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 Na ocasião em que o Corpo de Saúde da Marinha (CSM) completa 168 anos, 

temos a satisfação de lançar a edição de número 78 da Revista Arquivos Brasileiros de 

Medicina Naval.

 Criada pelo Aviso nº 1070, de 19 de junho de 1939, do Exmº Sr. Ministro da 

Marinha, Vice-Almirante Henrique Aristides Guilhem, a Revista Arquivos Brasileiros de 

Medicina Naval preserva desde então o seu ideal de ser um fórum de debates e um 

excelente veículo de comunicação interno e externo para divulgação de trabalhos 

científicos em todo o âmbito nacional.

 Nesta publicação, são apresentadas pesquisas, relatos e vivências do dia a dia de 

nossos hospitais, policlínicas, odontoclínica, ambulatórios, laboratórios e centros de 

pesquisa como o Instituto de Pesquisas Biomédicas, abrangendo tanto as áreas 

assistencial e pericial quanto operativa.

 Assim, com a certeza de estarmos ofertando um material científico de inequívoca 

qualidade, convido a todos à leitura desta edição, reiterando a importância desta Revista 

na busca contínua pelo aprimoramento técnico-científico dos militares e civis que fazem 

parte do Serviço de Saúde da Marinha.

EDMAR DA CRUZ ARÊAS 

Vice Almirante (Md)

Diretor de Saúde da Marinha
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Mensagem do Diretor de 

Saúde da Marinha



 Na oportunidade do lançamento da 78ª edição da Revista Arquivos Brasileiros de 

Medicina Naval (ABMN), cabe-nos registrar, inicialmente, o agradecimento àqueles que 

ao longo desses 78 anos de história mantiveram viva a presença deste periódico no meio 

acadêmico.

 O objetivo deste periódico é divulgar trabalhos científicos desenvolvidos no 

âmbito da Marinha do Brasil e também promover integração e gestão de conhecimento 

com as instituições acadêmicas de nosso país.

 Nesta publicação são disponibilizados artigos que têm como finalidade contribuir 

para o desenvolvimento do conhecimento científico, por meio da divulgação dos 

resultados de pesquisas originais, estudos de revisão da literatura, artigo histórico e artigo 

especial sobre a participação da Marinha do Brasil no episódio do acidente radioativo em 

Goiânia. 

 Ao Conselho Editorial da ABMN expresso meus agradecimentos pelo 

comprometimento,  empenho e dedicação no cumprimento de nossa missão.

 Ao Diretor de Saúde da Marinha agradeço pela confiança na indicação de meu 

nome para tão honroso cargo de editor desta revista. 

 Boa leitura!

ANTONIO JATOBÁ LINS FILHO

Capitão de Mar e Guerra (CD)

Editor
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Editorial



ARQUIVOS BRASILEIROS DE MEDICINA NAVAL

Resumo: Decorridos 30 anos do acidente radioativo em Goiânia, considerado o maior acidente 

radiológico já ocorrido fora de usinas nucleares, registra-se fatos que comprovam a pronta e eficaz 

participação do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) no socorro às vítimas. O acidente ocorreu após 

contato com material radioativo de um equipamento que estava no prédio desativado do Instituto 

Goiano de Radioterapia. Foram encaminhados ao HNMD os 14 pacientes que apresentavam 

comprometimento hematológico moderado a severo e radiodermites severas. Com uma equipe 

multidisciplinar adestrada, recursos tecnológicos prontificados de forma imediata e a rápida 

mobilização de pessoal, instalações e material necessários ao atendimento especializado em Medicina 

Nuclear, a Marinha do Brasil dispõe de estrutura para pronta ação no socorro às vítimas de acidentes 

nucleares.

Palavras-chave: Liberação Nociva de Radioativos. Césio. Lesões por Radiação. Serviço Hospitalar de 

Medicina Nuclear. Marinha do Brasil. Hospital Naval Marcílio Dias. História.
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O ACIDENTE

 Em 13 de setembro de 1987, catadores 

de sucata invadiram um galpão abandonado 

em Goiânia, capital do estado de Goiás, onde 

func ionara o Ins t i tuto Goiano de 

Radioterapia. Desmontaram manualmente 

as diversas partes de um aparelho utilizado 

em radioterapia para vender o material a um 
1ferro-velho.

 O equipamento foi desmontado a 

marretadas, liberando elemento radioativo 

no ambiente. O proprietário do ferro-velho, 

DAF, encantado com o intenso brilho azulado 

emitido pelo material, chegou a distribuí-lo 

entre amigos e familiares. Com a intenção de 

obter chumbo para a venda, foram então 

liberadas 19 gramas de Césio 137 no 
1ambiente.

 Um irmão do dono do ferro-velho 

também ficou encantado e levou o material 

para casa, mostrando-o aos familiares. A filha 

menor, Leide das Neves Ferreira, uma menina 

de 6 anos, chegou a brincar com a substância, 

jogando-a sobre a mesa onde estavam os 

a l i m e n t o s  e  c h e g o u  a  i n g e r i - l a  
1acidentalmente.

 Nos dias seguintes, a esposa de DAF 

suspeitou que o material luminoso pudesse 

ser a causa de vários casos de mal estar, 

náuseas e vômitos que acometiam seus 

vizinhos. Procurou a Vigilância Sanitária e no 

dia 29 de setembro de 1987, foi dado o alerta 

de contaminação radioativa para todo o 
1país.

 A menina Leide das Neves Ferreira foi a 

maior vítima do acidente e tornou-se seu 

símbolo, vindo a falecer, vítima de radiação 

nuclear interna e externa, sendo sepultada 

em caixão de chumbo. O governo do Estado 

de Goiás, criou em fevereiro de 1988, a 

Fundação Leide das Neves Ferreira, 

po s t e r i o rmen te  t r an s fo rmada  em 

Superintendência Leide das Neves Ferreira - 

SULEIDE - com a finalidade de monitorar os 

efeitos da exposição à radiação ionizante nas 
2vítimas desse acidente.

 O acidente de Goiânia passou à história 

como o maior acidente radioativo fora de 

usinas nucleares já ocorrido no mundo.

CÉSIO-137

 O Césio-137 é um isótopo radiativo 

artificial do elemento químico Césio, que tem 

a origem de seu nome do latim caesius, que 

significa céu azul. Foi descoberto em 1860 e 
2ele não existe na natureza.   É o resultado da 

queima do Urânio-235 no reator nuclear. Era 

utilizado em equipamentos de radioterapia 

sob a forma de um sal, o Cloreto de Césio 

(CsCl) , com aparência de sal de cozinha e que 

no escuro emite um atraente brilho azulado.

 O Césio-137, no ambiente, tem 

comportamento semelhante ao do potássio e 

outros metais alcalinos, podendo ser 
2concentrado em animais ou plantas.

 A contaminação pode ocorrer pelo 

contato direto na pele (contaminação 

externa) ,  por  ingestão e  ina lação 

(contaminação interna) e por irradiação, pelo 

depósito do material no ambiente.

 Apresenta meia vida f ís ica de 

aproximadamente 30 anos, o que representa 

um alto impacto sobre a saúde do homem e o 

ambiente. A atividade no organismo aumenta 

durante as 4 horas após a contaminação e 

permanece estável até que se iniciem as 
2perdas por secreção e excreção.

 O Césio, uma vez na circulação 

sanguínea segue a via entero-hepática sendo 

secretado com a bile, reabsorvido no intestino 

e novamente secretado para o trato gastro-

intestinal e finalmente é excretado nas fezes.

RADIOATIVIDADE - BREVE HISTÓRICO

 Os três primeiros vencedores do Prêmio 

Nobel de Física tiveram seus talentos 

combinados no estudo da radioatividade. Em 

1895, o físico alemão Wilhelm Conrad 

Röentgen (1845-1923) descobriu os raios-X. 

Após um ano, o francês Antoine Becquerel 

(1852-1908) apresentou a propriedade da 

radioatividade pelo urânio. O terceiro 

membro desse trio de gênios, a física franco-

polonesa Marie Curie (1867-1934), isolou e 

batizou diversos isótopos radioativos, 

incluindo o rádio e o polônio, esse último, 
3nome que homenageia sua terra natal.

 Marie Curie, detentora de dois prêmios 

Nobel, descobriu em 1898 um novo elemento 

INTRODUÇÃO

 O acidente de Goiânia, considerado o 

maior acidente radioativo do mundo, 

ocorrido fora de usinas nucleares, completa 

30 anos.

 A participação da Marinha do Brasil 

(MB), nesse acidente, foi ativa e imediata após 

a solicitação de apoio médico da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) ao 

Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD).

 O pedido foi encaminhado assim que 

descoberta a natureza radioativa dos 

sintomas apresentados por todos aqueles 

que tiveram contato com o Césio-137, após 

ser retirada e manipulada a cápsula de 

material radioativo de um equipamento de 

radioterapia abandonado, no prédio 

desativado do Instituto Goiano de 

Radioterapia, em Goiás.

 A remoção dos pacientes mais graves, 

de Goiânia para o Rio de Janeiro, foi realizada 

pela Força Aérea Brasileira (FAB).

 As vítimas foram recebidas no 

Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, 

por equipes de saúde do HNMD, Hospital 

Central da Marinha (HCM), Furnas Centrais 

Elétricas S.A. (FURNAS) e do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD) da CNEN, 

sendo imediatamente internadas no HNMD.

 Também participaram do atendimento 

às vítimas, o Exército Brasileiro (EB) e equipe 

internacional de cientistas da URSS, EUA, 

Argentina e Itália.

 No Brasil, as Forças Armadas dispõem 

de recursos e instalações especializadas em 

medicina nuclear, com equipes treinadas e 

qualificadas em três hospitais militares: o 

HNMD, o Hospital da Força Aérea do Galeão 

(HFAG) e o Hospital Central do Exército (HCE).  

 Para o socorro às vítimas de acidentes 

nucleares, o HNMD, desde 1972, iniciou a 

formação de equipes médicas para esse 

atendimento. Em 1978, foi firmado convênio 

com FURNAS, para a prestação de assistência 

médica especializada às vítimas de 

radioatividade nuclear. A MB dispõe de 

equipamento de contagem radioativa de 

corpo inteiro desde 1980.
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International Commission on Radiation 

Units and Measurements com a finalidade 

de estabelecer unidades de Física das 

radiações, critérios de medidas e métodos 

comparativos. Após três anos, foi criada a 

International Commission on Radiological 

Protection com o objetivo de elaborar 

normas de proteção radiológica. No Brasil, o 

órgão que estabelece os limites de exposição 

para indivíduos, ocupacionalmente expostos 

e para o público em geral, é a Comissão 
4Nacional de Energia Nuclear.

ESPECTRO CLÍNICO

 O efe i to da radioat iv idade é 

dependente da dose de radiação absorvida 

no organismo, do período de exposição e da 

forma de exposição (corpo inteiro ou 

localizada).

 A unidade de dose de radiação 

absorvida é conhecida como Gy (Gray), 

outrora denominada “rad”. A dose absorvida 

em um tumor numa sessão de radioterapia é 

de 2 Gy. A dose letal que mata 50% dos seres 

humanos irradiados no corpo todo, cerca de 
430 dias após a irradiação é de 4 Gy.

 As doses inferiores a 1 Gy, na maioria 

dos casos, não resultam em nenhuma 

sintomatologia. O principal risco é a 

possibilidade de contrair câncer, que pode 
4ocorrer anos ou décadas após a exposição.

 Entre 1 Gy e 2 Gy, podem ocorrer 

sintomas como mal-estar, astenia, anorexia, 

náuseas e vômitos após 3 a 6 horas da 

exposição.

 De 2 Gy a 4 Gy, a função medular pode 

ficar comprometida: baixo número de 

hemácias, leucócitos e plaquetas.

