se que, esta análise foi realizada 

também inicialmente, antes de começar o experimento, a fim de obter índices favoráveis a 

análise da taxa de retenção protéica e lipídica. Ainda assim, essas taxas foram calculadas 

conforme equação abaixo: 

 Taxa de retenção proteica (TRP, %) = ((peso final x proteína corporal final) – (peso 

inicial x proteína corporal inicial) / proteína consumida) x 100 

 Taxa de retenção lipídica (TRL, %) = ((peso final x extrato etéreo corporal final) – 

(peso inicial x extrato etéreo corporal inicial) / proteína consumida) x 100 
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 Os resultados foram expressos como a média ± erro padrão da média. A 

normalidade dos dados foi previamente avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk e a 

homogeneidade da variância também foi verificada pelo teste de Levene. Os dados foram 

analisados por análise de variância unidireccional (ANOVA), e as estimativas dos 

tratamentos foram submetidas à análise de regressão segmentada. As análises 

estatísticas foram realizadas no software SPSS (versão 20.0, IBM, Armonk, NY) e as 

diferenças foram consideradas estatisticamente significantes quando p<0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A TEP (taxa de eficiência proteica) apresentou efeito linear negativo para as 

dietas testadas (gráfico 01), sugerindo que a proteína da dieta de maior nível pode não ter 

sido utilizada para deposição de proteína, mas sim para a deposição de gordura corporal.  

Essa afirmação pode ser apoiada nos resultados encontrados para TRP (taxa de 

retenção proteica) TRL (taxa de retenção lipídica), MS (matéria seca)e EE (extrato etéreo) 

na carcaça na tabela 01, pois à medida que aumentou o nível de proteína na dieta, os 

peixes obtiveram maior retenção de gordura corporal. Esses resultados corroboram com 

estudos similares em que foi observado estas mesmas constatações (Lee et al., 2001; 

Zafer et al., 2012; Yang et al., 2016).  

 

Gráfico 01 - Taxa de eficiência proteica 

Tabela 1.Valores médios dos parâmetros da taxa de eficiência proteica, taxa de retenção 

lipídica, taxa de retenção proteica e extrato etéreo. 

Item NÍVEIS DE PROTEÍNA P EQUAÇÃO 
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27,09% 32,08% 35,66% 39,73% Valor 

TEP 

(%) 

2,24  2,07±0,07 1,81±0,12 1,68±0,19 0,044 Y=3,495-0,046x 

TRP(%) 21,33±0,53 20,08±0,78 17,22±0,75 18,97±1,51 0,081 - 

TRL 

(%) 

50,75±1,21 62,76±1,00 57,07±4,32 73,18±4,30 0,010 Y=12,905+1,418x 

MS 34,46±0,03 33,35±0,05 33,21±0,05 32,04±0,04 0,000

1 

Y=39,218-0,177x 

EE 40,93±0,20 41,39±0,12 43,00±0,48 42,24±0,60 0,012 Y=37,612+0,125x 

Legenda: TEP – Taxa de eficiência protéica; TRP- Taxa de retenção protéica; TRL- Taxa 

de retenção lipídica; EE - extrato etéreo. 

 

A Matéria Seca (MS) da carcaça apresentou tendência linear de redução, 

enquanto o Extrato Etéreo (gráfico 02) apresentou comportamento inverso da MS (gráfico 

03). A deposição de lipídios na carcaça com o aumento da proteína dietética não é 

economicamente desejável(NELSON & COX, 2002; FURUYA, et al., 2005), uma vez que 

os aminoácidos oriundos da proteína foram oxidados para serem armazenados como 

reserva de energia ao invés de serem utilizados para crescimento. 

 

Gráfico 02 - Extrato etéreo 

 

Gráfico 03 - Matéria seca 
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 Valores de MS e EE apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos, 

apresentando uma relação inversamente proporcional. A água é o constituinte em maior 

proporção do pescado podendo alcançar proporções entre 60 a 85% e está intimamente 

ligada a propriedades hidrofóbicas dos lipídios (OGAWA, 1999). A deposição de lipídios 

na carcaça foi maior nos níveis de 35,66 e 39,73% de PB, podendo estar relacionada ao 

aumento na deposição de gordura corporal oriunda da oxidação do excesso de cadeia de 

carbono e excesso de produção de energia, o que não é economicamente desejável 

(NELSON & COX, 2002; FURUYA, et al., 2005). 

 

CONCLUSÕES 

 Os resultados obtidos mostraram  que a taxa de eficiência proteica foi menor, 

sugerindo que as proteínas foram depositadas na forma de gordura corporal, que pode 

ser verificada com oaumento do extrato etéreo da carcaça, o que não é desejável.Sugere-

se a realização de estudos futuros para determinação de proteína digestível,ideal e perfil 

de aminoácidos a fim de determinar as exigências nutricionais para a espécie. 
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RESUMO 

Nos últimos anos o vírus da dengue se tornou um problema de saúde pública. A dengue é 
uma doença infecciosa causada por um arbovírus e possui 4 tipos conhecidos DEN-1, 
DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Um aumento nos casos da doença, fazendo dela a mais 
frequente das arboviroses que mais acomete o ser humano, o Aedes aegypti é um 
mosquito de hábito diurno e principal vetor do vírus. Tem preferência por ambientes 
urbanos e intradomiciliares e são hematofagos.  O tratamento para o combate do 
mosquito da dengue é através dos inseticidas, porém estes produtos têm efeito 
contaminante para a população bem como ao meio ambiente. Diante disso novas 
alternativas estão sendo estudadas de forma que possa contribuir com a eliminação do 
mosquito da dengue desde a fase larval e de baixo custo e quer minimizem os impactos 
ambientais. Objetivo: Por esse motivo este trabalho tem como principal objetivo avaliar a 
ação do óleo essencial do malvarisco (Plectranthus amboinicus (Lour) Spreng) na 
eliminação de larvas do mosquito da dengue (Aedes Aegypti). Método: Para a primeira 
etapa realizou-se a extração do óleo de malvarisco. Já para a segunda etapa foi realizado 
os testes in vitro usando ovos criteriosamente selecionados de Aedes cedido pelo 
laboratório de entomologia do INPA. Após o período de eclosão dos ovos, foi possível 
selecionar as larvas em estádios de L1, L2, L3 e L4, as mesmas foram distribuídas em 
numero de 10 unidades em placas de cultura de célula contendo 6 poços, esses teste foi 
feito em triplicada. Posteriormente foi acrescentado 5 ml de óleo de malvarisco nas 
concentrações 20 , 40 , 80 , 100 , 160 , 180 , 200 e 240 ppm como grupo teste, e como 
grupo controle foi usado um poço contendo água e em outro água mais Tween 80 a 
0,01%, todas as larvas foram submetidas a essas soluções por um período de 48 horas. 
Dessa forma foi possível confirmar a eficiência que o óleo essencial de malvarisco tem 
sobre as larvas de Aedes principalmente na concentração de 160 ppm, sendo eficiente 
para todos os estágios larvais, levando sua total mortalidade por um período de até 2 
horas. Podendo assim ser levado em consideração como um produto promissor a ser 
usado como alternativa (larvicida) no combate dos mosquitos da dengue em seus 
estágios larvais. Por haver poucos trabalhos que tiveram como objetivos o estudo do 
malvarisco, houve dificuldade em encontrar literatura que se disponibiliza as propriedades 
e características fieis dessa planta, já que em culturas como a Índia e China é muito 



 

13 
 

usada como produtos medicinais no combate da gripe e infecções da garganta e sistema 
respiratório. 
 

Palavras-chave: Plectranthus amboinicus, Farmacologia, Atividades larvicida, Dengue.  

INTRODUÇÃO: 

O Aedes aegypti é o mosquito transmissor da dengue, são de hábito diurno, 

priorizando o início da manhã e no final da tarde, tem preferência por ambientes urbanos 

e intradomiciliares, alimenta-se principalmente de sangue humano para a maturação dos 

ovos nas fêmeas (BRASIL, 2010).  

A proliferação do mosquito é feita pela postura de ovos pela fêmea em água 

parada onde acontecerá a eclosão das larvas. O tempo decorrido entre a eclosão do ovo 

e o mosquito adulto é cerca de 10 dias, sendo influenciado por fatores como a 

temperatura, que acelera esse processo (DIAS et al., 2010).  A cada ano aumenta o 

número de pessoas afetadas pela dengue no mundo, onde aproximadamente 550 mil 

desses casos o paciente fica hospitalizado podendo com isso levar cerca de 20 mil 

pessoas a óbitos (NHANTUMBO; PESSANHA; PROIETTI, 2012). 

Existem métodos que ajuda a minimizar o desenvolvimento dos mosquitos como a 

limpeza constante de caixas d‟águas, eliminação de entulhos e lixos residenciais etc. Já 

pelas empresas de controle epidemiológico da cada estado, são usados tratamentos para 

o combate do mosquito que incluem tais produtos como descrito por Coelho; Paula; 

Espíndola, (2009) e Martins e Vieira (2013), que consistem em tipos de inseticidas tais: 

Temephos; Methoprene; Diflubenzuron e o Triflumuron, que são tanto prejudiciais à saúde 

da população quanto do meio ambiente.  

O malvarisco é uma planta medicinal pertencente à família botânica das 

Lamiaceae, que é uma das famílias que possui uma grande diversidade, com 

aproximadamente 6970 a 7193 espécies e estão subdividida em 7 subfamília, 

especialmente no Brasil há cerca de 23 gêneros e 232 espécies nativas, sendo 14 delas 

no Estado do Amazonas. Uma variedade de espécies está sendo utilizada na indústria 

farmacêutica e cosmética. Pois muitas dessas apresentaram atividades farmacológicas 

importantes (SOUSA; LORENZI, 2005). 

Popularmente, o malvarisco tem sido usado por décadas para diversos 

tratamentos, principalmente doenças inflamatórias da pele e infecções (LUKHOBA; 

SIMMONDS; PATON, 2006). O óleo essencial da espécie Plectranthus amboinicus L. que 

é a ferramenta de estudo desse trabalho, possui a característica de apresentar um forte 
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aroma. Dessa espécie são conhecidos dois quimiótipos, um rico em carvacrol e outro em 

timol (MURTHY; RAMALAKSHMI; SRINIVAS, 2009).  

As literaturas demonstram que esse óleo de P.amboinicus apresenta um teor de 

até 98% de carvacrol (FENG; JIA, 2014; GONÇALVES et al., 2012; SENTHILKUMAR; 

VANKATESALU, 2010) e outros mostram que o constituinte majoritário é o timol 

apresentando um teor de aproximadamente 94% (MUÑOZ-ACEVEDO; KOUZNETSOV; 

STASHENKO, 2009).  

O Carvacrol é um monoterpeno fenol, que apresenta várias atividades 

farmacológicas como, por exemplo, a atividade antimicrobiana. Já um estudo utilizando 

uma nanoemulsão de carvacrol, demonstrou que possuía a capacidade em inibir o 

crescimento de cepas de leveduras, Zygosaccharomyces bailii, Saccharomyces 

cerevisiae, Brettanomyces bruxellensis e Brettanomyces naardenensis, e que esse efeito 

era dependente da concentração de carvacrol (CHANG; LANDSBOROUGH; CLEMENTS, 

2013). 

Diante de todas essas atividades apresentadas pelo óleo essencial de P. 

amboinicus, e para verificar sua eficácia como larvicida no combate do mosquito da 

dengue, que este trabalho tem como principal objetivo avaliar a ação do óleo essencial do 

malvarisco (Plectranthus amboinicus (Lour) Spreng) na eliminação de larvas do mosquito 

da dengue (Aedes Aegypti).  

MATERIAL E MÉTODOS.  

Trata-se de uma pesquisa descrita do tipo experimental e qualitativa, a fim de 

verificar a eficiência do óleo essencial de malvarisco sobre as larvas do mosquito da 

dengue. O estudo foi dois laboratórios distintos o Laboratório de Reprodução e Biologia 

Genética Molecular de Organismo Aquáticos da Universidade Nilton Lins e no Laboratório 

de Química de Produtos Naturais do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia - INPA. 

As folhas de malvarisco in natura foram compradas na feira do produtor na zona leste de 

Manaus, e levadas para o laboratório da Universidade Nilton Lins para a realização da 

higienização da matéria-prima e secagem.  

Após a primeira etapa que foi a aquisição da matéria-prima sua higienização e 

secagem (10 dias) e trituração. Esse material foi levado para o Laboratório de Química de 

Produtos Naturais do INPA. Para a realização da extração do óleo foi usado o aparelho do 

tipo Clevenger, utilizando 118,00g de matéria-prima seca para 3 litros de água, a 

temperatura de ebulição foi de aproximadamente 1000C, onde foi possível após 2 horas 
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de fervura observar o óleo percorrendo o aparelho para sua eliminação no final no 

Erlemmeyer. 

 Já para os testes in vitro foram usados ovos criteriosamente selecionados de 

Aedes cedido pelo laboratório de entomologia do INPA. Nesta etapa final os ovos foram 

armazenadas em estufa B.O.D a 35º para a eclosão dos ovos. Após a eclosão foram 

selecionado os estágios de larvas (L1, L2, L3 e L4), foram distribuídas em placas de 

cultura de células contendo 6 poços com um total de 10 lavas por poço e para esse teste 

foi feito em triplicata. Posteriormente foi preparado uma solução mãe a 1000 partes por 

milhões (ppm), utilizando 1 ml de óleo essencial, adicionado 4 ml de Tween 80 e 

completada com água destilada para 1000 mL de solução. Depois de feita a solução mãe 

foram feita as diluição óleo essencial nas seguintes concentrações 20, 40, 80, 100, 160, 

180, 200 e 240 ppm.  

Além dos testes foram preparados dois grupos controles sendo o primeiro apenas 

Água destilada e outro com água mais Tween 0,01%. A partir dai iniciou-se o processo de 

observação por um período de 48h com os seguintes intervalos 1h, 2h, 4h, 24h e 48h até 

que seja possível a observar a ausência de movimentos sendo então consideradas 

mortas (FAUTISNO, 2018). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das 8 concentrações testadas observou-se que as menores 20 ppm, 40 ppm e 80 

ppm, não houve mudanças significativas sobre a morte das larvas nos estádios L1 e L2, 

dessa forma não houve quantidades de mortes com percentual igual ou superior a 50% 

do total de larvas (30 und) expostas ao óleo de malvarisco. Concluindo-se que essas 

concentrações iniciais não tem nenhuma ação positiva sobres larvas como pode ser 

observado no quadro 1: 

 

Quadro 1. Relação da mortalidade das larvas de Aedes por ordem de concentração 

Per. 

Larval (30 

und) 

CONCENTRAÇÃO DO ÓLEO DE MALVARISCO 

20 

ppm 

40 

ppm 

80 

ppm 

100 

ppm 

160 

ppm 

180 

ppm 

200 

ppm 
240 ppm Media 

Desv. 

P. 

L1  03 04 12 22 30 00 00 00 8.88 10.13 

L2 02 06 15 22 30 00 00 00 9.38 10.25 
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L3 23 26 28 30 30 30 30 30 28.38 2.31 

L4 00 00 21 24 30 30 30 30 20.63 11.61 

 

Contudo as concentrações 100 ppm e 160 ppm, tiveram uma consideráveis 

eficiência principalmente nos períodos larvais das L1 e L2, no entanto essas mesmas 

concentrações houveram significância para os estádios L3 e L4. Mas observando com 

cuidado o estádio da L3 todas as concentrações testadas tiveram um resultado positivo, 

podendo ser observado um total de 23 larvas mortas para a concentração 20 ppm e 30 

larvas mortas para a concentração 240 ppm. Percebe – se que nesse estádio as larvas 

encontram-se mais sensíveis a qualquer concentração do óleo do malvarisco, não há 

informações acerca dessa informação na literatura, mas acredita-se que isso deve ocorrer 

pela transição entre os estádios L3 para a L4 deixando – a mais susceptível a 

mortalidade, já que as larvas estão entrando no final da maturidade biológica do ciclo do 

Aedes. 

O que foi possível confirmar com o trabalho aqui proposto, observando a eficiência 

do óleo essencial de malvarisco sobre as larvas de Aedes em seu período larval. Como 

pode ser observado mais cuidadosamente na figura 1 abaixo: 

Figura 1. Relação de mortes no período larval 1 

 

 

 

Para o período larval L1 foi possível observar no período de duas horas, que as 

concentrações 100 e 160ppm foram mais eficientes na quantidade de larva mostras no 
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experimento. Não sendo necessário o prolongamento dos testes para esse estádio nas 

concentrações 180, 200 e 240ppm. 

 

Figura 2. Relação de mortes no período larval 2 

 

 Os mesmos resultados foram igualmente obtidos nos estádios L2, confirmando a 

eficiência nas concentrações 100 e 160ppm, só reforçando que na concentração de 

20ppm a quantidade de mortos foi menor que no estádio L1, já podendo observar que 

quanto mais à larva se desenvolve e cresce, mais resistente ele pode se tornar sobre 

algum produto testado. 

 

 

Figura 3. Relação de mortes no período larval 3 

 

 Para tanto o período larval 3 houve eficiência para quase todas as concentrações, na 

figura 3 pode-se observar que desde a concentração 20 ppm atá a 240 ppm, houveram 

mortes significativas sobre esse estádio. Podendo assim perceber que nesse periodo 
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larval as mesas estiveram mais sensíveis a quase todos as concentrtações aqui 

estudada. Confirmando assim a eficiência do óleo essencial de malvarisco principlamente 

para larvas no estádio L3. 

 

Figura 4. Relação de mortes no período larval 4 

 

 

  Sobre o período larval L4 as concentrações 20 e 40 ppm não forma eficiente para 

esse grupo. Contudo as concentrações 80 e 100 ppm conseguiram marta 

aproximadamente 10,5% das larvas exposta a essa concentração. No entanto as 

concentrações 160, 180, 200 e 240 tiveram eficiência de 100 % na mortalidade das 

larvas. 

Dessa forma os resultados aqui obtidos sobre o uso de óleos essenciais de plantas 

como alternativa que vise eliminar como forma de larvicida as larvas do Aedes bem como 

diminuir os impactos ambientais de produtos tóxicos causam, Araújo (2014) destaca que 

os óleos essenciais possuem atividade larvicida semelhante em populações de A. aegypti 

com diferentes perfis de susceptibilidade, portanto possuem alto potencial para ser 

utilizada nos programas de controle de vetores como alternativa de manejo a resistência.  

Para tanto Gomes et al. (2016) e Furtado et al. (2005) reforçam que o óleo 

essenciais se mostram importantes como fonte de novas alternativas usando produtos de 

origem natural, levando em conta que estes podem minimizar a dependência aos 

inseticidas químicos sintéticos. Pois o óleo essencial é um produto natural e, portanto, 

menos nocivo à saúde das pessoas e dos animais domésticos, pode-se afirmar que o 

óleo essencial de malvarisco é um promissor agente larvicida natural em locais de 

crescimento de larvas do Aedes aegypti. 
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Considerando a eficiência do óleo essencial de malvarisco deve-se pela sua 

composição acerca de seus constituintes. Onde em relação aos outros componentes 

químicos do malvarisco o Carvacrol com 43,1% e o Timol 39,30% estão em maior 

quantidade na planta, com isso a eficácia sobre a morte das larvas de Aedes dos estágios 

de L1 a L4 se deve a esses dois componentes que já vem sendo estudadas de forma 

isoladas no combate de parasitos de peixes e também como larvicida de mamíferos.  

Arumugam e Swamy (2016) afirmam que o malvarisco é uma erva medicinal 

aromática de suma importância, repleta de constituintes bioativos e nutrientes para 

manter a boa saúde. Pois se mostra com alta propriedade biológica, que são atribuídas 

essa eficácia tanto em seus extratos quanto nos óleos essenciais, podendo com isso 

afirmar que o malvarisco possui grandes expectativas futuras de atender a demanda 

global por recurso natural e econômico bem como segura a cerca de trabalhos 

moleculares, da indústria farmacêutica e nutracêutica. 

CONCLUSÕES  

Verificou-se a importância de mais trabalhos que visem buscar alternativas com o 

uso de plantas nativas ou não de Manaus, em prol de diminuir o uso de inseticidas 

industriais que acabam causando inúmeros impactos ambientais e comprometam a saúde 

do homem. 

Dessa forma foi possível confirmar a eficiência que o óleo essencial de malvarisco 

tem sobre as larvas de Aedes principalmente na concentração de 160 ppm, sendo 

eficiente para todos os estágios larvais, levando sua total mortalidade por um período de 

até 2 horas. Podendo assim ser levado em consideração como um produto promissor a 

ser usado como alternativa (larvicida) no combate dos mosquitos da dengue em seus 

estágios larvais. 

Por haver poucos trabalhos que tiveram como objetivos de estudo o malvarisco, 

houve dificuldade em encontrar literatura que se disponibiliza as propriedades e 

características fieis dessa planta, que em culturas como a Índia e China é muito usada 

como produtos medicinais no combate da gripe e infecções da garganta e sistema 

respiratório. Sendo de suma importância a comprovação de sua eficácia também como 

larvicida. 
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RESUMO: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um distúrbio do 
neurodesenvolvimento que engloba déficits na interação social, comunicação e 
imaginação. Assim, com o objetivo de determinar a incidência, os níveis de gravidade, a 
frequência, evidenciar as ações diagnosticas realizadas pelos profissionais, compreender 
e identificar o processo de acompanhamento psicológico em usuários de instituições de 
apoio a pessoas com TEA do município de Manaus – AM, foi realizado o instrumento 
Childhood Autism Rating Scale (CARS) com as crianças, uma entrevista com os pais e 
um questionário com médicos de referência da área. Os resultados correspondem a 54 
crianças e responsáveis, dessa forma, foi concluído que 23 crianças possuem TEA 
severo, 15 moderado, 13 leve, sendo 1 Asperger e 4 não estavam dentro do TEA, dessas, 
40 fazem uso de medicação, 30 tem restrições alimentares, 46 são de escolas regulares, 
cujo 7 tem mediador(a) dado pela escola ou pago pelos pais. Foi aplicado o questionário 
médico com três médicos de Manaus, neste observou-se que cada médico tem sua linha 
de atendimento e tratamento nos quais levam em conta suas crenças e estudos. Assim, 
conclui-se que a aceitação da família é fundamental para o progresso da criança, a 
equipe multidisciplinar com fonoaudióloga, psicóloga, médico e pais deve-se ser contínua 
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e a incidência do autismo vem aumentando por maior preparo dos profissionais 
envolvidos no diagnóstico. 

PALAVRAS CHAVE: CARS; MULTIDISCIPLINAR; AUTISMO. 

INTRODUÇÃO 

O Transtorno do Espectro Autista - TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento 

caracterizado por prejuízos nas áreas sociocomunicativas e comportamentais (SOUSA, P 

M L et al; SANTOS, I M S C, 2018). As dificuldades na comunicação de alunos autista 

acontecem em graus variados, tanto na habilidade verbal quanto na não-verbal, ele pode 

ser associado a outras comorbidades como deficiência intelectual, dificuldades de 

coordenação motora e de atenção, hiperatividade, dislexia, dispraxia, transtorno 

depressivo e de ansiedade e, as vezes problemas com o sono, alimentação e distúrbios 

gastrointestinais (DSM-V, 2014). 

Indivíduos classificados no nível leve do TEA requerem suporte espontâneo e 

apresentam dificuldade de comunicação, falta de interação e reduzida vontade de se 

socializar, além de leve fixação nos seus interesses restritos. Os classificados em nível 

moderado requerem substancial suporte já que possuem acentuada dificuldade em 

comunicação verbal e não verbal, necessitam de ajuda para interagir e responder ao 

ambiente e apresentam muita frustração ao mudar de contextos habituais. Os de 

classificação severa requerem intenso e substancial suporte devido ao severo déficit de 

comunicação, interação muito limitada e grave reação às mudanças com consequente 

auto-mutilação. 

Para diagnóstico do TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) é importante que 

haja a interdisciplinaridade dos profissionais que acompanham a criança desde o 

nascimento. O diagnóstico do autismo é clínico, feito através de observação direta do 

comportamento e de uma entrevista com os pais ou responsáveis. De acordo com Riesgo 

(2015) como o TEA é um transtorno de comportamento, utilizam-se escalas diagnósticas 

de padrão ouro, aplicadas por profissionais da área de saúde, educadores e 

acompanhantes de indivíduos com suspeita do transtorno. A presença de transtornos do 

desenvolvimento (TDAH, TEA, TDC, TA), encefalopatias crônicas, paralisia cerebral, 

síndromes genéticas, história ou ambiente de desnutrição e carência afetiva, drogadição 

materna e doenças epilépticas, podem ajudar no diagnóstico pois tem possibilidade de 

associação com o TEA. (BRITES, 2015) 
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Nos últimos anos começou-se a debater mais sobre o TEA, porém ainda falta 

muito para termos um conhecimento expansivo sobre esse espectro, diante do fato que 

há escassez de pesquisas, projetos e qualificação profissional. Dessa forma, em Manaus, 

faz-se necessária uma pesquisa que eleve não apenas os parâmetros da região, mas 

também que deixe a sociedade, os pais, os autistas, e os profissionais mais alertas e 

cientes da real situação amazonense diante do TEA e diante disso, o que se pode fazer 

para melhora-la. Assim, está pesquisa com o seu objetivo em identificação dos níveis de 

gravidade, determinação da incidência, da frequência e evidenciação das ações 

diagnosticas e problemáticas enfrentadas pelos pais, profissionais e autistas, é de grande 

importância para o futuro, visando a expansão cientifica acerca do transtorno do espectro 

do autismo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS.  

Aspectos éticos e procedimentos gerais. 

Este trabalho de pesquisa caracteriza-se por apresentar caráter prospectivo, pela 

entrevista aos usuários e retrospectivo, através de prontuários com diagnóstico dos 

usuários de associações de apoio as pessoas com transtorno do espectro do autismo, as 

quais foram e serão mantidas em sigilo, em conformidade com o que prevê os termos de 

resolução Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 do Conselho Nacional de Saúde.  

O projeto foi apresentado a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para 

devida assinatura da Folha de Rosto (Termo de Anuência). Depois de ter obtido a referida 

assinatura, a proposta foi submetida à Plataforma Brasil da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa - CONEP e posteriormente foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

– CEP, indicado pela CONEP.  A coleta dos dados somente foi realizada após a 

aprovação do CEP de número 3.129.189. 

O estudo prospectivo foi realizado nas instituições de apoio a pessoas com TEA, 

através da aplicação do questionário Childhood Autism Rating Scale (CARS) nos autistas 

sob a orientação das psicólogas das instituições em associação a aluna, também 

realizou-se o questionário aos pais aonde houve uma conversa para melhor entender as 

pessoas com espectro do autismo e as dificuldades dos responsáveis desde a sua 

primeira observação que havia algo diferente no desenvolvimento, e em desfecho, o 

questionário médico foi aplicado pela aluna, durante o período de fevereiro a junho de 

2019 mediante permissão dos diretores e profissionais responsáveis. 
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Essa pesquisa se classifica em descritiva e de campo e de natureza qualitativa e 

as pessoas que participaram foram submetidas a uma entrevista semiestruturada com 

abordagem qualitativa, descritiva através do uso de instrumentos de pesquisa. Os 

instrumentos empregados na pesquisa foram CARS, Anamnese Infantil, Questionário aos 

Pais e Questionário Médico, como ferramentas de coleta de dados, contendo perguntas 

abertas. A CARS usa uma escala de gravidade em quatro pontos (déficit ausente, leve, 

moderado ou grave) para cada um de 14 comportamentos bem descritos, além de um 

escore diagnóstico de gravidade geral, a soma geral do escore da CARS varia entre um 

potencial de zero (sem características de autismo) a 60 (todas as características graves 

preenchidas). A Anamnese Infantil cada instituição tem o próprio questionário de acordo 

com as necessidades observadas. O Questionário Médico foi desenvolvido com 8 

perguntas abertas sobre instrumento de diagnostico e ideologias terapêuticas ao autista e 

a família, e o Questionário aos Pais tinha 6 perguntas abertas construídas pela equipe de 

pesquisa com perguntas pertinentes ao projeto como se há uso de medicação, idade da 

criança, idade do diagnostico, se estuda em escola regular ou excepcional, se há 

necessidade de mediador(a) e como a família lida e lidou com todo o processo do 

diagnóstico.  

Trata-se de um Projeto de Iniciação Científica desenvolvido pela acadêmica do 

curso de Medicina Flávia Decaris Rolim sob a orientação do professor Doutor Walter de 

Jesús García-Parra e co-orientação da professora Jaida Souza da Costa, e como 

colaboradores as professoras Adriana Andrea de Souza e Silva, Célia Cunha, Tânia 

Regina Santos de Moura, Valeria Cerqueira Ribeiro de Lima e Zenia Marcia Rodriguez-

Chacón. 

A pesquisa utilizou 3 categorias: (1) Pessoas do Transtorno de Espectro do 

Autismo, (2) Responsáveis e (3) Médicos. A metodologia de estudo e pesquisa na 

categoria (1) Pessoas do Transtorno de Espectro do Autismo envolveu observações no 

atendimento psicológico e na análise de questionários, numa amostra de 54 triagens 

referentes a usuários atendidos nas instituições de apoio, sendo 46 no Instituto do 

Autismo no Amazonas (IAAM), 07 no Espaço Viver e Aprender, 00 no Mãos Unidas pelo 

Autismo (MUPA) e 01 no Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA). Na categoria (2) 

Responsáveis envolveu a Anamnese Infantil e Questionário aos Pais, e na categoria (3) 

Médicos envolveu o Questionário Médico da cidade de Manaus – Amazonas cuja coleta 

de dados deu-se a partir de fevereiro de 2019. 

Critério de Inclusão: 
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Nesta pesquisa foram incluídas todas as pessoas atendidas nas três instituições de 

apoio que participam deste projeto e que tinham diagnostico do TEA confirmado por um 

médico. As pessoas que participaram da pesquisa concordaram de forma voluntária e 

assinaram o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). 

Nesta pesquisa, foram incluídos homens, mulheres e crianças com TEA de ambos os 

sexos, independente da etnia, religião, grau de escolaridade ou classe social. Informações 

sobre hábitos de vida como alimentação e atividade física, comorbidades e características 

clínicas foram pesquisados, com relevância para a finalidade atual do projeto. Estes 

dados são úteis aos objetivos da pesquisa. 

Critério de Exclusão: 

Foram excluídos todos os autistas que não tinham diagnóstico confirmado por um 

médico, pois a finalidade dessa pesquisa não era diagnosticar e não tínhamos autonomia 

para tal. Também foram exclusas as pessoas que não se encontram dentro do TEA, que 

não aceitaram participar de forma voluntária e que não concordaram em assinar o TCLE 

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). 

Riscos: 

Os riscos no desenvolvimento do estudo foram mínimos pois tratavam-se de coleta de 

dados e entrevista através de ficha de dados pessoais, correspondendo a possíveis 

desconfortos psicológicos leves, entretanto poderia ocorrer algum constrangimento do 

participante mediante alguma pergunta relacionada aos seus hábitos. Nestes casos, foi 

respeitada a decisão de resposta do participante em não responder eventual pergunta. 

Neste estudo, o participante podia se sentir constrangido e/ou desconfortável no 

momento da aplicação dos instrumentos de investigação. O participante poderia 

apresentar a “síndrome de jaleco branco” e/ou a não aceitação por parte da pessoa com 

TEA a realização dos testes. Entretanto, a probabilidade de ocorrência de desconforto 

decorrente da participação na pesquisa era mínima. Esses riscos foram minimizados pois 

a equipe de pesquisa era qualificada, sempre com supervisão técnica e acompanhamento 

ético. Os pesquisadores se comprometeram a suprimir qualquer tipo de identificação, 

desta forma foi garantido o sigilo e confidencialidade dos participantes e dados obtidos. 

Porém, caso o participante da pesquisa se sentisse emocionalmente fragilizado após a 

participação, receberia assistência psicológica imediatamente por parte da equipe de 
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profissionais do projeto, conforme previsto no TCLE (Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido). 

Os participantes da pesquisa tiveram a garantia de indenização por parte da equipe 

de pesquisa se acontecesse dano(s) à saúde em decorrência da pesquisa; e sua decisão 

de participar do estudo não estavam de maneira alguma associada a qualquer tipo de 

recompensa financeira ou em outra espécie. Entretanto, o participante da pesquisa 

poderia ser ressarcido de eventuais despesas, tais como: transporte e alimentação, 

quando fosse necessário. 

Nenhuma pessoa com TEA participou dos testes sem a concordância ou 

consentimento dele e/ou do seu responsável.  

Benefícios: 

Os benefícios que eram esperados com essa pesquisa era diretamente visualização 

da realidade do TEA em Manaus. Por meio da análise do estudo tem-se por benefício, a 

priori, estabelecer parâmetros a fim de melhorar o tratamento dos pacientes 

diagnosticados com o TEA e indiretamente a contribuição para o avanço cientifico mostrar 

as doenças associadas que acometem as pessoas com TEA, para associa-las aos 

eventos clínicos do paciente, confirmar a hipótese diagnostica feita pelo médico e explicar 

ao paciente e/ou responsáveis as suas alterações e peculiaridades. Assim, medidas como 

essas ajudam a perceber a evolução e o prognóstico da patologia, a frequência com que 

ela se manifesta nas instituições de apoio da cidade de Manaus. 

Entre os benefícios encontram-se também a avaliação da qualidade de vida dos 

pacientes, o acompanhamento psicológico as famílias que necessitam identificar formas 

de equilibrar as relações familiares assim como ampliar o conhecimento para pais, 

profissionais e demais interessados e concluir como está a realidade amazonense em 

relação ao TEA. 

O método de escolha da pesquisa foi coletar dados das pessoas que aceitaram 

participar da pesquisa. Não foram colhidas sem a concordância ou consentimento da 

participação no projeto da pessoa ou do responsável para os menores de dezoito anos. 
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Delineamento Experimental: 

A pesquisa utilizou 3 categorias: (1) Pessoas do Transtorno de Espectro do Autismo, 

através de observações no atendimento psicológico e na análise de questionários, (2) 

Responsáveis que envolveu o Questionário aos pais, e na categoria (3) médicos que 

envolveu o Questionário Médico da cidade de Manaus – Amazonas. 

Análise dos dados: 

Foram analisados os dados obtidos nas três categorias, quantificando as pessoas 

com TEA, a etiologia do transtorno, as características clínicas específicas e os níveis de 

gravidade (1- leve, 2- moderado ou médio e 3- severo ou grave). 

Análise estatística: 

Os dados obtidos foram armazenados em banco de dados através do Microsoft Excel 

e apresentados após análise na forma de tabelas e/ou gráficos. 

Para variáveis quantitativas foi feita a distribuição das frequências das variáveis por 

fase de aplicação assim como foram calculadas, média, desvio padrão, assim como 

percentual.  

A análise somente foi realizada após assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE). Essas análises somente foram iniciadas após aprovação do Projeto e 

Protocolo de Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do sistema CEP/CONEP. 

Sendo que os dados dos participantes da pesquisa foram mantidos em sigilo, em 

conformidade com o que prevê os termos da resolução CNS Nº 466, DE 12 DE 

DEZEMBRO DE 2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Manejo das informações após os resultados: 

Todas as informações foram repassadas as participantes e responsáveis após o 

término da pesquisa através de palestras nas instituições de apoio as pessoas com TEA 

de Manaus, para divulgação dos resultados obtidos, visando uma melhoria na qualidade 

de vida das pessoas com TEA.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 

29 
 

 Os dados relativos as pessoas do transtorno do espectro do autismo (TEA) foram 

feitos através de observações no atendimento psicológico e análise de questionários.  

No período de fevereiro a junho de 2019 foi realizado o Childhood Autism Rating 

Scale (CARS) pelas psicólogas de cada instituição e entrevista com pais pela aluna 

envolvida no projeto, todas as pessoas com TEA tinham menos de 18 anos pois era a 

predominância das instituições envolvidas. 

No gráfico 1, apresentam-se os dados de 50 pessoas com diagnostico de TEA, 

sendo que 45 eram do sexo masculino e 05 do sexo feminino, evidenciando uma 

predominância masculina que ainda não foi comprovada cientificamente. Além disso, 

conforme o gráfico 3, concluiu-se que 23 crianças possuíam nível severo, 15 moderado, 

13 leve, sendo 01 Asperger e 04 não estavam dentro do TEA.  

Os resultados foram expostos e discutidos junto aos pais e responsáveis, o que 

ajudou a entendermos as dificuldades das pessoas com TEA e de seus pais e o reflexo 

disso no desenvolvimento do autista. A estruturação familiar mostrou-se de extrema 

importância na evolução das pessoas com TEA, desempenhando um papel igualitário as 

terapias, de forma que um desequilíbrio familiar, emocional ou na continuidade das 

terapias resulta em uma serie de regressões.  

Gráfico 1: Número de pessoas com TEA por gênero. 
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Gráfico 2: Porcentagem de pessoas com TEA por instituição 

da pesquisa. 

 

 

Gráfico 3: Porcentagem de pessoas com TEA por nível de gravidade. 