 De 4 Gy a 6 Gy, a função medular é 

severamente afetada.

 De 6 Gy a 7 Gy, pode sobrevir a morte 

após 5 ou 6 dias com diarreia, vômitos e 

hemorragia.

 De 8 Gy a 9 Gy, pode sobrevir a morte 

entre 12 e 36 horas por Insuficiência 

Respiratória Aguda.

 Acima de 10 Gy, as vítimas apresentam 

distúrbios neurológicos intensos com coma, 

convulsões e morte em poucas horas.

 As vítimas do acidente radioativo em 

Goiânia apresentavam dose absorvida 

variando de 0.9 Gy a 7.1 Gy. Os que tiveram 

menos que 2 Gy de dose absorvida evoluíram 

satisfatoriamente sem as manifestações da 

Síndrome Aguda da Radiação (SAR) e aplasia 

medular.

 A SAR pode ocorrer após exposição à 

radiação num intervalo de tempo pequeno 

até de alguns dias sendo caracterizada por 

distúrbios funcionais e orgânicos com 

repercussão em praticamente todo o 

organismo, com predomínio dos sistemas 

hematopo ié t i co ,  gas t ro in tes t ina l  e  
4neurocerebral.  

 Entre outubro e dezembro de 1987, 14 

pacientes expostos à radiação ionizante 

externa e/ou interna, foram internados na 

enfermaria do Serviço de Medicina Nuclear e 

na Unidade de Tratamento de Queimados do 
1HNMD.

 Dos pacientes irradiados internados no 

H N M D,  a  m a i o r i a  a p r e s e n t o u  

comprometimento gastroentérico como 

diarreia, náuseas, vômitos e dor abdominal. 

No quadro hematológico foi constatado 
1anemia, leucopenia e plaquetopenia.

 A toxicidade predominante foi a 

dermatológica, radiodermite grave (Figura 1-

3), em 12 pacientes, seguida pela 

hematológica, com aplasia medular grave em 

8 pacientes e com leucopenia isolada em 2 

pacientes. Faleceram por complicações 

infecciosas e hemorrágicas 4 pacientes.

 A radiodermite é uma lesão cutânea que 

se desenvolve em poucos dias até semanas 

após a irradiação. Podem ser observados 

desde simples eritema, flictenas até ulceração 

e necrose tecidual. As lesões pela irradiação, à 

semelhança das queimaduras elétricas, 

afetam áreas muito maiores do que as 

observadas imediatamente ao momento da 

exposição do agente causal.

 A epilação, queda dos pelos incluindo o 

bulbo piloso e alopécia podem ocorrer desde 

a primeira até a quarta semana após a 

exposição às radiações ionizantes. 

TRATAMENTO        

químico, denominando-o de “rádio”, palavra 

de origem latina com significado de “raio”, 
3porque emitia uma forma de radiação.

 Como o rádio brilhava no escuro, ele foi 

utilizado para pintar objetos de decoração, 

mostradores luminosos de relógios, cremes 

para cabelo, pastas de dente e até em 

medicamentos patenteados o que pode ter 

p r o v o c a d o  m u i t a s  m o r t e s  p o r  

envenenamento radioativo.

 O rádio é um elemento raro 

encontrado em minérios de urânio, e possui 

b r i l ho  no  e s cu ro ,  em i t i ndo  uma  

luminescência verde-azulada. Marie Curie 

sem saber do perigo a que se expunha, 

manuseava elementos radioativos sem tomar 

medidas de proteção, inclusive mantendo 

blocos de rádio em sua mesa por gostar do 
3brilho que emitia.

 Na época, não eram conhecidos os 

efeitos mortais da radioatividade. Acredita-se 

que a morte da madame Curie ocorreu por 

anemia aplástica.

 Apesar de a radioatividade ter sido 

identificada no final do século XIX, viria a se 

tornar a descoberta que gerou grandes 

avanços em física e outros campos da ciência 

no século XX.

 A partir de 1917, a US Radiun 

Corporation passou a fabricar uma tinta 

luminosa chamada “Undark”, utilizada para 

pintura de mostradores de relógio, sendo 

manipulada por operárias, grupo no qual 

p re d o m i n a v a m  m u l h e re s  j o v e n s .  

Desconhecendo o perigo a que estavam 

expostas, elas usavam também como 

maquiagem e pintura de unhas. Centenas 

d e s s a s  t r a b a l h a d o r a s  m o r r e r a m  

prematuramente de câncer, necrose e 
3fraturas ósseas.

 Até hoje, o processo judicial movido 

pelas “moças do rádio” contra a US Radiun 

Corporation continua sendo um dos marcos 

da lei de segurança no trabalho.

 Após a descoberta dos raios X e da 

radioatividade, foram encontrados vários 

usos para os isótopos radioativos em 

pesquisa médica, diagnóstico e tratamento. 

Somente após 30 anos, nos EUA, foi criada a 

Marinha do Brasil: 
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FIGURA 1
1Radiodermite profunda (ulceração)

FIGURA 3
1Alopécia pós radiação ionizante.

FIGURA 2
1Radiodermite em fase de cicatrização.
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utilizado por via oral, bem tolerado e com 

poucos efeitos adversos. Pode ocorrer leve 

constipação intestinal que pode ser tratada 

com dieta rica em fibras e hipocalemia 

assintomática, resolvida com suplementação 

de potássio. Foi verificado no evento de 

Goiânia uma efetiva redução da meia-vida do 
5Césio de 2 a 3 vezes.

 O AP não é absorvido pelo tubo 

gastrointestinal e funciona como uma resina 

de troca iônica. O Césio, excretado 

principalmente pela urina, passa a ser 

eliminado pelas fezes em grande quantidade, 

com uma inversão da relação excretora 

urina/fezes, obtendo um aumento de 75% da 

excreção fecal do Césio-137, reduzindo a 
5exposição dos órgãos internos à radiação.

 I n i c i a lmen te ,  f o i  u t i l i z ado  o  

medicamento de fabricação alemã com o 

nome comercial de Radiogardase®. A MB, 

através do seu Quadro de Farmacêuticos em 

conjunto com o IRD, passou a pesquisar e 

desenvolveu em trabalho rápido e bem 

sucedido o ferrocianeto de ferro e potássio, 

verificando in vitro, que esse fármaco 

captava 90% do Césio do organismo contra 
5os 35% do Radiogardase®.

 A MB e a CNEN, f inalmente, 

desenvolveram a tecnologia para produção 

do AP com o objetivo de cumprir os 

requisitos necessários para a prontificação do 

Plano de Emergência Nuclear Brasileiro.

CONCLUSÕES                    

 A MB tem tradição na pronta resposta 

quando convocada para ações de segurança 

em todo o território nacional, seja no mar ou 

em terra.

 O acidente radioativo de Goiânia, 

mesmo após 30 anos, é uma demonstração 

viva de como a MB pode ser mobilizada e 

oferecer ações imediatas que garantem a vida 

e a segurança em qualquer ponto do território 

nacional.

 O HNMD permanece como um 

complexo hospitalar dotado dos mais 

modernos meios para atuar em acidentes 

nucleares e os militares são permanentemente 

adestrados para essas circunstâncias.

 Assim, mesmo em eventos de máxima 

gravidade, remotos e de ocorrência rara, 

c o m o  o s  a c i d e n t e s  e n v o l v e n d o  

radioatividade, a MB sempre será uma 

garantia de pronta ação para a proteção da 

vida e a segurança pessoal e patrimonial, 

resultantes valiosos da soberania nacional.
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 Os atendimentos a nível primário e 

secundário foram realizados em Goiânia. O 

primário no Albergue Bom Samaritano e nas 

instalações da Fundação Estadual do Bem 

Estar do Menor (FEBEM) e os de nível 
4secundário no Hospital Geral de Goiânia.

 O atendimento a nível terciário, 

d e s t i n a d o  a o s  p a c i e n t e s  c o m  

comprometimento hematológico moderado 

a severo e radiodermites severas foi realizado 

no HNMD.

 Os 14 pacientes vitimados pelo 

acidente radiológico de Goiânia internados 

no HNMD apresentavam comprometimento 

sistêmico, necessitando da participação de 

equipe multidisciplinar com emprego de 

e s t ru tu ra  méd i co-hosp i t a l a r  ma i s  

especializada.

 Na terapêutica das radiodermites no 

HNMD fo ram u t i l i z ados  d i ve r so s  

procedimentos, conforme a gravidade da 

lesão, desde o emprego de compressas com 

água boricada 2%, uso tópico de neomicina, 

debridamento cirúrgico e no caso de um 

paciente com necrose local extensa, a 

realização de amputação do antebraço, que 

além de terapêutica serviu como um 
1procedimento de descontaminação.

 Na terapêutica de descontaminação 

interna, o objetivo é a remoção rápida da 

radioatividade e a redução eficaz da meia-

vida.

 O Azul da Prússia (AP) ou ferrocianeto 

férrico é uma substância utilizada para o 

tratamento de pacientes contaminados pelo 

Césio radioativo independente da via de 

contaminação. Foi utilizado nas vítimas do 

acidente nuclear de Chernobyl, ocorrido em 

abril de 1986, na Ucrânia, então pertencente 

à antiga União Soviética. É um pó azul escuro, 
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Resumo: Os protocolos de pesquisas científicas envolvendo seres humanos geralmente enfrentam 

complexos dilemas éticos. Do ponto de vista filosófico, a ética baseia-se nos ideais gregos de ações 

humanas justas e equilibradas. Este trabalho tem como meta o registro da primeira década de 

experiência e desenvolvimento do Comitê de Ética em Pesquisa Naval do Hospital Naval Marcílio Dias 

(CEP-HNMD) e da relevância de seu colegiado na garantia e defesa dos interesses dos participantes da 

pesquisa com relação à sua integridade e dignidade. Uma metodologia exploratória descritiva e 

documental foi utilizada. O registro histórico da reativação do CEP junto à Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP) em 20 de agosto de 2007 foi empregado como ponto inicial a partir do qual se 

fundamenta este estudo. A fonte para este trabalho baseia-se nos dados relacionados a todos os 

protocolos recebidos e avaliados no escopo do sistema CEP-CONEP durante dois momentos 

pragmáticos, os quais resultaram: do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

(SISNEP), que esteve vigente até 2011; e o atual Sistema Plataforma Brasil. Durante os últimos dez anos 

de atuação, o CEP-HNMD recebeu e apreciou 391 projetos e emitiu 1.437 pareceres. Uma diagnose do 

desenvolvimento das atividades, como ferramenta de valorização e estímulo à produção científica por 

parte de participantes compromissados com valores de ética e respeito, demonstra a legitimidade do 

processo. Além disso, promove a cultura bioética institucional adaptada ao momento social no qual as 

pesquisas estão inseridas.

Palavras-chave: Comitês de Ética em Pesquisa. Pesquisa. Hospital Naval Marcílio Dias. Ética.
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disso, foram criados a Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP), que integra o 

CNS do MS, e os Comitês de Ética em 

Pesquisa (CEP), de várias instituições 

nacionais que respondem à CONEP. O 

Sistema CEP/CONEP/CNS/MS realiza um 

trabalho cooperativo de forma coordenada e 

descentralizada a partir de instrumentos 

próprios, com objetivo de salvaguardar a 

dignidade, os direitos, a segurança e o bem-

estar dos participantes das pesquisas dentro 
4-5de preceitos éticos.

 A responsabilidade de um CEP está 

pautado em diretrizes éticas internacionais, 

regulamentações e legislação nacional. No 

caso brasileiro, a partir de 2012, passou a 

vigorar a base nacional de registros “online” 

das pesquisas envolvendo seres humanos, o 

Sistema Plataforma Brasil. Este sistema é 

unificado e compartilhado, permitindo o 

gerenciamento dos projetos de forma mais 

efetiva, conferindo mais transparência e 

reduzindo o tempo de trâmite dos protocolos 

entre as instituições nacionais e o Sistema 
 4CEP-CONEP.