 

Gráfico 4: Porcentagem de pessoas com TEA que fazem  

uso de medicação.  
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Gráfico 5: Porcentagem de pessoas com TEA com restrição alimentar. 

 

 

Na entrevista feita com os pais das pessoas com TEA envolvidas no estudo, 

observou-se, gráfico 4, que 80% das crianças fazem uso de medicação, o que preocupa 

muitos os pais, diante do fato de serem medicações, na sua maioria, controladas e para 

sentir os efeitos e entender melhor os seus filhos, já terem feito uso. Além disso, gráfico 5, 

60% tem restrições alimentares, o que está diretamente ligado ao comportamento das 

pessoas com autismo, no entanto, este não é a única variável envolvida, é necessário um 

estudo complexo em volta de cada pessoa com TEA para entende-la melhor e saber 

ajuda-la. 

Todas as crianças do estudo estão em escolas, dessas, 92% são de escolas 

regulares, cujo 14% tem mediador(a) dado pela escola ou pago pelos pais. Apenas uma 

minoria está em escolas especiais do governo.  
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Dos pais que foram entrevistados, todos relataram a dificuldade financeira e 

profissional em relação a mediador(a) nas escolas com os filhos, alguns pais fazem o 

papel do(a) mediador(a) e ficam na escola durante o horário escolar para ajudar a 

professora em qualquer eventualidade que surja. 

Por conseguinte, foi realizado o questionário médico com três médicos que 

trabalham com pessoas com espectro do autismo em Manaus, neste foram colhidas 

informações como a forma de diagnostico, linha de raciocínio no diagnóstico e 

terapêuticas. Assim, na forma de diagnóstico pode-se vê que todos os médicos fazem uso 

do instrumento da sua preferência, podendo ser CARS, M-CHAT, ATA ou Anamnese 

Infantil. Na linha de raciocínio foi observado que as queixas dos pais são ouvidas, que é 

feito uso de exames complementares, quando acha-se necessário, como auditivos, 

ressonância do crânio, eletroencefalograma, exames de triagem metabólica, além de 

poder ser feito o diagnóstico de exclusão junto a uma equipe multidisciplinar como 

profissional da psicologia, da fonoaudiologia, médico otorrinolaringologista. As 

terapêuticas utilizadas englobam terapêutica psicológica, fonoaudiológica, que dentro do 

possível, é incluído os pais, além disso, foi observado que há uso da terapia ortomolecular 

aonde é usado a linha de raciocínio de suplementação nutricional e reposição de 

vitaminas, pelo fato de haver, muitas vezes, uma restrição ou rejeição alimentar por parte 

do autista, terapia homeopática e por fim, foi visto que a terapia medicamentosa é a mais 

utilizada e muitas vezes a principal para ajudar os autistas e pais. Dessa forma, observou-

se que cada médico tem suas crenças e linha de raciocínio, influenciando nos 

tratamentos, tempo e instrumento de diagnóstico.  

 

CONCLUSÕES  

O presente estudo contribuiu para a identificação de pessoas que não se 

adequavam ao espectro do autismo, mas tinham diagnostico de TEA, a identificação dos 

níveis e frequência da gravidade e diagnóstico foram confirmadas ao olhar dos pais e 

profissionais. A estruturação familiar mostrou-se de extrema importância na evolução das 

pessoas com TEA, desempenhando um papel igualitário as terapias, de forma que um 

desequilíbrio resulta em uma serie de regressões. Uma pessoa com autismo que tem um 

acompanhamento multidisciplinar aonde há pais e profissionais juntos a favor se beneficia 

de forma extraordinária, no entanto, foi-se visto a problemática psicológica dos pais, o 

financeira e até profissionais de qualidade, assim, a falta de uma conexão entre os 

profissionais envolvidos e profissionalização prejudica a todos. O diagnóstico médico e as 

terapeutas empenhadas e preparadas a ajudar aos pais e pessoas com TEA evoluiu 
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muito, estamos com profissionais mais capacitados, porém existe uma barreira financeira 

e de vagas em locais especializados que aclama por atenção.  
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RESUMO: A leishmaniose é uma doença inflamatória causada pelo protozoário do gênero 
Leishmania. O desfecho clínico é dependente da interação do parasito e o sistema 
imunológico do hospedeiro. Células T CD4+ do hospedeiro se dividem em diferentes 
conjuntos de células T efetoras que medeiam repostas específicas contra Leishmania 
através da expressão de distintas citocinas. As células T (helper)1 pró-inflamatórias são 
produtoras de IFN-γ que atua controlando a replicação do parasito em macrófagos 
infectados. As citocinas IL-4, IL-5 e IL-13 conduzem o perfil de reposta Th2, tais repostas 
são incapazes de eliminar o parasito promovendo suscetibilidade. A IL-5 atua como fator 
estimulante para eosinófilos durante infecções parasitárias. Neste estudo investigamos o 
envolvimento do polimorfismo rs2069812 C/T do gene IL5na suscetibilidadea 
Leishmaniose Cutânea (LC)causada por Leishmania guyanensis. O polimorfismo foi 
genotipado através da técnica de PCR-RFLP em 317 pacientes com LC ativa e 164 
indivíduos saudáveis oriundos da mesma área endêmica.O alelo C esteve mais presente 
no grupo caso (52%), porém o polimorfismo estudado esteve fora do equilíbrio de Hardy-
Weinberg. É necessário aumentar o n amostral para estabelecer uma análise de 
associação genética para dizer se o polimorfismo rs2069812 C/T presente no gene 
IL5está associado como fator de risco ou proteção em pacientes com LC causada por L. 
guyanensis. 

PALAVRAS CHAVE: Leishmaniose, polimorfismo, SNP, IL-5, resposta imune. 

INTRODUÇÃO: 

Leishmaniose é uma doença infecciosa crônica complexa causada pelo parasito 

protozoário do gênero Leishmania transmitidos por vetores flebomíneos fêmea infectados. 

A doença apresenta um amplo espectro de manifestações clínicas no qual divide-se em 

duas formas principais, Leishmaniose Tegumentar caracterizada por lesões cutâneas 

ulcerosas ou lesões mucosas agressivas e Leishmaniose Visceral, afetando órgãos 

internos do hospedeiro [1].  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a leishmaniose está presente 

em 98 países e afeta principalmente regiões tropicais e subtropicais e está entre as seis 
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doenças infecto-parasitárias mais importantes. A forma cutânea é a mais comum da 

doença e cerca de 1 milhão de novos casos ocorrem por ano [2]. 

O sistema imunológico do hospedeiro influencia fortemente o progresso da 

doença. As respostas imunes específicas mediadas por células T CD4+ efetoras são 

cruciais para defesa contra Leishmaniaspp, na qual subdividem-se em distintos 

subconjuntos, tais como células T helper (Th) 1 produtoras de interferon (IFN) -γ capazes 

de induzir a morte intracelular do parasito fagocitado por macrófagos através da ativação 

da produção de mecanismos microbicidas, tais como óxido nítrico e espécies reativas de 

oxigênio. [3]. De outro lado, células Th2 são produtoras de Interleucinas (IL), como IL-4, 

IL-5 e IL-13, na qual induzem respostas anti-inflamatórias incapazes de eliminar o parasito 

e inibir respostas protetoras à infecção por Leishmaniaspp [4]. 

A IL-5 é uma citocina anti-inflamatória de 40 a 50 kDa que atua como fator de 

crescimento e diferenciação de linfócitos B e eosinófilos [5]. Evidências sugerem o papel 

de eosinófilos em infecções por Leishmaniaspp [6,7]. O gene IL5 está localizado no 

cromossomo 5 na posição 5q 31.1. Diversos polimorfismos neste gene têm sido 

amplamente estudados. A variante rs2069812 C/T no gene IL5 estão envolvidas em 

diversas desordens inflamatórias, doenças autoimunes e asma [6,7,8,9].  

MATERIAL E MÉTODOS.  

Este foi um estudo de caso-controle de associação genética e fez partede um projeto 

maior entitulado “Polimorfismos genéticos dos genes envolvidos na resposta imune e na 

cicatrização das lesões em pacientes com leishmaniose cutânea”, aprovado pelo CEP da 

FMT-HVD sob parecer do CAAE: 09995212.0.0000.0005 

 4.1. População e área de estudo 

A população de estudo foi recrutada no ambulatório da FMT-HVD. Foram recrutados 481 

participantes dentre os quais, 317 pacientes com Leishmaniose Cutânea (LC) e 164 

indivíduos controles sem histórico de LC. Todos os indivíduos eram provenientes das 

regiões endêmicas para leishmaniose localizadas nas proximidades do município de 

Manaus, rodovias AM-010 Manaus – Itacoatiara; e BR-174 Manaus – Boa Vista.  

4.2. Critérios de inclusão  
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Grupo caso. Os indivíduos eram de ambos os sexos e idade entre 12 e 65 anos. O 

diagnóstico clínico foi realizado com apoio de médicos especializados, sendo a 

leishmaniose cutânea definida pela presença de uma a seis lesões ulceradas na pele. A 

confirmação do diagnóstico foi mediada pela pesquisa direta de amastigotas de 

Leishmania em esfregaços de material escarificado da borda das lesões corado com 

GIEMSA. 

4.3. Grupo controle 

Indivíduos não afetados por LTA e sem histórico de leishmaniose, de ambos os sexos e 

idade de 12 a 65 anos, procedentes das mesmas áreas endêmicas dos pacientes com LC 

e com tempo de moradia superior a 5 anos.  

4.4. Critérios de não-inclusão 

Não foram incluídos no estudo mulheres gestantes, militares, pacientes com 

imunodeficiência ou sorologia positiva para HIV, ou apresentando estado febril para os 

indivíduos controles e aqueles que apresentarem falta de capacidade ou de vontade de 

fornecer o consentimento informado (paciente e/ou pais/representante legal).  

4.6. Genotipagem 

Foram coletado 5 ml de sangue periférico em tubos contendo EDTA como 

anticoagulante.Foram extraídos DNA das amostras de sangue coletadas, seguindo a 

metodologia de “salting-out” [12]. As genotipagens foram realizadas através do método 

PCR-RFLP (análise clássica de comprimento do fragmento de restrição). Os iniciadores 

utilizados foram senso 5‟-GAAGGTATTGGCTCATAGTAC-3‟e anti senso 5‟ 

GCTCATGGACAGAATACGTA‟3 para flanquear região genômica alvo do SNP de 

interesse.  A reação de PCR tinha o volume total de 25µL contendo 50 ng de DNA, 0.2 

pmol/L de cada primer, 40µmol/L eachdNTP, 1 U de Taq polimerase e 2.0 mmol/L MgCl2 

e tampão contendo 500mmol/L KCland 100mol/L Tris-HCL (pH 8.3). A digestão com 

enzima de restrição RsaIfoi realizada para a identificação dos genótipos referentes ao 

SNP estudado. Após a PCR, 10µL do produto foi digerido usando um mixcontendo 2U 

RsaI, 1X Cutsmartreaction buffer (50 mMPotassiumAcetate, 20 mM Tris-acetate, 10 

mMMagnesiumAcetateand 100 μg/ml BSA). 
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 Após a digestão enzimática, fragmentos foram gerados e separados por 

eletroforese em gel de agarose 3%, usando tampão TBE 1X e corado com brometo de 

etídeo. As diferenças dos fragmentos foram fotografadas sob luz UV em um sistema de 

fotodocumentação. O tamanhodos fragmentos gerados foram 147pb e 122pb. 

 4.7. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada com o softwareGraphPadPrism 7.0. Os alelos e 

genótipos dos polimorfismos foram discriminados por contagem direta. As comparações 

das frequências genotípicas e alélicas foi aplicada entre os grupos pelo teste χ2 junto com 

os OddsRatio (OR) com intervalo de confiança de 95% (IC). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

    As frequências alélicas e genotípicas são mostradas na tabela abaixo. O alelo C foi 

mais frequente no grupo caso (52%) do que no grupo controle (33%). 

Frequência Alélica e Genotípica 

Genótipos Casos Controles 

IL5 rs2069812 

C/T 

N=318 N=164 

CC 113(35%) 30(18%) 

TC 104(33%) 49(30%) 

TT 101(32%) 85(52%) 

Alelos   

C 330 (52%) 109 (33%) 

T 306 (48%) 219 (67%) 

 

CONCLUSÕES 

O polimorfismo estudado não está dentro do equilíbrio de Hardy-Weinberg.  

Portanto não é possível fazer comparações para análise de associação genética. É 

necessário aumentar o n amostral afim de evitar falsas associações. 
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RESUMO: A Leishmaniose é uma doença infecciosa crônica causada por protozoários do 
gêneroLeishmania. A doença é complexa e apresenta diferentes formas clínicas. O 
desfecho clínico é determinado por fatores ambientais e fatores de virulência do parasito, 
além dos fatores genéticos e imunológicos do hospedeiro. O inflamassomaNLRC4 é um 
complexo multiproteico que resulta na ativação da caspase-1 e induz a maturação de 
citocinas pró-inflamatórias IL-1β, IL-18 e piroptose, morte celular mediada por 
caspases.Objetivo: comparar o polimorfismo rs385076 do gene NLRC4 em pacientes 
com LC aos controles e determinar suas frequências alélicas e genotípicas.Metodologia: 
O estudo caso-controle foi realizado na FMT-HVD com 753 pacientes com LC e 717 
controles, indivíduos saudáveis da mesma área endêmica, onde o polimorfismo rs385076 
foi amplificado por PCR e feito análise do comprimento de fragmento de restrição. 
Resultado: as frequências genotípicas estão dentro do equilíbrio Hardy Weinberg e o 
estudo não mostrou associações alélicas e genotípicas quando comparado pacientes com 
LC aos controles. Conclusão: pelo fato do gene NLCR4 ser polimórfico e ter 11.295pb de 
comprimento não descartamos associação de outros polimorfismos.   
 
PALAVRAS CHAVE:Imunidade, Inflamassoma NLRC4, SNP, PCR-RFLP. 

INTRODUÇÃO 

Leishmaniose é uma doença infecciosa crônica complexa causada pelo parasito 

protozoário da família Trypanosomatidae e gênero Leishmania, é transmitida a homens e 

outros mamíferos por repasto de vetores do flebotomíneos fêmea infectados. A 

Leishmania está envolvida num espectro de doenças tegumentares, caracterizada por 
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lesões cutâneas ulcerosas ou mucosas, e viscerais afetando diversos órgãos internos do 

hospedeiro [1]. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a leishmaniose se apresenta 

em mais de 96 países, afetando principalmente regiões tropicais e subtropicais, citada 

entre as seis doenças infecto-parasitárias mais importantes.  A Leishmaniose Cutânea 

(LC) é a forma mais comum da doença no mundo e cerca de 1 milhão de casos de LC 

ocorrem por ano [2]. 

O sistema imunológico do hospedeiro tem forte influência na progressão da 

doença. A resposta específica mediada por células T CD4+ é crucial contra Leishmania 

ssp e se subdivide em Th1, que através da secreção de Interferon (IFN) –γ induzem a 

morte intracelular do parasito fagocitado por macrófago [3]. Do outro lado, as células Th2 

são produtoras de Interleucinas (IL), como IL-4, IL-5 e IL-13 e estão associadas à 

susceptibilidade à infecção por Leishmania spp [4]. Os NLRs são receptores 

citoplasmáticos, esses são capazes de reconhecer vários ligantes de patógenos, danos 

celulares e fontes ambientais. O NLRC4 faz parte da subfamília NLRC que age na 

ativação e recrutamento de caspase. Os NLRs são formadores de inflamassomas que 

ativam caspase-1 e induzem a maturação de citocinas inflamatórias IL-1β, IL-18 [5,6]. O 

inflamassoma NLRC4 tem importância significativa na secreção de IL-18 para fora da 

célula, Polimorfismo de Nucleotídeo Único SNP (T/C) neste gene foi associado a eventos 

cardiovasculares, síndromes coronarianas agudas, artrite reumatoide [7,8,9]. Temos a 

hipótese que a variante neste gene esteja envolvida na suscetibilidade ou proteção à LC 

causada por Leishmania guyanensis. 

A Leishmaniose é uma doença infecciosa que pode se apresentar de várias 

formas clínicas, essas manifestações podem ser influenciadas pelo sistema imunológico e 

genético do hospedeiro diante do protozoário. Diante de tantos avanços com estudos e 

pesquisas sobre o componente genético, bem como o mecanismo biológico responsável 

pelos efeitos genéticos observados, ainda assim é pouco conhecida. De grande interesse 

é o papel de genes envolvidos no sistema imune sobre o controle da susceptibilidade do 

hospedeiro a doenças infecciosas causadas por diferentes parasitos intracelulares. Assim, 

o presente estudo visa identificar se a variante genética rs385076C/T no gene NLRC4 

pode estar relacionada com susceptibilidade ou resistência à leishmaniose cutânea 

causada por L. guyanensis.  

O objetivo geral é analisar o polimorfismo rs385076 do gene NLRC4 em 

indivíduos com LC causada por L. guyanensis e indivíduos saudáveis (controles) 

procedentes das mesmas áreas endêmicas. Enquanto os objetivos específicos são 
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determinar as frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo citado em pacientes com 

LC e indivíduos controles e avaliar possível associação deste polimorfismocom a 

susceptibilidade ou proteção a leishmaniose cutânea. 

 

METODOLOGIA 

 

População e área de estudo 

O presente estudo foi realizado numa região de Manaus, capital do estado do 

Amazonas. Com o aumento da polução urbana houve também um crescimento da 

população rural, e essas pessoas têm como alternativa de trabalho, o campo, com 

aproximação da floresta houve o desmatando para assentamentos como agriculturas. 

Uma vez próximo da floresta essa parcela da população acaba se tornando vulnerável ao 

vetor e tornando àquela área, uma área endêmica. Os pacientes incluídos no grupo caso 

foram recrutados na Fundação de Medicina Tropical – Heitor Videira Dourado (FMT-

HVD), que é o hospital de referência para o tratamento de doenças tropicais tais como 

febre amarela, doença de Chagas, leishmaniose e outras. Somente os pacientes 

infectados comL.Guyanensise apresentando até seis lesões ulcerosas se tornaram 

participantes do grupo caso, para o grupo controle os participantes foram recrutados das 

proximidades do município de Manaus, rodovias AM-010 Manaus – Itacoatiara; e BR-174 

Manaus – Boa Vista visando que são áreas endêmicas, esse grupo compartilha 

ambientes similares ao dos participantes do grupo caso e a maioria dos participantes do 

estudo tem como atividade o trabalho agrícola além de residirem a mais de 10 anos na 

respectiva área.        

Critérios de inclusão  

Grupo caso. Os pacientes convidados a participar deste estudo foram indivíduos 

de ambos os sexos e idade entre 12 e 65 anos. O diagnóstico dos pacientes do grupo 

caso foi feito através do método de coloração de Giemsa, foi observado no microscópio e 

confirmado a presença de parasitas leishmania escarificados de lesões ulcerosas de um 

total de 753. 

Grupo controle 

O grupo controle tem um total de 717 participantes, e é composto por indivíduos 

não afetados por LTA e sem histórico de leishmaniose, de ambos os sexos e idade de 12 
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a 65 anos, procedentes das mesmas áreas endêmicas dos pacientes com LC e com 

tempo de moradia superior a 5 anos, estão sendo recrutados como grupo controle.  

Critérios de não-inclusão 

Não foram incluídos no estudo mulheres gestantes, militares, pacientes com 

imunodeficiência ou sorologia positiva para HIV, ou apresentando estado febril para os 

indivíduos controles e aqueles que apresentaram falta de capacidade ou de vontade de 

fornecer o consentimento informado (paciente e/ou pais/representante legal).  

Declaração de ética. 

O estudo foi conduzido de acordo com a declaração de Helsinque e foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de Medicina Tropical, DR. Heitor Videira 

Dourado (FMT-HVD), sob o número CAAE: 09995212.0.0000.0005. Todos os 

participantes incluindo os responsáveis por menores de idade foram devidamente 

informados e consentiram por escrito para a coleta da amostra para análise posterior. 

 Este é um estudo de caso-controle comparando pacientes sem relação de parentesco 

com LC a indivíduos saudáveis sem relação de parentesco como controles sem história 

de leishmaniose e proveniente das mesmas áreas endêmicas. 

Genotipagem leishmania 

Através de biópsia das lesões dos pacientes confirmados com a presença de 

parasitas pelo método direto, foi possível preparar o material genético para a 

discriminação das espécies L. braziliensis eL. Guyanesis, onde o protocolo foi utilizado de 

outros trabalhos[14, 15]. 

Preparação do DNA de pacientes com LC e controles saudáveis.  

Com tubo a vácuo contendo EDTA foi feito a coleta sanguínea (5 mL) e preparado 

para a extração do DNA genômico, que foi feita através do método da proteinase K e 

salting-out [13]. O processo de extração de DNA foi o mesmo para ambos os grupos 

participantes do estudo. 

Genotipagem do polimorfismo do gene NLRC4 rs385076 e Comprimento de 

Fragmento de Restrição de Ração em Cadeia da Polimerase (PCR-RFLP) 

O gene NLRC4 está localizado no braço curto do cromossomo 2 e possui 

41.295pb de comprimento o rs3865076 está localizado no éxon 2. Para a amplificação da 

região abrangendo o polimorfismo em questão foi desenhado os seguintes iniciadores 5‟- 

CCT TAT GGT GTG TCC CTG ATG C-3‟ e seu anti-senso 5‟-CTA AAT TGG ACA CCT 
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TGG AGA CTG-3‟. A reação de PCR foi feita num volume total de 25μLcontendo, 1,0 

mmol/L de MgCl2, tampão contendo 500 mmol/L de KCl e 100 mol/L de Tris-HCl (pH 

8,3),40 μmol/L dNTP, 0.2 pmol/L de cada primer forward e reverse, e 2U de Taq 

polimerase. Para a reação foi montado um programa com as seguintes temperaturas.  

Desnaturação inicial em 5min a 95°C, em seguida 45 ciclos de 15seg a 95°C – 15seg a 

55°C – 30seg a 72°C e uma extensão final de 7min a 72°C. Após o sucesso da 

amplificação foi gerado um fragmento com o tamanho de 236pb para o rs385076. A 

digestão foi feita com um volume final de 20μL, contendo 10µL de produto de PCR, 

tampão contendo 500 mmol/L de KCl e 100mol/L de Tris-HC1 (Ph 8,3), e 1U de enzima 

NLAIII. Para o rs385076 contendo 236pb, na presença do alelo T o fragmento de 236pb é 

clivado em 142pb, quando na sua ausência o fragmento continua com 236pb. Após a 

reação de clivagem os fragmentos de restrição foram separados por eletroforese em gel 

de agarose numa concentração de 3.5% corado com brometo de etídeo.  

Analise Estatística 

Através do site http://ihg.gsf.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl foi possível realizar a 

analise de regressão logística. A frequências alélicas e genotípicas foram estimadas por 

contagem direta do genes. O teste de qui-quadrado (x2), juntamente com o odds ratio e 

interval de confiança de 95% foram aplicados para comparação entre os grupos. Alem de 

aplicar o equilibrio de Hardy-Weinberg. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

As frequências dos genótipos se mostraram dentro do equilíbrio de Hardy-

Weinberg, pois não houve nenhuma evidencia que mostrasse desequilíbrio no grupo de 

pacientes com LC e no grupo controle. Na comparação de pacientes com LC aos 

controles não mostrou nenhuma associação de alelos e genótipos. As distribuições 

genotípicas entre pacientes com LC e controles não tiveram diferenças significativas se 

mostrando parecidas entre si. A frequência alélica do alelo C foi excessiva e quase 

idêntica com 72.5% em pacientes com LC e 71% nos controles. (tabela 01) 

 

 

 

http://ihg.gsf.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl
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Tabela 01 

FREQUÊNCIA DO NLRC4 EM PACIENTES E INDIVIDUOS SAUDÁVEIS 

Genótipos Caso (%) 

n=753 

Controle 

(%) n=717 

Comparação Valor-

P 

OR (95% 

CI) 

rs385076 C/C 407 (52.5%) 371 

(50.4%) 

C/C vs T/T 0.414 0.9 (0.6-

1.2) 

C/T 279 (39.9%) 275 

(41.2%) 

C/C vs C/T 0.482 0.9 (0.7-

1.1) 

T/T 67 (7.6%) 71 (8.4%) C/C vs C/T+T/T 0.375 0.9 (0.7-

1.1) 

C 1093 

(72.5%) 

1017 (71%) C vs T 0.318 0.9 (0.8-1) 

T 413 (27.5%) 417 (29%)  

Abreviações: IC, intervalo de confiança; LC leishmaniose cutânea; OR odds ratio. 

 

Como o hospedeiro tem vários mecanismos complexos de respostas 

imunológicas para LC, onde existem diversos tipos de células, citocinas e receptores que 

estão envolvidos em diversas respostas para conter ou eliminar a infecção, compreender 

como esses mecanismos funcionam é crucial [16]. Nos últimos anos os inflamassomas 

tem virado alvo de muitas pesquisas por desempenhar atividades nas respostas 

inflamatórias diante de várias doenças infecciosas, o NLRC4 responde as bactérias gram-

negativas, como por exemplo a  Salmonella, pois um monômero da flagelina que é um 

componente do flagelo de parasito da leismania, além de  eventos cardiovasculares, 

doença de Crohn e outras, já que o NLRC4 funciona como um sensor citoplasmático que 

reconhece vários sinais de DAMPs e PAMPs, ao reconhecer monômero de flagelina ou 

outros estímulos ele então forma um complexo multiproteico que resulta na ativação de 

caspaze que realiza a clivagem de IL-18 e IL-1b serem secretadas para fora da célula, e 

mutações neste gene estão influenciando muitas doenças auto inflamatórias como é caso 

de uma mutação dominante no gene NLRP3 que o dá ganho de função e causa 
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Síndromes Periódicas Associadas à Criopirina [7,8,18,19]. O imunopolimorfismo é 

bastante estudado quando se trata de suscetibilidade ou proteção frente as doenças 

infecciosas, pois um gene polimórfico é capaz de induzir respostas imunológicas a 

parasitos [17]. O estudo de Zeller T. e colaboradores mostrou uma associação do alelo T 

do polimorfismo rs385076 aos baixos níveis de IL-18 circulantes em pacientes acometidos 

de doenças cardiovasculares em Manhattan onde realizaram a abordagem inicial de 

GWA. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante da complexidade da doença e dos diversos mecanismos de defesa do 

hospedeiro o seu desfecho clinico é determinado por diversos fatores que pode ter 

influência de fatores ambientais e genéticos, então buscar compreender esses 

mecanismos é crucial. Embora estudo com o polimorfismo rs385076 não se mostrou 

associado à suscetibilidade ou proteção frente a LC, acreditamos que pelo fator de o 

NLRC4 ser um gene polimórfico e ter 41.295bp de comprimento possa ser que outro 

polimorfismo desse bloco esteja associado, então se faz necessário estudar outros 

polimorfismos. 
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RESUMO 

Na primeira década do século XX, a imagem da cidade de Manaus se apresentava 
modernizada e embelezada, de acordo com as noções de progresso da época. O impacto 
visual provocado por essa “nova” cidade encontra-se impregnado de significados. Elas 
representam não só a difusão de uma administração política, mas a propaganda do 
progresso. Naquele momento a imagem da cidade embelezada e urbanizada, atendia as 
aspirações de uma nova burguesia em ascensão, ávida para demonstrar o seu status. A 
configuração da cidade foi implementada por um plano de embelezamento na última 
década do século XIX, que graças aos excedentes econômicos provenientes da 
comercialização da borracha foi possível concretizar os projetos urbanos e arquitetônicos. 
Na nova cidade, as construções passam a refletir através da sua aparência o papel que 
tem ou pretende ter o seu proprietário, bem como o seu status dentro da sociedade 
moderna. Assim, surgem os palacetes como a tipologia da nova habitação das famílias 
abastadas da cidade. A pesquisa tem por objetivo analisar e compreender essa tipologia 
arquitetônica a partir de levantamentos documentais e fotográficos, de dados históricos e 
levantamentos de campo, e analisar sistematizar esses dados coletados em fichas. 

PALAVRAS CHAVE: Ecletismo; Palacetes; Belle Epoque 

INTRODUÇÃO 

Em arquitetura, ecletismo designa a atitude dos arquitetos atuantes no século XIX 

que utilizavam elementos - estéticos, históricos, construtivos - da história, com a intenção 

de produzir uma nova arquitetura. Os arquitetos desse período caminharam por todas as 

doutrinas e teorias do passado com o objetivo de situar a arquitetura no seu tempo. 

Encontraram no mundo antigo – inicialmente clássico, depois medieval - uma ampla gama 

de edificações para serem usadas como modelos nos novos projetos, originando assim, 

uma nova atitude de composição que irá abrir caminho para a expressão do “espírito 

eclético”. No âmbito deste trabalho, mais que uma escolha entre estilos ou uma produção 

poli estilística, considera-se o ecletismo como uma expressão arquitetônica de uma 

sociedade onde se afirmava o poder burguês ou estilo de vida burguês, e que a volta ao 

passado foi encarada como índice da sua pretendida modernidade (FABRIS, 1987). 

mailto:kedcomap2@gmail.com
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 Na nova cidade, as construções passam a refletir através da sua aparência o papel 

que tem ou pretende ter o seu proprietário, bem como o seu status dentro da sociedade 

moderna. Essa será uma das faces do ecletismo no Brasil: “a fachada explicita a 

participação do indivíduo no „grande teatro da vida urbana‟, sua adesão à moda, à 

dignidade e ao bem-estar” (SALGUEIRO, 1987, p. 107). Seguindo essa linha, Pateta 

(1987) apresenta o ecletismo como “a cultura própria de uma classe burguesa” que 

“rebaixava a produção artística e arquitetônica ao nível da moda e do gosto”.   

 Bruand (2010), mostra que o processo de transição para a linguagem eclética, no 

Brasil, teve início no final do século XIX, quando a arquitetura desenvolvida no Rio de 

Janeiro era o padrão a ser seguido, desde a influência da Missão Francesa através da 

linguagem neoclássica. As cidades brasileiras procuravam adotar o aspecto das 

metrópoles europeias e, dentre outros elementos, a arquitetura destaca-se para a 

definição dessa aparência modernizante. 

 Em Manaus, as mudanças econômicas, sociais e urbanísticas ocorridas na última 

década do século XIX, advindas da economia da borracha também irão sofrer influencias 

do contexto de urbanização e modernização das cidades brasileiras desse período. A 

disseminação dos ideais de modernidade através da Manaus da Belle Époque, tendo na 

Europa e na capital do país os centros irradiadores de padrões a serem seguidos pela 

elite da época, traz para a cidade de Manaus novos olhares sobre o espaço urbano, os 

hábitos e costumes. Assim, como afirma Dias (2007): 

A modernidade em Manaus não só substitui a 

madeira pelo ferro, o barro pela alvenaria, a 

palha pela telha, o igarapé pela avenida, a 

carroça pelos bondes elétricos, a iluminação a 

gás pela luz elétrica, mas também transforma a 

paisagem natural, destrói antigos costumes e 

tradições, civiliza índios transformando-os em 

trabalhadores urbanos, dinamiza o comércio, 

expande a navegação, desenvolve a imigração. 

(DIAS, 2007, p. 29). 

 Na primeira década do século XX, a imagem da cidade de Manaus se apresentava 

modernizada e embelezada, de acordo com as noções de progresso da época. O impacto 

visual provocado por essa “nova” cidade encontra-se impregnado de significados. Elas 
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representam não só a difusão de uma administração política, mas a propaganda do 

progresso. Naquele momento a imagem da cidade embelezada e urbanizada, atendia as 

aspirações de uma nova burguesia em ascensão, ávida para demonstrar o seu status. 

Constata-se uma assimilação crescente de elementos e materiais industrializados, além 

da diversidade dos programas de necessidades, seja na arquitetura oficial ou privada, 

incluindo as preocupações de higiene, conforto e de decoração. Como um dos resultados 

e ícone dessa modernidade temos os palacetes que passaram a ser os locais 

privilegiados da moradia burguesa. Assim foi se consolidando, como imagem da cidade 

daquela época, esta nova tipologia de grandes casas isoladas nos lotes, cercadas de 

grandes jardins e espacialmente organizadas para atender a nova forma de morar, 

ditadas pelos códigos de obras, mas principalmente embelezadas pelo repertorio eclético 

ditado por todo o país. 

 Dessa forma, o objeto de pesquisa deste projeto de iniciação cientifica é a 

produção arquitetônica dos palacetes e palácios do final do século XIX e inicio do século 

XX, na cidade Manaus/AM, tendo no ecletismo referencias de ideais e padrões a ser 

seguido.   

MATERIAL E MÉTODOS 

Para realizar o trabalho e alcançar os objetivos propostos foram adotados os 

seguintes procedimentos metodológicos apresentados e estruturados em etapas: 

Analise Historiográfica: o procedimento metodológico a ser utilizado nessa etapa 

será a análise historiográfica que consiste em investigar os acontecimentos 

e processos de um determinado passado histórico. Assim, serão analisados 

trabalhos sobre o desenvolvimento do Ecletismo, no final do século XIX e início 

do XX, a fim de se obter um panorama geral dos seus aspectos ideológicos e sua 

disseminação na cidade de Manaus/AM. 

Pesquisa de Campo: a pesquisa de campo a ser realizada na cidade de Manaus, 

objetiva recolher e registrar de maneira ordenada, os dados sobre a produção 

arquitetônica dos palacetes, durante o período conhecido como Belle Époque. 

Análise e desenvolvimento gráfico: A análise gráfica consiste na elaboração de 

desenhos e gráficos que irão ajudar na compreensão da composição da 

arquitetura dos palacetes ecléticos de Manaus, através da leitura dos elementos 

ornamentais, estrutura, materiais, sistemas construtivos, tipologias, usos, etc. 
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Análise conceitual: através da análise conceitual espera-se encontrar e 

compreender as características físicas – tipologia e programa - que representavam a 

modernidade e civilidade erigidos na cidade de Manaus, através da arquitetura eclética 

dos palacetes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ideia de modernização da cidade é concebida na medida em que são obedecidos 

os padrões, os valores e os costumes do mundo moderno de influências europeias. Na 

primeira década do século XX, a imagem da cidade de Manaus se apresentava 

modernizada e embelezada, de acordo com as noções de progresso da época. Para 

Mesquita (2005), não há dúvida que “essas características foram intencionalmente 

confeccionadas a partir de uma concepção de cidade que permeou todo o trajeto de sua 

construção: das ações políticas à escolha dos projetos a serem implantados” 

(MESQUITA, 2005, p.12).  

O impacto visual provocado por essa “nova” cidade encontra-se impregnado de 

significados. Elas representam não só a difusão de uma administração política, mas a 

propaganda do progresso. Naquele momento a imagem da cidade embelezada e 

urbanizada, atendia as aspirações de uma nova burguesia em ascensão, ávida para 

demonstrar o seu status. A configuração da cidade foi implementada por um plano de 

embelezamento na última década do século XIX, que graças aos excedentes econômicos 

provenientes da comercialização da borracha foi possível concretizar os projetos urbanos 

e arquitetônicos. Constata-se uma assimilação crescente de elementos e materiais 

industrializados, além da diversidade dos programas de necessidades, seja na arquitetura 

oficial ou privada, incluindo as preocupações de higiene, conforto e de decoração.  

As novas moradias – os palácios e palacetes – exibiam espaços distintos das 

antigas construções coloniais, térreas e assobradadas, tanto nos elementos estéticos 

quanto na sua tipologia e implantação no terreno. As preocupações com a salubridade 

dos ambientes, em particular dos quartos, efetiva-se com a eliminação das antigas 

alcovas, a construção do porão alto e a implantação no terreno, agora com jardins e 

entrada lateral, rompendo definitivamente, com a antiga tradição colonial.  

Neste sentindo, Reis Filho (2004) afirma: 

As primeiras transformações verificadas então 

nas soluções de implantação ligavam-se aos 

esforços de libertação das construções em 

relação aos limites dos lotes. O esquema 
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consistia em recuar o edifício dos limites 

laterais, conservando-o frequentemente sobre 

o alinhamento da via pública. Comumente o 

recuo era apenas em um dos lados; do outro, 

quando existia, reduzia-se ao mínimo. (REIS 

FILHO, 2004, p. 44). 

 Em Manaus, assim como em outras cidades brasileiras, foi necessário alterar os 

códigos municipais urbanos a fim de atender os preceitos de higienização e salubridade 

postos em prática a partir de então. Dessa maneira, a moradia burguesa dos palacetes, 

seguindo um modo de vida moderno, trazia em sua tipologia um programa bem definido 

de estar e serviço no pavimento térreo, a área intima e de descanso no pavimento 

superior e o porão alto, que além de ser um recurso a favor da salubridade, também era 

usado como espaço para os empregados e/ou depósito.  

 Para este trabalho foi elaborada uma ficha cadastral, no qual as informações 

coletadas e analisadas das edificações foram sistematizadas, através de textos 

descritivos do seu histórico e características arquitetônicas relevantes, plantas e 

fluxogramas, além de fotos atuais. Abaixo, apresentamos três tipologias de palacetes 

ecléticos, localizados no centro histórico da cidade de Manaus, como resultados das 

análises gráficas.  

1. Palacete Eduardo Ribeiro: O palacete “Casa Eduardo Ribeiro”, como é conhecido 

por ter sido moradia do ex Governador Eduardo Gonçalves Ribeiro, no período de 

1890 a 1900, fica localizado no Antigo Bairro São José, Centro de Manaus. O 

palacete caracteriza-se pelo porão alto, no qual se destinava a área de serviço, 

onde os empregados passavam a maior parte do dia, e seu acesso principal pela 

lateral da edificação. A residência é composta por dormitório, circulação vertical e 

horizontal, dispensa e cozinha, com o acesso ao primeiro pavimento pelo lado 

oposto a entrada lateral principal, a qual era composta por sala de reunião, 

varanda, gabinete, elevador de serviço e salão de festa. No segundo pavimento 

encontra-se a área privativa, composta por dormitório, oratório, gabinete pessoal, 

hall da escada e varanda (Fichas 01 e 02). 

2. Palacete 5 de Setembro: O palacete 5 de setembro, construído em 1908, possui 

uma característica estilística peculiar por apresentar em sua composição 

elementos de inspiração Mourisca, como os arcos e frontão (Fichas 03, 04 e 05). 

3. Palacete Provincial: O Palacete Provincial foi construído em 1861 para ser 

residência do Capital da Guarda Nacional, Custódio Pires Garcia e em 1874, 
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passou a abrigar simultaneamente, várias repartições públicas. A edificação está 

“solta” do lote, com jardins em seu entorno. Possui uma fachada simétrica, que 

remete ao neoclassicismo, no entanto, o seu frontão curvo e seus elementos 

ornamentais o caracterizam como eclético (Fichas 06, 07 e 08). 

4. Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista: A atual Biblioteca Pública 

Municipal João Bosco Pantoja Evangelista foi construída em 1908 para ser 

residência de uma família portuguesa. O ano de sua construção aparece adornado 

na fachada sudeste e a data de 1907 nas telhas cerâmicas fabricadas pela 

“Cerâmica Saraiva de Carvalho”, em Lisboa, Portugal. A residência possui janelas 

com balcão entalado em ferro fundido e uma varanda balaustrada em sua lateral 

sustentada por colunas em ferro (Fichas 09, 10, 11 e 12). 

5. Palácio Rio Negro: O Palácio Rio Negro ou “Palacete Scholz”, foi construído nos 

primeiros anos do século XX, pelo empresário alemão e exportador de borracha, 

Waldemar Sholz, para ser sua residência. A edificação tem dois pavimentos e três 

corpos, que são unidos por uma varanda cercada por balaústres e sustentada por 

colunas compósitas, a variação de elementos decorativos cria uma dinâmica de 

cheios e vazios em sua fachada principal (Fichas 13, 14, 15 e 16). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desafio de estudar e analisar o período identificado como Belle Époque 

Manauara, é avançar na pesquisa historiográfica da arquitetura, do final do século XIX e 

início do século XX, através da análise dos palacetes ecléticos, com enfoque nos 

aspectos simbólicos e construtivos da arquitetura. O abandono e as alterações sofridas 

pelos imóveis ao longo do tempo, somados ao interesse do mercado imobiliário sobre os 

lotes em que estão inseridos, também motivaram o interesse pelo registro desse tipo de 

tipologia habitacional que inovou a casa e o morar de uma parcela da sociedade 

manauara. Deste modo, se faz necessário à continuidade da pesquisa para ampliação de 

acervo técnico, dos edifícios históricos ecléticos localizados na área de tombamento, bem 

como a composição histórica arquitetônica da cidade de Manaus.  
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RESUMO: O pirarucu apresenta características zootécnicas satisfatórias, tais como: 
rápido crescimento e rusticidade ao manuseio. Sabe-se que o valor nutritivo e os preços 
dos peixes dependem da textura da carne. A composição química do peixe pode variar 
conforme a época do ano, sexo e a parte do corpo a ser analisada.  Este trabalho avaliou 
a composição centesimal de macho e fêmea do pirarucu. Na análise da composição 
centesimal foram utilizados 32 exemplares de pirarucu, efetuadas amostras de 100 g de 
cada animal, composta de 50 g do músculo dorsal e 50 g do músculo ventral, total de 64 
cortes (amostras). As análises foram realizadas no Laboratório de Análise de Alimentos 
da Universidade Nilton Lins. A umidade foi determinada considerando-se a perda de peso 
durante a pré-secagem, somando ao peso perdido, as alíquotas do material forem 
submetidas à temperatura de 105 °C até obter o peso constante. A proteína bruta foi 
calculada utilizando a determinação do nitrogênio total, pelo método de micro-Kjeldahl. Os 
lipídios totais foram extraídos por extração contínua com solvente Hexano num extrator 
intermitente em aparelho Soxhlet e as cinzas foram determinadas em amostras 
incineradas em mufla a 550 °C. O resultado foi comparado entre diferentes tempos e foi 
utilizada análise de variância de dois fatores para medidas repetidas (Two-way ANOVA). 
As diferenças nas composições centesimais no pirarucu foram encontradas entre os 
cortes, ao longo do tempo e nos perfis entre os gêneros, contudo os peixes com peso de 
abate são semelhantes, não sendo necessária uma produção de peixes monosexo.  
 

PALAVRAS CHAVE: CONSUMO; DORSO; GÊNERO; VENTRE. 

1 INTRODUÇÃO: 

O pirarucu (Arapaima gigas) é popularmente conhecido por ser o maior peixe de 

escamas de água doce do mundo (NUNES et al. 2012) sendo também uma espécie de 

grande interesse para a piscicultura nacional e internacional por apresentar 

características como: rápido crescimento, rusticidade ao manuseio (SOUSA, 2017) e 

boa aceitação de dietas artificiais quando devidamente treinado (CAVERO et al. 2003). 

Na região amazônica a carne do pirarucu é um item bastante valorizado por não 
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possuir espinhas intramusculares e apresentar uma coloração rósea (ONO et al. 2004), 

sendo comercializada em forma de mantas ou postas nas feiras e supermercados 

(PINHEIRO, 2014). 

Por ser uma das espécies mais apreciadas na culinária regional com diversos 

pratos feitos a partir da sua carne, principalmente do filé (SOUSA, 2017), é essencial 

que sua carne contenha características qualitativas que garantam a segurança 

alimentar e nutricional esperadas pelo consumidor (FREITAS, 2013). A avaliação 

destas características qualitativas da carne de pescado pelo consumidor, na hora da 

compra, é possível através do cheiro, cor da escama e firmeza da carne (SNA, 2014), 

sendo este o método mais antigo e confiável para a avaliação do frescor do pescado, 

que também é utilizado na indústria do pescado como um dos métodos de controle de 

qualidade de seus produtos (SILVA et al. 2016). No entanto, a análise sensorial é 

considerada subjetiva, uma vez que depende de órgãos do sentido e outros fatores 

externos que cercam o local de avaliação e a capacidade de julgamento do analista, 

tornando, portanto, é necessário dados com resultados obtidos por análises físico-

químicas e microbiológicas que completarão e atestarão os resultados da qualidade do 

produto analisado (GONÇALVES, 2011). 

As análises físico-químicas e microbiológicas consistem em técnicas de aceitação 

universal e possíveis de serem reproduzidas em laboratório, em qualquer parte do 

mundo (GONÇALVES, 2011). Em especial, as que visam analisar as características 

nutricionais do pescado, como a análise centesimal, consiste na discriminação dos 

teores de proteínas, extrato etéreo, matéria mineral, umidade (IAL, 2008). Essa técnica 

é de fundamental importância para a padronização de produtos alimentares assim 

como para o fornecimento de subsídios para decisões de caráter dietário (SIMOES et 

al. 2007).  

Estudos bromatológicos são importantes na avaliação da composição de pescados, 

pois determinam os valores nutricionais dentre as variadas espécies e partes comestíveis 

de uma mesma espécie. Para Geiger (1962), este estudo é essencial para analisar a 

composição de todas as partes do corpo do peixe, pois, segundo o autor diferentes partes 

podem não ter o mesmo teor de proteína, assim como a carne branca pode conter menos 

proteína quando comparada a carne escura de um mesmo peixe. Outros fatores como 

métodos de captura, beneficiamento (SIMÕES et al. 2007), tamanho, ciclo reprodutor, 

estação do ano, dieta, estado nutricional e sexo (GONÇALVES, 2011) também podem 

influenciar na composição centesimal do pescado. 
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Machado e Foresti (2009) atribuíram a influência do sexo na variação da 

quantidade de proteína presente nos filés do curimbatá (Prochilodus Lineatus), ao 

observar que os machos apresentaram níveis mais elevados de proteína que as fêmeas. 

Variações no conteúdo lipídico influenciado pelo sexo do animal também já foi reportado 

em estudos com a truta-arco-íris (Oncorhyn chusmykiss) (SATUÉ; LÓPEZ, 1996) e com o 

bagre da mesopotâmia (Silurus triostegus) (KAÇAR et al. 2016) no qual foram 

encontradas diferenças significativas na quantidade de ácidos graxos entre machos e 

fêmeas. Sabe-se que as pesquisas que abordam a quantificação dos valores nutricionais 

em cortes de pescado são informações dietéticas essenciais para sua comercialização 

(LIMA, 2012). Desta maneira, o presente estudo buscou investigar se há influência na 

composição centesimal relacionado ao gênero macho e fêmea nos teores de proteína, 

lipídios, cinzas e proteínas através de cortes dorsais e ventrais do pirarucu. 

  

2 MATERIAL E MÉTODOS.  

2.1 Local do experimento 

O experimento foi devidamente aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) do Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia – INPA, sob o nº de 

registro 0001/2018, SEI 01280.000193/2018-08. O manejo dos peixes para este 

trabalho foi realizado nas dependências da Estação Experimental de Aquicultura da 

Coordenação de Tecnologia e Aquicultura (COTEI), do Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia (INPA) (Figura 1), acompanhado durante o período de junho de 2018 a 

fevereiro de 2019.   

 

                                  Figura 1 – Tanques de criação dos pirarucus no INPA - Fonte: 

Google Earth 
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2.2 Manejo experimental 

Inicialmente foram utilizados 114 juvenis microchipados (AnimallTAG® - Korth 

RFID Ltda, São Carlos, SP) de pirarucu (aproximadamente 800 g de peso vivo), em três 

tanques de alvenaria de 120 m2.  

Os peixes foram alimentados inicialmente quatro vezes ao dia até a saciedade 

aparente, com ração comercial (PresenceNutripiscis®; granulometria de 15mm; 40% de 

proteína bruta), passando em seguida a serem alimentados apenas duas vezes ao dia, 

devido o melhor aproveitamento da ração. A renovação de água nos tanques foi realizada 

por reposição da água perdida por evaporação e infiltração. Os dados das variáveis 

ambientais (temperatura, oxigênio dissolvido, pH, amônia total, nitrito e nitrato) foram 

aferidas a cada 15 dias. 

2.3 Delineamento experimental 

O delineamento experimental foram blocos casualizados (DBC), no qual o tratamento 

foi o sexo (macho e fêmea) e a porção corporal analisada do animal (ventrecha e dorso), 

e a variável independente o tempo (material biológico coletado em quatro diferentes 

tempos) ao longo da fase de engorda do pirarucu, com peixes de peso inicial de 800 g até 

o peso comercial de abate (~ 10 kg). A repetição foi o peixe microchipado e as unidades 

experimentais foram os tanques. Sendo os tratamentos distribuídos de forma aleatória em 

cada unidade experimental. 

2.4 Coleta do material biológico 

Para a coleta do material biológico foram escolhidos de maneira aleatória 15 

exemplares de pirarucus, sendo 5 de cada viveiro, estes foram anestesiados por aspersão 

direta nas brânquias com eugenol em solução aquosa de 60 mg L-1 (HONCZARYK; 

INOUE, 2009), em seguida eutanasiados por secção medular (CFMV, 2002), onde 

posteriormente procedeu-se a filetagem de amostragem para a análise da composição 

centesimal. As amostras foram armazenadas em gelo e posteriormente congeladas a -20 

ºC até as análises posteriores.  

2.5 Análises histológicas  

As informações referentes ao sexo dos animais foram processadas por análises 

histológicas, sendo executado por outro projeto de pesquisa, nível mestrado. Após a 
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conservação do material no álcool a 70 % o material foi clivado, desidratado e incluído em 

paraplat. Em seguida foram feitos cortes de 3 a 4 mµ com auxílio do micrótomo. 

Finalizando o processo histológico, as lâminas foram coradas pelo método de coloração 

HE (hematoxilina eosina) e observadas em microscopia de Luz para a identificação do 

sexo. Todo este processo foi realizado no Laboratório Temático de Microscopia Eletrônica 

e Nanotecnologia do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia – INPA.  

2.6 Análises da Composição Centesimal 

As amostras foram separadas entre machos e fêmeas, efetuadas a partir de 

amostras de 100 gramas de cada animal, compostas por 50 g do músculo dorsal e 50 g 

do músculo ventral (figura 2). Para tanto, os filés foram triturados com auxilio do triturador 

de carne, para que se transformasse em uma massa homogênea, posteriormente foi 

retirada 15 gramas de quantidades para as análises. As análises foram realizadas no 

Laboratório de Análise de Alimentos da Universidade Nilton Lins, seguindo a metodologia 

descrita pela AOAC (2012) e IAL (2008).  

 

Figura 2 – Dorso e ventre do pirarucu Fonte: Thalison Lima. 

2.6.1 Umidade 

 Em triplicata, as cápsulas foram colocadas em estufa por tempo suficiente para a 

eliminação da umidade ambiente e, em seguida transferida para o dessecador para 

posterior pesagem em balança analítica. Após, acrescentou-se nas cápsulas 15 a 20 g de 

amostra e procedeu-se a aferição do peso da cápsula mais a amostra. Posteriormente, 

foram transferidas para a estufa onde permaneceram por 10 horas a 105 ºC. Decorrido o 

tempo de permanência foram retiradas da estufa, transferidas para o dessecador por 5 

minutos e pesados novamente para determinação do peso das amostras em matéria 

seca.  
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 Os dados obtidos foram aplicados na fórmula abaixo, sendo o resultado expresso 

em percentual de umidade por grama de amostra (%).  

U= (CA-CV/N)*100 

Onde: 

U= umidade 

CA= cápsula com amostra 

CV= cápsula vazia 

N= peso integral da amostra 

2.6.2 Cinzas 

 Foram pesados cadinhos de porcelana vazios na balança analítica e anotado o 

valor, em seguida foi acrescentado 3 g de amostra e anotado o peso novamente. Após 

esse procedimento, os cadinhos foram levados ao bico de Bunsen e, em seguida 

submetidos à incineração em mufla a 550 °C, resfriados no dessecador com 

posteriormente pesagem em balança analítica.  

Os dados obtidos foram aplicados na fórmula abaixo e o resultado expresso em 

percentual (%) por grama de produto analisado.  

C= (CA-CV/P)*100 

Onde: 

C= cinza 

CA= cadinho com amostra 

CV= cadinho vazio 

N= peso integral da amostra em gramas 

 

2.6.3 Lipídios 

 Os balões vazios utilizados nos procedimentos foram previamente secados em 

estufa por 1 hora e transferidos ao dessecador. Após, foram pesados cartuchos (feito de 
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papel filtro) contendo 3 g de amostra seca macerada a qual foram transferidos e 

posteriormente inoculadas no tubo do aparelho de Soxhlet. Ao balão vazio foram 

acrescentados 130 ml do solvente Hexano, seguindo para encaixamento no tubo do 

aparelho de Soxhlet, permanecendo desta forma por 6 horas para extração da fração 

lipídica através de recuperação do solvente. Quando observado o aparecimento da fração 

lipídica o balão seguia para estufa para evaporação do solvente e resfriamento em 

dessecador com posterior pesagem em balança analítica. Os dados foram inseridos na 

fórmula abaixo e os resultados expressos em (%): 

BL= (BA-BV/N)*100 

Onde: 

BL= Balão 

BA= Balão com amostra 

BV= Balão Vazio 

N= Peso da amostra em gramas 

2.6.4 Proteínas 

Foram separados 0,80 a 100 g de amostras secas, envelopados em papel toalha e 

inserida em tubos de digestão contendo uma pitada de mistura catalítica e 5 ml de ácido 

sulfúrico. Em seguida, os tubos foram aquecidos inicialmente até 100 °C, em bloco 

digestor e, por conseguinte, regulado gradativamente a cada 15 minutos em 50 °C, até 

atingir 350 °C. A partir disto, os tubos permaneceram sob aquecimento até que o líquido 

contido em seu interior apresentasse coloração transparente, indicando a conclusão do 

processo de digestão. Após resfriamento, foram adicionados 10 ml de água destilada em 

cada tubo contendo o material digerido e em seguida, 20 ml de solução de hidróxido de 

sódio 50%. Essa mistura foi submetida, em equipamento destilador de nitrogênio, onde o 

Erlenmeyer contendo 10 mL de solução de ácido bórico foi disposto na saída do 

destilador, para recolhimento de 150 mL de material destilado. O material recolhido foi 

submetido à titulação da solução de ácido clorídrico 0,02 N, até viragem da cor azul para 

rosa, sendo registrado o volume de HCl gasto. 

 Os dados obtidos nesse processo foram aplicados na fórmula abaixo. Os 

resultados foram expressos em percentual (%) de proteína por 100 gramas de produto.  
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NT = [(Va – Vb) x N x f x 0,014 x 100] ÷ P  

Onde:  

Va = volume de HCl gasto na titulação da amostra;  

Vb = volume de HCl gasto na titulação do branco; 

N = normalidade do HCl;  

f = fator de correção da solução de HCl;  

P = peso da amostra 

2.6.5 Análises estatísticas 

Os pressupostos como a normalidade e homocedasticidade foram testados. O 

resultado das análises foi comparado entre os cortes (dorsal e ventre) relacionando o 

gênero dos peixes nos diferentes tempos (março, setembro, dezembro e fevereiro), no 

qual foi utilizada análise de variância com dois fatores para medidas repetidas (Two-way 

ANOVA). Todos os testes foram realizados ao nível de significância de α=0,05, sendo 

expressos como média± DP. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o objetivo geral desse trabalho era comparar a composição centesimal de 

diferentes cortes (ventre e dorsos) de pescado entre os dois sexos macho e fêmea do 

pirarucu. Para tal análise foram usados os protocolos da bromatológicas, onde essa 

técnica consiste no estudo da composição química dos alimentos, bem como sua ação no 

organismo, seus valores energéticos, propriedades físicas, químicas e sua toxicologia. 

Dessa forma obtiveram-se os seguintes resultados. 

Em manter o conforto e cuidados na manutenção dos peixes eram realizado 

análises dos parâmetros de qualidade de água onde os mesmo apresentaram as 

seguintes variações: pH, oxigênio dissolvido, amônia, nitrito e nitrato, apresentaram os 

seguintes resultados 6,7±0,19; 30,8± 0,38; 9,1±1,7; 0,60±0,6; 0,35±0,1; 2,04±0,6 

respectivamente durante o período experimental, estando estes valores médios 

encontrados de acordo com os limites recomendados para a espécie (SEBRAE, 2013).  

As análises histológicas para a confirmação quanto ao sexo, foi realizada com as 

gônadas sexuais de cada peixe, onde as análises apresentaram as seguintes 

características: nos machos, presença de cistos de espermatogônias e espermatócitos 
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Figura 2: Corte histológico longitudinal de gônada de pirarucu, A machos e B fêmeas. 

Coloração HE. 40X (100X). 

 

(figura 1A), e nas fêmeas, presença de ovócitos em crescimento primário e vitelogênico 

(figura 1B).  

 

 

 

 

 

 

 

Após as análises da confirmação quanto ao sexo do pirarucu, foi possível a 

realização da etapa seguinte que foi as analise centesimais dos cortes (dorso e ventre), 

para esse estudo as análises as variáveis aqui analisadas forma: umidade, cinza, li

pídeos e 

proteínas.  

B A _____ _____ 
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Figura 3 – Composição centesimal do pirarucu (Arapaima gigas) entre os sexos (macho e 

fêmea) ao longo do período de engorda (4 coletas – março, setembro, dezembro e 

fevereiro). Onde D= dorso e V= ventre. Letras diferentes indicam diferenças significativas 

(p>0,05) entre os cortes nos diferentes tempos. 

A umidade apresentada no gráfico (fig. 3) é possível observar que não houve 

diferenças entre os cortes, exceto fêmeas da coleta 4, mais não em relação ao sexo dos 

peixes, para tal na coleta 4 observa-se uma variação sobre as fêmeas, que apresentaram 

um teor de umidade aproximado de 75% a 80% nos cortes entre o dorso dos ventre.  

Esses resultados também foram possíveis ser observado em um estudo realizado por 

Oliveira, et al (2014) onde foi possível observar essa mesma variação para a mesma 

espécie aqui estudada para as mesmas formas de corte ventre e dorso do pirarucu (79,51 

± 0,52% e 77,88 ± 0,53%). Contudo um estudo feito por Goes, et al. (2015) que verificou a 

composição centesimal do filé de jundiá (Rhandia vaelezi) entre machos e fêmeas, 

observou os valores de umidade (77,10%) bem próximos aos resultados encontrados 

neste trabalho. Para tal resultado acredita-se que as partes que apresentaram um teor 

maior de umidade sejam pelo início das mudanças biológicas decorrentes ao processo 

biológico das fêmeas que necessitam acumular mais quantidade de água em seu corpo. 

Os valores médios de cinzas (fig. 3) não apresentaram diferença entre cortes 

(dorsal e ventral), somente na coleta 2 houve diferença entre dorso e ventre  nas 

amostras de fêmeas, sendo um valor superior a este mês, enquanto nas demais coletas 

apresentou o índice de cinzas inferior aos machos, com diferença de macho 4,7% e 

fêmea de 3,9% cinzas no total, e essa variação foi diferente como o observado no estudo 

de Goes, et al. (2015) para a espécie jundiá (Rhandia quelen) no qual encontraram o valor 

de cinzas em torno de  2,9% tanto no filé de macho quanto fêmea desta espécie. Os 

valores médios de cinzas totais para o pirarucu aqui mostrado é de aproximadamente 4%, 

são superiores quando comparados a outras espécies.  Assim como o estudo realizado 

por Botelho et al. (2017) com as espécies pacu (Piaractus mesopotamicus), pirapitinga 

(Piaractus brachypomum) e tambaqui (Colossoma macropomum) no qual observaram 

valores médios de cinzas com percentuais de 2,73% 2,70% e 2,75%, respectivamente. 

Esta variação nos valores de matéria mineral é esperada entre espécies, no entanto 

também pode ser influenciada pela presença de ossos, fibras ou espinhos no processo de 

trituração da carne, gerando variação de resultados até mesmo entre indivíduos da 

mesma espécie (COSTA, et al. 2014; GARCIA-TORCHELSEN, et al. 2011), desta forma, 
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possivelmente as variações encontradas para o pirarucu neste estudo podem ser 

justificadas devido as variações entre individuais, podendo estas variações estar 

relacionado ao gênero e tamanho (coleta) dos peixes. 

Os valores médios de lipídios totais (Fig. 3) para o dorso de machos foram de 

2,63% e para as fêmeas foram de 2,77%, já para ventre nos machos o valor médio 

encontrado foi de 13,13% e em fêmeas 13,02% durante todas as coletas, no entanto, 

lipídios de machos e fêmeas diferiram-se em determinadas coletas, podendo observar 

que na coleta 1 e 2 o teor de lipídios no macho houve diferença (p<0,05) comparado a 

coleta de 3 (dezembro), enquanto o teor em fêmea permaneceu semelhantes (p>0,05) a 

outras coletas. O conteúdo de lipídios pode variar de 0,1% a 20% entre dorso e ventre 

(CECCHI, 2003), sendo que Oliveira, et al. (2014) ao avaliar também em pirarucu a região 

dorsal e ventral encontraram valores médios de  2,49 e 19,91%, respectivamente.   Já o  

padrão dos níveis de lipídios ao longo do tempo ter sido diferente entre os gêneros, pode 

ser devido a o fato de que independentemente da movimentação deles ser restrita ao 

espaço de criação e, consequentemente podem ocasionar maior deposição de gordura 

em determinadas regiões do corpo, as atividade natatórias exercida pelos peixes podem 

ser diferentes entre os gêneros (dominância) por serem associadas a movimentos 

migratórios de reprodução  e/ou alimentação (ARBELÁEZ, et al. 2002), assim as 

diferenças entre os cortes é uma característica da espécie e o seu perfil ao longo do 

tempo, pode ter interferência devido ao gênero, contudo esta diferença não foi observado 

em peixes com peso próximo ao de abate (10kg).  

Para o resultado de proteínas (fig. 3) apresentou comportamento de valores 

inversamente proporcionais ao teor de lipídios para os cortes em todas as coletas. Onde o 

dorso do macho apresentou o valor de 32,2% e ventre 24,2%, enquanto o valor da fêmea 

foi de 31,1% para dorso e 23% para o ventre. Os valores médios de teor protéico (dorsal e 

ventral) em todas as coletas neste estudo apresentaram valores bem acima do 

encontrado por Oliveira, et al. (2014) (18,53±0,13 para região dorsal e 17,53±0,38 

ventral). Mesmo com base nos percentuais de proteína encontrados nos dois cortes, o 

pirarucu pode ser considerado uma espécie altamente protéica, segundo Stansby e Olcott 

(1968), principalmente na região dorsal. Desta forma o músculo dorsal pode ser 

considerado magro e o ventral com baixo teor de gordura (ACKMAN, 1989). Contudo foi 

observado diferença no padrão ao longo do tempo, sendo que as fêmeas da coleta 1 e 2 

difeririam nos níveis de proteína dorsal (p<0,05), esta diferença pode ser devido ao 

possível dimorfismo no crescimento entre os gêneros (CARNEIRO et al. 2004). 
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4 CONCLUSÕES  

As diferenças nas composições centesimais no pirarucu foram encontradas entre 

os cortes e, também ao longo do tempo e nos perfis entre os gêneros, contudo os peixes 

com peso de abate são semelhantes, podendo assim descartar a necessidade de uma 

produção de peixes monosexo. 
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RESUMO: O tambaqui Colossoma macropomum é o peixe nativo mais produzido na 
atualidade e sua criação tem se intensificado nos últimos anos, especialmente na região 
Amazônica. Somado a isso, entraves sanitários vêm surgindo, como é o caso do 
parasitismo pelo acantocéfalo Neoechinorhynchus buttnerae, um endoparasita que tem 
impactado o setor. Neste contexto, o uso de produtos obtidos de plantas medicinais 
representa um recurso promissor para o controle da parasitose por N. buttnerae. Este 
trabalho avaliou a eficácia antiparasitária in vitro dos compostos isolados de plantas 
(citral, carvacrol e timol) de forma separada e em combinação (na proporção de 1:1) 
contra N. buttnerae do peixe tambaqui. As concentrações testadas para cada composto 
isolado e para as combinações foram de 125, 250 e 500 mg/L. A morte dos parasitos foi 
contabilizada 6h, 12h e 24h após exposição aos compostos isolados. Os resultados 
demonstraram que o timol e carvacrol foram os mais eficazes contra acantocéfalos entre 
os compostos testados. Assim, eles podem ser considerados promissores na prevenção e 
no tratamento de acantocéfalos em tambaqui. 

 

PALAVRAS CHAVE: ÓLEO ESSENCIAL, PARASITAS, PISCICULTURA E TAMBAQUI 

INTRODUÇÃO 
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O tambaqui Colossoma macropomum é a espécie nativa de peixe mais produzida 

no Brasil, perdendo apenas para a tilápia do Nilo Oreochromis niloticus que é um peixe 

exótico (SAMPAIO et al., 2014). Apesar disso, com base em recente revisão sobre o 

cultivo de peixes nativos e exóticos da América do Sul, (VALLADÃO et al., 2018) 

destacaram que no futuro a produção do tambaqui deverá ultrapassar a produção da 

tilápia do Nilo no país. Apesar dos pontos positivos na produção serem destacados, 

alguns problemas sanitários estão afetando o cultivo deste peixe amazônico como é o 

caso da acantocefalose, uma doença que pode afetar qualquer espécie de peixe, mas 

que atualmente está em estado crítico somente na produção do tambaqui devido às 

condições ambientais e de cultivo, além de falta de boas práticas de biossegurança e 

higiene. 

Os acantocéfalos são helmintos que parasitam o intestino de vertebrados em geral, 

culminando doença em vários animais de produção, como aves, suínos e peixes 

(MCALLISTER et al., 2016). Estes parasitos têm grande especificidade de hospedeiro e a 

espécie que afeta o tambaqui é identificada como Neoechinorhynchus buttnerae. A 

acantocefalose no tambaqui é responsável por causar alterações patológicas, redução do 

crescimento e ganho de peso e gastos elevados com a alimentação (JERÔNIMO et al., 

2017; SILVA-GOMES et al., 2017). No entanto, não há tratamento eficaz para esta 

parasitose para aplicação em larga escala no Brasil, portanto, sua ocorrência pode 

resultar em severas perdas econômicas na piscicultura (CHAGAS et al., 2015). 

Na busca de alternativas para contornar este problema, os produtos obtidos a partir 

de plantas medicinais têm se apresentado com uma alternativa possível para o tratamento 

de doenças na aquicultura (VALLADÃO et al., 2015). As plantas medicinais são 

importantes fontes de compostos para a descoberta de drogas, especialmente para 

drogas antiparasitárias (MORAIS et al., 2014). No entanto, nenhuma medida terapêutica 

confiável foi desenvolvida até o momento para o tratamento do N. buttnerae, estimulando 

a pesquisa de novas estratégias de tratamento como o uso de compostos isolados de 

plantas, como ocarvacrol, citral, e timol que são capazes de inibir uma variedade de 

microrganismos, como parasitos, bactérias e fungos (MARIA & CELINA, 2014). 

O carvacrol é um monoterpeno constituinte dos óleos essenciais de várias plantas 

aromáticas e se destaca devido às suas diversas propriedades biológicas importantes, 

como anti-inflamatório, antioxidante, antibacteriano, antifúngico e anticarcinogênico 

(SILVA, 2018). O citral é constituído por um par de terpenóides conhecidos por geranial e 
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neral (FERREIRA et al., 2009). Dentre as propriedades biológicas do citral, destacam-se 

sua ação contra fungos e outros microrganismos, inclusive contra protozoários de 

mamíferos (BRITO, 2013). O timol é o principal monoterpeno de plantas da família 

Lamiaceae (Thymus, Ocimum e Origanum) e apresenta atividades antioxidantes, anti-

inflamatórias, cicatrizante, antisséptica, antibacteriana, antiparasitária e antifúngica 

(MARCHESE et al., 2016). 

Apesar de todas as características promissoras destacadas nesta revisão, nenhum 

destes compostos isolados foi testado contra o acantocéfalo N. buttnerae de tambaqui. 

Assim, nosso objetivo foi avaliar e selecionar, por estudo in vitro, os compostos isolados 

de plantas com a maior atividade contra os acantocéfalos, além de analisar possíveis 

efeitos sinérgicos destas moléculas para fomentar a pesquisa por novos medicamentos 

na piscicultura. 

MATERIAL E MÉTODOS. 

Peixes e Parasitos 

Juvenis de tambaqui naturalmente parasitados por acantocéfalos foram obtidos em 

pisciculturas comerciais e mantidos em laboratório úmido para fins de experimento. Os 

procedimentos e manejos adotados durante todo o período foram realizados seguindo os 

princípios de ética para o uso de animais em pesquisa. O projeto foi aprovado pela 

comissão de ética no uso de animais (Processo: 002/2018). 

Para coleta dos parasitos, os peixes foram eutanasiados por imersão em solução 

de benzocaína até aprofundamento anestésico, seguido por secção da medula. Os 

animais foram necropsiados para a remoção do trato intestinal, o qual foi depositado em 

placas de petri contendo solução salina (0,9%). Oito parasitos foram selecionados com 

pinça odontológica e depositados em coletores universais contendo 8 mL de meio RPMI 

(Gibco, ref. 11875085). 

Compostos isolados de plantas 

Os compostos isolados de citral (ref. W2303316), timol (ref. T0501) e carvacrol (ref. 

W224511) foram obtidos na empresa Sigma-Aldrich. Todos os compostos foram 

previamente solubilizados em dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich, ref. 472301) na 

proporção de 100 mg de composto por 1 mL de DMSO. Em teste preliminar, os três 

compostos foram testados, isoladamente e em combinações (proporção de 1:1), em 
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diferentes concentrações para definição daquelas que causassem entre 0 e 100% de 

mortalidade de parasitos. 

Testes in vitro 

Para o teste in vitro definitivo, foram definidas avaliações dos três compostos (citral, 

timol e carvacrol) isoladamente e em combinação na proporção de 1:1 (citral:timol, 

citral:carvacrol e timol:carvacrol) com três concentrações crescentes (125 mg/L, 250 mg/L 

e 500 mg/L). Além disto, dois grupos controles foram avaliados, sendo um contendo 

somente o meio RPMI e outro contendo RPMI com a máxima concentração de DMSO 

(0,5%). Todos grupos foram avaliados em triplicata. 

Após exposição dos parasitos com as soluções teste, os recipientes foram 

armazenados em incubadora do tipo BOD à 28 °C durante o período total de 24h. A 

mortalidade dos parasitos foi monitorada após 6h, 12h e 24h de exposição. Foram 

considerados mortos os parasitos que se mantiveram imóveis mesmo após estimulação 

mecânica com pinça odontológica de ponta arredondada e observação em 

estereomicroscópio. 

 Estatística 

Todos os dados foram examinados quanto à normalidade (teste de Kolmogorov-

Smirnov) e homogeneidade de variância (teste da mediana de Levene). As diferenças 

estatísticas entre os compostos testados foram avaliadas pela análise de variância one-

way não paramétrica de Kruskal-Wallis, seguida pelo teste de comparação múltipla 

pareado de Tukey, usando o software SigmaStat (versão 3.5). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na concentração mais baixa testada (125 mg/L), avaliando os resultados da Figura 

1, observa-se que não houve mortalidade dos acantocéfalos em nenhum dos grupos até 

12 h de exposição. A mortalidade de parasitos nesta concentração iniciou após 24 h de 

experimento e verificou-se que, o carvacrol e a combinação citral:carvacrol tiveram mais 

efeito antiparasitário significativo (p<0,05) comparado com aos grupos controles. 
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Figura 1. Mortalidade dos acantocéfalos N. buttnerae expostos aos compostos isolados 

na concentração de 125 mg/L. O asterisco indica a diferença estatística entre o 

tratamento e os grupos controles. 

 

Na concentração intermediária (250 mg/L) (Figura 2), o timol, o carvacrol e a 

combinação timol:carvacrol causaram 100% de mortalidade de N. buttnerae com apenas 

6h de exposição, mostrando forte atividade contra os acantocéfalos e efeito significativo 

(p<0,05) quando comparado aos demais grupos, incluindo controle. O mesmo resultado 

se manteve após 12h de exposição. Com 24 h de exposição dos parasitos na 

concentração de 250 mg/L, todos os compostos isolados testados, causaram mortalidade 

significativa (p<0,05) dos acantocéfalos, comparado aos controles, no entanto, somente o 

timol, o carvacrol e a combinação timol:carvacrol causaram 100% de mortalidade dos 

parasitos. 

 

 

 



 

74 
 

 

Figura 2. Mortalidade dos acantocéfalos N. buttnerae expostos aos compostos isolados 

na concentração de 250 mg/L. O asterisco indica a diferença estatística entre o 

tratamento e os grupos controles. 

 

Analisando o teste na maior concentração (500 mg/L), todos compostos isolados 

causaram 100% de mortalidade dos parasitos desde o primeiro período de avaliação (6h) 

(Figura 3), sendo estatisticamente diferentes dos grupos controles (p<0,05). 

 

 

Figura 3. Mortalidade dos acantocéfalos N. buttnerae expostos aos compostos isolados 

na concentração de 500 mg/L. O asterisco indica a diferença estatística entre o 

tratamento e os grupos controles. 
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 Vale ressaltar que durante os testes, os parasitos expostos aos compostos isolados 

apresentavam o corpo inchado, seguido pela morte. Os parasitos dos grupos controles 

(RPMI e DMSO) não apresentaram inchaço no corpo nem mortalidade. 