 A habilitação de um CEP é um objetivo 

estratégico das Unidades de Ensino e 

Pesquisa, relacionada à eficiência de seus 

membros e deve ser vista como instrumento 

essencial para o desenvolvimento do mesmo, 

principalmente na área biomédica. Já o 

c a r á t e r  d e  v o l u n t a r i a d o  e  

multidisciplinaridade dos Comitês de Ética, 

lhes confere autonomia absoluta para 
6desempenhar as suas funções.

 Desde o final da década de 90, os 

profissionais do HNMD já manifestavam 

preocupação com os aspectos éticos 

envolvendo pesquisas com seres humanos. 

Naquele momento, o crivo ético era realizado 

pelo Conselho de Ética Médica, responsável 

pela avaliação das pesquisas institucionais. 

Contudo, somente a partir de 2003 foi 

constituído um Comitê de Ética em Pesquisas 

no hospital (CEP-HNMD), cuja trajetória e 

evolução serão descritas a seguir.

OBJETIVO                       

 O objetivo deste estudo é relatar a 

trajetória, experiência e a evolução do Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Naval 

Marcílio Dias, no período de 2007 a 2016, a 

partir da base de dados do extinto SISNEP e 

do atual Sistema Plataforma Brasil.

METODOLOGIA                     

 Documentos relacionados à ética em 

pesquisas com humanos, tanto do Ministério 

da Saúde, organizações nacionais e 

internacionais, quanto aqueles do Hospital 

Naval Marcílio Dias foram analisados, 

adotando como critério um período que 

retrata a evolução histórica do CEP-HNMD. 

Assim sendo, neste trabalho apresenta-se um 

estudo descritivo e documental, de caráter 

exploratório, retrospectivo e de abordagem 

quantitativa quanto ao número de protocolos 

apresentados e avaliados pelo comitê, 

considerando dois períodos relevantes desde 

a constituição do mesmo: o primeiro, tendo 

como base as informações contidas no SISNEP, 

compreendido entre janeiro de 2007 e 

dezembro de 2011; e o segundo, a partir da 

implantação do atual Sistema Plataforma 

Brasil, de janeiro de 2012 a dezembro de 2016. 

Páginas da web nacionais e internacionais, 

pertinentes ao tema, foram acessadas, além 

d a s  a t a s  d a s  r e u n i õ e s  i n t r a -  e  

interinstitucionais.

 O s  dados  quan t i t a t i vo s  aqu i  

apresentados, relacionados aos projetos 

avaliados pelo CEP-HNMD, foram discutidos 

no contexto histórico de evolução deste 

comitê e refletem a progressão das políticas 

públicas nacionais consonantes com o 

desenvolvimento de valores éticos da 

sociedade brasileira.

 Os resultados das informações 

compiladas são expostos em modo discursivo 

e, quando pertinente, os dados quantitativos 

são apresentados através de estatística 

descritiva. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO                       

 A principal atribuição do CEP-HNMD é 

avaliar os protocolos de pesquisa envolvendo 

seres humanos, priorizando os temas de 

relevância pública e de interesse estratégico 

INTRODUÇÃO

 Progressos signif icativos foram 

alcançados com o grande avanço 

tecnológico e as descobertas na área da 
1medicina no início do século XX.  Contudo, 

esse avanço ocorreu à custa de experimentos 

em seres  humanos sem qua lquer  

preocupação com os aspectos éticos, sendo 

que, mundialmente e na maior parte dos 

casos, os procedimentos adotados 

traduziam-se em verdadeiras atrocidades, 

sobretudo com as populações mais 

vulneráveis como mulheres, crianças, negros, 

prisioneiros, e pessoas com doenças 

incuráveis e psiquiátricas. Tais metodologias 

tinham como justificativa a necessidade de 

progresso da ciência. Ao término da Segunda 

Guerra Mundial tais práticas experimentais 

foram questionadas e motivaram a 

publicação do Código de Nuremberg de 

1947, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, e a Declaração de Helsink 

de 1964. Esses documentos são instrumentos 

jurídicos que se consolidaram como os pilares 

do reconhecimento e da afirmação da 

dignidade, da liberdade e da autonomia do 
2ser humano,  os quais fundamentam as 

avaliações éticas em pesquisa no mundo até a 

atualidade.

 Apesar da grande evolução no campo 

da ética, os abusos contra a dignidade 

humana continuaram a ser praticados em 

diversos países. Um exemplo clássico e 

emblemático de experimentação antiética 

com seres humanos foi o estudo secreto 

sobre a evolução da sífilis que ocorreu entre 

1932-1972, mais conhecido como caso de 

Tuskegee, desenvolvido pelo Serviço de 

Saúde Pública dos Estados Unidos da 

América. O objetivo foi estudar a 

fisiopatologia da sífilis, em homens negros 

portadores da doença e sem tratamento, 
3mesmo após a descoberta da penicilina.

 No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) 

implantou as Diretrizes e Normas de Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos com a 

publicação da Resolução 196/96, atualizada 

pela Resolução 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). Em decorrência 
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 Portanto, o CEP-HNMD, além de 

deliberar sobre aspectos éticos que envolvem 

pesquisas realizadas no âmbito do Hospital e 

instituições apoiadas pelo mesmo por 

indicação da CONEP/MS, exerce a relevante 

função de órgão consultivo e educativo no 

sentido de elucidar e orientar a comunidade 

de pesquisadores com relação às principais 

dúvidas relativas à ética nas pesquisas. Sendo 

assim, oferece palestras sobre temas e 

procedimentos relacionados à ética em 

pesquisa e operacionalidades do Sistema 

Plataforma Brasil para os recém-egressos de 

concursos, como os residentes médicos e 

enfermei ros ,  a lunos  do cur so de 

aperfeiçoamento da Escola de Saúde e dos 

cursos da Odontoclínica Central da Marinha. 

Os profissionais, ao final, produzem um 

trabalho acadêmico-científico que, quando 

envolvem humanos, deve obrigatoriamente 

ser enviado ao Comitê para emissão de 

parecer ético.

 É importante ressaltar que a existência 

de um CEP próprio na Instituição facilita o 

acompanhamento de todo o processo de 

pesquisa. Além disto, o CEP desempenha um 

papel educativo importante quanto à 

formação de uma consciência ética 

institucional, tanto para os pesquisadores, 

quanto para o próprio colegiado. Somente há 
7 progresso qualificado quando existe ética. “A 

ciência sem consciência não é mais do que a 

ruína da alma” François Rabela.

TRAJETÓRIA, EXPERIÊNCIA E EVOLUÇÃO 

DO CEP-HNMD                       

 As primeiras análises éticas dos 

protocolos de pesquisa com humanos foram 

apreciadas pelo Conselho de Ética Médica do 

HNMD do final da década de 90 até o 

segundo semestre de 2003. Para atender às 

diretrizes da resolução 196/96/CNS, por meio 

da Portaria n° 40 de 06 de agosto de 2003, foi 

instituído o primeiro colegiado do CEP-HNMD 

com a nomeação de seus membros. A partir 

desse momento a avaliação ética dos projetos 

passou a atender o formato de recebimento 

de protocolo do Sistema Nacional de 

Informações Sobre Ética em Pesquisa (SISNEP, 

criado em 2002). 

 Inicialmente, o CEP-HNMD não possuía 

espaço físico dedicado à sua atuação, 

compartilhando ambientes onde eram 

desenvolvidas outras atividades do hospital. 

Em 2005, por determinação de instância 

superior (CONEP) foi deliberada a paralisação 

das atividades do colegiado para adequação 

da agenda de precedências da Marinha do 

Brasil e de pesquisadores da área de saúde 

encaminhados pela CONEP. O colegiado 

exerce suas atribuições de acordo com a 

legislação em vigor, obedecendo aos 

princípios da impessoalidade, transparência, 

razoabi l idade,  proporcional idade e 
4eficiência.

 O colegiado do CEP-HNMD é 

composto por profissionais de diversas áreas 

de atuação e seus pareceres são baseados em 

um roteiro alicerçado nas Resoluções e 

Normas operacionais da CONEP, fornecendo 

diretrizes para condução e procedimentos de 

pesquisa, tendo como meta a uniformidade 

dos critérios para a análise de protocolos e 

em alinhamento prático-filosófico com 

outros Comitês.

 Essa mult id isc ip l inar idade dos 

membros do CEP permite que sugestões 

sejam propostas, por meio dos pareceres, 

para que as pesquisas sejam conduzidas de 

forma viável e capaz de produzir resultados 
6com consistência.  Isto favorece a publicação 

de trabalhos científicos e padronização das 

relatorias sem que estes percam sua 

independência, porém, garantindo sua 

adequação com as Resoluções da CNS.

GRÁFICO - 1
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 Um ano após a reativação do CEP-

HNMD, em setembro de 2008 e por iniciativa 

exclusiva do mesmo, foi realizada a I Jornada 

em Ética em Pesquisas com Seres Humanos 

do Hospital, em parceria com a CONEP/MS e 

os CEP da UERJ, Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), Universidade Federal Fluminense 

(UFF), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), 

Sociedade de Bioética e a Indústria 

Farmacêutica Merck. Este importante evento, 

totalmente voltado para o público de 

pesquisadores, consolidou e deu visibilidade 

interna e externa ao CEP-HNMD, 

introduzindo uma nova forma de pensar e 

fazer pesquisas com humanos no âmbito do 

Sistema de Saúde da Marinha. 

 A implantação do Sistema Plataforma 

Brasil coincidiu com a ascensão do HNMD à 

condição de Inst i tu ição Cient í f ica ,  

Tecnológica e de Inovação (ICT), por meio da 

Portaria nº23 do Estado Maior da Armada 

(EMA), de 30 de janeiro de 2012. Em 

decorrência disto, foi criado o Conselho 

Avaliador de Projetos de Pesquisa (CAPPq), 

um conselho de assessoramento ao Diretor, 

que normatizou e passou a avaliar 

previamente a relevância científica e 

tecnológica das minutas de projeto a serem 

desenvolvidos no hospital. Essas mudanças 

inseriram uma sistemática de gestão da 

pesquisa, impactando de forma sinérgica com 

o CEP-HNMD, melhorando a qualidade 

metodológica dos protocolos apresentados 

para a apreciação ética, além das exigências 

documentais, empregadas nas esferas 

CAPPq-CEP.

 Em 2014, a CONEP propôs uma nova 

pendência para a aprovação do registro do 

CEP-HNMD relacionada à modificação do 

rep re sen t an t e  do s  u suá r i o s .  E s t e  

representante passou a ser indicado pela 

Secretaria Municipal de Saúde, a fim de 

das características organizacionais e de 

infraestrutura mínimas para funcionamento, 

de acordo com estabelecido na resolução 

complementar em vigor. A fim de resguardar 

os trabalhos científicos do HNMD, a 

CONEP/MS determinou que os protocolos 

fossem encaminhados ao CEP da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ). 

 Devido às inúmeras contingências 

inerentes à carreira militar e profissional dos 

membros envolvidos, houve um hiato de dois 

anos para restabelecimento das atividades do 

CEP-HNMD. Porém, a partir do primeiro 

semestre de 2007, foi criado um grupo de 

trabalho (GT) fomentado pela Direção do 

hospital para sua reativação, a qual foi 

aprovada em agosto do mesmo ano por 

meio do Ofício n° 1373CONEP/CNS/MS, 

vigente até 2011. A partir daí, o registro do 

comitê vem sendo renovado a cada três anos. 

GRÁFICO - 2
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profissionais com o CEP.