Avaliando de forma detalhada os resultados, os compostos isolados de timol e 

carvacrol apresentaram maior eficiência, tanto separados como em combinação. O timol é 

um composto isolado de diferentes plantas medicinais e foi descrito com efeito 

antiparasitário contra um acantocéfalo de truta há dezenas de anos atrás (LAL, 1947), o 

que corrobora com nossos resultados atuais, mostrando que realmente é um composto 

promissor para a aquicultura. Ele pode ser encontrado em plantas como o tomilho 

(Thymus vulgaris), alecrim-pimenta (Lippia sidoides), manjerona (Origanum majorana) e 

orégano (Origanum vulgare). Mas há várias outras espécies, que também contém este 

composto e todas merecem ser investigadas a fundo quanto aos efeitos contra o 

acantocéfalo. Em uma revisão da literatura, encontramos que o óleo essencial de tomilho 

(rico em timol) foi o tratamento mais eficaz contra o N. buttnerae quando comparado com 

a essência de outras plantas (SALARO, 2017), o que valoriza ainda mais o timol e as 

plantas ricas deste composto como futuro tratamento de doenças de peixes. Por outro 

lado, o carvacrol ainda não foi estudado contra nenhum acantocéfalo de peixe e é 

constituinte de plantas como o erva-do-marajo (Lippia origanoides) e orégano (Origanum 

vulgare) que apresentam atividades biológicas como antimicrobianas (FRANCO, 2012). 

Então, plantas ricas em carvacrol também merecem ser estudadas contra o acantocéfalo 

N. buttnerae. 

O possível modo de ação destes compostos isolados sobre o N. buttnerae é 

através da permeabilização das membranas, pois os parasitos se mostraram inchados 

com acúmulo de líquido dentro do corpo durante os testes. Para reforçar esta suspeita, 

em trabalho prévio (ZHANG et al., 2013) foi comprovado que compostos isolados de 

plantas causaram inchaço e morte de protozoários de peixes devido à várias lesões e 

vacuolizações nas membranas do parasito, então, isto provavelmente acontece também 

com os acantocéfalos. 

Em relação ao efeito sinérgico, quando usados em combinações, nós também 

destacamos o timol e o carvacrol, pois na concentração de 250 mg/L da combinação 

estão presentes 125 mg de cada composto e mesmo assim o efeito sobre o N. buttnerae 

foi igual aos compostos usados de forma separada de 250 mg. 
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Em relação ao citral, apesar de ter mostrado efeito contra o acantocéfalo, a 

atividade foi significativamente menor do que o timol e o carvacrol. O citral é um dos 

principais componentes do óleo essencial de citronela, erva-cidreira e capim-limão 

(SADDIQ, 2010), então, plantas ricas em citral podem não ser efetivas em tratar o N. 

buttnerae, podendo serem consideradas em segundo plano. Apesar disto, o citral é 

descrito por apresentar efeitos bactericida (NIRMAL et al., 2016), podendo ser indicado 

para outros tratamentos. 

O uso dos compostos isolados de plantas, tais como timol, carvacrol e citral pode 

ser uma alternativa, pois não possuem propriedades capazes de gerar danos ao meio 

ambiente, além de serem encontradas com facilidade em todas as regiões.  

CONCLUSÕES 

Com os dados obtidos, demonstramos que os compostos isolados de timol, 

carvacrol e citral apresentam propriedades biológicas que fazem destes uma fonte natural 

para novos medicamentos. Como conclusão, destacamos que o timol e carvacrol devem 

ser os compostos alvo para formulação de protocolos de tratamento in vivo, pois 

apresentaram um forte efeito de forma isolada e em sinergia contra o acantocéfalo N. 

buttnerae. 
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RESUMO: Biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, 

controlar ou eliminar riscos relacionados às atividades que possam interferir ou 
comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente.  OBJETIVO: 
registrar as atitudes e praticas dos servidores que atuam na Central de Material 
Esterilizado - CME de um hospital referencia em infectologia do Amazonas. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo prospectivo, descritivo com abordagem 
quantitativa onde a coleta de dados se deu através de um questionário com 10 perguntas 
fechadas e um inquérito observacional. RESULTADOS: Durante o período da coleta dos 
dados, todos os servidores relataram nunca ter participado de algum treinamento ou 
capacitação sobre biossegurança e comportamento em ambiente crítico dentro do CME, e 
consideram que seu trabalho é desvalorizado pelos colegas que atuam em outro s 
setores, pela falta de conhecimento da importância da CME. Dos 14 servidores que 
trabalham neste setor, 4 (28,5%) eram enfermeiros e 9 (64,3%) eram técnicos de 
enfermagem e 7,3% eram servidores da higienização e limpeza,  todas do gênero 
feminino, com idades entre 23 a 63 anos, sendo a média de idade de 41 anos. 
CONCLUSÃO: se faz pertinente intensificar a vigilância nesse ambiente que é 
considerado crítico. A área física não contribui para a segurança do servidor que estão 
expostos aos riscos, concluímos que tudo isso pode tornar a CME da FMT/HVD um 
ambiente insalubre e incorrer em acidentes de trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: BIOSSEGURANÇA: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO: RISCO BIOLÓGICO. 

  

INTRODUÇÃO: 

As discussões envolvendo a proteção e segurança dos trabalhadores iniciou em 

1970 devido ao alto número de infecções acidentais de trabalhadores envolvidos com 

pesquisa em organismos geneticamente modificados. Desde então, o conceito de 

biossegurança foi desenvolvido e introduzido pela comunidade cientifica, para adoção de 

processo de boas práticas em laboratórios e pela preocupação da segurança, do 

ambiente e da saúde humana, trazendo resultados e avanços positivos (GALLAS et 

al.,2010). 

Os profissionais da área da saúde, estão constantemente sob o risco de sofrer 

acidentes ocupacionais, pois o hospital é considerado uma grande área de riscos de 
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acidentes, devido à complexidade das atividades desenvolvidas no local (JUNIOR et al. 

2015). 

Estão expostos a riscos físicos, químicos, ergonômicos, psicossociais e biológicos, 

que podem causar acidentes e doenças ocupacionais, gerados por diversos motivos 

como: número insuficiente de trabalhadores, sobrecarga de trabalho, jornadas longas, 

plantões noturnos, desgaste físico, emocional e a capacitação técnica deficiente 

(BEZERRA et al., 2015). 

O uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) são dispositivos ou produtos, 

destinados a proteção dos riscos que ameaça a segurança e a saúde do trabalhador. Os 

EPI´s, descartáveis ou não, deverem estar à disposição em número suficiente nos postos 

de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição, conforme 

a norma regulamentadora NR-32 (KRIEGER et al., 2010). 

Segundo Gallas e colaboradores (2010), mesmo tendo EPI a disposição pra o uso, 

alguns não utilizam, justificam-se pela intensa demanda de atividades, rapidez, 

esquecimento, sobrecarga de trabalho, e incômodo, alegando que alguns atrapalham o 

desenvolvimento das técnicas.  

O comportamento está relacionado com à cultura das pessoas em não se proteger 

nas situações de exposição iminente de riscos, pois ocorre uma negação do risco ou uma 

“naturalização” do comportamento de risco, que leva o profissional a pensar que “nunca 

acontecerá nada” e são nessas situações que geralmente os acidentes ocorrem (SILVA et 

al., 2016). 

É necessário desenvolver ações de capacitação para os trabalhadores de forma 

continuada, para agregar conhecimento, modificar as condutas e os comportamentos 

inadequados. Os profissionais sabem que as precauções padrão (PPs) são uma das 

principais medidas preventivas para evitar a exposição aos riscos, assim como os agravos 

que podem ocorrer quando as normas de segurança e medidas de PPs não são 

consideradas (LORO et al.,  2017). 

No Centro de Material e Esterilização (CME) a biossegurança torna-se um desafio 

para os profissionais da saúde, em suas rotinas de trabalho estão envolvidos em diversos 

riscos, o que requer medidas de biossegurança, por ser um setor de apoio pouco 

conhecido, mas que é fundamental para o funcionamento do hospital, é responsável pelo 

processamento de produtos para saúde, que inclui: limpeza, preparo, esterilização, 

armazenamento e distribuição, garantindo segurança ao paciente e permitindo o uso de 

materiais em condições adequadas (BORGHET et al., 2016). 

O CME é considerado uma área crítica por processar artigos resultantes de 

intervenções clínicas e cirúrgicas, podendo acarretar risco para a saúde dos 

trabalhadores, uma vez que esse setor está vinculado com todas as unidades 

hospitalares, fornecendo artigos para prestação de serviços, criando uma relação de 

interdependência, na qual a qualidade dos serviços realizados está diretamente ligada à 

qualidade e à segurança dos produtos processados (BORGHET et al., 2016). 
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Assim como a falta de treinamento, capacitação, desconhecimento dos riscos, 

inadequação do ambiente físico, escassez de materiais em quantidade e qualidade, 

quantidade de trabalhadores insuficientes, a organização do próprio trabalho pode 

favorecer a exposição a riscos ocupacionais podendo gerar sobrecarga das atividades 

realizadas (OLIVEIRA et al., 2017). 

3- OBJETIVOS 

3.1 Geral 

 Registrar a percepção dos servidores do centro de material e esterilização da 

FMT/HVD sobre biossegurança e comportamento em ambiente crítico. 

3.2 Específicos 

 Analisar a percepção dos servidores do CME da FMT/HVD sobre biossegurança e 

comportamento em ambiente crítico; 

 Descrever estrutura física do CME da FMT/HVD e se a oferta de EPI`s oferece 

condições salubres aos servidores deste setor; 

 Descrever os fatores predisponentes que podem está facilitando a quebra de 

princípios da biossegurança entre servidores deste setor. 

4- MATERIAL E MÉTODOS 

 O presente estudo foi do tipo prospectivo, descritivo com abordagem qualitativa 

(PRODANOV et al. 2013), onde pretende-se registrar, descrever e analisar as 

informações sobre percepção dos servidores do centro de material e esterilização – CME 

da FMT/HVD sobre biossegurança e comportamento em ambiente crítico. 

A coleta de dados foi realizada através de um pré e pós-teste com 10 perguntas 

para avaliar o conhecimento dos colaboradores sobre biossegurança antes e após 

orientações. Será realizada a análise do conteúdo seguido de quatro etapas: 

1. Pré-teste: foi aplicado um questionário com 10 perguntas para avaliar a percepção 

do grupo sobre biossegurança e comportamento em ambiente critico (cópia em anexo); 

2. Treinamento: foi realizado por meio de exposição oral dialogada, Cases, Leitura 

orientada, investigação e grupos de debates sobre situações percebidas na prática, para 

sensibilizar os colaboradores sobre os riscos que estão expostos; 

3. Pós-teste: o mesmo questionário será aplicado novamente para averiguar se o 

treinamento foi efetivo e se houve obtenção de conhecimento; 

4. Inquérito observacional: Na quarta etapa foi realizado inquérito observacional para 

investigar a efetividade das ações realizadas e verificar se houve mudanças no padrão 

de comportamento. Durante o inquérito observacional, o pesquisador (a) se posicionará 

dentro da CME, e sem ser percebido, fez anotações do comportamento dos servidores 
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durante as atividades ali desempenhadas. Observará se as medidas de biosseguranças 

estão sendo praticadas. Durante o período de coleta de dados serão observadas as 

variáveis que trarão informações sobre o comportamento dos colaboradores do CME da 

FMT/HVD. 

4.1 População e amostra 

 A pesquisa foi realizada com servidores que atuam na CME da FMT/HVD. 

4.2 Coleta de dados 

 As informações utilizadas neste estudo foram coletadas a partir de pré e pós testes 

escritos e inquérito observacional das atividades realizadas pelos servidores dentro do 

CME desta fundação para averiguar o comportamento em ambiente crítico. 

4.3Critérios de inclusão 

 Fizeram parte da pesquisa apenas os servidores, de qualquer turno, que atuam no 

CME desta FMT/HVD e que queiram participar da pesquisa assinando o termo de 

consentimento livre esclarecido – TCLE. O momento da inserção do participante na 

pesquisa foi no inicio da aplicação do pré-teste. Nesta oportunidade ele (ela) será 

convidado a participar da pesquisa.  

4.4 Critérios de exclusão 

Não foi incluso na pesquisa servidores que não assinarem o TCLE ou que não 

façam parte do quadro de servidores deste setor. Vale ressaltar que se o servidor não 

aceitar participar da pesquisa, ele poderá perfeitamente participar do treinamento. 

 

4.5 Aspectos éticos: 

 A pesquisa foi avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP 

FMT/HVD), de acordo com a resolução 466/12 do Ministério da Saúde, sob o CAAE 

75883317.1.0000 0005, com comprovante N. 105127/2017.  

4.6 Descrição da Instituição de estudo 

O local onde foi realizada a pesquisa é o CME da Fundação de Medicina Tropical - 

FMT/HVD que é um hospital universitário, terciário, referência em doenças 

infectocontagiosas no Amazonas. 

4.8 Riscos 
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Esta pesquisa apresentou riscos mínimos, pois o estudo é baseado em coleta de 

dados por meio de um inquérito observacional e um questionário contendo perguntas 

sobre biossegurança. 

4.9 Benefícios 

Esperou-se encontrar informações que sirvissem como subsídio científico para 

nortear a implementação de novas ações visando a melhoria na aplicabilidade das 

normas de biossegurança empregadas por servidores durante a limpeza, desinfecção e 

esterilização de materiais na CME da FMT/HVD. 

 4.10 Hipótese 

Quebra dos princípios de biossegurança, por falta de conhecimento ou descaso 

dos servidores que ali atuam, durante a pratica de limpeza, desinfecção e esterilização de 

materiais podendo ocasionar enfermidade ocupacional, devido ao risco biológico, químico 

e físico.  

4.11 Desfecho Primário  

O estudo trouxe resultados sobre a percepção dos servidores do centro de material 

esterilizado da FMT/HVD sobre biossegurança e comportamento em ambiente crítico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 De dezembro de 2017 a janeiro de 2018, foram analisados 28 testes escritos 

aplicados durante um treinamento com os servidores da Central de Material e 

Esterilização da FMT/HVD, sendo 14 pré e 14 pós-testes. Neste mesmo período, foi 

realizada busca ativa de não conformidade durante um inquérito observacional.   

Dos 14 servidores que trabalham neste setor, 4 (28,5%) eram enfermeiros e 9 

(64,3%) eram técnicos de enfermagem e 7,3% eram servidores da higienização e 

limpeza,  todas do gênero feminino, com idades entre 23 a 63 anos, sendo a média de 

idade de 41 anos.  

Durante o período da coleta dos dados, todos os servidores relataram nunca ter 

participado de algum treinamento ou capacitação sobre biossegurança e comportamento 

em ambiente crítico dentro do CME e consideram que seu trabalho é desvalorizado pela 

falta de conhecimento da importância desse setor pelos colegas de trabalho, que presta 

uma assistência indireta ao paciente e contribui de forma efetiva para a redução da 

infecção hospitalar. 

Gráfico 01: percepção dos servidores do CME da FMT/HVD sobre biossegurança e 

comportamento em ambiente crítico registrado nos testes escritos 
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O gráfico acima mostra em porcentagem as diferenças das respostas do pré e do 

pós teste. Evidenciamos que nem todos os servidores conheciam todos os EPI´s que 

deveriam ser utilizados em cada setor, e que houve melhora no aprendizado após o 

treinamento. A melhora foi possível após o esclarecimento de dúvidas sobre as medidas 

de biossegurança em cada área do CME.  

É de fundamental importância que os trabalhadores conheçam os EPI´s que devem 

ser utilizados durante cada atividade realizada no CME e compreendam quais os riscos 

ocupacionais a que estão expostos, o comportamento de não utilizar os EPIs ou utilizá-los 

de maneira incorreta influencia diretamente na segurança dos trabalhadores, colocando-

os em situação de risco (STANGANELLI et al., 2015). 

Para reduzir ou prevenir a exposição com material biológico, os treinamentos 

periódicos são recomendados com o objetivo de orientar os trabalhadores sobre medidas 

de biossegurança e uso de adequado dos EPI´s (CARVALHO et al., 2016). 

Estudos mostram que em virtude da não adesão no uso de EPI´s, 28% dos 

servidores da CME relataram ter sofrido algum acidente, o mais comum foi com 

perfurocortantes, seguido de contato com secreções e quedas (ROCHA et al.,2014). 

Quadro 02: Descrição dos temas abordados no treinamento, questões que mais 

demonstraram desconhecimento observado no pré e pós-teste. 

Variáveis Erros no 

pré- 

teste 

Acertos 

no pós- 

teste 

Avanço no 

aprendizad

o 

Questionamentos % % % 

Conhecimento sobre as áreas da CME. 
0 100 100 

85%
95%

10%

72%
84%

12%

55%

89%

34%
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Relacionado ao uso de EPI´s. 
30 95 60% 

Relacionado ao manejo seguro da 

autoclave. 
15 99 84% 

Sobre limpeza, desinfecção e esterilização 

de artigos críticos. 
10 95 85% 

Sobre os saneantes utilizados para 

desinfecção e esterilização de alto nível. 
08 100 92% 

 

Segundo Cruz et al., (2010) a maioria dos profissionais acreditam que o risco está 

diretamente ligado às atividades exercidas no CME, sabem identificar corretamente os 

EPI´s necessários para realização das atividades e a maneira correta de utilizá-los, porém 

a maioria não sabe reconhecer as situações de riscos as quais estão expostos. 

Quadro 03: Não conformidades relacionadas à estrutura física do CME da FMT/HVD 

conforme preconizado pelo MS (RDC 15 e 50). 

Estrutura física  Status Observaçõ

es 

Exaustor Dispõe RDC – 15 

Iluminação adequada Não 

dispõe 

RDC – 15 

Fluxo unidirecional Não 

dispõe 

RDC – 15 

Prateleiras ou cestos aramados  Dispõe RDC – 15 

Equipamentos de transporte com rodízio Não 

dispõe 

RDC – 15 

Monitorização da climatização do ambiente Não 

dispõe 

RDC – 15 

Área para recepção, descontaminação e separação 

de materiais 

Dispõe RDC – 50 

Área para lavagem das mãos com dispensador de 

sabão liquido e álcool em gel. 

Dispõe RDC – 50 
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Área para lavagem e descontaminação Dispõe RDC – 50 

Bancada com uma cuba para limpeza e outra para 

enxágue  

Dispõe RDC – 50 

Área para recepção de roupa limpa Não 

dispõe 

RDC – 50 

Área para preparo de materiais e roupa limpa Dispõe RDC – 50 

Área para esterilização física Dispõe RDC – 50 

Sala de armazenagem e distribuição de materiais e 

roupas esterilizados 

Dispõe RDC – 50 

Sala administrativa Dispõe RDC – 50 

Sala para Deposito de material de limpeza (DML) Dispõe RDC – 50 

Vestiário de barreira (exclusivo para CME) Dispõe RDC – 50 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da RDC nº 15/2012, 

estabelece os requisitos de boas práticas para o processamento dos produtos para 

saúde, enquanto que a RDC nº 50/2002, dispõe sobre a infra estrutura física dos 

estabelecimentos, o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e 

avaliação de projetos físicos. 

A tabela 03 mostra a estrutura física do CME preconizada pelo Ministério da 

Saúde, podemos observar que nem todos os setores estão em adequação com as 

normas estabelecidas. Durante o inquérito observacional identificamos que os setores não 

possuem iluminação adequada, equipamentos de transporte com rodízio e controle de 

temperatura, há um fluxo intenso de pessoas de outras áreas do hospital para dentro do 

CME, o mesmo fica ao lado do centro cirúrgico e há somente uma entrada para os dois 

setores, além disso, o acesso para o expurgo e a sala de distribuição ocorre pelo preparo 

que é a única entrada e saída dos setores. 

A iluminação adequada e os equipamentos de transporte com rodízio são essenciais 

para evitar acidentes e realizar o transporte dos materiais adequadamente, a 

monitorização e avaliação dos parâmetros de temperatura devem permanecer entre 18º e 

22º C no expurgo, e entre 20º e 24º C na sala de preparo e esterilização (BRASIL, 2012).  

Esses parâmetros são ideais e justificam-se porque as bactérias se desenvolvem em 

altas temperaturas, enquanto que as baixas temperaturas podem diminuir o crescimento 

bacteriano principalmente nas superfícies e embalagens (BRUNA; GRAZIANO, 2012).  
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A área física do CME deve ser projetada com fluxo unidirecional, para que seja 

evitado o cruzamento de material limpo com material contaminado e vice-versa, além do 

fluxo de funcionários, é necessário que haja um local apropriado para a manipulação de 

produtos químicos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador devendo a 

área ser sinalizada (BRASIL, 2005).  

No CME ter uma área para lavagem das mãos com torneiras que dispensem contato 

com as mãos no fechamento da água é de suma importância, pois as mãos são fonte de 

transferência de micro-organismos, na área suja evita infecções aos trabalhadores e na 

área limpa é essencial para proteção dos usuários dos serviços (PIRES et al., 2016).  

As não conformidades relacionadas à estrutura física inadequada como: ambiente 

pouco arejado, lavatório de acionamento manual, ausência de controle diário de 

temperatura e dos materiais estéreis, acesso ao setor restrito e o uso incompleto de EPI, 

interfere diretamente na qualidade do serviço prestado e na segurança dos servidores 

(FREIRE et al., 2014). 

O espaço físico inadequado para exercer as atividades rotineiras do CME, gera um 

desconforto que pode causar riscos ergonômicos, a infra-estrutura recomendada pelo 

ministério da saúde propicia mais comodidade aos colaboradores (ALVES et al., 2017).  

Tabela 04: Descrição das não conformidades encontradas durante o inquérito 

observacional. 

Fatores predisponentes Dispõe Não 

dispõe 

Dispõe mas 

não utilizou 

Uso de Luvas de borracha 

impermeáveis 

 X  

Uso de Avental impermeável de manga 

longa 

 X  

Uso de Luvas térmicas (para autoclave)  X  

Uso de Gorro X   

Uso de Pró- pé X  X 

Uso de Máscara cirúrgica X  X 

Uso de Roupa privativa X  X 

Uso de Sapato impermeável  X  
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antiderrapante 

Uso de Óculos de proteção X  X 

Uso de Protetor auricular (se 

necessário) 

 X  

 

No quadro acima temos uma lista de EPI´s que são preconizados pela RDC nº15 

para serem utilizados no CME e as não conformidades que foram encontradas durante o 

inquérito observacional na FMT/HVD. 

 Identificamos que ocorre a entrada e saída de funcionário de outros setores sem o 

uso de roupa privativa, gorro e pró-pé, no expurgo durante a lavagem dos instrumentais 

contaminados utilizavam luvas de procedimento, como não há avental impermeável 

utilizavam aventais descartáveis, não possuíam óculos de proteção individual e nem todos 

os colaboradores utilizavam máscara cirúrgica, durante o empacotamento dos materiais 

não utilizavam as luvas de procedimento para o manuseio dos artigos e para a descarga a 

autoclave não utilizavam as luvas térmicas por não haver na unidade. 

Segundo Brasil (2012), no CME deve ser utilizado os EPI´s específicos de acordo 

com cada atividade realizada: 

 Na área de recepção de material contaminado: óculos de proteção, máscara, luvas, 

avental impermeável de manga longa e calçado fechado impermeável antiderrapante; 

 Na área de limpeza e desinfecção química: óculos de proteção, máscara, luvas de 

borracha impermeável, avental impermeável de manga longa, protetor auricular se 

necessário e calçado fechado impermeável antiderrapante; 

 No preparo, acondicionamento e inspeção: máscara, luvas, protetor auricular se 

necessário e calçado fechado. 

Os EPI´s oferecem condições de proteção, porém o uso inadequado ou a falta 

deles geram riscos a saúde do trabalhador que estará exposto à contaminação por 

material biológico (ALVES et al., 2017). 

O trabalho no CME pode ser tão, ou mais insalubre que as demais unidades, os 

profissionais estão expostos a inúmeros riscos físicos e mentais, pela sobrecarga de 

trabalho, pela inadequação física da instituição ou pela falta e adesão aos EPI´s (RUBINI 

et al., 2014). 

 

4. CONCLUSÃO 

As atividades desenvolvidas no CME são amplas e complexas, o profissional que 

atua neste setor é responsável por gerenciar e coordenar todo o fluxo de trabalho, aplicar 

seus conhecimentos relacionados à segurança, organização e motivação, a fim de 



 

89 
 

minimizar os riscos existentes no ambiente de trabalho e ao mesmo tempo manter a 

equipe motivada para a execução de suas atividades com qualidade e segurança. 

Em relação à percepção dos servidores do CME da FMT/HVD sobre biossegurança 

e comportamento em ambiente crítico identificamos que alguns colaboradores 

demonstram desconhecimento sobre os EPI´s essenciais para a realização de algumas 

atividades, sendo assim, é necessário investir em ações de educação permanente para 

incentivar o uso e promover mudanças na pratica do trabalho. 

Mediante as afirmações acima, concluímos que, quanto ao registro do perfil dos 

servidores da CME que participaram do treinamento a maioria eram técnicos de 

enfermagem, todas do gênero feminino e a média de idade era de 41 anos. 

Quanto a percepção dos servidores do CME da FMT/HVD sobre biossegurança e 

comportamento em ambiente crítico registrado nos testes escritos percebemos que o 

grupo que menos acertou questões no pré-teste foram os técnicos de enfermagem e 

pessoal do serviço gerais. 

Já a descrição dos temas abordados no treinamento, questões que mais 

demonstraram desconhecimento observado no pré e pós-teste foram os temas referentes 

sobre o uso correto de EPI´s e como se comportar nas áreas criticas e não criticas deste 

setor. 

Em relação as não conformidades relacionadas à estrutura física do CME da 

FMT/HVD conforme preconizado pelo MS (RDC 15 e 50) este estudo evidencio que existe 

deficiência na iluminação, falta de fluxo unidirecional do material, falta de um equipamento 

fechado para transporte de material limpo e contaminado, falta de monitoramento e 

controle da climatização e uma área para recepção de roupas limpas. 

A falta de treinamento e conscientização dos servidores pode ter ocasionado a não 

adesão ao uso do EPI, por tanto, se faz pertinente intensificar a vigilância nesse ambiente 

que é considerado crítico. 
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RESUMO:  

O matrinxã (Brycon amazonicus) é um peixe nativo da bacia Amazônica de hábito 
alimentar onívoro, com grande potencial na piscicultura do Estado do Amazonas. Dessa 
forma, o presente trabalho teve como objetivo determinar a exigência de proteína bruta 
para juvenis de matrinxã (Brycon amazonicus). O experimento foi conduzido no 
Laboratório de Produção de Organismos Aquáticos da Universidade Nilton Lins. Para o 
experimento foram utilizados 60 juvenis de matrinxã com peso médio inicial de 20 g, 
distribuídos em 12 caixas de polietileno com volume de 310L, num total de 5 animais por 
unidade experimental durante 60 dias, em cinco tratamentos com níveis crescentes de PB 
(27,09%, 32,08%, 35,66% e 39,73%) com três repetições. Foram avaliados os parâmetros 
de desempenho zootécnico, como sobrevivência, consumo de ração aparente, conversão 
alimentar aparente, taxa de eficiência alimentar, taxa de crescimento específico e taxa de 
eficiência proteica. A análise estatística foi avaliada pela análise de variância a 5% de 
probabilidade e regressão segmentada pelo programa computacional StatisticalAnalysis 
System- SAS. Os resultados deste trabalho evidenciaram que o tratamento que 
oportunizou maior ganho de peso foi em que os peixes receberam 39,73% de proteína 
bruta na dieta, na qual representou ganho de peso diário de 1,75g, enquanto que o 
tratamento de 27%, demonstrou um ganho de peso diário de 1,18g. Assim sendo, conclui-
se que o nível de 39,73% de proteína bruta na dieta resultou em melhores índices de 
desempenho zootécnico. 
 

PALAVRAS CHAVE: nutrição de peixes, piscicultura amazônica, exigência protéica. 

 

INTRODUÇÃO: 

 Dentre os segmentos da produção animal, a aquicultura é a atividade que mais 

cresce no Brasil e no mundo, sendo responsável pela produção de metade dos peixes e 

moluscos consumidos pela população mundial, e tendo como objetivo alcançar a 

produção de biomassa através de estratégias de manejo no processo de criação 

(SEBRAE, 2015). 

Segundo os dados oficiais do Ministério da Pesca e Aquicultura, a produção 

brasileira de pescado em 2013 foi de 1.241.807 toneladas, sendo que, destas, 765.287 

mailto:mchrismendes@gmail.com


 

92 
 

toneladas foram de origem da pesca (61,6%) e 476.512 toneladas de origem da 

aquicultura (38,4%) (MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, 2015). 

E neste contexto, a região Norte produziu 73.009 toneladas de pescado, ocupando 

o 4º lugar na produção brasileira (MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, 2015). 

Outrora em 2014, a região Norte apresentou um substancial crescimento, devido a 

despesca de 75,02 mil toneladas de peixes de Rondônia, que passou a liderar o ranking 

das unidades federativas, enquanto que o Amazonas apresentou uma produção de 22,52 

toneladas de peixes (IBGE, 2014).  

Entretanto, a bacia Amazônica possui uma enorme variedade de peixes o que 

proporciona o desenvolvimento da aquicultura na região Norte.  Dentre as mais diversas 

espécies de peixes, encontra-se o matrinxã (Bryconamazonicus), que é a segunda 

espécie mais cultivada no Amazonas devido às suas boas características de cultivo, como 

a fácil adaptação ao cativeiro, aceitação de alimento tanto de origem animal e vegetal, 

bom desempenho zootécnico, fácil comercialização e aceitação da sua carne.  

Na criação de matrinxã, de todos os custos, a alimentação é o mais elevado 

correspondendo até 70% dos custos de produção (COELHO, 1997) devido à inclusão de 

proteína na dieta, o que dificultao trabalho dos piscicultores, pois o elevado custo da 

ração e dos insumos para sua fabricação se constituem nos principais entraves para o 

desenvolvimento da piscicultura no Amazonas (OLIVEIRA et al., 2012). Dessa forma, faz-

se necessário encontrar alternativas para baratear os custos de produção, através de 

estudos dos níveis de proteína na dieta destes animais visando um bom desempenho 

zootécnico com o menor nível protéico na dieta. Portanto, este trabalho teve como 

objetivo determinar a exigência de proteína bruta para juvenis de matrinxã 

(Bryconamazonicus). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Aquicultura (Universidade Nilton 

Lins), o qual foi submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Nilton 

Lins e obteve o protocolo nº 017-2016 para que o projeto pudesse ser desenvolvido, 

dentro dos preceitos da ética experimental. 

Foram utilizados 60 juvenis de matrinxã (Brycon amazonicus) com peso médio 

inicial de 20g, adquiridos do Centro de Treinamento Tecnologia e Produção em 
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Aquicultura (CTTPA), localizado na rodovia AM-270, Km 82, Complexo Unidade de 

Balbina. S/N, Presidente Figueiredo-AM, Brasil, colocados em sacos com oxigênio e 

transportados até o laboratório. Estes peixes foram distribuídos e  sendo aclimatados em 

12 caixas de polietileno (n= 05 peixes em cada caixa) com capacidade para 310 L, com 

aeração e fluxo de água contínuos. 

Para a realização da biometria inicial, os peixes foram anestesiados com 50mg/L de 

óleo de cravo (eugenol– n°DCB 03763 e nº CAS 97-53-0), diluído em água para mensurar 

o peso (g) com o uso de balança semi-analítica digital com precisão de 0,1 g.  

O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente casualizado com 

quatro tratamentos (rações com 27,09%, 32,08%, 35,66% e 39,73%de proteína bruta – 

tabela 01) e três repetições.  

As rações foram formuladas no Laboratório de Produção de Organismos Aquáticos 

da Universidade Nilton Lins, utilizando o software SuperCrac 6.2 Premium da TD Software 

– Viçosa-MG. Contendo os seguintes ingredientes: farelo de soja, amido, farelo de trigo, 

farinha de peixe, milho, óleo de soja, fosfato bicálcico, sal comum e premix mineral e 

vitamínico. Os ingredientes foram moídos, misturados, processados e peletizados. Após a 

extrusão, as rações foram secas em estufa de ventilação forçada por 24 h e armazenadas 

sob refrigeração até sua utilização. 

Os peixes foram alimentados com as rações experimentais, três vezes ao dia (9h, 

13h e 17h) até a saciedade aparente, por um período de 52 dias. A quantidade ofertada 

foi determinada através da diferença do peso total da ração antes e depois do 

arraçoamento (10% do peso vivo). 

Tabela 01 – Dietas experimentais. 

Ingrediente 
Níveis de proteína (%) 

27,09 32,08 35,66 39,73 

Farelo de soja 

 

16,52 24,03 31,58 39,02 

Farinha de peixe 

 

25,00 25,00 25,00 25,00 

Farelo de milho 

 

29,78 21,54 13,30 5,06 

Óleo de soja 

 

5,00 5,00 5,00 5,00 
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Celulose 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Inerte 

 

4,17 3,11 2,00 1,00 

Premix¹ 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Fosfato bicálcico 

 

1,50 1,50 1,50 1,50 

Sal 

 

0,50 0,50 0,50 0,50 

BHT 

 

0,02 0,02 0,02 0,02 

Farelo de trigo 

 

15,0 15,0 15,0 15,0 

Glúten de Milho 

 

0,00 1,80 3,60 5,40 

Ácido benzoico 0,50 0,50 0,50 0,50 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Análise centesimal (%) 

Matéria Seca 96,11 96,29 96,03 95,55 

Proteína Bruta 27,09 32,08 35,66 39,73 

Extrato Etéreo 14,16 13,05 13,08 12,81 

Cinza 13,11 12,57 11,83 11,19 

Fibra 4,34 6,14 5,03 4,38 

ENN2 41,30 36,16 34,40 31,89 

1- Premix (mg/kg diet): Vit. A (min) = 1.200.000 UI; Vit. D3 (min) = 200.000 UI; Vit. E 

(min) = 12.000 mg; Vit. K3 (min) = 2.400 mg; Vit. B1 (min) = 4.800 mg; Vit. B2 (min) 

= 4.800 mg; Vit. B6 (min) = 4.000 mg; Vit. B12 (min) = 4.800 mg; Vitamina C = 

48.000 mg; Ácido fólico (min) = 1.200 mg; Ácido pantotênico  (min) = 12.000 mg; 

Biotina (min) = 48 mg; Colina (min) = 65.000 mg; Niacina (min) = 24.000 mg; Ferro 

(min) = 10.000 mg; Cobre (min) = 600 mg; Manganês (min) = 4.000 mg; Zinco (min) 

= 6.000 mg; Iodo (min) = 20 mg; Cobalto (min) = 2 mg;  Selênio (min) = 20 mg. 2 - 

ENN: Extrativo não nitrogenado. 

 

A quantidade de ração fornecida foi corrigida a cada quinze dias, considerando a 

biometria dos animais, utilizando todos os peixes de cada unidade experimental. 
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Diariamente, antes do último arraçoamento da tarde, os tanques foram sifonados para a 

retirada das fezes e possíveis restos de ração.  

 No final do experimento, foram calculadas as variáveis de desempenho zootécnico por 

meio dos seguintes cálculos: 

 Sobrevivência (S, %) = (número de animais finais x 100) / número de animais 

iniciais. 

 Consumo de ração total (CRT, g) = alimento consumido durante todo período 

experimental. 

 Ganho de peso (GP, g) = peso final – peso inicial 

 Conversão alimentar aparente (CAA) = alimento ofertado / ganho em peso 

 Taxa de eficiência alimentar (TEA, %) = ganho em peso / alimento ofertado x 100  

 Taxa de crescimento específico (TCE, %) = (( Pf – Pi) / tempo) x 100 

 Taxa de eficiência proteica (TEP, %) = ganho em peso / proteína consumida  

 

Em que: 

 

e = Logaritmo neperiano; 

Pf = Logaritmo do peso médio final; 

Pi = Logaritmo do peso médio inicial; 

Δt = Duração em dias entre os intervalos de biometria. 

 Os resultados foram expressos como a média±erro padrão da média. A 

normalidade dos dados foi previamente avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk e a 

homogeneidade da variância tambem foi verificada pelo teste de Levene. Os dados foram 

analisados por análise de variância unidireccional(ANOVA), e as estimativas dos 

tratamentos foram submetidas à análise de regressão segmentada, para determinar a 

exigência proteica relacionada ao maior desempenho zootécnico. As análises estatísticas 

foram realizadas no software SPSS (versão 20.0, IBM, Armonk, NY) e as diferenças foram 

consideradas estatisticamente significantes quando p<0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para avaliar o desempenho e determinar a exigência proteica, os juvenis de 

matrinxãforam alimentados com níveis de proteína bruta e ao final dos 52 dias 

experimentais foram observadas significâncias estatísticas entre as médias das variáveis, 

peso final, ganho de peso, conversão alimentar aparente, taxa de crescimento específico 
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e taxa de eficiência proteica (PF, GP, CAA, TCE, TEP e TRL) em relação à ingestão de 

níveis crescentes de proteína bruta na dieta (Tabela 2). 

 O nível de 39,73% de PB apresentou valor de conversão alimentar aparente mais 

satisfatório quando comparado aos outros níveis de proteína bruta na dieta.  

Tabela 2.Valores médios dos parâmetros de desempenho zootécnico de juvenis de 

matrinxã alimentados com diferentes níveis de proteína bruta. 

Variáveis 
NÍVEIS DE PROTEÍNA P 

Valor 
27,09 32,08 35,66 39,73 

PI (g) 27,73±0,87 33,13±2,29 25,38±2,09 29,85±1,69 0,080 

PF (g) 89,20±3,54 100,80±4,54 90,92  121,22±10,59 0,023 

GP (g) 61,47±2,97 67,67±3,73 65,53±2,89 91,37±8,98 0,015 

CRT (g) 507,62±18,07 507,95±13,50 528,62±16,41 579,05±73,04 0,557 

CAA 1,66±0,06 1,51±0,05 1,74±0,09 1,36±0,02 0,008 

TEA (%) 0,61±0,02 0,67±0,02 0,65±0,04 0,67±0,07 0,775 

TCE (%) 2,25±0,05 2,14±0,10 2,46±0,14 2,69±0,07 0,018 

TEP (%) 2,24  2,07±0,07 1,81±0,12 1,68±0,19 0,044 

SOB 100 100 100 100 100 

Legenda: PI – Peso inicial; PF –Peso final; GP- Ganho de peso; CRT- 

Consumo Total de ração; CAA – conversão alimentar aparente; TEA – 

Taxa de eficiência alimentar; TCE – Taxa de crescimento específico; 

TEP – Taxa de eficiência protéica; TRP- Taxa de retenção protéica; 

TRL- Taxa de retenção lipídica; IHS- Índice hepatossomático; SOB – 

Sobrevivência. 

 

Os parâmetros PF, GP e TCE apresentaram efeito linear positivo com inclusão 

crescente de proteína (Figura 1). Estes valores demonstram que o maior nível contendo 

39,73% de PB apresentou as maiores médias para PF, GP e TCE. De maneira 

semelhante, juvenis de jundiás também apresentaram aumento significativo da massa 

muscular quando a proteína da dieta aumentou, mostrando que o aumento na oferta de 



 

97 
 

proteínas na dieta reflete diretamente na conversão em massa corporal (MELO et al., 

2006). 

 

FIGURA 1 - Representação dos gráficos referente: a-peso final (PF), b-ganho de peso 

(GP), c-taxa de crescimento específico (TCE). 

 

No presente estudo foi observado que o tratamento em que os peixes apresentaram 

ganho de peso mais expressivo foi o tratamento que recebeu 39,73% de proteína bruta na 

dieta, representando um ganho de peso diário de 1,75g, enquanto que o tratamento de 

27,09% demonstrou um ganho de peso diário de 1,18g, demonstrando que o nível de 

39,73% de PB foi mais satisfatório neste estudo. Izel, Perin e Melo (1996) ao avaliarem o 

desempenho de juvenis de matrinxã com peso entre 70 e 105g, submetidos à dietas com 

17, 22 e 27% de proteína bruta em rações isocalóricas com energia bruta de 3.900 

Kcal/Kg e 3% de fibra bruta, observaram que o maior ganho de peso dos matrinxãs foram 

obtidos com a inclusão de 27% de PB, totalizando 534g em ganho de peso durante 9 

meses, o que representava um ganho de peso diário de 1,97g.  

No trabalho realizado por Izelet al. (2004), verificou-se uma CAA no valor de 2,04 

para os níveis de 25% e 28% de PB, no entanto os tratamentos contendo 27,09% e 

39,73% de PB do presente trabalho apresentaram os valores de 1,66 e 1,36, 

respectivamente de CAA (Figura 2), sendo um resultado mais satisfatório do que o 

observado por Izelet al. (2004), esta diferença pode estar relacionada à composição da 

dieta e densidade de estocagem. 

 

FIGURA 2 - Representação do gráfico referente a conversão alimentar aparente (CAA). 
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A TEP apresentou efeito linear negativo para as dietas testadas, sugerindo que a 

proteína da dieta de maior nível pode não ter sido utilizada para deposição de proteína, 

mas sim para a deposição de gordura corporal (Figura 3). 

 

FIGURA 3 - Representação do gráfico referente a taxa de eficiência protéica (TEP). 

CONCLUSÕES 

O nível de 39,73% de proteína bruta na dieta resultou em melhores índices de 

desempenho zootécnico, no que se refere ao peso final, ganho de peso, taxa de 

crescimento específico e conversão alimentar aparente, porém a taxa de eficiência 

protéica foi menor, sugerindo que as proteínas foram depositadas na forma de gordura 

corporal. 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente a Deus e a Universidade Nilton Lins pela oportunidade de bolsa 

de iniciação científica. Agradeço o apoio infinito de toda minha família e em especial a 

minha querida avó Maria Mendes (In memoriam).Também agradeço pela ajuda e parceria 

do meu orientador Bruno e dos demais professores da pesquisa da Universidade.E por 

fim, agradeço aos amigos pela companhia e apoio durante essa caminhada: Jéssica, 

Daniella, Thalissa, Larissa, Leilane, Rafaela, Anny e Elcimar. 

 

REFERÊNCIAS 

COELHO, S.R. Situação atual e perspectivas da indústria de rações para organismos 

aquáticos. In: Simpósio sobre manejo e nutrição de peixes. Piracicaba. Anais. Piracicaba: 

CBNA,  p.102-116, 1997. 

IBGE. Produção da Pecuária Municipal 2014. Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. V. 42, Brasil, 2014. 



 

99 
 

IZEL, A.C.U.; PERIN, R.; MELO, L.A.S. Desempenho de matrinxã(Bryconcephalus) 

submetidos a dietas com diferentes níveis protéicos na Amazônia Central. Anais da XXXII 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Fortaleza. p.258-259, 1996. 

IZEL et al . Avaliação de níveis protéicos para a nutrição de juvenis de matrinxã 

(Bryconcephalus). Acta Amazônica, v.34, p.179-184, 2004. 

MELOetal.EffectsofdietarylevelsofproteinonnitrogenousmetabolismRhamdiaquelen 

(Teleostei:Pimelodidae). ComparativeBiochemistryandPhysiology, Part A, v.145, p.181-

187, 2006. 

MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA. Plano de desenvolvimento da aquicultura 

brasileira. Brasília, p.61, 2015. 

OLIVEIRA et al. Caracterização da atividade de piscicultura nas mesorregiões do estado 

do Amazonas, Amazônia brasileira. Revista Colombiana Ciência Animal, v.4, p.154-162, 

2012. 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Aquicultura no 

Brasil: série estudos mercadológicos, p.76, 2015. 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DE MICRORGANISMOS PRESENTES NA DESOVA DE TAMBAQUI 

(Colossoma macropomum) 

MARYLENE BEZERRA PAIVA1, EDVANE DE LOURDES PIMENTEL VIEIRA2, 

GUILHERME CAMPOS TAVARES3, RAFAEL YUTAKA KURADOMI3 

1- Acadêmico de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da Universidade Nilton Lins. Avenida Professor 
Nilton Lins, 3259. Parque das Laranjeiras. CEP 69058-030, Manaus - AM. E-mail: 
marylenebezerrapaiva24@gmail.com 
2- Aluna de Pós-graduação em Aquicultura da Universidade Nilton Lins. Avenida Professor Nilton Lins, 
3259. Parque das Laranjeiras. CEP 69058-030, Manaus - AM. 
3- Professor da Universidade Nilton Lins. Avenida Professor Nilton Lins, 3259. Parque das Laranjeiras. CEP 

69058-03, Manaus – AM. 
 

RESUMO: O tambaqui (Colossoma macropomum) é de grande importância para a 
aquicultura nacional, portanto pesquisas relacionadas aos protocolos de conservação 
para essa espécie vêm ganhando destaque. Há evidencias de que os microrganismos são 
um dos fatores que podem afetar a qualidade final dos oócitos preservados, portanto 
estudos que vissem a identificação dos microrganismos presentes na desova são 
essenciais, pois poderiam auxiliar na otimização dos protocolos de preservação de 
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oócitos. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo identificar os microrganismos 
presentes na desova do tambaqui (Colossoma macropomum). Para tanto, foram utilizadas 
3 fêmeas, mantidas em tanques escavados na estação experimental de aqüicultura do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Os animais aptos foram induzidos 
com extrato bruto de hipófise de carpa (EBHC) nas doses de 0,5 e 5,0 mg de EBHC kg-1. 
A extrusão foi realizada por meio de massagem abdominal no sentido cranial-caudal e a 
desova foi recolhida em recipientes plásticos esterilizados a fim de evitar a contaminação 
externa e crio preservadas em solução contendo 25% de glicerol. Em seguida foi mantida 
refrigerada e transportada até o Laboratório de Microbiologia Aplicada de Organismos 
Aquáticos da Universidade Nilton Lins para realização do exame bacteriológico. No 
laboratório as amostras foram submetidas a diluição seriada e plaqueamento para 
isolamento e quantificação de bactérias. As colônias bacterianas obtidas foram 
submetidas à coloração de Gram e testes de catalase e oxidase. Para a confirmação da 
espécie bacteriana, colônias puras foram encaminhadas para a Escola de Veterinária da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Foram identificadas 18 espécies bacterianas a 
partir da desova coletada de tambaqui, indicando uma pequena variação intra-específica. 
Algumas bactérias são conhecidas por causarem doenças em outras espécies de peixes, 
mas a maioria não está associada a processo infeccioso em animais aquáticos. A baixa 
quantidade de bactérias detectadas sugere que essas não interferem na qualidade da 
desova para a fertilização, desde que coletada corretamente pelo produtor. 

PALAVRAS CHAVE: Peixe, bactérias, oócitos 

INTRODUÇÃO: 

O protocolo de reprodução do tambaqui, assim como de muitas outras espécies, é 

baseado na indução hormonal com uso de substâncias como o extrato bruto de hipófise de 

carpa e/ou antiestrógenos, e após um determinado intervalo de tempo procede-se a 

remoção de gametas através do método de extrusão que consiste na massagem no 

sentido crânio caudal para a liberação dos gametas (DALMASS et al., 2016). Assim que 

liberados, os gametas são coletados em recipientes separados previamente higienizados e 

secos evitando assim a contaminação e ativação antes do processo de fecundação. Após 

a coleta é recomendável que a fecundação destes gametas seja realizada imediatamente 

por riscos de perda da qualidade em função do tempo, temperatura e outros fatores que 

influenciam na perda de viabilidade destas células (WEINGARTNER E ZANIBONI FILHO, 

2019).  

No entanto, em situações em que são necessárias medidas que promovam a 

eficiência entre as desovas, a fecundação pode ser adiada e otimizada se aplicadas 

técnicas de preservação de gametas para armazenamento em locais que possibilitam 

controle e manipulação apropriados ao uso (MARIA et al., 2009). O armazenamento de 

oócitos pode abrir novas perspectivas na aquicultura, por possibilitar o transporte entre 

fazendas de pisciculturas, além de reduzir custos com a manutenção de um grande plantel 
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de reprodutores, semelhante aos protocolos de preservação de sêmen já utilizados 

(MISHRA et al. 2017). As técnicas de preservação como a criopreservação e refrigeração, 

permitem armazenar os gametas por um longo (criopreservação) ou curto (refrigeração) 

período de tempo, sendo esta última mais vantajosa por utilizar aparelhos simples como 

um refrigerador (MARIA et al., 2011; YASUI et al., 2015; LAHNSTEINER et al., 1999). 

A técnica de armazenamento de oócitos sob refrigeração possui as opções de 

“armazenamento úmido” ou “armazenamento a seco” (LAHNSTEINER et al., 1999), sendo 

o “armazenamento úmido” referente ao meio em que esses gametas são armazenados, 

como o próprio fluido ovariano da espécie ou mesmo fluidos artificiais que são ajustados 

para se assemelhar ao fluido ovariano natural da espécie (MISHRA et al., 2017). A 

composição destes meios artificiais geralmente inclui antibióticos que visam controlar o 

crescimento bacteriano, sendo este um dos fatores que desempenha papel fundamental 

na qualidade final dos oócitos. 

Segundo HOLCOMB et al. (2005), a excessiva proliferação de microrganismos pode 

bloquear a micrópila, assim como afetar de maneiras adversas o oócito por meio da 

liberação de metabólitos. Esta afirmação pôde ser corroborada quando estes autores 

observaram que os tratamentos experimentais em baixa temperatura associados à adição 

de antibióticos mostraram-se mais eficazes em prolongar o período de armazenamento 

dos oócitos de salmonídeos do que tratamentos sob refrigeração sem antibióticos. A 

relação de troca de gases entre gametas e o meio de armazenamento sob refrigeração 

pode variar, afetando a disponibilidade de oxigênio e a troca respiratória. Para JENSEN e 

ADERDICE (1984) o aumento da disponibilidade de oxigênio é o principal fator que 

contribui para prolongar a viabilidade dos gametas em altas temperaturas. Porém, a alta 

taxa de consumo de oxigênio também foi relatada como indicativo de crescimento 

bacteriano constituindo mais um fator que pode afetar a qualidade dos oócitos (HOLCOMB 

et. al. 2004). 

Desta forma, há evidências de que a desova de peixes possui uma grande 

quantidade de microrganismos e pesquisas que tragam conhecimento das espécies de 

microrganismos que ocorrem naturalmente no fluido ovariano podem auxiliar no 

desenvolvimento de antibióticos específicos de fluidos artificiais que sirvam como meio de 

armazenamento da desova a curto prazo. A identificação dos microrganismos presentes 

na desova também pode servir como início de investigação acerca de gêneros bacterianos 

como possíveis contribuintes para doenças na fase de desenvolvimento inicial dos 
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embriões e se, de fato, existe uma correlação entre a presença de qualquer um desses 

gêneros bacterianos dentro dos ovos e subsequente aumento da mortalidade precoce no 

desenvolvimento, como sugerido por SAUTER et al. (1987). Ainda segundo estes autores, 

a identificação imediata desses microrganismos nos ovos e o tratamento com antibióticos 

específicos podem permitir maiores rendimentos de alevinos saudáveis, além de evitar a 

disseminação de potenciais patógenos durante a transferência de ovos entre incubadoras 

e unidades de reprodução e larvicultura.  

Portanto são necessários estudos que vissem a identificação de microrganismos 

como subsídios para novas pesquisas em torno da preservação de oócitos, principalmente 

para espécies nativas de grande importância para a aquicultura como o tambaqui, que 

ainda não possui protocolos de preservação de oócitos consolidado. Dessa forma, o 

objetivo do presente estudo foi identificar os microrganismos presentes na desova de 

tambaqui (Colossoma macropomum) através de exame bacteriológico, seguido por 

caracterização morfológica, fenotípica e espectrometria de massas através de ionização 

por dessorção a laser assistida por matriz (MALDI-ToF). 

MATERIAL E MÉTODOS.  

1. Manejo e manutenção dos peixes. 

 Reprodutores de C. macropomum com quatro anos de idade foram mantidos em 

viveiros escavados de 160 m² em uma densidade de 0,25 peixe/m² na Estação 

Experimental de Aquicultura da Coordenação de Tecnologia e Inovação (COTEI), do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) (Manaus, AM). Os peixes foram 

alimentados com ração comercial (Presence Nutripiscis®, granulometria de 8 mm, 32% de 

proteína bruta) uma vez ao dia (2% da biomassa) em dias alternados. Este trabalho foi 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do INPA, registrado com o 

nº 047/2018, SEI 3295805. 

1.1  Seleção dos reprodutores para a indução hormonal. 

  Um total de 3 matrizes foram selecionadas aleatoriamente quando consideradas 

aptas para reprodução, de acordo com as características externas: ventre abaulado macio, 

e papila urogenital hemorrágica. Após a seleção, os peixes foram transportados para o 

laboratório e acondicionados em tanques circulares com capacidade para 750 L, 

abastecidos com fluxo continuo de água. 
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  A indução hormonal das fêmeas foi realizada utilizando extrato bruto de hipófise de 

carpa (EBHC) nas doses de 0,5 e 5,0 mg de EBHC/kg para as fêmeas. O intervalo entre as 

aplicações foi de 12 horas. A temperatura da água dos tanques foi monitorada (unidade 

térmica acumulada) a fim de determinar o momento em que os animais estavam 

preparados para a coleta dos gametas por meio do método de extrusão. 

1.2  Coleta dos gametas. 

  Os animais foram retirados do tanque, anestesiados com Eugenol (1 mL/L) e, em 

seguida, imobilizados sobre uma superfície plana e macia, sendo a extrusão das fêmeas 

realizada por meio de massagem abdominal no sentido cranial-caudal. Os oócitos foram 

recolhidos em recipientes previamente esterilizados para evitar a contaminação externa. 

Foram coletados 200 µL de desova de cada fêmea e transferidos para microtubos com 1 

mL de crioprotetor (caldo triptona soja mais 25% glicerol). Em seguida as amostras foram 

refrigeradas, transportadas ao laboratório para a etapa subsequente de identificação 

bacteriana. 

1.3 Exame bacteriológico 

Para que fosse realizado o exame bacteriológico foi preparado com antecedência o 

ágar Nutriente, utilizando 13 g de caldo Nutriente, 10 g de ágar bacteriológico, ambos 

para 1000 mL de água. O material foi pesado, misturado a água destilada até dissolver, 

dividido em frascos, selado com papel laminado e levado à autoclave por 15 minutos à 

121°C. Todo material foi levado à capela de fluxo laminar, onde o meio foi vertido em 

placas de Petri, e exposto por 15 minutos em luz UV.  

Os tubos contendo desova mais crioprotetor (1 por fêmea), em capela de fluxo 

laminar, passaram por processo de up-down em seringas com agulhas tamanho 40 x 8,0 

descartáveis, de forma a promover a lise do oócito. Para isolar e quantificar os 

microrganismos presentes nos oócitos, a técnica de diluição seriada foi realizada, de 

acordo com MILES e MISRA (1938). Foram preparados três microtubos por amostra com 

900 μL de solução salina a 0,9% (500 mL de água destilada e 4,5g de cloreto de sódio). 

Um volume de 100 μL de amostra (oócito) foi pipetado após a lise mecânica, vortexado e 

adicionado no primeiro microtubo com solução salina (diluição 10-1). Em seguida as 

diluições 10-2 e 10-3 foram preparadas. Após a diluição seriada, um volume de 100 μL de 

cada diluição foi pipetado e inoculado em ágar nutriente, fracionado em 5 pontos de 20 

μL. Esse volume foi espalhado na placa por movimentos rotatórios suaves. Esse processo 
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se repetiu em todas as diluições das amostras de cada fêmea. Além disso, também foi 

realizada a contagem de bactérias diretamente do oócito coletado, sem processo de 

diluição, de acordo com o procedimento acima mencionado. Feito isso, as placas foram 

incubadas a 28°C. Após 72 horas foi realizada a contagem das unidades formadoras de 

colônias (UFC/mL), de acordo com o tipo morfológico visualizado. Cada tipo de bactéria 

visualizada foi posteriormente subcultivada em ágar Nutriente, para obtenção de colônias 

puras de forma a permitir a realização de técnicas de identificação bacteriana. 

Primeiramente, os isolados foram submetidos à coloração de Gram (avaliação 

morfológica) e testadas quanto aos testes de catalase e oxidase. Para a confirmação da 

espécie bacteriana colônias puras de cada tipo morfológico foram encaminhadas para a 

Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, onde foi realizada a 

identificação por espectrometria de massas através de ionização por dessorção a laser 

assistida por matriz (MALDI-ToF) com o equipamento Bruker Microflex MALDI Biotyper 

2.0 (Bruker Daltonics, EUA). 

RESULTADOS 

Foram identificadas 18 espécies bacterianas a partir dos oócitos coletados de três 

fêmeas de tambaqui (Tabela 1). Um total de 7, 5 e 11 bactérias foram detectadas no 

Tambaqui 1, Tambaqui 2 e Tambaqui 3, respectivamente. Não houve a identificação de 

uma única espécie presente em todos os indivíduos, entretanto, a nível de gênero, 

Staphylococcus foi identificado na desova de todas as fêmeas avaliadas. 

Tabela 1. Bactérias identificadas na desova por fêmea amostrada 

Tambaqui 1 Tambaqui 2 Tambaqui 3 

Staphylococcus capitis Staphylococcus epidermis Klebsiella variicola 

Staphylococcus epidermis Chryseobacterium gleum Microbacterium sp. 

Staphylococcus hominis Enterobacter aerogenes Staphylococcus saprophyticus 

Bacillus cereus Micrococcus luteus Wautersiella falsenii 

Micrococcus luteus Sphingobacterium sp. Enterobacter asburiae 

Moraxella osloensis  Enterococcus faecalis 
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Na Tabela 2 pode ser observada a quantidade máxima de unidades formadoras de 

colônia (UFC) por mL de cada uma das bactérias identificadas, independente da fêmea 

amostrada.    

Tabela 2. Contagem em UFC/mL para cada bactéria detectada. 

Bactéria detectada Contagem UFC/mL 

Bacillus cereus 100 

Chryseobacterium gleum 10 

Enterobacter aerogenes 100 

Enterobacter asburiae 200 

Enterococcus faecalis 164000 

Klebsiella variicola 30 

Microbacterium sp. 10 

Micrococcus luteus 100 

Moraxella osloensis 10 

Providencia rettgeri 4000 

Rhodococcus equi 10 

Serratia marcescens 10 

Providencia rettgeri  Staphylococcus capitis 

  Chryseobacterium gleum 

  Micrococcus luteus 

  Rhodococcus equi 

  Serratia marcescens 
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Sphingobacterium sp. 10 

Staphylococcus capitis 500 

Staphylococcus epidermis 1000 

Staphylococcus hominis 1000 

Staphylococcus saprophyticus 1000 

Wautersiella falsenii 1000 

 

Os resultados da morfologia, coloração de Gram, catalase e oxidase das amostras 

identificadas podem ser visualizadas na Tabela 3.  

Tabela 3. Resultados dos testes de coloração de Gram, catalase e oxidase  

Espécie Morfologia Gram  Catalase Oxidase 

Bacillus cereus Bacilo Positivo Positivo Positivo 

Chryseobacterium gleum Bacilo Negativo Positivo Positivo 

Enterobacter aerogenes Bacilo Negativo Positivo Negativo 

Enterobacter asburiae Bacilo Negativo Positivo Negativo 

Enterococcus faecalis Cocos Positivo Negativo Negativo 

Klebsiella variicola Bacilo  Negativo Positivo Negativo 

Microbacterium sp. Bacilo Positivo Positivo Negativo 

Micrococcus luteus Cocos Positivo Positivo Positivo 

Moraxella osloensis Cocobacilo Negativo Positivo Positivo 

Providencia rettgeri Bacilo Negativo Positivo Negativo 

Rhodococcus equi Cocobacilo Positivo Positivo Negativo 

Serratia marcescens Bacilo Negativo Positivo Negativo 
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Sphingobacterium sp. Bacilo Negativo Positivo Positivo 

Staphylococcus capitis Cocos Positivo Positivo Negativo 

Staphylococcus epidermidis Cocos Positivo Positivo Negativo 

Staphylococcus hominis Cocos Positivo Positivo Negativo 

Staphylococcus saprophyticus Cocos Positivo Positivo Negativo 

Wautersiella falsenii Bacilo Negativo Positivo Negativo 

DISCUSSÃO 

A partir da coleta da desova de tambaquis foi possível identificar diferentes 

bactérias, sendo este o primeiro estudo a avaliar a microbiota de oócitos dessa espécie 

de peixe. De acordo com Pradeep et al. (2016) os microrganismos tem a capacidade de 

adentrar nos órgãos, colonizá-los e persistir ali, assim podem ser passados para as 

gerações futuras através dos gametas, porém os peixes também possuem 

microrganismos em sua microbiota, que pode variar dependendo da idade, do estado de 

nutrição  e das condições ambientais (Cahill, 1990). 

Para Austin (2006) os ovos de peixes podem conter uma grande quantidade de 

bactérias. Este autor relata que ovos saudáveis de peixes são povoados por colônias 

escassas de bactérias como Flavobacterium e Pseudomonas, o que pode ser reflexo dos 

organismos existentes na água, e alega que há evidências de que a colonização 

bacteriana no ovo ocorre poucas horas depois da fertilização. Neste estudo, a partir das 

amostras coletadas, alguns agentes bacterianos foram identificados imediatamente após 

a coleta, visto que as mesmas foram criopreservadas para a análise laboratorial, o que 

inibe a multiplicação de microrganismos. 

Cahill (1990) já relatou as bactérias Klebsiella sp., Enterobacter sp. e Micrococcus 

sp. em ovos de espécies de peixes como Onchorhynchus keta, O. gorbuscha, O. masou, 

O. keta e Carassius auratus, mas não se sabe a influência das mesmas sobre a desova. 

Porém, algumas dessas bactérias possuem capacidade de causar contaminação ou 

infecções em humanos e em outros animais, como Klebsiella sp., por exemplo, sendo 

uma bactéria desse gênero detectada em nosso estudo. Além disso, outras bactérias, 

também identificadas em mamíferos terrestres, como Staphylococcus sp., Wautersiella 

falsenii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter asburiae e Sphingobacterium sp. e 

Serratia marcescens também foram encontradas na desova de tambaqui. 
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O gênero Staphylococcus é Gram-positivo, não móvel, anaeróbio facultativo e 

catalase positivo. Um estudo feito por Atwa (2017) mostra que cepas de Staphylococcus 

aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus são sensíveis a determinados quimioterápicos, 

como enrofloxacina, norfloxacina, ciprofloxacina e canamicina, e que a maior parte das 

mesmas é fortemente resistente à eritromicina e à amoxicilina. Nesse mesmo contexto, 

Serratia marcescens, que é uma bactéria Gram-negativa, catalase positiva e oxidase 

negativa pertencente à família Enterobacteriaceae, é conhecida como importante agente 

de infecções relacionadas à saúde, pois apresentam forte resistência a ampicilina, 

ampicilina-sulbactam, gentamicina e cefalotina (CARVALHO et al. 2010). Como essas 

bactérias foram identificadas na desova, o uso de antibióticos para a preservação dos 

oócitos poderia ser realizada, mas deve escolher aquele de melhor efetividade para o 

agente bacteriano.   

Enterobacter aerogenes é uma bactéria Gram-negativa, catalase positiva e oxidase 

negativa, é patogênica e pode causar infecções em humanos (ANVISA, 2004). Outra 

bactéria do gênero Enterobacter também foi encontrada nas amostras de oócitos: E. 

asburiae.  

Wautersiella falsenii é uma espécie bacteriana aeróbica, Gram-negativa, não 

fermentadora de lactose, oxidase, uréase e catalase positiva.   

Sphingobacterium sp. é uma bactéria que possui forma de bacilo, é Gram-negativa, 

catalase e oxidase positiva, e pode ser encontrada no solo, em plantas e na água. 

Durante bastante tempo não era considerado como patógeno, mas recentemente está 

sendo descrito como possível agente etiológico de processos infecciosos em humanos 

(MENDES et al. 2016). 

Nas amostras coletadas haviam quatro bactérias relacionadas a mortalidades em 

peixes: Klebsiella variicola, Chryseobacterium sp., Providencia rettgeri, Moraxella 

osloensis, Micrococcus luteus e Enterococcus faecalis. De acordo com Rosenblueth et al 

(2004) as bactérias da espécie Klebsiella variicola que pertence ao gênero Klebsiella, é 

Gram-negativa, possui forma de bastonete e é não-móvel, parecem ser geneticamente 

próximas de linhagens de Klebsiella pneumoniae, e podem ser consideradas espécies 

irmãs. O autor também relata que bactérias do gênero Klebsiella podem estar associadas 

a cerca de 8% do total de infecções hospitalares. Romero et al (2018) alega que bactérias 

do gênero K. variicola e  K. pneumoniae compartilham fatores de virulência que podem 

causar infecções não apenas em humanos, mas também em bovinos. Klebsiella sp. tem 
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sido isolada em trutas doentes na Escócia (AUSTIN; AUSTIN, 2016). Chryseobacterium 

sp. é um gênero bacteriano Gram-negativo, catalase e oxidase positivo e pode ser 

encontrado no solo, em alimentos, plantas, água doce, água salgada e água potável. 

Também podem ser encontradas em ambiente hospitalar, nos sistemas de distribuição de 

água, nas superfícies de equipamentos e em aparelhos úmidos como respiradores e 

tubos. Essas bactérias estão relacionadas a infecções hospitalares e já foram descritas 

por infectar peixes dos Grandes Lagos da América do Norte (FERREIRA et al., 2010; 

AUSTIN; AUSTIN, 2016).  P. rettgeri é uma espécie de bactéria patogênica pertencente 

ao gênero Providencia, que é formado por bactérias Gram-negativas e que pertencem à 

família Enterobacteriaceae, podem ser encontrados no solo ou em águas contaminadas. 

As espécies que compõe esse gênero podem ser isoladas a partir de uma variedade de 

organismos, e são tidos para os seres humanos como patogênicos (NETO, 2017). Em 

peixes essa bactéria provocou um surto de mortalidade em carpas cultivadas em Israel 

(AUSTIN; AUSTIN, 2016). Moraxella osloensis é uma espécie bacteriana Gram-negativa, 

catalase e oxidase positiva, e é um simbionte mutualista do nematódeo parasita das 

lesmas Phasmorhabditis hermaphrodita. As infecções causadas por esse patógeno ainda 

não são bem estudadas (SHAH et al. 2000). Foram relatadas mortalidades em peixes 

entre o robalo juvenil, Morone saxatilis, no rio Potomac, Maryland, EUA (AUSTIN; 

AUSTIN, 2016). Allameh et al. (2014) relata que bactérias patogênicas de origem fecal 

podem contaminar materiais usados para criação de organismos aquáticos durante o 

manejo e processamento, resultante de condições anti-higiênicas. O gênero bacteriano 

Enterococcus, que foi encontrado nas amostras coletadas de oócitos, é  Gram-positivo, 

anaeróbico facultativo, catalase negativo, pode ser móvel e pode ser encontrado no 

sistema digestivo de mamíferos, no solo, na água e nas plantas, além de possuir 

capacidade de crescer no intervalo de 10 a 45 °C e sobreviver a temperaturas de 60 °C 

durante cerca de 30 minutos. Testes feitos em relação à suscetibilidade a antibióticos 

mostram que E. faecalis possui resistência à tetraciclina, estreptomicina, gentamicina e 

canamicina, é intermediária à eritromicina e possui sensibilidade à cloranfenicol, 

amoxicilina e ampicilina. Essa bactéria tem sido encontrada em várias espécies de peixes 

(AUSTIN; AUSTIN, 2016). Além disso, Micrococcus luteus também já foi descrita como 

patógeno de truta cultivadas na Inglaterra (AUSTIN; AUSTIN, 2016).  Não existem muitas 

informações sobre doenças especificas que todos esses microrganismos podem causar, 

mas sabe-se que estão relacionados a mortalidade de algumas espécies como já citados 

anteriormente. Até a presente data, pouco se sabe se essas bactérias são capazes de 

causar doenças em tambaquis. 
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Durante a identificação das bactérias presentes nas desovas de tambaqui, foram 

vistas variações de espécies bacterianas isoladas dos oócitos entre indivíduos. Portanto, 

sugerimos que as fêmeas de tambaqui possuem uma flora bacteriana específica nos 

oócitos.  

O aumento da quantidade de bactérias no oócitos de peixes, de acordo com 

Holcomb et al. (2005) pode influenciar na qualidade desses gametas pela liberação de 

metabólitos e pelo bloqueio da micrópila impedindo, dessa forma, a fecundação pelo 

espermatozóide e causando a queda das taxas de fertilização e eclosão. Apesar de este 

ser o primeiro relato de caracterização e quantificação de bactérias na desova de 

tambaqui, e embora partes dos grupos bacterianos sejam potencialmente patogênicos 

(Micrococcus luteus, Enterococcus faecalis e Providencia rettgeri), devido às baixas 

quantidades de UFC/mL de bactérias encontradas, podemos sugerir que os 

microrganismos não são os responsáveis ou pouco influenciam na perda da capacidade 

de fertilização e qualidade dos oócitos dessa espécie aquática. 

 

CONCLUSÃO 

Foram identificadas 18 espécies bacterianas a partir da desova coletada de 

tambaqui, indicando uma pequena variação intra-específica. Algumas bactérias são 

conhecidas por causarem doenças em outras espécies de peixes, mas a maioria não está 

associada a processo infeccioso em animais aquáticos. Com apenas esses resultados 

não se pode afirmar que as bactérias identificadas possam influenciar negativamente na 

qualidade dos oócitos, entretanto, em virtude do número reduzido das bactérias 

identificadas, acredita-se que não. Dessa forma, estudos subsequentes são necessários 

para avaliar a influência das bactérias sobre a qualidade da desova de tambaqui.  

Contudo, saber os principais agentes bacterianos presentes na desova poderá possibilitar 

a avaliação do uso de antibióticos específicos para impedir a propagação de possíveis 

patógenos durante processos de reprodução de peixes e armazenamento de oócitos, 

como transferências de incubadoras e unidades de reprodução e larvicultura, além de 

incentivar pesquisas que busquem saber se tais bactérias são patogênicas para os 

peixes.  
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar as razões morfométricas e rendimento 
corporal entre os gêneros macho e fêmea de Arapaima gigas. Foram avaliados 91 juvenis 
de pirarucu com aproximadamente 4.427,87±853,88 g para machos e 4.031,37±990,73 g 
para fêmeas. A durante num período de 364 dias. As coletas foram a cada 90 dias e os 
parâmetros analisados foram: variáveis de peso, rendimento corporal, variáveis de 
comprimento e razões morfométricas. Os dados foram submetidos à análise de variância 
de dois fatores e posteriormente ao teste de Tukey HSD a α=0,05. A porcentagem de 
rendimento de músculos abdominais 13,15 ± 1,22% (machos) e 11,27 ± 079% (fêmeas) e 
peso dos músculos abdominais 1230 ± 356,46 g (machos) e 942,22 ± 105,21g (fêmeas) 
assim como altura do corpo  comprimento padrão de 0,20 ± 0,02 cm (machos) e 0,18 ± 
0,02 cm (fêmeas), foram significamente (P<0,05) superiores nos machos em relação as 
fêmeas. Peso total e comprimento total foram semelhantes entre os sexos. As variáveis 
de comprimento como largura do corpo foram observadas superiores nas fêmeas (12,83 ± 
1,51 cm) quando comparadas aos machos (10,97 ± 1,16 cm). No entanto estes 
dimorfismos não são observáveis mais entre os sexos quando estes alcançam valores 
médios próximos ao peso de abate (~10 kg).  Sendo assim, a espécie não apresenta 
necessidade de reversão sexual  para produção comercial.  
 

PALAVRAS CHAVE: morfometria, carcaça, dimorfismo. 

 

INTRODUÇÃO 

O pirarucu (Arapaima gigas) é um peixe de grande porte, nativo da bacia amazônica que 

tem crescimento da produção no Brasil, principalmente na atividade pesqueira, onde é 

amplamente valorizado pela qualidade de sua carne desprovida de espinhos 

intramusculares em seu filé. É uma espécie rustica com respiração aérea, habitante de 

lagos de várzea e floresta alagadas, podendo ser criado também nas regiões nordeste e 

centro oeste brasileiras onde não ocorrem grandes variações de temperatura (IMBIRIBA 

2001; BRABO et al., 2016; ONO et al., 2004).  

mailto:paloma.medvet@outlook.com
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  Com inúmeras características desejáveis para sua criação em cativeiro, o pirarucu 

tornou-se uma espécie nativa de grande interesse, pois além de apresentar alta 

conversão alimentar, em apenas um ano de cultivo pode se alcançar em média 10 kg 

(PEREIRA FILHO et al., 2003). Entretanto ainda são escassos estudos e pacotes 

tecnológicos que aprimorem o sistema de produção dessa espécie em cativeiro como 

Lima et al. (2017) e SEBRAE (2013), que mostram dados produtivos. Alguns desses 

relacionam-se com a razão morfométrica e rendimento de carcaça do pirarucu que são de 

suma importância para o comércio e industrialização, pois poderia proporcionar dados de 

base para estimativa da produtividade, percentual de aproveitamento da carne e 

preparação dos tipos de cortes para esta espécie (REIDEL et al., 2004; HONORATO et 

al., 2014; FREATO et al., 2005). Estes dados permitiram também avaliar o custo da 

produção e a eficiência da empresa processadora de pescado (CARNEIRO et al., 2004). 

A avaliação da porcentagem de partes comestíveis têm sido um dos principais critérios na 

escolha de produção do peixe. São procurados peixes com maior rendimento, em vista de 

maior eficiência nos sistemas de produção animal (BURKERT et al., 2008).  

Sabe-se que as variáveis de rendimento podem ser influenciadas tanto pelo manejo 

nutricional que o animal recebe, como formato do corpo, idade e tamanho (MACEDO 

VIEGAS e SCORVO, 2000; BURKERT et al., 2008 ). Outro critério também discutido é a 

influência do sexo do animal nestas variáveis de rendimento, como demonstrado em um 

estudo feito por CARNEIRO et al. (2004), com jundiá (Rhamdia quelen), no qual foi 

observado que as fêmeas possuíam maior crescimento devido à precoce maturação 

gonadal dos machos, que recrutavam sua reserva energética para o processo 

reprodutivo. Além dos fatores mencionados anteriormente, o rendimento pode ser 

diretamente influenciado também por fatores extrínsecos ao peixe como o processamento 

que recebe, ou seja, pela eficiência das máquinas filetadoras ou destreza manual do 

operário (BASSO et al., 2011). 