 O levantamento descritivo nas bases de 

dados do SISNEP e Plataforma Brasil retratam 

a trajetória do CEP-HNMD (Figura 01). O 

número de protocolos submetidos para 

apreciação ética pode ser considerado como 

um indicador do amadurec imento 

institucional no campo da investigação 

científica. Ao longo do tempo, houve um 

enriquecimento na qualidade dos trabalhos 

apresentados ao Comitê, principalmente no 

que tange a formação de uma consciência de 

proteção aos participantes das pesquisas. 

 A partir de 2012, com a estruturação do 

CAPPq e dos novos procedimentos para a 

elaboração e desenvolvimento de projetos 

de pesquisa no Hospital, houve aumento no 

número de registros de protocolos de 

pesquisa apreciados pelo CEP.

 O HNMD, sendo um hospital de alta e 

média complexidade, demanda uma equipe 

multidisciplinar de profissionais altamente 

qualificados e que atuam em diversos níveis 

de atenção ao paciente. Os programas de 

residência médica e enfermagem, cursos de 

especialização e aperfeiçoamento oferecidos 

pela Escola de Saúde do HNMD incentivam a 

produção científica por meio dos Trabalhos 

de Conclusão de Curso. Sendo assim, as aulas 

sobre o funcionamento do CEP-HNMD e 

gerenciamento do Sistema Plataforma Brasil 

passaram a fazer parte da grade curricular 

desta instância de ensino superior e 

colaboram para o surgimento de discussões 

dos aspectos éticos que envolvem a pesquisa 

com humanos na comunidade.

 Como reflexo dessas características do 

hospital, o CEP-HNMD passou a receber 

protocolos de pesquisa de diversas áreas do 

conhecimento ligadas às ciências da saúde, 

em especial Medicina, Enfermagem, 

Odontologia e também nas áreas de Biologia, 

Nutrição, Psicologia, Ser viço Social, 

Educação Fís ica, Fonoaudiologia e 

Pedagogia (Figura 2).

 Quanto à área temática das pesquisas, 

a mesma Resolução também classifica os 

projetos em Grupos, quais sejam: Grupo I, 

relacionado a pesquisas em genética 

humana, reprodução humana, novos 

equipamentos, novos insumos e dispositivos, 

novos procedimentos, populações indígenas, 

biossegurança e pesquisas com cooperação 

estrangeira; Grupo II, relacionado a novos 

fármacos, vacinas e testes diagnósticos – 

projetos multicêntricos; e Grupo III, que 

compreende todos os outros temas não 

enquadrados nos dois grupos anteriores de 

acordo com as diferentes áreas, a 
8complexidade e critérios de risco.  No escopo 

do CEP-HNMD observa-se a predominância 

dos protocolos do Grupo III (92%), seguidos 

pelos do Grupo I (8%) e nenhum caso do 

grupo II.

 Para avaliação ética são utilizados três 

tipos de pareceres: 1) parecer do relator:  

elaborado com base nos aspectos da 

legislação pertinente e os dados do protocolo 

de pesquisa; 2) o parecer do colegiado: 

confeccionado a partir do parecer do relator e 

decisões do colegiado; 3)  parecer 

c o n s u b s t a n c i a d o :  e l a b o r a d o  p e l o  

coordenador do CEP e tem o objetivo de 

informar ao pesquisador principal a 

deliberação da análise do protocolo. 

 No período de 2007 a 2011, foram 

emitidos 398 pareceres, sendo 199 de relator e 

o mesmo quantitativo de consubstanciado. 

Com o advento do Sistema Plataforma Brasil, 

foi constituído mais um tipo de parecer, 

nomeado parecer do colegiado, que não era 

contemplado no sistema anterior (SISNEP). 

Com isso, a produção do CEP-HNMD teve um 

aumento conspícuo (Figuras 3). Entre 2012 e 

2016, 1.039 pareceres foram emitidos 

somando-se àqueles de relatores, os do 

co leg iado e  os  consubs tanc iados .  

Comparando-se os dois períodos analisados, 

houve um aumento de mais de duas vezes e 

meia na produção de relatórios pelo CEP-

HNMD no segundo período.

 Também vale ressaltar que 67% dos 

protocolos encaminhados para apreciação 

ética são do próprio hospital. Contudo, a 

CONEP também encaminha para o CEP-

HNMD, protocolos de outras Organizações 

Militares da Marinha e extra-MB, assim como 

de entidades civis, ampliando ainda mais a 

estabelecer o aspecto de controle social no 

colegiado. 

 Ao longo dos dez anos de atuação do 

CEP-HNMD, seus  in tegrantes  vêm 

participando de cursos, jornadas e ciclos de 

palestras sobre Bioética, com a finalidade de 

e d u c a re m - s e  c o n t i n u a d a m e n t e  e  

capacitarem-se acerca do estado da arte 

sobre a ética relacionada às pesquisas com 

humanos e temas afins. Ao colegiado é 

proporcionada uma ampla atuação e 

aprimoramento das práticas cotidianas, 

sobretudo quanto a aspectos relativos aos 

diversos conflitos de interesses, tão presentes 

nos protocolos de pesquisas. Além disso, tem 

apresentada a possibilidade de compartilhar 

conhecimentos sobre novas legislações e 

experiências com CEP de outras instituições. 

 Os membros do comitê já participaram 

de sete edições dos Ciclos de Palestras sobre 

Ética em Pesquisas em Seres Humanos, 

organizadas pelo Instituto de Pesquisa Clínica 

Evandro Chagas (IPEC)/FIOCRUZ. Outros 

eventos incluíram a “Oficina de capacitação 

sobre Sistema Plataforma Brasil” (2011); “I e II 

Encontro Nacional de Comitês de Ética em 

Pesquisa - ENCEP” (2010 e 2013); “Curso de 

Aperfeiçoamento em Bioética Aplicada à 

Pe s q u i s a  c o m  S e re s  H u m a n o s  -  

CONEP/FIOCRUZ” (2012), e “Capacitação 

para Comitês de Ética em Pesquisa do Estado 

do Rio de Janeiro – CONEP” (2016).

 Atualmente, o CEP-HNMD é composto 

por 30 (trinta) membros, incluindo três 

suplentes, um secretário e um auxiliar, 

distribuídos nas seguintes áreas de 

conhecimento: Enfermagem; Farmácia; 

Medicina; Teologia; Estatística; Nutrição; 

Fisioterapia; Psicologia; Medicina Veterinária; 

Odontologia; Biologia; e um representante 

dos usuários. A relação de gêneros é 

balanceada e a participação é voluntária 

como preconizado na Resolução 466/12 da 

CNS. Anualmente, ocorrem 11 reuniões 

ordinárias para avaliação dos protocolos de 

pesquisa, com quórum mínimo de 16 

(dezesseis) membros. Na prática, as reuniões 

ocorrem com a presença de cerca de 90% do 

colegiado refletindo o comprometimento dos 
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receberá uma via, e não uma cópia, assinada 

do documento.

 Na literatura brasileira, observam-se 

poucas referências relacionadas às atividades 

e produtividade de um Comitê de Ética em 

Pesquisa, considerando-se que o País possui, 

atualmente, 778 CEP cadastrados junto a 

CONEP.9 Tal contingência demonstra a 

necessidade, cada vez maior, da avaliação da 

qualidade das atividades complementares 

desenvolvidas no serviço de saúde, como um 

requis i to impor tante para mostrar 

transparência e fornecer à sociedade 

elementos que permitam conhecer o 

desempenho de determinado grupo ou 

equipe. Explorar essas experiências remete à 

oportunidade de conhecer as dificuldades do 

processo e identificar soluções, propor 

mudanças e definir novas metas e desafios, 

de tal forma a qualificar as ações 

desenvolvidas pelos Comitês e contribuir 

para a revisão de políticas públicas no que diz 

respeito à ética em pesquisas com humanos 

no Brasil.

CONCLUSÃO                       

 O diagnóstico sobre as atividades 

desenvolvidas pelo CEP-HNMD durante o 

período de 2007 a 2016 revelou o empenho 

do comitê em sua tarefa de análise ética das 

pesquisas submetidas à aval iação. 

Evidenciou-se assim, a legitimidade do 

colegiado, no desempenho de suas 

atr ibuições ,  como instrumento de 

valorização e estímulo da produção científica 

no âmbito da área de saúde da Marinha do 

Brasil e de outras instituições afins.

 A formulação de novos parâmetros 

teóricos e práticos do Sistema Plataforma 

Brasil, como a adição dos relatórios do 

colegiado entre outros, possibilitou ao CEP 

acompanhar e fiscalizar com mais eficiência 

todo processo, desde a submissão protocolar 

dos projetos de pesquisa até sua finalização, 

com isso garantindo o cumprimento das 

ações propostas nos cronogramas dos 

mesmos. 

 Considerando o decênio de existência 

do CEP-HNMD, tendo como base o contexto 

de implantações de novas concepções sobre a 

ética num âmbito nacional, foi possível ao 

colegiado ampliar sua experiência teórico-

prática em meio às discussões a cerca dos 

diversos conflitos de interesse sempre 

presentes nos protocolos avaliados. Ao 

mesmo tempo, tornou-se clara e eminente, a 

necessidade do continuo incentivo à 

formação de uma cultura ética num domínio 

mais amplo de discussão, não somente no 

âmbito do HNMD, mas também junto a outras 

instituições governamentais e/ou não, cujas 

informações podem ser compartilhadas 

através do Sistema Plataforma Brasil instituído 

pela CONEP/MS.

  Ainda que os benefícios advindos das 

pesquisas não tenham resultados diretos, 

avanços significativos para a sociedade 

podem ser alcançados através de um trabalho 

consciencioso, colaborativo por parte dos 

pesquisadores e contribuições dos CEP. Por 

fim, o aprimoramento do senso crítico do 

c o l e g i a d o  d o  C E P - H N M D  e ,  

c o n s e q ü e n t e m e n t e ,  t a m b é m  d o s  

pesquisadores, além de viabilizar a ampliação 

da qualidade das pesquisas realizadas, 

promove, primordialmente, o compromisso 

com o bem estar dos participantes das 

mesmas, sobretudo na garantia de sua 

integridade e autonomia. 

ABSTRACT

 Scientific research protocols involving 

human beings generally face complex ethical 

dilemmas. From the philosophical point of 

view, the ethics is based on the Greek ideals of 

human actions fair play and equilibrium. This 

study aims to report on the first decadal 

experience and development of the Hospital 

Naval Marcílio Dias’ Ethics Steering Committee 

(CEP-HNMD, acronym in Portuguese), and the 

relevance of its team in guaranteeing and 

defending the interests of research 

participants with regards to their integrity and 

dignity. Thus here, an exploratory descriptive 

and documental methodology has been used. 

The historical record of the CEP working 

reactivation under the umbrella of the Ethics 

National Committee on Research (CONEP, 

produção do comitê (Figura 4). 

 A Resolução 466/2012 define a 

instituição proponente como organização, 

pública ou privada, legitimamente constituída 

e habilitada, à qual o pesquisador responsável 

está vinculado, enquanto que a instituição 

coparticipante, também uma entidade 

pública ou privada, engloba alguma das fases 

ou etapas da pesquisa. 

 O Sistema Plataforma Brasil, apesar de 

suas vantagens, que incluem a unificação e 

compartilhamento de informações, ainda 

apresenta algumas dificuldades operacionais, 

tais como: acesso aos pareceres pelos 

pesquisadores; introdução adequada do 

nome da instituição proponente/co-

participante; e inserir os documentos 

obrigatórios. No entanto, estes problemas 

vêm sendo sanados com a contribuição ativa 

dos CEP e usuários do sistema.