Desta forma com o destaque que o pirarucu vem recebendo, estudos sobre a influência 

do sexo e variáveis de rendimento, podem contribuir com subsídios informativos para a 

elaboração e aperfeiçoamento de técnicas que buscam maximizar a produção desta 

espécie. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a característica morfométrica 

e rendimento de carcaça relacionado ao gênero em pirarucu Arapaima gigas. 

 

MATÉRIAL E MÉTODOS 
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 Localização e período experimental 

O experimento foi realizado nas dependências da Estação Experimental de Aquicultura da 

Coordenação de Tecnologia e Aquicultura (COTEI), do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA), pelo período de um ano (364 dias). As análises foram realizadas no 

Laboratório de Reprodução e Biologia Molecular de Organismos Aquáticos (LRBMO), da 

Universidade Nilton Lins. O presente trabalho foi desenvolvido vinculado a outro projeto 

de pesquisa intitulado por “EFEITO DO SEXO SOBRE O DESEMPENHO ZOOTÉCNICO 

E CRESCIMENTO MUSCULAR DE PIRARUCU (Arapaima gigas)” devidamente aprovado 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Instituto Nacional de Pesquisa na 

Amazônia – INPA, sob o nº de registro 0001/2018, SEI 01280.000193/2018-08 

Manejo experimental 

Inicialmente foram utilizados 91 juvenis de pirarucu (peso vivo médio de 4.427,87±853,88 

g para machos e 4.031,37±990,73 g para fêmeas) microchipados (AnimallTAG® - Korth 

RFID Ltda, São Carlos, SP), dispostos em três tanques de alvenaria de 120 m2. Os peixes 

foram alimentados duas vezes ao dia até a saciedade aparente, com ração comercial 

(PresenceNutripiscis®; granulometria de 15mm com 40% de proteína bruta). Não houve 

renovação de água nos tanques, sendo realizada apenas a reposição da água perdida por 

evaporação e infiltração. 

 Delineamento experimental 

Para o experimento foi utilizado o delineamento em blocos casualizados (DBC), sendo os 

gêneros (masculino e feminino) o tratamento, a repetição o peixe e as unidades 

experimentais os Blocos (tanques de alvenaria). Os animais foram distribuídos de forma 

aleatória nas três unidades experimentais em densidade média de 35,24 g/m³. 

 Coleta de dados 

Quinze animais foram capturados (5 por tanque) aleatoriamente (início do experimento e 

a cada 90 dias), anestesiados por aspersão direta nas brânquias com eugenol em solução 

aquosa de 60 mg/L (HONCZARYK e INOUE, 2009) e posteriormente foram eutanasiados 

por secção medular (CFMV, 2002). Por conseguinte foi obtido dos exemplares inteiros o 

peso total (PT), em seguida estes foram fotografados para a tomada de medidas 

morfométricas, tais como: altura do corpo (AC); largura do corpo (LC) e processadas no 

software livre IMAGE J (E.U. NationalInstituteof Health, http://rsb.info.nih.gov/ij/). Também 

foram aferidas com fita métrica as medidas de perímetro maior (PM) que é a medida de 

circunferência do corpo tomado na altura da base do primeiro raio da nadadeira dorsal e o 

perímetro peduncular (PP) tomado na menor circunferência do pedúnculo caudal. 

http://rsb.info.nih.gov/ij/
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Após, a tomada dessas medidas os animais passaram pelo processo de abertura da 

cavidade celomática, onde foi feita a retirada da gônada para sexagem por análise 

histológica e filetagem, sendo esta última efetuada pela mesma pessoa do início ao fim do 

experimento, para melhor padronizar o processo e reduzir erros inerentes ao operador. 

Nesta etapa os filés foram fotografados para obtenção das seguintes medidas: 

comprimento total do filé (CTF) considerado como a medida de máxima extensão; largura 

do filé (LF) medido no local de maior largura; espessura do filé (EF) medido no local de 

maior espessura. Todas as imagens obtidas possuem fita métrica como escala de 

referência de tamanho dos exemplares. 

Em seguida foram aferidos os seguintes pesos: Peso da cabeça cortada na junção com a 

coluna vertebral (PCB), inclusive as brânquias; peso da carcaça (PCA), todo o corpo com 

exceção da cabeça, vísceras e nadadeiras; peso da pele com escamas (PPE), retirada 

com faca, a partir de corte oblíquo aos filés; peso do filé (PFI), carne livre da pele, gordura 

e ossos; peso dos músculos abdominais (PMA), formados pela extensão inferior do filé, 

sendo separado deste devido à estrutura anatômica dos ossos da costela (livre de pele e 

gordura, com ossos); peso das partes comestíveis (PPCOM), soma do peso do filé e do 

peso dos músculos abdominais; peso do espinhaço com cabeça (PEC), carcaça com 

cabeça menos os filés, músculos abdominais e a pele e; peso do espinhaço (PE), carcaça 

sem cabeça menos os filés, músculos abdominais e a pele. 

As medidas de comprimento coletadas através de imagens foram  processadas no 

software livre IMAGE J (E.U. NationalInstituteof Health, http://rsb.info.nih.gov/ij/) e, com 

base nas medidas e pesos obtidos, foram estimadas dez variáveis de rendimento: 

porcentagem de vísceras (PVI/PT) x 100; rendimento de carcaça com cabeça 

(PCA+PCB)/PT x 100; rendimento de carcaça sem cabeça (tronco limpo) (PCA/PT) x 100; 

porcentagem de cabeça (PCB/PT) x 100; porcentagem de pele (PPE/PT) x 100; 

rendimento de filé (PFI/PT) x 100; rendimento de músculos abdominais (PMA/PT) x 100; 

rendimento partes comestíveis (PFI+PMA)/PT x 100; porcentagem do espinhaço com 

cabeça ((PCA+PCB) - (PFI+PMA+PPE))/PT x 100 e porcentagem do espinhaço (PCA-

PFI-PMA-PPE) /PT x 100. Também foram calculadas cinco razões morfométricas: CC/CP; 

AC/CP; LC/CP; PM/CP e AC/L. 

 Análise histológica 

      Todo o material relacionado a identificação do sexo dos animais foi processado e 

analisado no Laboratório Temático de Microscopia Eletrônica e Nanotecnologia do 

Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia – INPA. O material conservado em álcool 70 

% foi clivado, desidratado e incluído em paraplat. Em seguida submetido a cortes de 3 a 4 

http://rsb.info.nih.gov/ij/
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µm com auxílio de micrótomo. Finalizado este processo, os cortes foram dispostos em 

lâminas, coradas pelo método de coloração HE (hematoxilina eosina) e analisadas sob 

microscopia de luz para identificação do sexo dos animais. 

Análise estatística 

O delineamento utilizado no experimento foi o delineamento em blocos casualizados e os 

pressupostos como a normalidade, esfericidade e homocedasticidade foram testados. As 

variáveis analisadas foram: medidas morfométricas (peixe), peso (peixe e partes 

comestíveis), comprimento (partes comestíveis), largura (partes comestíveis), o resultado 

foi comparado entre os gêneros e nos diferentes tempos, no qual foi  utilizado a análise de 

variância de dois fatores para medidas repetidas (Two-way ANOVA) e quando encontrada 

diferenças significativas foi aplicado teste de Tukey HSD. Todos os testes foram 

realizados com o nível de significância de α=0,05 e expressos por média e desvio padrão 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Durante a identificação do sexo dos animais as gônadas que apresentavam presença de 

cistos de espermatogônias e espermatócitos (Figura 1A) foram classificadas como 

machos, e as que apresentavam ovócitos em crescimento primário e pré-vitelogênicos 

(Figura 1B) foram classificadas como fêmeas de acordo com Seca et al. (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a coleta realisada com 91 dias, os valores médios do comprimento total dos machos 

foi de 78,00 ± 4,00 cm, enquanto para as fêmeas foi de 75,58 ± 7,14 cm. O valor médio de 

comprimento total dos filés foi de 44,95 ± 1,01 cm para os machos e 41,98 ± 3,00 cm para 

as fêmeas. Não foram observadas diferenças significativas entre os valores médios das 

variáveis de comprimento e razões morfométricas entre os gêneros em todas as coletas 

do experimento. Porém ambos os gêneros apresentaram diferenças nas variaveis em 

relação ao tempo das coletas (Tabela1). 

B A _____ _____ 20 μm 20 μm 

Figura 1: Corte histológico longitudinal de gônadas de pirarucu, A - machos e B- fêmeas. Coloração HE. 40X (100X). 
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A Tabela 2 apresenta os valores médios das variáveis de peso e de rendimento corporal 

agrupados por sexo. Na coleta realisada com 91 dias, as fêmeas apresentaram peso total 

de 4031,37 ± 990,73 g enquanto os machos apresentaram 4427,87 ± 853,88 g. Esses 

valores, assim como as demais variáveis apontadas na Tabela 2, são similares (p > 0,05) 

entre os gêneros em todas as coletas. 

Entretanto, ao longo do tempo foram observadas diferenças em todas as variáveis 

referente a desempenho de ambos os gêneros. O desempenho obtido no presente 

trabalho já era esperado, como descrito por Lima et al. (2017), que demonstram que o 

crescimento de pirarucus pode resultar em 10 a 12 kg de ganho de peso em 10 a 12 

meses de cultivo. 
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Tabela 1. Valores médios e desvio padrão (DP) das variáveis de comprimento e razões morfométricas agrupados por sexo. 

Dias de experimento 91 dias 187 dias 273 dias 341 dias 427 dias 

Variáveis 

Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas 

Média ± DP 
Média ± 

DP 
Média ± DP 

Média ± 

DP 
Média ± DP 

Média ± 

DP 
Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Comprimento total (cm) 78,00±4,00a 
75,58±7,14 

A 

87,58±3,78 

b 
89,93±5,60B 93,75±4,77c 95,90±6C 103,50±6,12d 102,31±3,36D 

110,06±3,99e 112,20±992E 

Comprimento padrão (cm) 
68,67±3,06 

a 

67,58±7,37 

A 

78,16±3,76 

b 

80,25±4,97 

B 

86,50±4,60 

c 

88,70±5,11 

C 
96,00±5,22 d 95,04±2,97 D 

101,61±3,83 

e 

103,80±8,83 

E 

Comprimento da cabeça (cm) 
14,17±0,29 

a 

14,16±1,37  

A 

19,41±1,06 

bb 

20,06±1,14 

BB 

19,80±0,63 

bb 
20±1,22 BB 21,37±0,47 c 22,14±0,89 C 

24,56±0,95 d 25,43±2,13 D 

Altura do corpo (cm) 
11,78±1,33 

a 

11,46±1,39  

A 
11,10±1 b 11,33±1,2 B 

14,49± 1,55 

c 

15,02±0,91 

C 
17,33±2,56 d 16,41±1,77 D 

19,94±1,89 e 18,92±2,46 E 

Perímetro maior (cm) 
30,50±3,12 

a 

29,08±2,69  

A 
35±2,38 b 

35,93±2,36 

B 

39,55±2,74 

c 

40,30±2,70 

C 
45,50±4,81 d 42,47±1,88 D 

47,33±1,98 e 48,04±4,38 E 

Perímetro peduncular (cm) 
10,00±0,87 

a 

10,08±0,7  

A 
12±0,70 bb 12±0,80 BB 

12,45±0,55 

bb 

12,10±1,02 

BB 
13,13±1,03 c 13,37±0,52 C 

14,19±0,73 d 14,30±1,32 D 

Comprimento total de filé (cm) 
44,95±1,01 

a 

41,98±3,0  

A 

50,25±4,73 

b 

51,74±6,27 

B 

60,34±6,19 

c 

60,25±7,34 

C 
67,88±8,29 d 65,70±5,81 D 

60,43±8,20 e 

66,41±10,77 

E 

Largura do filé (cm) 7,33±0,53 a 
7,28±1,12  

A 

8,72±1,44 

b 

10,19±1,81 

B 

10,71±1,41 

c 

10,21±1,82 

C 
11,28±1,52 d 10,98±1,89 D 

10,16±1,38 e 11,21±3,26 E 
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Letras minúsculas diferentes (a, b, c, d, e) na mesma linha indicam diferença significativa (Tukey HSD, p<0,05) entre as coletas no 

mesmo gênero (macho). 

Letras maiúsculas diferentes (A, B, C, D, E) na mesma linha indicam diferença significativa (Tukey HSD, p<0,05) entre as coletas no 

mesmo gênero (fêmea).  

Letras iguais (aa, AA, bb, BB, cc, CC, dd, DD) na mesma linha indicam que não há diferença estatística durante as coletas entre os 

gêneros.  

Tabela 2. Valores médios e desvio padrão (DP) das variáveis de peso e de rendimento corporal, agrupados por sexo. 

 

Dias de experimento 91 dias 187 dias 273 dias 341 dias 427 dias 

Variáveis 
Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas 

Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Espessura do filé (cm) 
1,630±0,17 

a 

1,96±0,28  

A 

3,23±0,54 

b 
3,72±0,78 B 2,84±0,83 c 

2,92±0,88 

C 
3,02±0,49 dd 3,83±1,19 DD 

3,32±0,53 dd 3,23±1,12 DD 

Comprimento da 

cabeça/comprimento padrão 
0,21±0,05 a 

0,21±0,01  

A 

0,24±0,01 

b 
0,25±0,00 B 0,23±0,01 c 

0,22±0,007 

C 
0,22±0,01 d 0,23±0,01 D 

0,24±0,01 e 0,25±0,01 E 

Largura do corpo/comprimento 

padrão 

0,14±0,007 

a 

0,14±0,01  

A 

0,12±0,01 

b 
0,12±0,02 B 0,13±0,01 cc 

0,14±0,02 

CC 
0,13±0,01 cc 0,14±0,02 CC  

0,15±0,02 d 0,15±0,02 D 

Perímetro maior/comprimento 

padrão 
0,44±0,03 a 

0,43±0,05  

A 

0,45±0,04 

bb 
0,45±0,04 B 

0,45±0,02 

bb 

0,46±0,02 

C 
0,47±0,03 d 0,45±0,02 D 

0,47±0,02 e 0,46±0,02 E 

Altura do corpo/largura do corpo 1,23±0,06 a 
1,25±0,11  

A 

1,15±0,13 

b 
1,19±0,18 B 

1,34 ± 0,26 

c 

1,18 ± 0,11 

C 
1,33±0,10 d 1,25±0,20 D 

1,30±0,10 e 1,24±0,10 E 
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Peso total (g) 
4427,87±853,88 

a 

4031,37±990,73 

A 

4662,33±574,74 

b 

5331,25±744,52 

B 

7421±1145,90 

c 

7884,97±1601,72 

C 

9256,25±1996,89 

d 

8375,55±914,45 

D 

10764,72±849,27 

e 
11071±2501,88 E 

Peso vísceras (g) 198,05±28,03 a 191,24±52,35 A 227,39±34,02 b 282,69±60,03 B 296±56,28 c 340,97±88,49 C 501,20±89,25 d 438,88±48,84 D 468,49±797,71 e 466,25±140,05 E 

Peso eviscerado (g) 
4229,81±830,37 

a 

3840,13±942,54 

A 

4434,94±545,25 

b 

5048,55±691,73 

B 

7125±1099,40 

c 
7544±1515,69 C 8755±1912,53 d 

7936,67±879,48 

D 

10296,23±797,71 

e 

1064,75±2402,07 

E 

Peso da cabeça (g) 530±95,39 a 535,83±90,3 A 547,05±60,80 b 615,11±91,97 B 1028±159,91 c 1078±236,58 C 980±184,57 d 967,67±99,78 D 1432,22±146,21 e 1489±328,15 E 

Peso da carcaça (g) 
3660,14±729,52 

a 

3269,54±856,24 

A 

3839,38±485,97 

b 

4383,06±591,45 

B 
6045±947,20 c 6412±1275,33 C 

7672,54±1727,09 

d 
6869±796,71 D 8736,23±711,01 e 

8985,08±2062,14 

E 

Peso da pele (g) 523,48±115,40 a 
447,05±116,56 

A 

820,23±110,86 

b 

978,45±163,66 

B 
1162±203,89 c 1244±239,22 C 1820±569,21 d 

1635,56±218,3 

D 
1776,67±215,21 e 

1836,67±475,37 

E 

Peso do filé (g) 1930±432,09 a 
1691,66±471,68 

A 
1480±205,3 b 

1662,50±266,23 

B 
2451±415,22 c 2530±655,01 C 2567,5±589,82 d 

2367,78±405,79 

D 
3082,78±338,36 e 

3174,13±728,76 

E 

Peso das partes 

comestíveis (g) 

2563,33±532,57 

a 

2266,66±632,67 

A 

2367,66±312,02 

b 
2685±306,15 B 3704±585,13 c 3916±841,68 C 

3797,50±909,33 

d 
3310±487,16 D 

4681,11±540,66 e 

4827,47±1047,23 

E 

Peso do espinhaço 

com cabeça (g) 

1103,33±187,70 

a 

1091,66±219,08 

A 

1379,31±207,17 

b 

1567,61±242,76 

B 
2207±336,48 c 2330±447,94 C 2750±431,12 d 

2676,55±288,26 

D 
3243,33±344,12 e 3393±775,31 E 

Peso do espinhaço (g) 573,33±92,91 a 555,83±130,90 832,25±151,3 b 
952,50±155,26 

B 
1179±183,33 c 1252±213,70 C 1770±257,03 d 

1708,88±208,17 

D 
1811,11±218,06 e 1904±452,78 E 

Peso nadadeiras (g) 39,66±8,62 a 39,08±9,41 A 48,50±7,96 b 50,37±11,61 B 52±12,29 c 54±11,40 C 102,50±5 d 100±42,13 D 127,78±25,56 e 130,67±35,34 E 

Vísceras (%) 4,51±0,52 a 4,74±0,59 A 4,87±0,36 b 5,26±0,57 B 3,98±0,45 c 4,29±0,30 C 5,45±0,37 d 5,25±0,43 D 4,34±0,83 e 4,18±0,92 

Rendimento carcaça 

com cabeça (%) 
94,59±0,49 aa 94,36±0,57 A 94,08±0,45 aa 93,79±0,65 B 95,31±0,58 c 95,01±0,31 C 93,39±0,56 d 93,56±0,57 D 94,47±0,93 e 94,64±1,07 E 
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Rendimento carcaça 

sem cabeça (%) 
82,58±1,07 aa 80,79±1,95 A 82,32±0,93 aa 82,26±0,80 B 81,44±1,23 81,37±0,70 CC 82,75±0,92 d 81,96±1,48 CC 81,16±1,46 D 81,15±1,64 E 

Cabeça (%) 12±0,59 a 13,57±1,63 A 11,76±0,58 b 11,52±0,21 B 13,86±0,80 c 13,64±0,44 C 10,64±0,39 d 11,60±1,08 D 13,31±0,99 e 13,49±0,82 E 

Pele (%) 11,78±0,79 a 11,11±1,01 A 17,60±1,30 b 18,32±1,22 B 15,63±0,68 c 15,79±0,66 C 19,44±2,50 d 19,58±2,40 D 16,39±1,33 e 16,54±1,53 E 

Rendimento de filé (%) 43,41±1,55 a 41,64±2,84 A 31,71±1,63 b 31,24±3,06 B 32,99±1,55 c 31,84±4,32 C 27,67±1,87 d 28,21±2,92 D 28,63±2,22 e 28,69±1,62 E 

Rendimento partes 

comestíveis (%) 
57,77±1,38 a 55,78±3,82 A 50,79±2,83 b 50,38±2,48 B 49,91±1,96 c 49,57±1,24 C 40,82±1,62 d 39,48±3,14 D 43,45±3,39 e 43,74±2,03 E 

Espinhaço com cabeça 

(%) 
25,02±1,67 aa 27,46±2,94 B 25,68±1,42 aa 25,08±1,65 A 29,79±1,18 b 29,64±1,39 C 33,12±2,61 d 34,49±4,24 C 34,62±4,63 D 34,35±2,04 E 

Espinhaço (%) 13,02±1,08 aa 13,88±1,55 BB 13,92±1,04 aa 13,56±1,59 BB 15,90±0,73 c 15,99±1,17 C 22,48±2,30 d 22,89±4,91 D 21,31±5,39 e 20,86±1,82 E 

Letras minúsculas diferentes (a, b, c, d, e) na mesma linha indicam diferença significativa (Tukey HSD, p<0,05) entre as coletas no 

mesmo gênero (macho). 

Letras maiúsculas diferentes (A, B, C, D, E) na mesma linha indicam diferença significativa (Tukey HSD, p<0,05) entre as coletas no 

mesmo gênero (fêmea).  

Letras iguais (aa, AA, bb, BB, cc, CC, dd, DD) na mesma linha indicam que não há diferença estatística durante as coletas entre os 

gêneros.  
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Igualmente ao observado no presente estudo, Maghelly et al. (2014) não 

constatou diferença significativa de peso e comprimento total entre machos e 

fêmeas de suruvi (Steindachneridion scriptum). No entanto, diferentemente dos 

resultados encontrados em nosso estudo e do estudo citado anteriormente, 

Carneiro et al. (2004) constatou para o jundiá (Rhamdia quelen) maior 

crescimento de indivíduos do sexo feminino em detrimento aos indivíduos do 

sexo masculino, justificado pela precoce maturação dos machos que desviam a 

reserva energética para o processo reprodutivo. Sabe-se que o pirarucu 

apresenta maturação gonadal tardia, em cativeiro sua reprodução pode ocorrer 

a partir de dois anos de idade (LIMA et al., 2012). Desta forma, dado que os 

animais analisados neste experimento, durante a fase de engorda, ainda não 

atingiram a idade de início de reprodução geralmente observada para a 

espécie, este pode ser um fator pelo qual machos e fêmeas apresentaram 

resultados semelhantes observados nas tabelas 1 e 2.  

A comparação de valores da largura do corpo entre os gêneros foram similares 

ao longo do experimento, com exceção do observado na coleta 3 (aos 273 

dias) em que houve maior largura (P < 0,05)  do corpo para as fêmeas (12,83 ± 

1,51 cm) em relação aos machos (10,97 ± 1,16 cm) (Figura 2). No entanto, 

para o período posterior à Coleta 3, a largura de ambos os gêneros  se 

mativeram semelhantes até o fim do período experimental. Segundo Costa 

(2011), as medidas de largura corporal são medidas determinantes  que 

podem refletir os valores de rendimentos de filé. Desta forma, apesar das 

fêmeas apresentarem maior largura corporal em relação aos machos durante a 

coleta 3, esses valores podem ter se igualado entre os gêneros até o fim das 

observações. Os machos, possivelmente, foram igualando a largura corporal 

ao das fêmeas ao incrementar suas medidas em peso de filé na região 

abdominal (Figura 2 e 3). 
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Figura 2. Largura do corpo(cm)  de Arapaima gigas agrupado por macho e 

fêmea ao longo da fase de engorda. Letras diferentes minúsculas representam 

diferenças significativas para machos e letras maiúsculas representam 

diferenças significativas para fêmeas (Tukey HSD, p<0,05). * - indica diferença 

entre os sexos no mesmo período. 

As Figuras 3 e 4 apresentam o peso e rendimento dos musculos abdominais 

respectivamente  para os diferentes gêneros. As fêmeas durante  o período da 

coleta 4 atigiram valores (942,22 ± 105,21g) significamente inferiores 

comparados aos machos (1230 ± 356,46 g) em peso dos músculos 

abdominais. Em rendimento de músculos abdominais os machos durante o 

mesmo período atingiram também valores (13,15 ± 1,22%) superiores em 

relação as fêmeas (11,27 ± 079%). Resultado similar foi encontrado por Goes 

et al. (2015), que observaram diferença significativa de rendimento de músculo 

abdominal entre macho e fêmea de jundiá, no qual o macho (5,80 ± 1,52%) 

apresenta valor superior a fêmea (4,80 ± 1,72), pois durante o período  

reprodutivo, as fêmeas retraem o músculo abdominal  para o crescimento de 

suas gônodas, enquanto os machos não. Entretanto, já nas variáveis de peso 

do músculo abdominal em estudo feito por Maghelly et al. (2014) não foi 

observado diferença  entre machos e fêmeas de suruvi  (Steindachneridion 

scriptum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Peso dos músculos abdominais (g) de Arapaima gigas agrupados por 

macho e fêmea ao longo da fase de engorda. Letras diferentes minúsculas 

representam diferenças significativas para machos e letras maiúsculas 
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representam diferenças significativas para fêmeas (Tukey HSD, p<0,05). * - 

indica diferença entre os sexos no mesmo período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Rendimento de músculos abdominais de Arapaima gigas agrupados 

por macho e fêmea ao longo da fase de engorda. Letras diferentes minúsculas 

representam diferenças significativas para machos e letras maiúsculas 

representam diferenças significativas para fêmeas (Tukey HSD, p<0,05). * - 

indica diferença entre os sexos no mesmo período. 

O coeficiente de altura do corpo/comprimento padrão foi diferente (p<0,05) 

entre os gêneros, somente na coleta 5, na qual as fêmeas atingiram em média 

0,18 ± 0,02 cm enquanto que os machos obtiveram valor superior com 0,20 ± 

0,02 cm (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Razão morfométrica entre altura do corpo/comprimento padrão de 

Arapaima gigas agrupados por macho e fêmea ao longo da fase de engorda. 
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Letras diferentes minúsculas representam diferenças significativas para fêmeas 

e letras maiúsculas representam diferenças significativas para machos (Tukey 

HSD, p<0,05). * - indica diferença entre os sexos no mesmo período. 

Segundo Costa (2011) a literatura sobre a importância das razões 

morfométricas de peixes demonstra resultados divergentes quanto à sua 

relação com o peso dos componentes corporais. Na quinta coleta aos 341 dias, 

observa-se na figura 5 a diferença entre gêneros com machos mais altos de as 

fêmeas, porém sem diferenças estatísticas em ganho de peso e rendimento de 

filé. Portanto novas avaliações de desempenho entre sexos, podem ser 

realizadas a partir de 427 dias para verificar se após esse desenvolvimento há 

dimorfismo sexual. 

 

CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos, o pirarucu apresenta dimorfismo sexual para 

rendimento abdominal, largura do corpo e altura ∕ comprimento padrão em 

determinados períodos durante a fase de engorda. No entanto estes 

dimorfismos não são observáveis mais entre os sexos quando estes alcançam 

valores médios próximos ao peso de abate (~10 kg). Portanto, juvenis de 

pirarucu até 427 dias de cultivo, podem ser produzidos sem necessidade de 

utilização de mecanismos de determinação sexual ou inversão sexual, por 

machos e fêmeas tem desenvolvimento uniforme. 

Desta forma, a criação de macho e fêmea de pirarucu pode ser feita sem a 

necessidade do uso de mecanismo de determinação sexual da espécie, para a 

reversão sexual. 
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RESUMO: Leishmaniose tegumentar é uma doença infecciosa crônica causada 
por parasitas protozoários do gênero Leishmania. A interação hospedeiro-
patógeno é influenciada por fatores ambientais, virulência do parasito, espécie 
do vetor, perfil genético e sistema imunológico do hospedeiro. Os NOD-like são 
receptores de reconhecimento padrão (PRR) citoplasmáticos que reconhecem 
PAMPs e DAMPs. NOD2, quando ativado, leva a produção de citocinas pro-
inflamatórias e efetores antimicrobianos, que atuam na clearence dos 
parasitas. O objetivo deste estudo foi verificar se o SNP rs2066845 de NOD2 
está associado com a susceptibilidade ou proteção em pacientes com 
leishmaniose causada por L. guyanensis atendidos na Fundação de Medicina 
Tropical Doutor Heitor Viera Dourado (FMT-HVD), Manaus. O SNPrs2066845 
foi genotipado em 1.472 indivíduos, as distribuições de alelos e genótipos dos 
pacientes e controles saudáveis foram determinadas. Não houve diferenças 
estatisticamente significativas quando comparado os grupos caso e controle na 
população estudada. Portanto a variante G908R (rs2066845) de NOD2 não 
está associada a leishmaniose cutânea causada por L. guyanensis na 
população do Amazonas. 

 

PALAVRAS CHAVE: Leishmaniose cutânea, Leishmania guyanensis, SNP, 

Nod2. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Leishmanioses constituem um complexo de doenças com amplo 

espectro clínico, causadas por protozoários parasitos do gênero Leishmania e 

transmitidas através da picada da fêmea do flebotomíneo pertencente ao 

gênero Lutzomya [17]. As manifestações clínicas dependem da espécie do 

parasito, características do vetor, o estado imunológico e constituição genética 



 

131 
 

do hospedeiro [13]. São classificadas em: Leishmaniose visceral (LV) e 

Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), que abrange as formas cutânea 

(LC), cutânea difusa (LCD), disseminada (LD) e mucocutânea (LM) [6]. No 

estado do Amazonas, L. (V.) guyanensis é a espécie mais predominante e é 

responsável por 95% dos casos de LTA [1]. A interação patógeno-hospedeiro é 

influenciada por vários fatores, tais como a genética e imunidade do 

hospedeiro, a virulência e o genótipo do parasita e espécie do vetor [3]. A 

proteína do domínio de oligomerização de ligação a nucleotídeo 2 (NOD2) 

pertence à família dos receptores intracelulares do tipo NOD, que detecta 

padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) e padrões moleculares 

associados a danos (DAMPs). NOD2 reconhece componentes microbianos 

derivados do peptidoglicano bacteriano e, quando ativado, desencadeia um 

processo de transdução de sinais através do recrutamento e ativação das 

moléculas adaptadoras RICK (serine threonine kinase) e CARD9, essenciais 

para a ativação das vias de NFκB e MAPK, resultando na produção de 

citocinas pro-inflamatórias e efetores antimicrobianos, como oxido nítrico e 

peptídeos antimicrobianos [5,10].  

A resistência à infecção ou a cura está associada com uma resposta 

celular Th1 que é dependente da expressão de IL-12, IFN-γ, e TNF-α com a 

produção de óxido nítrico (NO). Enquanto a susceptibilidade à doença e a 

multiplicação parasitária descontrolada estão associadas com uma resposta 

humoral Th2 e a concomitante produção de IL-10, mediante a expressão das 

citocinas IL-4, IL-13 e TGF-β [11,12].   

A questão enigmática deste estudo está nas áreas endêmicas de 

leishmaniose, pois somente uma fração da população exposta ao parasita 

desenvolve a doença. Isto sugere que a genética do hospedeiro tenha um 

papel fundamental no desenvolvimento ou não da doença.   

A susceptibilidade do ser humano a fenótipos da leishmaniose, tal como 

a doença, é parcialmente controlada por determinantes genéticos. O interesse 

principal atualmente da imunogenética é o papel dos genes envolvidos no 

sistema imune capazes de induzir a cura das lesões e na determinação da 

susceptibilidade do hospedeiro a doenças infecciosas causadas por diferentes 
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parasitas intracelulares, com o da leishmaniose. A variação mais comum 

presente no genoma humano é o polimorfismo de nucleotídeo único (SNP), 

diante disso nossa hipótese é que SNPs presentes nas regiões do gene NOD2 

possam estar envolvidos no controle da susceptibilidade do ser humano à 

leishmaniose cutânea causada pela L.(V.) guyanensis.  

O objetivo geral deste estudo foi avaliar o polimorfismo rs2066845 do 

gene NOD2 em pacientes com leishmaniose cutânea causada por L. 

guyanensis, atendidos na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira 

Dourado (FMT-HVD) e indivíduos saudáveis (controles) procedentes das 

mesmas áreas endêmicas dos pacientes. Objetivos específicos foram 

determinar as frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo entre 

pacientes com LC e indivíduos controles; e avaliar possível associação do 

polimorfismo estudado com a susceptibilidade ou proteção a leishmaniose 

cutânea. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

População de estudo. 

Este é um estudo genético de caso-controle que utilizou ferramentas de 

análise genética para avançar na compreensão do componente genético de 

controle da susceptibilidade do hospedeiro à LTA. A população de estudo foi 

recrutada no ambulatório de dermatologia da FMT-HVD, aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Fundação de Medicina Tropical, número do CAAE: 

09995212.0.0000.0005.  

Este estudo recrutou 1.472 indivíduos sem parentesco, dentre eles 784 

com diagnóstico confirmado de LC causada por L. (V.) guyanensis (grupo caso) 

e 688 indivíduos sem sinal ou histórico de leishmaniose para compor o grupo 

controle. Os participantes deste estudo são indivíduos nativos da região com 

confirmação de familiares de origem local, com intuito de evitar populações 

geneticamente heterogêneas. Com o aumento da polução urbana houve 

também um crescimento da população rural, e essas pessoas têm como 

alternativa de trabalho, o campo, com aproximação da floresta houve o 

desmatando para assentamentos como agriculturas. Uma vez próximo da 
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floresta essa parcela da população acaba se tornando vulnerável ao vetor da 

leishmania e tornando àquela área, uma área endêmica. 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Grupo Caso: Pacientes do sexo feminino ou masculino entre 12 e 65 anos de 

idade com diagnóstico de Leishmaniose cutânea recente, sem tratamento 

prévio para leishmaniose, com a presença de no mínimo uma lesão ulcerada e 

no máximo seis e diagnóstico clínico e parasitológico (cultura ou esfregaço por 

aposição) com identificação da espécie de Leishmania por PCR. O material foi 

obtido por aspirado da borda da lesão, biópsia ou raspado da lesão. O Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi oferecido após a confirmação 

do diagnóstico de LC, caso o voluntário aceite participar do estudo.  

Grupo controle: foram aceitos no projeto indivíduos não afetados por LTA e 

sem histórico de leishmaniose, procedentes das mesmas áreas endêmicas de 

pacientes com LC, estão sendo recrutados como grupo controle. Estes 

pacientes foram recrutados nas rodovias AM-010 Manaus – Itacoatiara; e BR-

174 Manaus – Boa Vista visando que são regiões endêmicas, esse grupo 

compartilha ambientes similares ao dos participantes do grupo caso, as áreas 

foram exploradas de forma coordenada, para coleta de amostras de moradores 

nativos com perfil de controle desejado pelo estudo. Indivíduos que 

concordaram em participar no estudo foram submetidas ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

CRITÉRIOS DE NÃO INCLUSÃO 

Não foram incluídos no estudo mulheres gestantes, militares, pacientes 

com imunodeficiência ou sorologia positiva para HIV, ou apresentando estado 

febril para os indivíduos controles e aqueles que apresentarem falta de 

capacidade ou de vontade de fornecer o consentimento informado (paciente 

e/ou pais/representante legal).  

 

IDENTIFICAÇÃO DE LEISHMANIA  
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A identificação de Leishmania spp foi realizada através da biopsia de 

lesão de cada paciente com diagnostico positivo para leishmaniose de acordo 

como foi descrito por Garcia et al [4] e Marfurt et al [7]. A identificação das 

espécies foi feita por sequenciamento nucleotidico dos genes HSP70 e mini-

éxon. Somente pacientes infectados pela espécie Leishmania guyanensis 

foram incluídos no estudo. 

COLETA DO MATERIAL E EXTRAÇÃO DO DNA DO HOSPEDEIRO 

Todos os indivíduos que concordaram em participar do estudo foram 

submetidos a uma punção venosa para coleta de 5 mL de sangue periférico. As 

amostras de sangue foram coletadas em tubos tipo vacuotainer contendo 

EDTA, em condições ideais de assepsia. O DNA genômico foi extraído a partir 

da amostra de sangue total através da técnica de “salting-out”, conforme o 

protocolo de Sambrook [13].   

GENOTIPAGEM 

O SNP rs2066845 foi genotipado através do método (PCR-RFLP), os 

primers F: 5‟ – CAGTGAGGCCACTCTGGGATTG – 3‟ e R: 5‟ – 

AAAACTGCAGGATAGACTCT – 3‟, foram utilizados para amplificar um 

fragmento de 249pb. A PCR foi realizada em termociclador Mastercycler® ep 

gradient S, Eppendorf, Germany, com um volume final de 25µl contendo 50ng 

de DNA genômico, MgCl2 0.75 mM, iniciadores senso e antisenso 0,2 µM 

cada, dNTP 40nM e 2U de taq polimerase (Tabela 1). A digestão foi realizada 

com volume final de 20 µl, contendo 10 µl do produto de pcr, tampão 25x e 1U 

da enzima, a reação ficou em banho maria a 37°c por 2 horas, na presença do 

alelo G a enzima de restrição cliva o fragmento de 249pb em um fragmento de 

145pb e 104pb. Após a reação de clivagem os fragmentos foram separados por 

gel de agarose a 3,5% corados com brometo de etídio e visualizado em luz 

ultravioleta (Imagem 1). 

 

SEQUÊNCIA DOS PRIMERS CICLAGENS DA PCR 
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F: 5’ – CAGTGAGGCCACTCTGGGATTG – 3’   

R: 5’ – AAAACTGCAGGATAGACTCT – 3’ 

 

 

95 ⁰ C – 5‟ 

95 ⁰ C – 15‟‟ 

57 ⁰ C – 15‟‟           45X 

72 ⁰ C – 20‟‟ 

72 ⁰ C – 7‟ 

Tabela 1. Sequência dos primers e protocolo de PCR. 