 Ao longo dos anos, no escopo de 

trabalho do CEP-HNMD, observou-se que 

nas avaliações dos protocolos, a maioria das 

pendências observadas pelo colegiado foi 

concernente ao Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Este é um 

documento no qual é explicitado o 

consentimento livre e esclarecido do 

participante e/ou de seu responsável legal, na 

forma escrita e contendo todas as 

informações necessárias, em linguagem clara 

e objetiva, de fácil entendimento, para o mais 

completo esclarecimento sobre a pesquisa a 
4 qual se propõe participar.

 As principais pendências elencadas no 

TCLE têm sido relacionadas aos seguintes 

fatores: 1) explicitação dos possíveis 

desconfortos e de risco decorrentes da 

participação do sujeito na pesquisa; 2) 

linguagem clara e acessível, adequada à 

cultura e condição socioeconômica do 

participante; 3) ausência dos itens de 

apresentação obrigatória previstas na 

Resolução vigente, como identificação e 

contato do pesquisador principal, assim 

como do CEP; 4) carência de informações que 

assegurem indenização e cobertura material 

em caso de dano decorrente do estudo; e 5) 

informação ao participante de que ele (a) 
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acronym in Portuguese) in August 20, 2007 

was used as the starting point from which this 

study is based on. The source for this work was 

based on data related to all received and 

evaluated protocols from the CEP-CONEP 

system during two pragmatic moments, 

which resulted from: the Ethical National 

System on Human Beings Research (SISNEP, 

acronym in Portuguese) that was effective 

until 2011; and the current Brazilian System 

Platform. During the last ten years of play role, 

the CEP-HNMD received and evaluated 391 

projects and issued 1,437 endorsements. A 

diagnosis of the developed activities as a tool 

for valuing and stimulating the development 

of research production by more committed 

participants with the ethics and respect values 

demonstrates the legitimacy of the process. 

Furthermore, it promotes the institutional 

bioethical culture adapted to the social 

moment in which the research projects are 

enclosed. Keywords: Research Ethics 

Committee. Research. Naval Hospital Marcílio 

Dias. Ethics.
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Resumo: A abordagem multidisciplinar nos tratamentos reabilitadores desempenha um papel 

importante na otimização dos resultados estéticos. O objetivo deste trabalho foi de relatar um caso 

clínico multidisciplinar limítrofe envolvendo reabilitação estética realizado na Odontoclínica Central da 

Marinha (OCM). O planejamento foi realizado por intermédio do enceramento diagnóstico e confecção 

de mock-up, seguido de clareamento vital e plastia gengival para harmonização do sorriso. A tecnologia 

CEREC CAD/CAM foi utilizada para o escaneamento do enceramento prévio, utilizando o modo de 

“cópia biogenérica”, criando-se um modelo virtual que se sobrepôs ao modelo dos dentes preparados. 

Na fase restauradora, foram confeccionadas coroas totais e facetas laminadas em cerâmica feldspática 

do tipo CEREC BLOC, em razão de sua comprovada resistência e excelência estética. A apresentação 

tridimensional do sistema permitiu a pré-visualização e aprovação das restaurações pela paciente. Além 

disso, resultou em trabalhos precisos e altamente estéticos, com excelente adaptação marginal, em um 

tempo clínico reduzido e menor número de consultas. O resultado final foi considerado bastante 

satisfatório, pois reproduziu um sorriso natural superando as expectativas da paciente.

Palavras-chave: CEREC. CAD/CAM. Informática odontológica. Cerâmica. Facetas dentárias.

ARQ. BRAS. MED. NAVAL, RIO DE JANEIRO, V. 78 N.1 JANEIRO/DEZEMBRO 2017

- PÁGINA 19 - 

Como citar este artigo: Marques DS, Ritto FP, Ramidan JC, Montenegro SP. Reabilitação estética anterior de caso limítrofe com uso da tecnologia CAD-CAM: uma 

abordagem multidisciplinar. Arq Bras Med Naval. 2017 jan/dez;78(1):19-27.

Submetido:  31 de julho de 2017  

Revisado e aceito: 15 de setembro de 2017

Endereço de contato: Rua: César Zama, 185 - Bairro: Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro - RJ, CEP:20725-090

E-mail: hnmd.abmn@marinha.mil.br

Os autores não relatam interesse comercial,  financeiro ou de propriedade nos produtos ou empresas descritos neste artigo. 

As opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade exclusiva dos autores.



Reabilitação estética anterior de caso limítrofe com uso da tecnologia CAD-CAM: 

uma abordagem multidisciplinar

Anterior aesthetic rehabilitation of borderline case using CAD-CAM technology: 

a multidisciplinary approach

ARQUIVOS BRASILEIROS DE MEDICINA NAVAL

ARQ. BRAS. MED. NAVAL, RIO DE JANEIRO, V. 78 N.1 JANEIRO/DEZEMBRO 2017

- PÁGINA 20 - 

captura e registra os dados da região a ser 

restaurada, um “software” que processa a 

informação e provê informação e dados para 

produção do produto, e um dispositivo 

tecnológico de fresamento que converte a 

informação do software no produto final 

(restauração). 

 Existem três métodos de produção 

para o sistema CEREC CAD/CAM, são eles: 

sistema “inlab”, quando o laboratório 

escaneia e produz a restauração a partir da 

moldagem realizada pelo clínico; sistema de 

produção centralizada: quando o clínico 

escaneia as imagens necessárias na boca do 

paciente e envia para a produção em 

laboratório; e, o terceiro, o chamado método 

“in office system” ou “chairside”, que foi o 

utilizado no presente caso. Neste, o clínico é 

capaz de realizar todas as fases do 

tratamento no consultório, incluindo 

preparação do elemento dental, digitalização 

e processamento da imagem, fresagem e 
2,6cimentação das restaurações.                    

  Assim, a utilização desse tipo de 

tecnologia oferece vantagens como: 

produção de restaurações precisas, forma 

simples de produção, redução do tempo e 

número de consultas, redução de custos 

laboratoriais, aumento da produtividade e 
7 redução do consumo de material.

 Além disso, diferentes tipos de 

materiais podem ser utilizados, como 

cerâmicas de alta resistência (metal-free), 

resinas compostas e nanocerâmicas, 

disponibilizados em blocos monocromáticos 

ou policromáticos. Estes, permitem aliar 

características como estética, alta resistência 

e facilidade de uso, proporcionando maior 

prev is ib i l idade e longev idade das 
5restaurações produzidas por CAD/CAM.  

 Por fim, estudos comprovam que 

características como resistência à fadiga e 

resistência à tensão têm se mostrado 

excelentes em restaurações fabricadas por 
8meio dessa metodologia.

 O objetivo deste trabalho foi 

apresentar um caso clínico multidisciplinar 

limítrofe envolvendo reabilitação estética em 

paciente na Odontoclínica Central da 

Marinha (OCM), utilizando a tecnologia 

CEREC CAD/CAM.

RELATO DE CASO                       

 O referido relato de caso foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Naval Marcílio Dias em consonância à 

resolução 196/96 e a declaração de 

Helsinque, por meio do parecer número 

09/2017. 

 A paciente aceitou participar do estudo 

e assinou voluntariamente o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

2.1. Diagnóstico e Planejamento do caso

            Paciente feoderma, do gênero 

feminino, 48 anos de idade, sistemicamente 

saudável, não etilista e não tabagista, 

apresentou-se à Odontoclínica Central da 

Marinha relatando insatisfação estética de seu 

sorriso. 

 Durante a anamnese, reportou ter 

realizado tratamento ortodôntico durante 3 

anos, tracionando o elemento 23 para a 

posição do 21 (perdido ainda criança), e 

reanatomizaçãodesse e do elemento 11 com 

resina composta. Em razão da nova posição 

do elemento 23, para facilitar o entendimento 

em re lação ao pos ic ionamento,  o 

chamaremos de 21. 

 Ao exame clínico, foram observadas as 

seguintes limitações: desvio considerável de 

linha média na arcada superior; diastema 

entre incisivos centrais superiores; alteração 

de cor; restaurações amplas em resina 

composta nos elementos 11 e 21 

(reanatomizados); assimetria gengival nos 

elementos 12, 11 e 21; elemento 21 

apresentando recessão gengival em torno de 

3 mm com tecido marginal parcialmente em 

mucosa, fino e translúcido, além do sulco 

mesiovestibular profundo em razão da 

alteração anatômica da coroa do canino no 

lugar do incisivo. Apesar dessa condição 

periodontal, a retração na região cervical 

vestibular do 21 não era uma queixa da 

paciente pois tratava-se de uma região não 

aparente em um sorriso amplo. O exame 

clínico foi complementado com radiografias 

INTRODUÇÃO

  O sorriso é um acessório fundamental 

para aparência e apresentação pessoal, 

sendo considerado um fator determinante 

para a estética facial. O aumento da exigência 

estética por parte dos pacientes tem 

contribuído expressivamente para o avanço 

contínuo da Odontologia, seja pelo 

aprimoramento dos profissionais quanto às 

suas técnicas ou pela evolução de produtos 

restauradores e utilização de novos sistemas 
1-2tecnológicos.

  A  e v o l u ç ã o  d a s  c e r â m i c a s  

odontológicas tem favorecido seu amplo uso 

em reabilitações estéticas. Esses materiais são 

considerados ideais para reprodução natural 

dos dentes, em razão das suas propriedades 

f í s i cas ,  b io lóg icas  e  ópt icas ,  que 

proporcionam estabilidade de cor a longo 

prazo,  res is tência à abrasão,  a l ta 

b i o c o m p a t i b i l i d a d e ,  t r a n s l u c i d e z ,  
3luminosidade e fluorescência.

  Dentre as opções de tratamento 

reabilitador estético estão as coroas, 

indicadas em casos de ausência ou pouca 

estrutura dental remanescente e as facetas 

laminadas, indicadas quando há quantidade 

considerável de estrutura dental hígida do 

elemento, para restabelecimento de forma, 

fechamento de diastema, alinhamento ou 
4pequenas alterações de cor.

 O uso do s i s tema CAD/CAM 

(computer-aided-design/computer-aided-

manufacturing) caracteriza uma verdadeira 

mudança de paradigma na Odontologia, 

visto que esta tecnologia possibilita a 

realização de restaurações indiretas de alta 

qualidade com a utilização de novas 

ferramentas consideradas precisas e 

eficientes em um menor número de 

consultas, sem a necessidade de moldagem e 

por meio de um sistema de fresagem 
5-6diretamente interligado. 

 A terminologia CAD/CAM significa que 

o desenho e a fabricação da restauração são 

realizados por meio de um computador 
5-6específico.  

 Esse sistema é composto por uma 

ferramenta de digitalização (escâner) que 
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foi confeccionado um ensaio restaurador 

(mock-up) com resina bisacrílica Structur2 SC 

(Voco, Cuxhaven, Alemanha) a partir do 

enceramento diagnóstico, o que permitiu a 

pré-visualização do resultado do tratamento, 

sem nenhum desgaste dentário. Em virtude 

da satisfação da paciente frente ao mock-up, 

decidiu-se fabricar as restaurações definitivas 

com auxílio da tecnologia CAD-CAM, que 

por meio da sobreposição de imagens 

permitiu a cópia fiel do enceramento, 

aumentando a previsibilidade, além de 

fornecer precisão de adaptação e a 

possibilidade de prova das restaurações 

definitivas em menor tempo. Com o 

consentimento da paciente, seguiu-se para 

realização dos preparos com pontas 

diamantadas para coroas totais cerâmicas 

nos elementos 11 e 21, laminado 

convenc iona l  no  12  e  l am inado  

minimamente invasivo (lente de contato) no 

22, seguidos de polimento com pontas de 

borracha e discos.