ANÁLISE ESTATISTICA 

A análise estatística foi realizada por meio de análise de regressão 

logística utilizando o site https://ihg.gsf.de/cgi-bin/hw/hwa2.pl, para a 

comparação entre os grupos caso e controle foi utilizado o teste do qui-

quadrado (X2), com estimativa do odds ratio com 95% de intervalo de 

confiança. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O SNP rs2066845 foi genotipado em 784 pacientes com LC e 688 

controles. As distribuições de alelos e genótipos dos pacientes e controles 

saudáveis foram determinadas (Tabela 2). Não foi observada evidência de 

associação do polimorfismo de NOD2 como fator de risco ou proteção a LC 

causada por L.guyanensis na população estudada, pois não houve diferenças 

 

https://ihg.gsf.de/cgi-bin/hw/hwa2.pl
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estatisticamente significativa nas frequências alélicas e genotípicas quando 

comparados os grupos caso e controle. 

 

 

Genótipos 

 

Casos (%) 

N= 784 

Controles 

(%) 

N= 688 

Comparações P-

valor 

OR [95% CI] 

 CC 776 (99) 678 (98,6) CC Vs. 

CG+GG 

0.4 0.6 [0.2-1.7] 

NOD2 908 

 

CG 8 (1) 10 (1,4) CC Vs. CG 0.4 0.6 [0.2-1.7] 

Rs2066845 

 

GG 0 0 CC Vs. GG 1.0 0.8 [0.01-44] 

 C 1560 

(99,5) 

1366 (99,2) C Vs. G 0.4 0.7 [0.2-1.7] 

 G 8 (0,5) 10 (0,8)    

Tabela 2. Frequências alélicas e genotípicas em pacientes com LC e controles. 

 NOD2 pertence à família dos receptores intracelulares NOD-like, é ativado 

pelo reconhecimento dos componentes do peptidoglicano, ácido 

diaminopimélico (DAP) e muramil dipeptídeo (MDP) de bacterias Gram-

negativas e Gram-positivas. Este receptor é expresso amplamente em vários 

tipos celulares, como macrófagos, células dendríticas, células de paneth, 

queratinócitos, células epiteliais do intestino, células epiteliais pulmonares, 

células epiteliais orais e osteoblastos [9]. Uma vez o parasita de Leishmania 

spp no citoplasma celular haverá a degradação do mesmo mediada por 

fagolisossomos, o receptor NOD2 será envolvido por seu respectivo ligante, 

conduzindo a ativação de RIPK2, que é seguida pela ativação e translocação 

do NF-κB para o núcleo da célula, levando à transcrição gênica e 

consequentemente produção de citocinas pro-inflamatórias e substâncias 

microbicidas. As variâncias genéticas de NOD2 podem levar a um receptor 
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NOD2 não funcional e como consequência a produção de citocinas pode ser 

afetada [14]. O gene NOD2 tem provado ser altamente polimórfico com mais de 

660 polimorfismos do tipo SNPs relatados na literatura, mapeado no braço 

longo do cromossomo 16, região 1, banda 2, sub-banda 1 (16q12.1), o SNP 

Gly908Arg está localizado no exon 8 do NOD2 e está presente nas repetições 

ricas em leucina da proteína NOD2, o polimorfismo RS2066845 se trata de 

uma mutação missense a qual é caracterizada pela substituição de uma das 

bases do DNA, de forma que o tripleto de nucleótidos na qual ele faz parte se 

altera, codificando um aminoácido incorreto, trocando uma glicina em arginina, 

isto pode alterar a função da proteína em maior ou menor grau, acredita-se que 

este polimorfismo reduza a capacidade do muramil dipeptídeo (MDP) de ativar 

o NOD2, e consequentemente a ativação do NFκB resultando na redução da 

produção de citocinas e peptídeos antimicrobianos [8].  Este gene foi estudado 

em pacientes com sarcoidose torácica, neste estudo quatro pacientes da 

mesma família com a variante RS2066845 desenvolveram sarcoidose [2]. 

Outros estudos relacionando variantes do gene NOD2 foram também 

associados a doença de Crohn [15]. Sabe-se que NOD2 atua como um 

regulador da produção de citocinas e um mediador das respostas pró-

inflamatórias após o reconhecimento do ligante [15]. Vários estudos 

demonstraram mudanças funcionais dentro da proteína NOD2 afetando 

diretamente na produção de citocinas pela via do NF-κB [16]. Essa 

desregulação na produção de citocinas pode fornecer o primeiro mecanismo 

pelo qual as variantes de NOD2 podem afetar na eliminação do parasita da 

leishmania e consequentemente cicatrização das lesões. Portanto é importante 

considerar o impacto dos polimorfismos de NOD2, é possível que a verdadeira 

associação seja com um ou mais polimorfismos não testados. Como afirmado 

anteriormente, o gene NOD2 é altamente polimórfico, com algumas 

frequênciasalélicas muito baixas em certas populações, seria prudente para 

estudos futuros considerar os efeitos das variantes ainda não estudadas. 

CONCLUSÃO 

 A variante G908R (rs2066845) de NOD2 não está associada a 

leishmaniose cutânea causada por L. guyanensis na população do Amazonas. 
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RESUMO: Este trabalho teve por objetivo avaliar a mobilização energética de 
juvenis de tambaqui submetidos ao jejum, seguindo as alterações metabólicas 
logo após a realimentação. Foram utilizados 30 juvenis de tambaqui, 
correspondendo aos tratamentos: Alimentado (14 dias); Jejum (14 dias) e 
Realimentado (13 dias em jejum e alimentado uma vez). Logo em seguida, os 
peixes foram anestesiados com 60 mg eugenol para a retirada do sangue por 
punção caudal, esta foi dispensada em dois microtubos, um contendo 
anticoagulante EDTA (plasma) e outro sem anticoagulante. Após a análise 
sanguínea, os peixes foram eutanasiados por overdose de eugenol/L, logo 
sendo feita a secção medular para a retirada do fígado e músculo. Os 
resultados foram testados por ANOVA e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey. Para as análises de glicose, triglicerídeo e proteína total, apresentaram 
o mesmo padrão de resposta, sendo o resultado do jejum a redução das três 
variáveis sanguíneas, a realimentação resultou em valores intermediários das 
três variáveis, de forma que não diferisse estatisticamente dos grupos 
submetidos ao jejum e ao continuamente alimentado. Já para a comparação 
média deixou claro o consumo do glicogênio após o jejum, a restauração 
através da glicogênese nos peixes realimentados, quando comparados ao 
grupo controle. Por outro lado, o jejum causou acúmulo de lipídeo no fígado 
dos peixes. Portanto, os resultados obtidos neste estudo sugerem que 14 dias 
de jejum não foram prejudiciais aos peixes e os juvenis de tambaqui 
conseguem ajustar rapidamente o metabolismo de acordo com a condição 
nutricional. 

 

PALAVRAS CHAVE: Mobilização Energética; Restrição Alimentar;  

INTRODUÇÃO 

As pesquisas relacionadas à nutrição de peixes, boas práticas de 

manejo e controle da quantidade de água, contribuem para melhorar o 

crescimento da produção (CYRINO, 2010) sem que afete o ambiente pelo 

aumento da excreção de compostos nitrogenados. Uma das alternativas aos 

métodos tradicionais de alimentação são os regimes de jejum e realimentação 

que visam estimular o melhor aproveitamento dos nutrientes dietéticos e 
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alcançar o ganho compensatório (HERRERA, 2016). Os manejos alimentares, 

como o jejum e realimentação, podem afetar diferentes vias metabólicas dos 

peixes por regulação endócrina para que ocorra adequada mobilização das 

reservas energéticas. Assim, o estado nutricional do organismo está 

intimamente relacionado a respostas metabólicas, auxiliado por hormônios 

como a insulina, glucagon e o cortisol que atuam sobre as reservas através das 

vias metabólicas (SOUZA et al., 2014). Durante o jejum ocorre a síntese e 

liberação de glucagon, que atua na mobilização das reservas energéticas dos 

peixes em jejum, estimulando o catabolismo de glicogênio, lipídeos e proteínas, 

além de ativar vias gliconeogênicas no fígado. Paralelamente, ocorre redução 

da taxa metabólica dos peixes, o que proporciona crescimento mais acentuado 

após o retorno da alimentação (MOMMSEN, 1999). Peixes são capazes de 

sobreviver após serem submetidos ao jejum prolongado, principalmente por 

fazer parte do ciclo de vida, em seu ambiente natural (NAVARRO; 

GUTIÉRREZ, 1995; BAR, 2014). Os peixes podem reduzir sua taxa metabólica 

e mobilizar as reservas de carboidratos (glicogênio), lipídeos e proteínas, para 

atender a demanda energética necessárias, mantendo assim, as funções vitais 

do organismo, como a função cerebral, a respiração, a regulação do equilíbrio 

mineral, entre outros (FURNÉ et al., 2012). Entretanto, a utilização das 

reservas energéticas pode variar de acordo com a espécie (TAKAHASHI et al., 

2011). Inicialmente, o glicogênio é o primeiro substrato catabolizado durante o 

jejum na maioria das espécies de peixes, como o pacu (SOUZA et al., 2003; 

GIMBO e al., 2015), bagre-americano (PETERSON; SMALL, 2004), robalo 

europeu (PÉREZ-JIMENÉZ et al., 2007; CHATZIFOTIS et al., 2011), jundiá 

(BARCELLOS et al., 2010), curimbatá (RIOS et al., 2011) e o dentex comum 

(PÉREZ- 3 JIMENÉZ et al., 2012). Ao aumentar o período de jejum no qual os 

peixes são submetidos, a concentração de glicogênio hepático é mantida 

através da gliconeogênese, a partir da mobilização de reservas lipídicas 

encontradas nos hepatócitos, vísceras e tecido muscular. As reservas de 

lipídeos também são muito utilizadas como fonte de energia em peixes. Porém, 

sua utilização varia em função da espécie, da localização da reserva lipídica e 

da estratégia alimentar adotada (FURNÉ et al., 2012). 
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A realimentação resulta em diferentes padrões de restauração das 

reservas energéticas, podendo variar em função da espécie, intensidade do 

jejum, qualidade do alimento ofertado (FURNÉ et al., 2012, FAVERO, 2015, 

GIMBO et al., 2015). Outro fator importante a ser considerado é que ainda não 

há informações sobre as respostas agudas da realimentação. Tais informações 

podem ser de extrema importância para determinar a intensidade do jejum que 

pode ser aplicado nos protocolos de alimentação, principalmente nos casos de 

jejum prolongado ou cíclicos, além de proporcionar a otimização do 

desempenho dos peixes, sem comprometer a qualidade do ambiente de 

criação.  Neste contexto, vale ressaltar que ainda há pouca informação sobre a 

dinâmica de mobilização das reservas energéticas, bem como a preferência do 

substrato energético utilizado pelos tambaquis em jejum prolongado. Além 

disso, ainda não se sabe a estratégia adotada pelos peixes com relação à 

restauração das reservas energéticas após as primeiras horas de 

realimentação. Principalmente para o tambaqui (Colossoma macropomum), 

espécie escolhida para deste estudo devido à grande importância econômica 

que a espécie possui tanto em âmbito regional e nacional.  Assim, o objetivo 

deste trabalho foi verificar as alterações dos metabólicos sanguíneos e 

teciduais de juvenis de tambaqui submetidos ao jejum prolongado, bem como 

avaliar a capacidade de restauração das reservas energéticas com apenas um 

dia de alimentação. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Todos os procedimentos foram realizados no Laboratório de 

Fisiologia e Metabolismo de Peixes da Universidade Nilton Lins, sob a 

prévia avaliação e aprovação da proposta pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais (CEUA – Registro número 003/2018) e os peixes haviam sido 

cedidos pela fazenda do Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas 

(INPA), nos quais foram estudados durante um curto período de 4 a 5 

semanas. Para a realização do projeto foi utilizado três tanques de 

polietileno contendo 310 litros de água, com aeração artificial e renovação 

de água, possuindo 10 tambaquis juvenis em cada, dando um total de 30 

peixes com peso de 120 ± 37,61 g. Cada caixa foi respectivo a um 

tratamento, sendo eles: Jejum (peixes em jejum durante 14 dias); os 
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Alimentados ou grupo Controle (alimentados com dieta comercial durante 

14 dias) e Realimentados (peixes em jejum durante 13 dias alimentados 

apenas no 14º dia). No 15º dia de experimento, os peixes foram 

anestesiados com eugenol (60 mg/L) para a retirada de sangue e 

posteriormente a biometria. 

Análise Sanguínea 

Todos os peixes foram capturados e anestesiados com eugenol 

(60mg/L) (Esquema 1. Imagem A) para a colheita sanguínea pela punção 

do vaso caudal (Esquema 1. Imagem B), em seguida foi dispensado em 

microtubos contendo anticoagulante EDTA (sangue total e plasma) 

(Esquema 1. Imagem C) para a determinação da glicemia e concentração 

de triglicerídeos, e outro microtubo sem anticoagulante (soro) para 

determinar o colesterol e a proteína total, utilizando kits comerciais In Vitro, 

de ensaios enzimáticos (Esquema 1. Imagem D), seguindo as 

recomendações do fabricante, e posteriormente leitura pelo 

espectrofotômetro digital de faixa 200-1000NM (Esquema 1. Imagem E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. A: Eugenol; B: Coleta sanguínea por punção do vaso caudal 

(Foto registrada por Renata Franco); C: Tampa amarela – sangue total e 

plasma. Tampa branca – sem anticoagulante; D: Kit de ensaios 

enzimáticos; E: Espectrofotômetro digital faixa 200 – 1000NM. 
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Análise das reservas teciduais 

Os peixes foram eutanasiados por aprofundamento do plano 

anestésico (Figura 2A) para retirada do fígado (Figura 2B) para a 

determinação da concentração de lipídeo e glicogênio hepático e, musculo 

branco (Figura 2C) para a determinação do lipídeo muscular. As 

metodologias utilizadas para a obtenção dos resultados foram de Moon et 

al. (1989) para glicogênio hepático, enquanto para os lipídios foi de Bligh e 

Dyer (1959), baseado na extração do lipídeo com clorofórmio e metanol. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. A: Peixe eutanasiado por aprofundamento do plano anestésico; 

B: Fígado; C: Músculo Branco 

Análise Estatística 

Os resultados foram testados quanto às pressuposições estatísticas 

de normalidade pelo teste de Cramer Von Mises e homogeneidade pelo 

teste de Brown Forsythr e, submetidos à análise de variância (ANOVA) e 

as médias comparadas pelo teste de Tukey quando observado significância 

estatística (P<0,05) através do software R. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Para avaliar as alterações metabólicas após a realimentação aguda, os 

tambaquis foram divididos em três grupos, sendo avaliados os metabólitos 

sanguíneos e as reservas teciduais. As variáveis de glicose, triglicerídeo e 

proteína total apresentaram o mesmo padrão de resposta, sendo que o jejum 

resultou na redução das três variáveis sanguíneas, quando comparadas ao 

grupo continuamente alimentado (P<0,05), no entanto a realimentação resultou 

em valores intermediários das três variáveis, de forma que não diferisse 

estatisticamente dos grupos submetidos ao jejum e ao continuamente 

alimentado (P>0,05). Já no colesterol houve uma diferença numérica, porém, 

não obteve uma diferença estatística, onde mostra que o jejum obteve maior 

percentual comparado ao controle e realimentado (Figura 1). 

Já as reservas energéticas do fígado, a comparação de médias 

deixa claro a redução da concentração de glicogênio após o jejum, quando 

comparados ao grupo continuamente alimentado, já a realimentação aguda 

provocou a restauração parcial do glicogênio hepático, porém sem atingir 

os valores observados no grupo controle. No entanto, os peixes em jejum 

sofreram um acumulo de lipídeo no fígado, quando comparados com os 

peixes do grupo controle, já a realimentação proporcionou a redução dos 

níveis de lipídeo ao mesmo patamar observado no grupo continuamente 

alimentado (Figura 2). Contudo, não houve diferença estatística na análise 

do lipídeo do músculo branco (P<0,05), sendo observadas médias de 
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1,55±0,44; 1,47±0,33; 1,54±0,22% para os tratamentos Jejum, 

Realimentado e Alimentado, respectivamente. 

 

Apesar da redução na glicose sanguínea ter sido observada nos 

peixes submetidos ao jejum quando comparados com os continuamente 

alimentados, não foi tão intensa se for levado em consideração o tempo 

que os peixes foram submetidos ao jejum. Em um primeiro momento, a 

glicemia foi mantida ao custo das reservas de glicogênio, que reduziu até 

quase esgotar, e num segundo momento, a gliconeogenese mostrou-se 

uma importante fonte de glicose, a partir do consumo de reservas lipídicas 

e proteicas, evidenciados pela redução nos níveis sanguíneos de 

triglicerídeo e proteína total, respectivamente. 

Neste estudo foi observado acumulo de lipídeo hepático nos peixes 

submetidos ao jejum, assim como observado no Dentex dentex (PÉREZ-

JIMÉNEZ et al., 2012), é conhecido como um processo de esterificação 

hepática. Esse processo ocorre quando há uma porção de ácidos graxos livres, 

sendo consequentes da hidrólise que pertence ao tecido adiposo, na qual será, 

por conseguinte, esterificada no fígado em lipoproteínas de uma densidade 

baixa que foram acumuladas no tecido (KALDERON et al., 2000). A 

realimentação reduziu o acumulo de lipídeo no fígado, que diferiu do jejum. E 

comparado ao grupo controle, o lipídeo estava praticamente no mesmo 

patamar. Diferindo do lipídeo hepático, o lipídeo muscular não diferiu 

estatisticamente. Resultados semelhantes foram observados em estudos com 

Brycon amazonicus submetidos a jejum de um ano (CARVALHO e URBINATI, 

2005) e Piaractus mesopotamicus submetidos a jejum de 60 dias. (SOUZA, 

2000). 
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A redução da concentração de proteína sérica total observada neste 

estudo ocorreu devido à utilização de aminoácidos como fonte de energia, uma 

vez que as reservas de glicogênio foram consumidas de maneira significativa. 

Estudos apresentam uma redução importante na concentração de proteína 

total no sangue em espécies diferentes submetidas a longos períodos de jejum 

(PERES et al., 2014; PÉREZ-JIMÉNEZ et al., 2012). Já em situação no qual o 

jejum não é tão intenso, não foram observadas alterações nas acumulações de 

proteína total no sangue de Acipenser baerii, assim como não houve consumo 

tão intenso das reservas de glicogênio hepático e lipídeos que sejam 

totalmente consumidas e ocorra proteólise (ASHOURI et al., 2013). Baseado 

nessas informações fica evidente a importância do glicogênio como fonte 

primária de energia durante situações de privação alimentar (ALI et al., 2003). 

Além do glicogênio, as reservas lipídicas também mostraram ser uma 

importante fonte de energia durante longos períodos de jejum (HUNG et al., 

1997), a redução na concentração de triglicerídeos no plasma, bem como o 

acúmulo de lipídeos no fígado são reflexos da mobilização de lipídeos 

provenientes do tecido adiposo, músculo e fígado. Respostas semelhantes 

também foram observados com Piaractus mesopotamicus (TAKAHASHI et al., 

2011; GIMBOet al., 2015; FAVERO et al., 2017) e Brycon amazonicus 

(URBINATI et al., 2014) 

Com relação ao colesterol, não houve respostas significativas, no 

entanto, o jejum promove uma elevação nos níveis circulantes de colesterol por 

conta da síntese endógena (BERG et al., 2002) e o efeito deste nas 

concentrações de colesterol é desigual, pois estudos com peixes apresentam 

diferentes respostas como elevação (FAVERO et al., 2017) ou redução do 

colesterol ao longo da privação alimentar (KIM et al., 2014), mostrando que a 

resposta desta variável não é dependente apenas da intensidade do jejum 

aplicado, mas também deve-se levar em consideração que o colesterol é 

precursor de biomoléculas, como o cortisol e hormônios esteroides (GIMBO et 

al., 2015). 

 

CONCLUSÕES  
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Baseado nos resultados encontrados, o presente estudo mostra que 14 

dias de jejum não foram prejudiciais aos peixes e que os juvenis de tambaqui 

conseguem ajustar rapidamente o metabolismo, mesmo que o jejum seja 

prolongado, restaurando as reservas energéticas logo após a primeira 

alimentação. 
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RESUMO: Controle de Desenvolvimento Ponderal - CDP é uma ferramenta de 
auxílio a estratégia de seleção de animais, seja no rebanho, no canil ou no 
biotério através de mensurações em vários estágios da vida do animal. A partir 
dessas informações o produtor, o pecuarista ou o pesquisador pode decidir 
qual animal tem melhor ou pior desempenho que ajude no seu trabalho. 
Objetivou-se avaliar o desenvolvimento ponderal da colônia de fundação e 
estoque da espécie Rattus norvegicus e correlacionar os dados obtidos com os 
índices reprodutivos das espécies avaliadas além de determinar o 
desenvolvimento padrão mantido no Laboratório Temático Biotério Central do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA. O experimento foi 
conduzido na área de criação do biotério. Foram realizadas pesagens do 
nascimento  até os 90 dias, partir de uma balança semi-analítica, sendo 
utilizado um Becker para pôr os animais e melhorar a precisão do dado. Para a 
medida de comprimento foi tido a ajuda de um paquímetro para animais até os 
30 dos dias em diante precisou-se usar régua. Os dados foram cadastrados em 
Tabelas em Excel e a partir delas foi extraído as médias, também podendo ser 
feito o delineamento experimental e análise estatística. Como resultado pode 
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se perceber na curva de crescimento que esses animais tendem a ter uma 
maior velocidade de crescimento e ganho de peso desde o nascimento e pela 
herdabilidade mostrou-se como genótipo praticamente puro. 

 

PALAVRAS CHAVE: DESENVOLVIMENTO PADRÃO; MÉDIA, CURVA DE 

CRESCIMENTO 

INTRODUÇÃO: 

A experimentação animal ajuda na base do conhecimento científico. O 

avanço tecnológico e o aprofundamento do conhecimento científico trazem a 

necessidade de pesquisadores conquistarem com maior exatidão o 

desenvolvimento da pesquisa, buscando obter controle de variáveis que podem 

interferir diretamente no resultado final do estudo. (BRINCO, 2007)  

O rato de laboratório se inclui na família Muridae, pertencente à 

espécie Rattus norvegicus. Essa espécie originou-se no norte da China, 

acredita-se que foram os primeiros animais a serem utilizados em experimento 

de laboratório. Possui grande capacidade de adaptação e sobrevive em uma 

ampla variedade de climas. A variedade doméstica dessa espécie tem sido 

usada para fins experimentais por possuir facilidade de manejo, de alojamento, 

reprodução e melhor possibilidade de criação nos variados tipos de modelos 

experimentais. O rato albino foi padronizado pelo Instituto Wistar, centro de 

pesquisa dos Estados Unidos o qual fornecia esses animais para outros 

laboratórios (LAPCHIK, et al., 2010&SIROIS, 2007).  

O melhoramento genético no Brasil passou por várias fases, 

inicialmente a seleção era baseada em características qualitativas, 

principalmente relacionadas à caracterização racial somente mais tarde que se 

foram implantados processos seletivos para características de produção, tais 

como: controle ponderal, provas de ganho de peso e testes de progênie. O 

Controle de Desenvolvimento Ponderal ( CDP) é uma ferramenta de auxílio a 

estratégia de seleção de animais, seja no rebanho, no canil ou no biotério 

através de mensurações em vários estágios da vida do animal. A partir dessas 

informações o produtor, o pecuarista ou o pesquisador pode decidir qual animal 

tem melhor ou pior desempenho que ajude no seu trabalho (FREITAS, 2005). 
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No Laboratório Temático do Biotério Central do Instituto Nacional de 

Pesquisas Da Amazônia – INPA é disposto à linhagem de rato (Rattus 

novergicus), de linhagem Wistar, muito utilizado como modelo de toxicologia, 

pesquisas biomédicas e em estudo de comportamento. 

A padronização de parâmetros fisiológicos funcionam como referência 

para a avaliação do estado de saúde geral do animal, de alterações induzidas 

por processos anormais e para análise de resultados obtidos em 

procedimentos experimentais (SANTOS et al., 2010; JOHNSON,2012). 

Tornando-se assim, imprescindível que cada instituição de pesquisa e 

biotérios, constitua um conjunto próprio de informações fisiológicas dos 

animais, que irão servir como referência para as pesquisas e experimentos da 

instituição e de outros locais, podendo ser utilizadas futuramente em pesquisas 

de acordo com um peso padrão e de acordo com que vá de interesse do 

pesquisador. Ajudando numa melhor seleção do animal (MAZETI, C. M.; 

FURLAN, M. M. D. P., 2008). 

MATERIAL E MÉTODOS.  

Para ambos o sexos foram feitas medições com auxilio de uma régua e 

para medições muito pequenas foi usado o paquímetro. O peso de cada animal 

foi obtido a partir do nascimento até 90 dias em uma balança semi-analíticos, 

com o auxílio de um Becker, sem o uso de anestésicos ou contentores. Para os 

primeiros dias de vida, foram pesados individualmente cada neonato de cada 

ninhada, foram utilizados para a formação do perfil de desenvolvimento 

ponderal.   

Adicionalmente, estes dados foram correlacionados aos índices 

reprodutivos (fertilidade, natalidade, desmame natimorto, proporção 

macho/fêmea, etc). Estas medições não interferiram no desenvolvimento 

normal da colônia, não sendo necessário sacrificar ou repor animais por esta 

razão.   

  A área de Criação fica localizada no Laboratório temático Biotério 

Central, o acesso a esta área é restrito aos funcionários que desenvolvem 
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atividades na mesma. Esta área possui barreiras sanitárias eficientes, dentro 

do conceito de “biocontenção”, com ventilação independente de outras áreas e 

pressurização de ar positiva, além de filtros HEPA, Hacks contendo 

microisoladores e estações de troca para abertura dos microisoladores..  

O experimento foi conduzido no período compreendido entre outubro 

de 2018 e maio de 2019. Os resultados deste projeto foram disponibilizados 

para a coordenação técnica do Laboratório Temático Biotério Central, para que 

seja estruturado um material informativo aos pesquisadores usuários.  

O projeto foi apresentado a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

para devida obtenção do Termo de Anuência da Universidade Nilton Lins. 

Depois de obtido a referida assinatura, a proposta foi submetida à CEUA para 

análise, aprovada e registrada com o número 049/2018 SEI 01280 001622/ 

2018-56. Sendo a coleta de dados somente feita após a aprovação da CEUA.  

Foram realizadas pesagens do nascimento  até os 90 dias de  idade 

em intervalos 4 a 8 dias, sempre sendo feitas com auxílio de um responsável 

técnico na área de criação. As medições nos primeiros dias de vida muitas 

vezes passavam a ser interrompidas pois estava ocorrendo rejeição materna 

ou até mesmo canibalismo devido ao manejo precoce. Ocorrendo estresse em 

filhotes e mãe. Logo alguns animais foi preciso separar a quantidade de 6 ou 4 

filhotes por matriz pesagem. 

Para seu comprimento, se fazia a análise a partir de paquímetro 

aproximadamente  até os trinta (30) dias de vida, pois o paquímetro ia até 

15cm, pelo restante dos dias necessitava de uma pessoa para conter o animal 

e fazer uso de régua. Os dados coletados transpassadas para tabela feita em 

programa de Microsoft Excel, contabilizando média ao nascimento de peso e 

comprimento e desvio padrão.  

Delineamento Experimental  

O delineamento foi o inteiramente casualizado. Os dados foram 

submetidos à análise de variância, para estimar a herdabilidade dos 

parâmetros a serem avaliados. 



 

156 
 

Análise estatística  

A partir dos dados coletados foi calculada a média, desvio padrão e a 

distribuição das frequências das variáveis estudadas. Foram calculadas as 

médias das fases de aplicação com os respectivos erros padrão. 

A análise estatística e as figuras elaboradas foram feitas com o auxílio 

do MS Excel. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados da evolução ponderal das variantes peso e comprimento dos 

filhotes de cada matriz (casal) foram obtidos a partir do primeiro dia de vida de 

153 animais. Porém, apenas 9 foram acompanhados desde o nascimento até 

21 dias (desmame).  

Quanto às características do desenvolvimento ponderal do peso 

obteve-se a média de 6,7g o que ultrapassa o peso de 4 a 6 g que é relatada 

na literatura de Baker et al., 2010. (Tabela1) 

Em relação a esta característica, ocorre a possibilidade de prever o 

posterior desempenho dos animais, visto que há uma correlação positiva entre 

ele e comprimento e consequentemente do ambiente. Também é importante 

para se avaliar o ganho de peso em idades posteriores e podendo assim 

estimar os pesos a idades pré-estabelecidas. (FREITAS, 2005). 

 TABELA 1. Média(g) estimadas de peso no primeiro dia de vida de 

filhotes de nove (9) casais de  Rattus novergicus do biotério. 

CASAL 
N° 

FILHOTES 

                                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 MÉDIA 

BT 14* 6,6 6,6 6,7 6,6 7,5 6,2 6,5 7,4 7,4 5,5 6,6 6,6 6,7 5,5 

    

6,6 

C1 12* 6,6 7,3 6,5 7,7 6,8 6,0 6,2 5,6 6,2 7,3 5,6 5,6 

      

6,5 

A2 18* 6,2 6,5 6,3 6,3 5,9 6,3 6,8 6,7 7,1 6,1 7,0 6,3 6,2 6,7 6,4 5,1 6,3 6,5 6,4 

6,8  4** 7,6 6,6 6,3 6,7 
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B3  6** 5,4 5,7 5,4 5,9 5,8 5,9 

            

5,7 

D2 6** 7,9 7,9 7,2 7,7 7,4 7,9 

            

7,7 

E1 6** 6,5 6,9 6,9 7,3 7,5 7,1 

            

7,0 

E1 6** 6,1 6,6 6,9 6,5 7,0 6,8 

            

6,7 

A2 6** 6,8 7,4 7,1 5,7 5,9 6,7 

            

6,6 

                   

Total= 6,7 

*Foram pesados todos os filhotes no primeiro dia. 

** Só foram pesados os filhotes que iriam ser acompanhados até os 90 dias de 

vida.  

Em relação ao comprimento no primeiro dia de vida desses neonatos, 

foi percebido que não se tem uma literatura base e nem mesmo os biotérios 

fornecem ou fizeram a coleta de dados desta característica. Como resultado 

obteve-se uma média de 4,8g de comprimento (tabela 2) 

 

Tabela 2. Média(cm) estimadas de comprimento no primeiro dia de vida 

de filhotes de nove (9) casais de  Rattus novergicus do biotério. 

CASAL 
  N° 

FILHOTES  

                                    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MÉDIA  

BT 14* 5,0 5,0 4,9 5,0 4,9 4,7 4,7 4,9 5,0 4,7 4,9 4,9 4,9 4,8 

    

4,9 

C1 12* 4,5 4,8 4,9 4,5 4,5 4,7 4,6 4,7 4,6 4,8 4,6 4,7 

      

4,7 

A2 18* 4,5 4,6 4,7 4,5 4,8 4,5 4,7 4,6 4,6 4,8 5,0 4,6 4,6 4,7 4,7 4,5 4,5 4,7 4,6 

B2 4** 5,0 5,0 5,0 5,0 

  

            

5,0 

B3  6** 5,4 5,4 5,3 5,7 5,9 5,7 

            

5,6 

D2 6** 5,2 5,1 4,9 5,1 4,9 4,2 

            

4,9 

E1 6** 4,5 4,7 5,0 5,0 4,7 4,6 

            

4,8 



 

158 
 

E1 6** 4,5 4,8 5,0 4,4 5,0 4,9 

            

4,8 

A2  6** 4,6 4,7 4,5 4,0 4,0 4,1                          4,3 

                   

Total= 4,8 

                     *Foram pesados todos os filhotes no primeiro dia. 

** Só foram pesados os filhotes que iriam ser acompanhados até os 90 dias de 

vida.  

  Nos 21 dias, o qual é considerado idade padrão para desmama dos 

filhotes de Rattus novergicus foi obtido uma média de 54,7g como é visto na 

tabela 3, nessa fase este valor pôde ser comparado com outros biotérios, como 

por exemplo, do que se foi visto no Centro de Reprodução e Experimentação 

de Animais de Laboratório - ICBS da UFRGS (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul), no qual obtiveram um valor de 57,2, ou seja, percebe-se que 

há uma inferioridade, porém deve-se levar em consideração o manejo durante 

a pesquisa que acaba levando ao estresse do animal, além do fator ambiente 

que se difere em cada biotério. 

Tabela 3. Média(g) estimadas de peso do vigésimo primeiro (21) dia 

dos filhotes de nove (9) casais de  Rattus novergicus do biotério. 

CASAL                       1 
                 

2 
          3          4          5        6                             

         

Média 

D2 61,2 63,4 66,4 60,1 59,4 56 61,1 

E1 51,3 42,4 47,2 54,1 61,1 56,3 52,1 

E1 55,6 63,6 55,9 53,4 60,9 

 

57,9 

A2 52,1 58,3 53,9 53,3 52,5 59,4 54,9 

BT 60,3 52,1 48,4 53,2 

  

53,5 

A2 55,2 52,6 48,7 53,8 55,2 51,8 52,9 

B2 56,6 47,6 41,8 51,3 

  

49,3 
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B3 54,3 52,1 61,7 53,9 52,5 53,3 54,7 

C1 58,9 57,1 54,6 53,2 57,3 54,4 55,9 

      

Total= 54,7 

Para as medidas de comprimento desses animais nos 21 dias de vida, 

obtivemos um valor de média de 10,4cm (tabela 4), um fato que pode ser 

descrito a partir das análises, é de que as fêmeas são menos que os machos. 

Tabela 4. Média(cm) estimadas de comprimento do vigésimo primeiro 

(21) dia dos filhotes de nove (9) casais de  Rattus novergicus do biotério 

CASAL  

    FILHOTES        

MÉDIA  

1 2 3 4 5 6 

D2 10,8 10,9 11,2 10,7 10,7 10,3 10,8 

E1 10,6 11,2 9,6 10,7 10,6 11,3 10,7 

E1 10,3 10,4 11,5 10,7 10,5 

 

10,7 

A2 11,1 10,3 10,3 10,9 10,2 10 10,5 

BT 10,8 10,4 9,8 9,6 

  

10,2 

C1 9,5 9,6 9,7 9,8 10,1 10,4 9,9 

A2 10 9,4 9,6 11,3 10,4 10,3 10,2 

B2 11,1 10,4 10,2 10,7 

  

10,6 

B3 10,6 10,5 10,7 10,4 10,6 10,6 10,6 

      

Total= 10,4 

 

De acordo com Freitas (2005), existe uma diversidade de aplicações 

das curvas de crescimento para produção animal, destacando-se: o resumo em 

três ou quatro parâmetros, das características de produção, já que alguns 

parâmetros dos modelos não lineares utilizados possuem interpretabilidade 
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biológica; avaliação do perfil de resposta de tratamento ao longo do tempo; 

estudo das interações de respostas das subpopulações ou tratamentos com o 

tempo; identificação de uma população dos animais mais pesados em idades 

mais jovens. 

 

Figura 1. Média do comprimento (cm) e peso (g) estimadas dos filhotes 

de  Rattus novergicus do biotério do nascimento aos 21 dias. 

 

Dos 21 dias até 90 dias a figura 2 também mostra as variáveis peso e 

comprimento entrando em consenso entre as matrizes diversificadas.  

 

Figura 2. Média do comprimento (cm) e peso (g) estimadas dos filhotes 

de  Rattus novergicus do biotério de 21 dias a 90 dias. 

 

Para os valores acima de 400g, foi percebido em animais com maior 

tempo na gaiola, ou seja, mais velhos e principalmente sendo alcançado mais 

rápido nos ratos de sexo masculino. Os animais eram bem mais lentos, então 

se obtinha melhor precisão na balança quanto ao seu peso. 
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Os resultados mostram que os ratos têm infância breve e acelerada. 

Desenvolvem-se rapidamente durante a infância e tornam-se maduros com 

cerca de seis semanas de idade. 

A análise de variância das variáveis estudadas possibilitou determinar 

a herdabilidade das características, a tabela 7, 9, 11, 15,17 e 19 apresentam os 

dados que foram utilizados para realizar a decomposição da variância e as 

tabelas 8,10, 12 e 14, 16, 18 e 20 corresponde a decomposição da variância. 

   TABELA 7. Herdabilidade do peso ao nascimento por progênie de casal 

N s 

 

n 

 

Ex (Ex)2 E(x2) C Sqentreacas Sqtotal SqPrgDAca 

3 3 44 285,2 81339,04 1864,26 1694,56333 154,675556 169,696667 15,0211111 

 

TABELA 8. Decomposição da Variância 

     
        Causas de Variação 

  

G.L. S.Q. Q.M. E(Q.M.) 

        Entre Acasalamentos (tratamentos) 

 

2 154,675556 77,3377778 

 
        Dentro das Progênies de Acasalamentos 

(residuo) 41 15,0211111 0,36636856 

 
        Total 

   

43 169,696667 

  
         *Estimativa da Herdabilidade  = 0,9356   

 

           TABELA 9. Herdabilidade do peso ao nascimento de números progênies 

iguais. 