 Utilizando uma unidade de captura do 

Sistema CEREC CAD-CAM da Dentsply-

Sirona, (Bensheim, Alemanha) a CEREC AC 

OMNICAM, câmera para escaneamento 

intraoral que realiza a captura das imagens 

por vídeo, foi realizado o escaneamento do 

arco de trabalho com os preparos (Figura 4), 

d o  a n t a g o n i s t a ,  d o  m o d e l o  d o  

enceramento(Figura 5) e da interrelação 

maxilo-mandibular (Figura 6). O modo de 

desenho “cópia biogenérica”, uma opção do 

Software CEREC 4.4 (Dentisply-Sirona, 

Bensheim, Alemanha), tornou possível a 

sobreposição das imagens do preparo e do 

enceramento, marcando exatamente as 

áreas que necessitavam ser copiadas (Figuras 

7a e 7b). Assim, seguindo com a delimitação 

dos términos dos preparos foi possível 

visualizar a proposta final das restaurações e 

realizar pequenos ajustes em relação a 

contatos, diâmetro e bordas incisais das 

restaurações definitivas (Figura 8).

 A fase seguinte foi o posicionamento 

destas restaurações dentro do bloco 

cerâmico, materializando o trabalho. O 

material de escolha foi o CerecBlocs C PC 

(Dentisply-Sirona, Bensheim, Alemanha) na 

cor A2, um bloco a base de cerâmica 

feldspática, que por ser policromático 

permitiu, nesta fase do software, não só o 

posicionamento dos “sprues”, mas também 

das restaurações de acordo com o degradê de 

cor no interior do bloco (Figura 9). Em seguida, 

o arquivo das restaurações foi enviado à 

fresadora do mesmo sistema, a CEREC MCXL 

(Dentsply-Sirona, Bensheim, Alemanha) que 

procedeu a usinagem das coroas e facetas. 

Após saírem da fresadora os “sprues” das 

peças cerâmicas foram removidos e realizou-

se acabamento e polimento com borrachas.

 Por se tratar de um caso complexo e de 

necessidade estética esses processos não 

foram realizados em consulta única, 

permanecendo a paciente com provisórias 

realizadas em resina bisacrílica da mesma 

maneira que o mock-up. A paciente retornou, 

as provisórias foram removidas e as 

restaurações provadas comprovando a 

adaptação e posicionamento prévio escolhido 

por intermédio do enceramento. Após 

avaliação da paciente, decidiu-se glazear as 

restaurações para aumento do brilho e lisura 

superficial.

2.5 Cimentação

 As superfícies internas das peças foram 

preparadas com ácido fluorídrico a 5% por 60 

segundos de acordo com o preconizado pelo 

fabricante, lavadas em água corrente, secas e 

tiveram o silano aplicado por 1 minuto. Nos 

den te s  p repa rados ,  f o i  rea l i z ado  

condicionamento com ácido fosfórico 37% 

por 15 segundos em dentina e 30 em esmalte, 

seguidos da lavagem com água, secagem de 

maneira que a dentina permanecesse úmida, 

aplicação do sistema adesivo Single Bond 2 

(3M ESPE, Saint Paul, MN, USA) e 

fotopolimerização por 20 segundos. A 

cimentação foi realizada com uma resina 

composta fotopolimerizável de baixa 

viscosidade, Natural flow (Nova DFL, Rio de 

Janeiro, RJ) da cor A2. Após sua conclusão, os 

excessos foram removidos e os contatos 

oclusais checados (Figura 10).

panorâmica (Figura 1) e periapical (Figura 2), 

em que se verificaram presença de dentes 

vitais e perda óssea em torno do elemento 21, 

o que justifica a retração gengival relatada. 

Foram realizadas fotografias iniciais para 

auxiliar no planejamento e na execução do 

tratamento (Figura 3).

 Diante da condição apresentada, após 

avaliação inicial e planejamento, foi 

informado à paciente que o ideal seria novo 

tratamento ortodôntico para melhorar o 

relacionamento e posicionamento dos 

dentes para posterior reabilitação estética. 

No entanto, esta negou-se a realizar tal 

tratamento e informou que estava ciente das 

limitações do caso e que, dessa forma, 

buscava a melhoria possível sem intervenção 

ortodôntica. Assim, modelos de gesso foram 

confeccionados para o planejamento do caso 

por meio do enceramento diagnóstico, o qual 

permitiu avaliar o perfil gengival, a anatomia 

dental e demonstrar as modificações que 

seriam realizadas antes de iniciar o 

tratamento.

2.2. Clareamento Dental

             A fim de minimizar a influência do 

substrato dental no resultado final das 

restaurações cerâmicas, real izou-se 

clareamento caseiro com moldeira de silicone 

e gel de Peróxido de Carbamida a 16% por 

um período de 45 dias. Na aferição inicial de 

cor foi constatada D2 para incisivo lateral e D3 

para Canino, sendo alcançada ao final do 

tratamento a cor A1 para todos os elementos.

2.3. Cirurgia Periodontal

 Posteriormente à avaliação do perfil 

gengival no modelo encerado, seguiu-se à 

c i rurg ia  p lás t i ca  per iodonta l  para  

harmonização das assimetrias gengivais, 

sendo realizado aumento de coroa clínica nos 

dentes 12 e 22, gengivoplastia a fim de 

arredondar a margem vestibular na mesial do 

21 e gengivectomia nos dentes 23, 24 e 14.

2.4. Planejamento Protético e Procedimentos 

em CAD/CAM

 Após cicatrização do tecido gengival, 
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uti l ização da tecnologia CAD/CAM 

caracterizar um protocolo de visita única, 

t r a t amen tos  como p l ane j amen to ,  

procedimentos pré e pós cirúrgicos e 

clareamento requerem mais do que uma 

visita. Isso ocorre em casos limítrofes que 

n e c e s s i t e m  d e  u m a  a b o r d a g e m  

multidisciplinar, como relatado por PASSOS et 
8al.  Além disso, o planejamento em 

CAD/CAM de reabilitações de múltiplos 

elementos com coroas e facetas conjugadas 

também requer tempo e habilidade técnica 

para gerar restaurações com alto padrão 

estético.

 A escolha do material restaurador é 

considerada uma etapa essencial do 

tratamento. Para o sistema CAD/CAM, 

diversos tipos de cerâmicas mostraram-se 
5eficientes e efetivas.  A confecção das 

restaurações nesse sistema foi realizada por 

meio da usinagem de blocos, produzidos 

sobre pressão e vácuo, que gerou produtos 

finais com propriedades de resistência, 

densidade e estética superiores às 

r e s t a u r a ç õ e s  c o n f e c c i o n a d a s  

tradicionalmente. 

 Esse método de produção provê um 

material livre de defeitos internos e o 

fornecimento de uma anatomia com curvas e 

arestas semelhantes a dentição natural, 

produzindo formatos mais resistentes ao 
6desgaste.

 A partir desses conceitos, a cerâmica 

escolhida para este caso foi a feldspática 

(CEREC BLOC), em sua forma policromática 

(PC). Este tipo de material é indicado na 

confecção de facetas e coroas unitárias, em 

razão do seu comprovado grau de resistência 

e excelência estética, permitindo assim a 

f a b r i c a ç ã o  d e  re s t a u r a ç õ e s  c o m  

características semelhantes aos dentes 
2,8naturais.

  A literatura comprova que as 

restaurações realizadas por intermédio do 

método CEREC CAD/CAM apresentam boa 

adaptação marginal, longevidade clínica, 

com redução do tempo clínico e melhorias 

estéticas. 

 Esse método também permite ao 

clínico confeccionar restaurações no 

consultório e controlar aspectos essenciais, 

como posicionamento, contorno e oclusão 

final, comprovando assim, sua efetividade de 
8produção.

 Apesar das limitações encontradas no 

referido caso, o tratamento proposto teve um 

resultado final satisfatório, pois proporcionou 

uma melhora estética com a reprodução de 

um sorriso mais natural e harmônico, 

resultando em satisfação plena das 

expectativas do paciente e significativo 
1impacto positivo em sua autoestima.

CONCLUSÃO                       

 O emprego da tecnologia CAD/CAM 

tornou favorável o sucesso da resolução deste 

caso, pois apresentou-se como instrumento 

de facilitação ao clínico no seu planejamento e 

confecção, visto que permitiu a visualização 

das restaurações finais por meio do modelo 

de cópia biogenérica no software, resultando 

em trabalhos precisos e altamente estéticos, 

com excelente adaptação marginal, em um 

tempo clínico reduzido e menor número de 

consultas.  Assim, a utilização da 

tecnologia CAD/CAM vem mostrando-se 

promissora à medida que fornece 

equipamentos de alta qualidade em todos os 

campos da Odontologia. 

 As evidências do presente caso clínico 

demonstram a maior facilidade da técnica e 

conforto ao paciente.

ABSTRACT

 Mu l t i d i s c i p l i na r y  app roach  i n  

rehabilitation treatments plays an important 

role in optimizing aesthetic results. The 

purpose of this study was to report a 

multidisciplinary clinical case involving 

aesthetic rehabilitation carried out at 

Odontoclínica Central da Marinha (OCM). 

Planning was performed by waxing diagnosis 

and mock-up, followed by vital bleaching and 

g ing iva l  p las t i c  surger y  for  smi le  

harmonization. CEREC CAD / CAM 

technology was used for the scanning of this 

previous waxing, using the "biogeneric copy" 

mode and creating a virtual model that 

DISCUSSÃO                      

 A abordagem multidisciplinar nos 

tratamentos reabilitadores, normalmente, se 

faz necessária para otimização dos resultados 
9estéticos.  Uma etapa fundamental é o 

planejamento do caso. No presente relato, foi 

indicada a utilização do aparelho ortodôntico 

prévio para realinhamento, porém, a paciente 

negou-se a realizá-lo, pois já havia se 

submetido a esse tratamento na infância para 

reposicionamento do elemento 23, relatando 

experiência longa e dolorosa. Essa negativa é 

algo comum entre os pacientes, em razão da 

demanda de tempo necessária para 

conclusão de apenas uma das etapas do 

tratamento. 

 Então, seguiu-se ao tratamento 

clareador para minimizar a influência do 

substrato dental nas restaurações finais, à 

cirurgia periodontal para harmonização 

gengival e à confecção de coroas/facetas 

cerâmicas.

  O planejamento do caso com a 

realização do enceramento diagnóstico dos 

modelos de estudo e confecção do mock-up 

é uma etapa fundamental para confecção de 
10qualquer tipo de trabalho restaurador.  

 No presente caso, este auxiliou na 

visualização e aprovação das restaurações 

por parte da paciente, serviu de guia de 

desgaste dos preparos e também como 

referência para confecção de provisórias e 

restaurações definitivas.

 Rat i f i cando a impor tânc ia  do 

planejamento descrito, o software CEREC, 

parte integrante da tecnologia CAD/CAM 

utilizada, possibilitou a escolha de um modo 

de desenho chamado de “cópia biogenérica” 

que por meio do escaneamento do mock-up 

ou do próprio enceramento, criou um 

modelo virtual que se sobrepôs ao modelo 

dos dentes preparados, obtido mediante 

escaneamento intraoral.  E s t a  

sobreposição permitiu a confecção das 

restaurações definitivas nos mesmos moldes 

do enceramento previamente aprovado pela 

paciente, de maneira mais simples, eficiente e 

rápida.

  Apesar de o modelo “chairside” de 
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FIGURA 1 
Radiografia panorâmica da paciente.

Este tipo de radiografia possibilita a visualização 

do estado geral das arcadas superior e inferior da paciente, relação 

maxila - mandíbula além de análise da estrutura óssea da face.

Paciente apresenta boa estabilidade oclusal e os incisivos centrais 

superiores ( elementos 11 e 21)com restaurações extensas.

FIGURA 2 
Radiografia periapical 

da paciente referente à região do elemento 21. 

No presente caso, o elemento 23 foi posicionado no lugar do 

elemento 21 e foi reanatomizado com o material resina composta.

Nesta imagem,  é possível a visualização de 

perda óssea em torno deste elemento .

FIGURA 3 
Sorriso inicial da paciente.

Nesta imagem pôde-se observar desarmonia de cor e formato, 

assim como desalinhamento da linha média da paciente, restaurações 

extensas, desagastadas , sem brilho, com pequenas fraturas, diastema 

interincisal e desproporcionalidade de tamanho na visualização dos 

elementos dentais no sorriso.
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FIGURA 4 
Imagem do software do Cerec CAD-CAM. 

Esta imagem mostra o escaneamento após realização 

dos preparos dentários dos seguintes elementos:

- elemento 12 ( preparo do tipo faceta laminada convencional);

- elemento 11 ( preparo do tipo coroa total);

- elemento 21 ( preparo do tipo coroa total); e

- elemento 22 ( preparo do tipo faceta laminada 

minimamente invasiva ou lente de contato).

FIGURA 5 
Imagem do software do Cerec CAD-CAM referente ao  Modelo de 

Enceramento diagnóstico realizado em gesso e cera ( elementos 12, 11, 

21 e 22 ) e escaneado para a realização da "cópia biogenética " e 

utilização da anatomia encerada dos incisivos para o trabalho 

definitivo em cerâmica usinado no CEREC.

FIGURA 6 
Projeção da imagem escaneada pelo sistema 

CEREC CAD/CAM mostrando a interrelação maxilo-mandibular.

Relação dos preparos realizados na maxila com a bateria labial inferior, 

visualização de possíveis contatos indesejados e 

observação dos espaços disponíveis para as restaurações.
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FIGURA 7A 
Sobreposição dos modelos do enceramento 

e dos dentes preparados no CEREC CAD/CAM.

A partir dessa imagem observa-se a relação dos preparos 

realizados nos dentes da paciente com o enceramento 

diagnóstico do modelo de gesso encerado. 

Todas as características como forma, volume, inclinação e desenho 

cervical deste enceramento são copiados para as restaurações 

cerâmicas definitivas fresadas no Cerec CAD-CAM.

FIGURA 7B 
Sobreposição dos modelos. 

Modelo do enceramento com menor contraste 

mostrando a posição dos preparos por transparência.

Através dessa imagem é possível relacionar com mais clareza 

preparo e enceramento ( futura restauração ) pois pôde-se observar 

ambas as imagens e sua inter-relação.

FIGURA 8 
Restaurações finais no CEREC CAD/CAM.

As restaurações de cerâmica usinadas seguem estritamente a chamada 

" cópia biogenérica" escaneada ( modelo de gesso ) e trazem todas as 

características anatômicas desenhadas no enceramento.
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FIGURA 9 
Restauração no interior do 

bloco cerâmico de acordo com o degradê de cor.

O bloco selecionado para a utilização neste caso foi o 

Cerec Blocs C PC (policromático) de cor A2. 

O bloco do tipo policromático apresenta um degradê de cores no 

interior do bloco, possibilitando o posicionamento da restauração no 

interior desse bloco de acordo com as cores a serem utilizadas 

(mais escuro ou mais claro).

FIGURA 10
Sorriso final com as restaurações cerâmicas definitivas.

As restaurações cimentadas foram de cerâmicas do tipo feldspática, 

as quais são consideradas altamente estéticas. 

Através desta Reabilitação com tecnologia Cerec CAD-CAM foi possível 

reestabelecer alinhamento, cor, formato, proporção 

e brilho ao sorriso da paciente.

Reabilitação estética anterior de caso limítrofe com uso da tecnologia CAD-CAM: 

uma abordagem multidisciplinar

Anterior aesthetic rehabilitation of borderline case using CAD-CAM technology: 

a multidisciplinary approach

REFERÊNCIAS                       

1.Lima RBW, Figueiredo RJA, Andrade AKM, 

Duarte RM. Otimizando a estética do sorriso 

através de coroa cerâmica “metal-free”- 

relato de caso. Rev Bras Cienc Saúde. 

2013;17(2):165-70.

2.Sannino G, Germano F, Arcuri L, Bigelli E, 

Arcuri C, Barlattani A. CEREC CAD/CAM 

Chairside system. Oral Implantol. 2014;4 

(3):57-70.

3.Shibayama R, Tiossi R, Queiroz ME, 

Dallazen E, Campaner M. Reabilitação 

estética dos elementos anteriores utilizando 

o sistema ipse.max. Rev Odontol Araçatuba. 

2016 mai-ago;37(2):27-33.

4.Miranda ME, Olivieri KA, Rigolin FJ, Basting 

RT. Ceramic fragments and metal-free full 

crowns: a conservative esthetic option for 

closing diastemas and rehabilitating smiles. 

Op Dent. 2013 Nov/Dec;38(6):567-71.

5.Baroudi K, Ibraheem SN. Assessment of 

chair-side computer aided design and 

computer-aided manufacturing restorations: a 

review of the literature. J Int Oral Health. 

2015:7(4):96-104.

6.Ritto FP, Ramidan JC, Filha GFSG, 

Montenegro SP. Utilização da tecnologia 

CEREC CAD/CAM em restaurações indiretas: 

um relato de caso. Rev Nav Odontol. 

2015;42(1):32-6.

7.Susic I, Travar M Susic M. The application of 

CAD/CAM technology in Dentistry. IOP Conf. 

Ser: Mater Sci Eng  [Internet]. 2017 [acesso em 

30 de jun.  2017]; 200(1). Disponível em: 

overlapped the prepared teeth model. On 

restorative phase, crowns and laminate 

veneers in feldspathic ceramics of the CEREC 

Block type were confectioned due to its 

proven strenght and aesthetic excellence. In 

addition, it resulted in a precise and highly 

aesthetic work, with excellent marginal 

adaptation, in a reduced clinical time and less 

consultations. Three-dimensional system 

presentation allowed the preview and 

approval of the restorations by the patient. 

Final result was considered quite satisfactory, 

since it reproduced a natural smile 

overcoming patient´s expectations. Keywords: 

CEREC. CAD/CAM. Dental informatics. 

Ceramics. Dental veneers.



ARQUIVOS BRASILEIROS DE MEDICINA NAVAL

Reabilitação estética anterior de caso limítrofe com uso da tecnologia CAD-CAM: 

uma abordagem multidisciplinar

Anterior aesthetic rehabilitation of borderline case using CAD-CAM technology: 

a multidisciplinary approach

h t t p s : / / w w w . h i n d a w i . c o m /  

journals/crid/2016/5720851/.

9.Abdel-azim T, Zandinejad A, Metz M, 

Morton D. Maxillary and mandibular 

rehabilitation in the esthetic zone using a 

digital impression technique and CAD/CAM-

fabricate prostheses: a multidisciplinary 

clinical report. Op Dent. 2015 Jul-

Aug;40(4):350-6.

10.Goiato MC, Santos DM, Laurindo-Júnior 

MCB, Commar BC, Silva EVF. Planejamento e 

instalação de restaurações cerâmicas: relato 

de caso. Rev Odontol Araçatuba. 2016 mai-

ago;37(2):41-5.

h t t p : / / i o p s c i e n c e . i o p . o rg / a r t i c l e /  

10.1088/1757-899X/200/1/012020.

8.Passos L, Soares FP, Gallo M. Esthetic 

Rehabilitation though crown lengthening 

surgery and conservative CAD/CAM veneers: 

a multidisciplinar case report. Case Rep Dent 

[Internet]. 2016 [acesso em 30 de jun. 2017]. 

2 0 1 6 : 7 p .  D i s p o n í v e l  e m :  

ARQ. BRAS. MED. NAVAL, RIO DE JANEIRO, V. 78 N.1 JANEIRO/DEZEMBRO 2017

- PÁGINA 27 - 



Aplicação do anticorpo anti WT1 

no diagnóstico de lesões melanocíticas

Anti WT1 antiboby application's  

in the diagnosis of melanocític diseases

CESAR DE SOUZA BASTOS JUNIOR
Capitão de Corveta (Md) - Encarregado da Seção de Procedimentos Técnicos do Serviço de Patologia do Hospital Naval Marcílio Dias. 

Mestre em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

JUAN MANUEL PIÑEIRO MACEIRA
Professor Associado do Departamento de Anatomia Patológica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Pós-doutor em Dermatopatologia pelo Armed Forces Institute of Pathology. 

Doutor em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Resumo: Diversos estudos procuram definir marcadores, para diferenciar lesões melanocíticas benignas 

e malignas. Em 2006, surgem os primeiros estudos sobre o papel do anti WT1, com resultados 

contraditórios. OBJETIVOS: Descrever padrões de marcação pelo anti WT1, relativos a tamanho, idade, 

sexo, percentuais de marcação, distribuição e intensidade; verificar a acurácia destas variáveis e o 

aumento na chance de diagnóstico de melanoma. MATERIAL E MÉTODOS: Foram analisadas 249 

biópsias cutâneas de lesões melanocíticas, em pacientes de ambos os sexos, além dos dados clínicos, 

morfológicos e de imuno-histoquímica para anti WT1. RESULTADOS/DISCUSSÃO: A maior parte dos 

melanomas (69,1%) foi encontrada no sexo masculino; 71% das lesões com mais de 75% de células 

marcadas eram melanomas (p<0,001). A distribuição e intensidade, dérmica e juncional, mostraram 

pouca diferença no padrão de marcação, principalmente na derme; intervalos de confiança (IC) muito 

amplos confirmaram a baixa precisão destas variáveis. Apenas percentual acima de 75%, idade e sexo, 

mostraram maior chance diagnóstica (OddsRatio - OR:3,25; OR:1;07 e OR:2,41; p=0,003). A 

sensibilidade e especificidade para percentual acima de 75% foram 57% (48% – 65%) e 78,1% (70% – 

84%) – IC: 95%, respectivamente. A maior parte dos nevos mostrou marcação dérmica (focal ou difusa, 

forte ou fraca). Os melanomas mostraram maior positividade juncional, semelhante a estudos prévios. 

CONCLUSÃO: Os resultados revelaram acurácia intermediária com a utilização do anti WT1, inferior ao 

observado com anticorpos tradicionais; acredita-se que a inserção do anti WT1 em um painel conjunto, 

possa contribuir na decisão diagnóstica.
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 O u t r o s  m a r c a d o r e s  i m u n o -

histoquímicos vêm sendo estudados 

(HMB45, S100, Melan-A, Tirosinase), 

mostrando diferentes padrões de marcação 

das lesões melanocíticas, com acurácia 
6-7distinta no diagnóstico.  A capacidade da 

imunomarcação com o anti WT1, de 

discriminar diferentes lesões melanocíticas e 

a sua sensibilidade e especificidade, bem 

como sua capacidade de predizer a chance 

de uma determinada lesão apresentar 

comportamento de uma lesão maligna, são 

questões ainda a serem respondidas e que 

justificam uma investigação sobre a aplicação 

deste marcador.

OBJETIVOS                      

 Descrever os padrões de marcação 

pelo anti WT1 em lesões melanocíticas, 

considerando-se as variáveis: tamanho, 

idade, sexo, percentuais de marcação celular, 

distribuição e intensidade da marcação e 

localização da positividade na célula; verificar 

a acurácia destas variáveis e o aumento da 

chance de diagnóstico de melanoma em 

lesões com imunomarcação positivas para o 

anti WT1; correlacionar os diferentes padrões 

de marcação em lesões melanocíticas 

distintas, com a idade e sexo dos pacientes, 

localização, cor e tamanho das lesões.

MATERIAL E MÉTODOS                   

 Material: Foi realizado levantamento 

inicial de lesões melanocíticas analisadas no 

Serviço de Anatomia Patológica do Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) 

entre os anos de 2000 e 2010, com os 

seguintes critérios de inclusão: realização de 

biópsia de lesão cutânea primária ou 

metastática, resultado histopatológico de 

uma lesão de origem melanocítica, pacientes 

com idade acima de 18 anos, de ambos os 

sexos.