N s n Ex (Ex)^2 E(x^2)         C SquentreTo Sqtotal 

SQPrgDTo

u 

SqPrgD

Aca 
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6 5 30 201,8 

40723,2

4 
1374,24 1357,44133 12,5286667 16,6386667 

 

4,11 

 

            TABELA 10. Decomposição da 

Variância 

     
        Causas de Variação 

  

G.L. S.Q. Q.M. E(Q.M.) 

        

Entre Acasalamentos (tratamentos) 

 

5 

12,528666

7 

2,5057333

3 

2,5057333

3 

        Dentro das Progênies de Acasalamentos 

(residuo) 24 4,11 0,17125 

 
        

Total 

   

29 

16,638666

7 

   

*Estimativa da Herdabilidade = 0,6839   

TABELA11. Herdabilidade do peso ao nascimento de números de progênies 

iguais. 

N     s 

 

N 

 

Ex (Ex)^2 E(x^2) C Sqentreacas Sqtotal SqPrgDAca 

3 3 44 

207,

8 

43180,8

4 982,54 899,600833 82,2819841 

82,939166

7 0,65718254 

 

TABELA 12.Decomposição da 

Variância 

     
        Causas de Variação 

  

G.L. S.Q. Q.M. E(Q.M.) 
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Entre Acasalamentos (tratamentos) 

 

2 82,2819841 41,1409921 

 
        Dentro das Progênies de Acasalamentos 

(residuo) 41 0,65718254 0,01602884 

 
        Total 

   

43 82,9391667 

   

*Estimativa da Herdabilidade = 0,9943   

     TABELA13. Herdabilidade do comprimento ao nascimento por número igual 

de progênies por macho 

N s 

 

n 

 

Ex (Ex)^2 E(x^2) C Sqentreacas Sqtotal SqPrgDAca 

3 3 44 3970,1 15761694 902879,09 328368,625 43012,668 574510,465 531497,797 

 

TABELA 14.Decomposição da 

Variância 

     
        Causas de Variação 

  

G.L. S.Q. Q.M. E(Q.M.) 

        Entre Acasalamentos (tratamentos) 

 

5 4,902 0,9804 0,9804 

        Dentro das Progênies de Acasalamentos (residuo) 24 1,99 0,08291667 

 
        Total 

   

29 6,892 

   

*Estimativa da Herdabilidade = 0,6320   

 

Tabela 15. Herdabilidade do comprimento aos 21 dias por número igual de 

progênies por macho 
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N 

       

s 

 

n 

 

Ex (Ex)^2 E(x^2) C Sqentreacas Sqtotal SqPrgDAca 

3 3 49 968,3 937604,89 55758,83 19533,4352 2846,73344 36225,3948 33378,6613 

 

Tabela 16. Decomposição da Variância 

     
        Causas de Variação 

  

G.L. S.Q. Q.M. E(Q.M.) 

        Entre Acasalamentos (tratamentos) 

 

2 2846,73344 1423,36672 

 
        Dentro das Progênies de Acasalamentos 

(residuo) 46 33378,6613 725,623073 

 
        Total 

   

48 36225,3948 

   

*Estimativa da Herdabilidade = 0,9943 

Tabela 17. Herdabilidade do peso aos 42 dias por número igual de progênies 

por macho 

 

s N n 

 

Ex (Ex)^2 E(x^2) C 

Sqentreaca

s Sqtotal 

SqPrgDA

ca 

3 3 44 192 36864 2051,7 768 94,7250794 1283,7 

1188,974

92 

 

     Tabela 18. Decomposição 

da Variância   
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Causas de Variação 

  

G.L. S.Q. Q.M. E(Q.M.) 

        Entre Acasalamentos 

(tratamentos) 

 

2 94,7250794 47,3625397 

 
        Dentro das Progênies de 

Acasalamentos (residuo) 41 1188,97492 28,9993883 

 
        Total 

   

43 1283,7 

   

*Estimativa da Herdabilidade = 0,9943   

Tabela 19. Herdabilidade do comprimento aos 42 dias por número igual de 

progênies por macho 

N s 

 

n 

 

Ex (Ex)^2 E(x^2) C 

Sqentreac

as Sqtotal 

SqPrgDA

ca 

3 3 44 

3970,

1 

1576169

4 

902879,

09 

328368,6

25 43012,668 

574510,4

65 

531497,7

97 

 

Tabaela 20. 

Decomposição da 

Variância 

     
        Causas de Variação 

  

G.L. S.Q. Q.M. E(Q.M.) 

        Entre Acasalamentos 

(tratamentos) 

 

2 

43012,66

8 

21506,33

4 

 
        
Dentro das Progênies de 

41 
531497,7 12963,36
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Acasalamentos (residuo) 97 09 

        

Total 

   

43 

574510,46

5 

   

*Estimativa da Herdabilidade = 0,9943  

Os resultados mostram que a herdabilidade para as características 

analisadas (peso e comprimento ao nascimento, desmame e no quadragésimo 

dia) é alto o que significa que para os animais estudados corresponde a 

expressão do genótipo, sobrepondo-se a interação do meio-ambiente. 

Portanto, a variação fenotípica depende principalmente das variações dos 

genótipos dos indivíduos. 

De acordo com Falcone (1964), se o genótipo for superior ao outro em 

determinado ambiente e inferior em outro, deve estar ocorrendo interação entre 

genótipos e ambiente. 

Os ratos podem ser classificados em isogênicos ou heterogênicos. 

Linhagem isogênica é quando se é mantido o cruzamento entre irmãos por, no 

mínimo, 20 gerações consecutivas, o que aumenta a probabilidade de 

homozigose para um locus gênico, formando o padrão genético mais 

homogêneo. Já linhagens heterogênicas são aquelas em que não houve 

controle do padrão genético, mantem-se cruzamentos aleatórios e gerando alta 

taxa de heterozigose. (LAPCHIK et al, 2010; SIROIS, M. 2007). 

 CONCLUSÕES  

 De acordo com as análises e os resultados conclui-se que as curvas 

de crescimento em relação a esses animais podem auxiliar no estabelecimento 

de programas alimentares específicos e na definição da idade ótima para 

determinada pesquisa. 

Em relação à herdabilidade, demostrou-se que as características 

analisadas são homogêneas confirmando que são praticamente puras, por 

serem produzidas a partir de cruzamentos endogâmicos, mostrando que o 

método Poiley utilizada pelo biotério ajuda nessa característica. 

 



 

167 
 

AGRADECIMENTOS  

Agradeço meus orientadores que tiveram paciência e zelo para me 

ajudar no andamento do projeto. Aos meus familiares que me apoiaram em 

todos os momentos da minha vida, principalmente nessa etapa na faculdade.  

REFERÊNCIAS 

BAKER, H.; LINDSEY J.; WEISBROTH, S. The Laboratory Rat. New York: 

Academic Press, 1979. 

BORGES, N.B.E.S.; GUERRA, M.O.; PETERS, V.M. O Estresse da Gavagem 

e o Desenvolvimento do Pré-Embrião de Ratas Wistar. Boletim do Centro de 

Biologia da Reprodução, Juiz de Fora, v. 20, n.1, p. 57-62, 2001 

BRINCO, A.V. Analise do perfil lipídico em animais submetidos a um modelo de 

estresse ambiental. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação 

em Gestão Tecnológica em Qualidade Ambiental do Centro Universitário 

Feevale, 2007. 40p.  

FREITAS, A.R. Curvas de crescimento na produção animal. Revista Brasileira 

de Zootecnia, v.34, p.786-795, 2005 

LAPCHIK, V. B. V.; MATTARAIA, V. G. M.; KO, G. M. Cuidados e Manejo de 

Animais de Laboratório.São Paulo:EditoraAtheneu, 2010.  

MAZETI, C. M.; FURLAN, M. M. D. P. Crescimento e parâmetros reprodutivos 

de ratas Wistar sob restrição alimentar desde o nascimento. Acta Sci. Biol. Sci. 

v. 30, n. 2, p. 197-204, 2008. 

SANTOS, M. R. V.; SOUZA, V. H.; MENEZES, A. C,; BITENCURT, J. L.; 

REZENDE-NETO, J. M.; BARRETO, A. S.; CUNHA, F. A.; MARÇAL, R. M.; 

TEIXEIRA-SILVA, F.; QUÍNTANS-JUNIOR, L. J.; BARBOSA, A. P. O. 

Parâmetros bioquímicos, fisiológicos e morfológicos de ratos (Rattus 

novergicus linhagem Wistar) produzidos pelo biotério central da Universidade 

Federal de Sergipe. Scientia Plena, v. 6, n. 10, p. 1-6, 2010 

 

 



 

168 
 

 

ISOLAMENTO DE Candida spp. EM LACTANTES DE UMA MATERNIDADE 

DA CIDADE DE MANAUS-AM E AVALIAÇÃO DE SUSCEPTIBILIDADE A 

ANTIFÚNGICOS 

 

VALBÉCIA TAVARES DE AGUIAR1; NÉLLY MARA VINHOTE MARINHO2; 

CLEUCILIZ MAGALHÃES SANTANA2 

 

1- Acadêmica de medicina da Universidade Nilton Lins. Avenida Professor Nilton Lins, 3259. 
Parque das Laranjeiras. CEP 69058-030, Manaus - AM. e-mail: valbecia_tavares@hotmail.com 
2- Professora da Universidade Nilton Lins. Avenida Professor Nilton Lins, 3259. Parque das 
Laranjeiras. CEP 69058-03, Manaus - AM.  

RESUMO: Candidíase é considerada uma das principais infecções fúngicas 
oportunistas de incidência no ser humano, provocada principalmente por 
leveduras do gênero Candida. Este trabalho teve como objetivo estudar as 
espécies de Candidaenvolvidas em processos inflamatórios da mama de 
puérperas em uma maternidade da cidade de Manaus-AM. As amostras foram 
coletadas da região auréola-mamilo das pacientes que relataram dores, e 
transferidas para laboratório onde foram cultivadas em ágar Sabouraud a 37 °C 
por sete dias. Em seguida foi realizada a identificação em nível de espécie, 
utilizando o meio CHROMagar, a 37°C. Foi realizado também o teste de 
susceptibilidade a Anfotericina B e Itraconazol, através da microdiluição em 
caldo. Das sete amostras coletadas, apenas uma amostra apresentou 
crescimento, sendo identificada como Candida glabrata. A levedura apresentou 
resistência a Itraconazol (0,0313 a 16μg/mL;) e sensibilidade a Anfotericina B 
(0,0313 a 16μg/mL). O conhecimento da epidemiologia e as causas da 
candidíase mamária podem conduzir à implementação de melhores medidas 
preventivas na saúde para dirimir os casos e consequentemente melhorar a 
qualidade de vida desta população. 
 

PALAVRAS CHAVE: Fungos, Candidíase, Amamentação. 

INTRODUÇÃO 

 

Os fungos estão presentes nos mais diversos habitats e contam com 

diferentes fatores que favorecem a sua dispersão, incluindo o vento, água, 

alimentos e animais. Devido sua ampla distribuição alguns fungos fazem parte 

da microbiota humana, podendo com isso se tornar causadores de infecções 

oportunistas (AMEEN, 2010; TRABULSI; ALTERTHUM, 2004).  

mailto:valbecia_tavares@hotmail.com
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As leveduras do gêneroCandidapertencentes ao filo Deuteromycotasão 

fungos oportunistas e costumam colonizar a pele e as membranas mucosas, 

como as que revestem a boca e a vagina, podendo invadir tecidos mais 

profundos. As infecções podem ocorrer quando as condições ambientais são 

particularmente favoráveis, especialmente, em climasquentes e úmidos ou 

quando as defesas imunitárias encontram-se debilitadas (RIBEIRO et al, 2009; 

ARAÚJO et al., 2005; MENEZES et al., 2004). 

As infecções causadas por leveduras do gênero Candida são chamadas 

candidíases ou candidoses. ACandida albicansé a principal espécie do gênero, 

entretanto, outras também têm sido associadas como por exemplo: Candida 

tropicalis, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida 

kefir e Candida guilliermondii(AMEEN, 2010; MENEZES et al., 2004; 

TRABULSI; ALTERTHUM, 2004).   

Dependendo da localização, a candidíase pode se manifestar de 

diferentes formas. Os achados clínicos na candidíase oral são bastante 

variáveis, podendo ser observados desde quadros localizados até formas 

extensas, elas também têm sido responsabilizadas por infecções localizada na 

região das mamas em mulheres lactantes (MENEZES et al., 2004).As taxas de 

candidemia encontradas em estudos brasileiros, variam, mas podem chegar a 

2,4 por 1.000 admissões hospitalares (PEREIRA et al. 2010; COLOMBO et al. 

2006). 

A infecção mamilar é um problema que está crescendo na lactação, 

sendo que a causada por fungos (candidíase mamilar) ainda é pouco estudada 

e elucidada (MENEZES etal., 2004). Pesquisas demonstraram que houve um 

aumento no número de mães decididas a amamentar. Apesar disso, a prática 

indica que um número significativo destas param de amamentar logo em 

seguida. Entre as várias razões para essa interrupção, pode ser citada a fissura 

da região mamiloaréola, com dor e vermelhidão mamilar, consequência da 

Candidaalbicans(KLEIN et al., 1994). 

A Candidaalbicans, um fungo comensal encontrado frequentemente na 

vagina e no trato gastrointestinal de seres humanos, tem sido responsabilizada 

por infecção superficial e localizada nas mamas em mulheres lactantes, 

apresentando fissuras e dor, sendo característica da infecção pela levedura e 
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podendo ser a principal causa de abandono prematuro da lactação 

(GROHMANN et al., 1993).  

As lesões, conhecidas no Brasil pela denominação popular de “sapinho”, 

são mais comuns em recém-nascidos. Clinicamente inicia-se por pequenos 

pontos esbranquiçados na mucosa que rapidamente se tornam confluentes, 

para formar pseudomembranas de coloração esbranquiçada, aderidas à 

mucosa sobre um fundo eritematoso, que pode ser visto quando são 

removidas. As localizações mais comuns na cavidade oral são as mucosas que 

revestem bochechas, ponta da língua e palato mole. Entretanto, numa forma 

mais extensa, pode ser observada uma invasão maciça, com extenso 

comprometimento da cavidade oral, dificultando muitas vezes a deglutição, 

sendo esta entidade mais observada em recém-nascidos de mães portadoras 

de candidíase vulvovaginal. (MENEZES et al., 2004; GROHMANN et al., 1993). 

É importante que os profissionais de saúde, as mulheres lactantes e os 

demais envolvidos na educação do processo de aleitamento materno 

trabalhem para compreender melhor a candidíase mamilar (SHARMA et al., 

2013; GROHMANN et al.,1993).  

Este trabalho teve como objetivo identificar as leveduras envolvidas em 

processos inflamatórios da mama em pacientes atendidas em uma 

maternidade na cidade de Manaus. Além de investigar o grau de resistência 

aos principais antifúngicos utilizados nas terapias das candidíases.  

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Area de Estudo  

As amostras foram coletadas em lactantes atendidas na Maternidade 

Moura Tapajóz (MMT), localizada na Zona Oeste da cidade de Manaus-AM.   

 

População Amostral  

A população amostral compreendeusete (07) puérperas que estavam 

amamentando e apresentaram quadro de dores nas mamas, ou comfissuras na 

base do mamilo, eritema, ou sinais flogísticos de inflamaçãosugestivas de 

candidíase mamilar. 

 



 

171 
 

Desenho e detalhamento do estudo 

As amostras foram coletadas da região mamilo-aréola, com 

swabsestéreis e transportados, em meio salino, para o Laboratório de 

Microbiologiada Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado. 

As coletas foram realizadas no período de maio a junho de 2019.   

Após o procedimento de coleta, as amostras foram semeadas em ágar 

Sabouraud 4% de glicose e incubadas a 37 °C por sete dias. Em seguida, para 

identificação das espécies, utilizou-se o meio CHROMagarCandida® (Paris, 

França) nas mesmas condições de temperatura por 24h, onde foi observada a 

coloração característica das colônias, conforme a Tabela 1 (CÂNDIDO et al., 

2000; FISHER; COOK, 2001; RIBEIRO et al, 2009). 

 

Tabela 1. Cor das colônias de Candida em CHROMagar segundo instruções do 

fabricante. 

Coloração da colônia Micro-organismos 

Verde Candida albicans 

Azul metálico Candida tropicalis 

Lilás Candida glabrata 

Rosa, rugosa Candida krusei 

Branca a rosa Outras espécies 

 

Além disto, foram realizados os testes de susceptibilidade aos 

antifúngicos: anfotericina B e Itraconazol, segundo a metodologia do 

NationalCommitee for ClinicalLaboratory Standards (NCCLS) (protocolo nº M27 

A) (MENEZES et al, 2004; NCCLS, 1997). 

Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva.  

Este projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisada Universidade Nilton Lins-UNL, sob Protocolo N. CAAE: 

06545519.1.0000.5015. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Participaram do estudo sete puérperas, residentes na cidade de 

Manaus-AM, que ganharam seus filhos na Maternidade Moura Tapajóz e 

estavam iniciando o aleitamento materno. A pesquisa foi dividida em duas 

etapas, na primeira, as lactantes foram convidadas verbalmente e receberam 

informações detalhadas sobre a pesquisa. Todas que concordaram em 

participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em 

duas vias. Em seguida foi realizada a coleta de dados por meio de entrevista 

estruturada. Na segunda etapa foi realizada a coleta do material por meio de 

swab estéreis. 

As coletas foram realizadas em pacientes que apresentavam dor 

mamária persistente, onde 100% das entrevistadas relataram que sentiam 

alguma alteração(sensação de pedra no seio e quentura). 

Quando questionadas sobre a quantidade de filhos, 86% das mulheres 

afirmaram queestavam em sua primeira gestação (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1. Percentual de mulheres na primeira gravidez. 

 

Após dos procedimentos laboratoriais, os resultados obtidos 

apresentaram o crescimento fúngico leveduriforme em uma amostra isolada da 

região auréola-mamilo de lactante (Figura 1).  

[PORCEN

TAGEM]

[PORCEN

TAGEM] 0%0%

Primeira gestação

Sim Não
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Figura 1. Candida sp. isolada da região auréola-mamilo de lactante na 

Maternidade Moura Tapajós. 

 

A identificação foi realizada com o auxílio de métodos convencionais tais 

como microscopia, com base nas características micromorfológicas,onde foi 

possível visualizar estruturas celulares características das leveduras (Figura 2).   

 

 

Figura 2. Imagem microscópica de levedura do gênero Candida. 
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Após a realização do teste em meio cromogênico para identificação da 

espécie de Candida, a leitura das placas e a interpretação dos resultados foram 

realizadas pela observação da morfologia e da pigmentação das colônias, 

sendo observada a coloração lilás na cultura. Desta forma, segundo instruções 

técnicas do fabricante a levedura apresentoupigmentação compatível com a 

espécie Candida glabrata (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Identificação de Candida glabrata em meio CHROMagar. 

 

O meio CHROMagarpermite a identificação presuntiva dos micro-

organismos por conter diversos substratos enzimáticos que, hidrolizados pelas 

hexoaminidases correspondentes permitem a identificação da levedura de 

acordo com a pigmentação exibida pela colônia em um tempo de 24 a 48 horas 

(ARAÚJO et al., 2005). 

Este resultado demonstra que, apesar de não haver predominância de 

C. albicans, entretanto, corrobora com os resultados, obtidos por Montovani 

(2016); Araújo et al., (2005) e Menezes et al., (2004) onde foram identificadas 

outras espécies do gênero Candidacausadoras de infecções. 

Neste estudo foram realizados testes de susceptibilidade a dois 

antifúngicos utilizados comumente na clínica médica: Anfotericina B e 
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Itraconazol. A figura 4 mostra que C. glabrata apresentou resistência a 

Itraconazol (0,0313 a 16μg/mL) e sensibilidade a Anfotericina B (0,0313 a 

16μg/mL).  A partir destes dados há possibilidade de assegurar a aplicação de 

uma terapia antifúngica eficaz. 

 

 

 

Figura 4. Teste de susceptibilidade a Anfotericina B (0,0313 a 16μg/mL) e 

Itraconazol (0,0313 a 16 μg/mL). 

A resistência aos antimicrobianos (antifúngicos) têm representado um 

grande desafio para a clínica. Em virtude das dificuldades observadas no 

tratamento de micoses em alguns grupos de pacientes, recomenda-se, sempre 

que possível, o isolamento do agente responsável pela infecção e a 

determinação da concentração mínima inibitória (CMI) das drogas que possam 

ser utilizadas (MENEZES et al., 2004; BATISTA et al., 1999). 

No período de realização da pesquisa na Maternidade Moura Tapajós, 

foi observado que não havia mais lactantes que apresentavam sinais de 

mastite como fissuras na base do mamilo com eritema, ou sinais flogísticos de 

inflamação sugestivas de candidíase mamilar, há aproximadamente 03 meses, 

de acordo com os dados apresentados pelo setor responsável. 

Esta baixa incidência de casos de mastite na maternidade pode ser 

explicada devido ao trabalho realizado pela equipe de enfermagem da MMT, 
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junto as puérperas lactantes com relação amedidas preventivas sobre 

amamentação.   

Apesar de 86% das puérperas estarem em sua primeira gestação, as 

mesmas não possuem muitas dúvidas sobre o processo da amamentação,pois 

realizaram alguns procedimentos preventivos, conforme orientações recebidas. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (2012), a prevenção 

para uma boa amamentação ocorre a partir da anatomia do seio da mãe, até 

mesmo a boa pega do bebê, ou seja, dificilmente mamilos planos e invertidos 

impossibilitam a amamentação, em caso de mamilo invertido verdadeiro deve 

se buscar ajuda de especialista. Na pega correta a, boca do recém-nascido 

deve ficar com a boca bem aberta, com as bochechas arredondadas, seu 

queixo encosta na mama e o lábio inferior encontra-se voltado para fora (como 

se estivesse dobrado).  

Ao abocanhar uma boa parte da aréola, o recém-nascido consegue 

colocar o seio mais profundamente na boca e, desta forma, o mamilo ficará ao 

fundo, na área em que o céu da boca já é mais macio. Posicionado desta 

forma, o bebê consegue fazer os movimentos ritmados com a língua contra a 

superfície, a fim de sugar o leite dos ductos. Esse processo deverá ser 

totalmente indolor para a mãe, tudo isso ajuda para que não desenvolva a 

mastite(DUARTE, 2019). 

O estudo e a identificação dos patógenos que causam a candidíase 

mamária e outras infecções sãodeterminantespara compreensão das 

patologias e seus efeitos, a partir disto, poderão ser utilizados mecanismos de 

tratamento mais eficientes, além de meditas preventivas apropriadaspermitindo 

assim, que as puérperas realizem o período de amamentação adequada. 

CONCLUSÃO 

   

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que: 

A baixa incidência de casos de mastite puerperal na Maternidade Moura 

Tapajós pode estar relacionada àsmedidas de intervenção na amamentação 

realizada diariamente junto às pacientes pela equipe de enfermagem. 
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O meio de cultura CHROMagar demonstrou eficácia na detecção e na 

identificação das leveduras do gênero Candida, sendo identificada a levedura 

Candida glabrata, isolada de mama de puérpera lactante. 

A levedura C. glabrata mostrou-se sensível a Anfotericina B e resistente 

ao Itraconazol, possibilitando aindicação para aplicação de uma terapia 

antifúngicaeficaz. 

O conhecimento da epidemiologia e as causas da candidíase mamária 

podem conduzir à implementação de melhores medidas preventivas na saúde 

para dirimir os casos e consequentemente melhorar a qualidade de vida desta 

população.  
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RESUMO: O peixe na nutrição humana, apresenta uma elevada fonte de 
proteína de alto valor biológico, além de um balanceamento de aminoácidos 
essenciais, minerais e gorduras poli-insaturadas oriundos da ômega 3. Com 
isso, o aproveitamento de resíduos do pescado traz benefícios ao organismo 
humano. Sendo uma das formas de aproveitamento de resíduos de pescado à 
elaboração de produto como o fishburguer, proporcionando uma alternativa 
para as indústrias pesqueiras. Portanto, o objetivo desse estudo foi 
desenvolver e avaliar as características físicasdo fishburguer de jaraqui 
(Semaprochiladus taeniurus) elaborados com e sem a adição de farelo da 
casca do tucumã e farinha de camarão. A elaboração dos fishburguer e 
análises dos rendimentos de cocção e encolhimento foram realizadas no 
Laboratório de Técnica Dietética da Universidade Nilton Lins. Os resultados 
foram analisados utilizando o software SPSS, onde foram expressos com a 
média ± erro padrão da média, a normalidade dos dados foi analisada por meio 
do teste Shapiro- Wilk e a homogeneidade verificada por teste de Levene. Os 
dados foram analisados por análise de variância unidirecional (ANOVA). As 
diferenças foram consideradas significantes quando p<0,05. Os resultados 
obtidos demonstraram que nos testes de encolhimento e cocção, não houve 
diferenças significativas entre as formulações dos fishburgueres, demonstrando 
potencial de uso de ingredientes amazônicos em produtos a base de pescado, 
principalmente o jaraqui. Portando, conclui-se que no presente estudo, a carne 
de jaraqui pode ser uma alternativa viável para elaboração de fishburgueres e 
que testes nutricionais são necessários para obter melhores observações a 
cerca do produto desenvolvido. 

 

PALAVRAS CHAVE: fishburguer; jaraqui; nutrição; 

 

INTRODUÇÃO: 

Os processos de beneficiamento de peixes, que visam principalmente à 

produção de filés, geram aproximadamente 67% de resíduos, sendo que 

apenas 33% do pescado são aproveitados na forma de filés (SOUZA et al., 

1999). Tal situação levou a necessidade de fazer um reaproveitamento, visto 
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que, esses quando descartados no meio ambiente de forma errada acabam 

sendo um fator poluidor (MONTANER et al., 1995). Esse reaproveitamento vem 

sendo cada vez maior, pois os piscicultores que também industrializam o peixe 

entenderam que essa atividade acaba sendo bastante lucrativa, sendo que do 

peixe tudo pode ser aproveitado, desde o couro até as vísceras (FELTES, et al, 

2010). Cabe ressaltar que, atualmente observa-se uma crescente epidemia de 

obesidade mundial (MARIATH et al.,2007), como consequência direta da 

mudança dos hábitos alimentares, em especial pelo consumo de alimentos 

com altos teores de gordura (NIEMAN, 1999). Preocupados com a saúde, parte 

dos consumidores revela um crescente interesse por alimentos com teores de 

gordura reduzidos (LEONHARDT et al., 2006; FERREIRA et al., 2007). Essa 

demanda tem permitido o avanço tecnológico na indústria de carnes, através 

da formulação de produtos cárneos diferenciados (ROMANELLI, CASERI e 

FILHO 2002).  Na nutrição humana, o peixe constitui fonte de proteínas de alto 

valor biológico, com um balanceamento de aminoácidos essenciais, minerais e 

gorduras poli-insaturadas da série ômega 3, o que o torna superior a outros 

alimentos de origem animal (Couto e Wichmann, 2011). O valor biológico das 

gorduras de pescado é de grande importância nutricional, uma vez que é 

composta de ácidos graxos poli-insaturados, como linoleico, linolênico e 

araquidônico (GERMANO,1993). A exigência do mercado consumidor por 

produtos saudáveis (LEONHARDT et al., 2006; FERREIRA et al., 2007), 

proporciona a busca por formulações com baixo teor de gordura, adicionados 

de fibras, amido e outros substitutos (AMATO & AMP; AMATO, 1997). Tal 

busca estimula o desenvolvimento de técnicas que permitam a utilização da 

fração rica em fibra de cereais, frutas e legumes como substitutos de gordura 

(Silva, 2007). A adição de fibras e outros substitutos de gordura e proteína em 

hambúrguer bovino têm contribuído para melhoria das características do 

produto final, com relação ao sabor, textura, valor calórico e quantidade de fibra 

alimentar (ROMANELLI, CASERI e FILHO 2002), resultando em melhor 

aceitabilidade e melhor valor nutricional do produto industrializado (OLIVEIRA 

et al., 2013). Segundo as pesquisas desenvolvidas na área de emprego de 

fibras como substitutos de gordura, é possível obter um produto alimentício 

com melhores características sensoriais e de estabilidade, além de possibilitar 

benefícios e proteção à saúde humana devido ao reduzido teor de gordura e as 
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propriedades funcionais das fibras (Fruet et al. 2014).  Mesmo sendo um 

alimento altamente nutritivo e que traz benefícios ao organismo humano, o 

consumo de pescado no Brasil é pouco expressivo e encontra-se abaixo do 

valor mínimo recomendado pela FAO (FoodandAgricultureOrganization). Uma 

das formas de aproveitamento dos resíduos de pescado é a elaboração de 

produtos a base de pescado, como o fishburguer.  Assim sendo, este produto, 

pode favorecer o aumento do consumo desta fonte proteica, além de 

proporcionar uma alternativa para as indústrias pesqueiras e incentivar o 

consumidor com a praticidade no momento do preparo (Batistella, 2008), 

agrega valor à carnes com menor valor comercial (PEIXOTO; SOUSA; MOTA, 

2000). 

 

MATERIAL E MÉTODOS.  

O projeto foi realizado na Cidade de Manaus/AM, no Laboratório de Técnica 

Dietética da Universidade Nilton Lins, nos meses de abril a maio de 2019. Os 

peixes da espécie Semaprochiladus taeniurus de nome comum jaraqui, foram 

adquiridos de pescadores idôneos que comercializam pescado no Mercado 

Adolpho Lisboa, assim como o camarão, já o tucumã foi provido por meio da 

compra deste produto junto a comerciantes do Mercado.Assim, após aquisição, 

foram transportados por meio de veículos automotores com capacidade 

refrigerada, até o Laboratório Técnica Diatética, onde foram armazenados em 

freezer à -20ºC±2ºC até a sua utilização.  

. Processamento dos peixes e formulação dos fishburgueres 

 Para a elaboração dos fishburgueres foi empregada a carne do jaraqui, 

sendo obtida por meio da filetagem do pescado, de modo que fosse possível a 

retirada dos espinhos, fazendo com que a matéria-prima deste produto 

consistisse de carne livre de espinhos. 

 



 

183 
 

Figura 1 - (A) Jaraqui; (B) Filé de Jaraqui; (C) Carcaça de Jaraqui. 

 Para a formulação dos fishburgueres foi utilizada a carne de jaraqui livre 

de espinhos a uma temperatura entre -1,6ºC e -3,0 ºC. A carne foi utilizada 

conforme as formulações da Tabela 1. A seguir, é demonstrado os percentuais 

dos ingredientes que foramutilizados nas formulações dos fishburgueres. 

Tabela 01 - Formulações utilizadas para ofishburgueres. 

Ingredientes (%) 

Formulações 

F1 F2 F3 

Carne de peixe 85,00 85,00 80,00 

Gordura Hidrogenada 5,00 - 5,00 

Água  5,00 5,00 5,00 

Amido de milho 3,50 3,50 3,50 

Sal 1,50 1,50 1,50 

Farinha da Casca do 

Tucumã 

- 5,00 - 

Farinha de Camarão - - 5,00 

 As formulações foram desenvolvidas da seguinte maneira: 

 F1 - Fishburguer padrão com gordura; 

 F2- Fishburguer sem gordura adicionado de farinha da casca do tucumã; 

 F3 - Fishburguer padrão com gordura adicionado de farinha de camarão; 

 Para a preparação dos fishburgueres foi utilizado o protocolo estipulado 

por GONÇALVES (2011). Assim sendo, a massa de carne obtida foi misturada 

durante 6 minutos e em seguida foram adicionados os componentes das 

diferentes formulações, dissolvidos na água gelada (temperatura de 4ºC) e sal. 

A massa foi novamente misturada para que ocorra a completa absorção dos 

ingredientes pela massa. 
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 Sendo assim, para a fabricação dos fishburgueres, foi pesado porções 

de 70g em balançasemi-analítica. Os mesmos foram previamente 

acondicionados em embalagens plásticas de polietileno, em seguida moldados 

manualmente com o auxílio de placas de petri descartáveis e posteriormente 

congelados em caixas de papelão ou papel cartão parafinado. Depois de 

congelados, foram embalados à vácuo e mantidos em congelamento a 

temperatura inferior a -18ºC ± 1ºC, até o momento das análises. 

 O fluxograma ilustra o processo de fabricação dos fishburgueres. 

Fluxograma : 

 Carcaças de menor tamanho(limpeza)  

 

Obtenção da polpa 

 

Separação em blocos de 1Kg 

 

Mistura detodos os ingredientes nas proporções de cada formulação 

 

Moldagem 

 

Embalados por formulação 

 

Acondicionamento em câmara fria ( T= -18ºC) 

 Logo, foi analisado o rendimento de cocção, pela diferença entre os 

pesos dos fishburgueres crus e cozidos, de acordo com BERRY(1992).  
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Equação 1:% Rendimento= (Peso da amostra cozida / Peso da amostra crua) 

x100 

 Assim como, foianalisado a porcentagem de encolhimento dos 

fishburgueres, sendo estes medidos em relação ao diâmetro das amostras 

congeladas e após serem submetidas ao processo de cocção (MANSOUR; 

KHALIL, 1997). 

Equação 2:Porcentagem de encolhimento = (Diâmetro da amostra crua – 

Diâmetro da amostra cozida)/(Diâmetro da amostra crua) x100 

 Os resultados foram expressos como a média ± erro padrão da média. A 

normalidade dos dados foi previamente avaliada por meio do teste de Shapiro-

Wilk e a homogeneidade da variância também a qual foi verificada pelo teste 

de Levene. Os dados que não apresentaram distribuição normal, foram 

transformados e usados para obter homogeneidade de variância antes da 

análise. Assim, os analisados por análise de variância unidirecional (ANOVA), 

em seguida, foi feita um teste post hoc de Tukey, para verificar diferenças 

significativas entre os tratamentos. As análises estatísticas foram realizadas no 

software SPSS (versão 20.0, IBM, Armonk, NY) e as diferenças foram 

consideradas estatisticamente significantes quando p<0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não foram observadas diferenças significativas entre as médias dos 

rendimentos de encolhimento e cocção (tabela 01). 

 

Tabela 01 - Valores médios dos rendimentos de encolhimento e de cocção dos 

fishburgueres elaborados com jaraqui, farelo de tucumã e farinha de camarão. 

Rendimento 
Formulação 

P Valor 
F1 F2 F3 

Encolhimento 9,36 ± 2,40 
19,49 ± 

4,46 

12,25 ± 

1,73 
0,135 
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Cocção 92,40 ± 0,41 
92,67 ± 

3,41 

92,64 ± 

2,49 
0,997 

Legenda: F1 - Fishburguer padrão com gordura;F2- Fishburguer sem 

gordura adicionado de farinha da casca do tucumã;F3 - Fishburguer 

padrão com gordura adicionado de farinha de camarão. 

  

 Os resultados acima demonstram que o fishburguer elaborado sem 

adição de gordura apresentou índices de rendimentos comparáveis aqueles 

que houve adição deste produto. Esse resultado demonstra uma importância 

nutricional, uma vez que se busca a redução de adição de gorduras nos 

produtos a fim de melhorar a nutrição humana. Essa constatação está em 

concordância com os estudos de Fruetet al (2014), que empregando fibras 

como substitutos de gordura obteve melhores índices das características 

sensoriais e de estabilidade, assim como benefícios à saúde devido o reduzido 

teor de gordura e as propriedades funcionais das fibras. 

 O jaraqui é um peixe que se destina apenas ao mercado local, o qual é 

comercializado sob a forma eviscerada congelada ou “picadinho”, que é o peixe 

triturado em pedaços ou desfiado(SOUZA JR & ALMEIDA, 2006). De acordo 

com os pescadores artesanais, o pescado é uma das principais aberturas da 

cadeia produtiva, a qual eles comercializam seus produtosin natura  nos 

mercados regionais, feiras, sem garantia de qualidade(COUTINHO et al, 

2012).Dessa maneira, desde que exista local estrutura física certificada e 

adequada, pode associar-se à capacitação da mão-de-obra e a elaboração de 

fishburgueres o que pode ser tornar uma alternativa para agregar o valor ao 

pescado (SALES, 2012). 

 Os resultados obtidos neste estudo são iniciais e promissores, já que 

demonstraram estabilidade dos rendimentos que são fundamentais para o 

preparo destes produtos no dia a dia. Portanto, considerando os resultados 

obtidos, fica notório a importância deste trabalho para a região amazônica, no 

que tange a busca por alternativas de produtos a base de pescado, fazendo 

com que haja diferenciação na oferta destes produtos. 
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CONCLUSÕES 

Conclui-se que no presente estudo, a carne de jaraqui pode ser uma 

alternativa viável para elaboração de fishburgueres e que testes nutricionais 

são necessários para obter melhores observações a cerca do produto 

desenvolvido, assim como testes das propriedades funcionais das fibras sejam 

necessários. 
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