 Método: Realizado estudo descritivo, 

transversal e retrospectivo, tendo sido 

coletados dados a respeito do tipo de lesão 

melanocítica, o percentual de marcação 

positiva pelo anti WT1 (dados quantitativos: 

até 10%, 10 a 50%, 50 a 75 % e acima de 75% 

), a intensidade da reação (dados qualitativos: 

fraco ou forte), além da distribuição da 

marcação da lesão (focal ou difusa) e do 

padrão de marcação celular (nuclear, 

citoplasmático e membrana). Aanálise 

microscópica foi realizada em duas etapas: 

observação da lesão no microscópio em 

panorâmica (aumento de 40X) para avaliar 

toda a extensão da lesão, seguida da 

observação em aumento de 100X, para 

realizar a contagem do percentual de células 

marcadas ;  a s  l e sões  onde  houve  

descontinuidade (grupos de células não 

marcadas) da positividade celular, foram 

consideradas como focal; caso todas ou quase 

todas as células fossem marcadas na lesão, 

considerava-se difusa, como exemplo na 

figura 1. Para a avaliação da intensidade de 

marcação considerou-se a concentração do 

marcador observado à microscopia óptica, 

independente da distribuição; caso a cor 

resultante fosse castanho-forte, considerava-

se forte; marcações diferentes deste padrão 

foram consideradas fracas.Para a avaliação 

dos compartimentos da lesão foram 

consideradas as localizações juncional, 

quando as células neoplásicas encontravam-

se dispostas ao longo da junção dermo-

epidérmica e, dérmicas, quando as células das 

lesões se localizavam na derme. Foram ainda 

coletados dados a partir de prontuário 

eletrônico, para levantamento das idades e 

sexo dos pacientes, além de localização 

corporal, tamanho e coloração das lesões.

 Técnica imuno-histoquímica: Foi 

realizado protocolo convencional para 

imuno-histoquímica, compreendendo as 

etapas de desparafinização em estufa a 60º, 

banhos de solução de xilol e lavagem em água 

destilada, seguida de bloqueio da peroxidase 

endógena com peróxido de hidrogênio 3% 

por 5 minutos, recuperação antigênica em 

panela a vapor a 94º com tampão citrato (pH 

6.0 por 20 minutos), seguido de lavagem em 

água destilada e solução de TBS (pH 7,2) por 5 

minutos. Na sequência foi realizado pré-

tratamento com solução bloqueadora de 

proteína por 20 minutos, lavagem em TBS por 

5 minutos, seguindo-se incubação com 

INTRODUÇÃO

  Nos últimos 50 anos, diversos estudos 

foram realizados com o objetivo de definir 

ma rcado re s ,  com capac i dade  de  

diferenciação entre lesões melanocíticas 

benignas e malignas. Com relação aos 

marcadores imuno-histoquímicos, os 

anticorpos antiS100, HMB45 e MELAN-A vêm 

se mostrando como os principais, com 

sensibilidades e especificidades variadas para 

cada tipo de lesão. A partir do ano de 2006, 

começaram a surgir os primeiros trabalhos 

utilizando o anti WT1, um anticorpo contra o 

produto de expressão do gene WT1, indutor 

do Tumor de Wilms, cujos resultados 

demonstraram a marcação de células de 
1-4 linhagem melanocítica.

1  O estudo de Perry et al., demonstrou  

grande expressão imuno-histoquímica para 

anti WT1 em grupos de células de 

melanomas em fase de crescimento vertical e, 

pouca ou nenhuma expressão em células de 

melanomas em fase de crescimento radial; 

com uma amostra de 49 melanomase 27 

nevos de diferentes tipos, 89a  51% dos 

melanomas e apenas 28,8 a 7,4 % dos nevos, 

apresentaram  marcação pelo anti WT1, 

dependendo do ponto de corte utilizado 

para diagnóstico (a partir de 10% e 75% de 

células marcadas, respectivamente).Os 

valores de especificidade (Es) e valor preditivo 

positivo (VPP) obtidos, para o diagnóstico de 

melanoma,  foram 70,4% a 92,6% (Es) e 83,7 e 

92,6% (VPP), obedecendo aos mesmos 

pontos de corte.  Foi obtida ainda a 

probabilidade do diagnóstico de melanoma 

de acordo com os percentuais de marcação 

pelo anti WT1 (considerando os seguintes 

percentuais: a partir de 10 e 75%), de 5,9 a 

29,7 (Odds Ratio ; OR -  95% CI). Dados 
2-5provenientes de estudos subsequentes  

apontam para a participação do produto do 

gene WT1 na proliferação celular de 

melanócitos neoplásicos e que a expressão 

deste pela técnica da imuno-histoquímica, 

poderia ser correlacionada a alguns fatores, 

como a fase de crescimento dos melanomas, 

subtipos de lesões e o grau de displasia 

celular da lesão. 
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na versão 10.0.01 e Excel® versão 2010. Para 

avaliar a associação entre as variáveis 

categóricas e o diagnóstico de melanoma 

utilizou-se o teste qui-quadrado. Para a 

comparação entre as médias de duas 

populações amostrais utilizou-se o teste “t” 

de Student. Comparações da freqüência de 

um fenômeno entre grupos de variáveis 

categorizadas foram realizadas pela 

aplicação do teste exato de Fisher. Para a 

verificação de existência de correlação entre 

duas variáveis com distribuição não-

paramétrica, utilizou-se o teste de Mann-

Whitney. Utilizou-se análise multivariada por 

regressão logística, em degraus (stepwise), 

para a avaliação de correlação entre múltiplas 

variáveis independentes; valores de p iguais 

ou menores a 0,05 foram considerados 

significativos.

 Aspectos Éticos: O projeto de 

dissertação foi submetido ao Comitê de Ética 

e Pesquisa do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho e aprovado sob o 

número de protocolo 144/11.

RESULTADOS              

 Foram analisadas 249 biópsias de 

lesões melanocíticas e subdivididas em dois 

grupos, sendo121 casos agrupados como 

“melanomas” e 128 como “não-melanomas” 

ou nevos. Os diagnósticos histopatológicos 

encontrados encontram-se dispostos na 

Tabela 1. Com relação à distribuição corporal 

foram observadas 76 lesões em face, 46 em 

dorso, 27 em membros superiores, 26 em 

membros inferiores, 15 em tórax, 10 em região 

do abdome, 08 em região cervical, 05 no 

couro cabeludo e 36, em outras localizações. 

As principais colorações foram: 124 lesões 

enegrecidas,  86 lesões pardas,  16 

acastanhadas, 09 brancas e 14 apresentaram 

outras descrições de coloração. Com relação à 

idade, a maior parte dos pacientes encontra-

se na faixa de 66 a 75 anos, sendo que a 

maioria dos pacientes com melanoma 

encontrava-se nesta faixa. Com relação ao 

sexo, dos 121 casos de “melanoma”, 65 eram 

do sexo feminino e 56 do sexo masculino. Já 

com relação às lesões “não-melanoma”, 103 

eram do sexo feminino e 25 do sexo 

masculino. Com relação ao tamanho das 

lesões, obteve-se: de 0,1 a 0,5 cm (37% dos 

casos), 0,6 a 1,0 cm (34%), 1,1 a 2,0 cm (20%), 

2,1 a 3,0 cm (4%), 3,1 a 4,0 cm (1%) e acima de 

4,0 cm (4%). Dados referentes às idades dos 

pacientes, tamanho e espessura das lesões 

encontram-se demonstrados na Tabela 2.

 A distribuição dos casos de acordo com 

a positividade para o anti WT1 encontra-se 

ilustrada na Tabela 3, tendo sido observada 

localização da positividade do marcador em 

100% dos casos, no citoplasma ou na 

anticorpo primário anti WT1 humano, clone 

6F-H2,previamente diluído (1:100), por 18 

horas. Para detecção da reação, foi utilizado 

sistema de Polímero Novolink® (Leica 

Microsystems®), conforme recomendações 

do fabricante. Após a revelação, contrastou-

se o material com hematoxilina e, no caso de 

lesões intensamente pigmentadas, com 

solução de Giemsa. Por fim, lavaram-se as 

lâminas em água corrente, procedeu-se a 

desidratação, clarificação e montagem das 

mesmas. É importante ressaltar que todas as 

reações imuno-histoquímicas foram 

acompanhadas de controles positivos 

(glomérulo renal) e negativos.

 Organização dos Dados e Análise 

Estatística: Os dados obtidos foram 

organizados em uma planilha do software 

E x c e l ® .  A s  v a r i á v e i s  c l í n i c a s  e  

histopatológicas consideradas foram as 

seguintes: sexo, idade, localização corporal, 

cor e tamanho da lesão, percentual de células 

marcadas, localização da marcação celular, 

distribuição e intensidade da marcação na 

derme e/ou na junção. Foi construído um 

banco de dados para descrição das variáveis 

analisadas e, realizados testes estatísticos 

para inferir a associação entre as variáveis e 

avaliar os valores de sensibilidade e 

especificidade, utilizando-se os programas 

SPSS® (SPSS Inc. Illinois, USA) para Windows, 

FIGURA 1 
Distribuição difusa da marcação em 

melanócitos juncionais pelo anti-WT1. 

As células neoplásicas do melanoma encontram-se 

distribuídas na camada basal do epitélio, apresentando 

coloração castanha intensa, em toda a sua extensão. 

Pode-se observar ainda depósitos de pigmento de melanina 

no restante da espessura do epitélio, de coloração 

variando de marrom a negro.
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se como ponto de corte, a marcação acima 

de 75% das células, conforme a Tabela 6, 

abaixo.

DISCUSSÃO

 Localização da marcação: Na presente 

casuística, 100% dos casos positivos, 

demonstraram marcação no citoplasma e na 

membrana celular. Os trabalhos pesquisados 
1-5na literatura  apontam para a presença de 

positividade no citoplasma e na membrana 
2celular. Wilsher et al.  descreveram o mesmo 

padrão, contudo, observando marcação 

somente na membrana em casos de 

melanomas in situ e nevos displásicos; tal 

dado não foi confirmado neste estudo. 

 Distribuição da marcação tecidual: No 

presente estudo, a maioria dos nevos 

apresenta positividade focal ou difusa na 

derme (95,3% dos nevos), enquanto a maior 

parte dos melanomas (85,9%) apresenta 

pos i t i v idade  foca l  ou  d i fu sa ,  no  

compartimento juncional. Com relação aos 

nevos, a distribuição dérmica da marcação 

(focal ou difusa) representou a maioria dos 

casos, com a seguinte distribuição: 63,4% das 

lesões com marcação focal e 56,5% das 

lesões com marcação dérmica difusa, eram 

lesões do tipo nevo. Já com relação à 

distribuição da marcação na porção juncional 

da lesão, apenas 16,7% das lesões névicas 

apresentavam marcação focal e 18,2%, 

marcação difusa. Quando comparado aos 

melanomas, tal diferença se mostrou 

estatisticamente significativa, com 36,6% das 

lesões com marcação focal na derme e 

43,5%, com marcação difusa na derme (X² = 

30,143; p < 0,001). Já quando consideramos a 

distribuição juncional, o diagnóstico de 

melanoma é predominante nas categorias 

focal (83,3%) e difusa (81,3%), sendo a 

diferença significativa, com relação aos nevos 
2(16,7 – 18,2%, respectivamente - X  = 

1117,689; p < 0,001). Perry et al.,   

descreveram grande expressão do anti WT1 

em melanomas, sendo observados dois 

padrões de marcação: homogênea e difusa 

em células juncionais e intraepidérmicas e, 

marcação focal, zonal ou ainda de células 

isoladas, na derme; por sua vez, a maioria dos 

nevos não apresentou positividade nos 

componentes juncional ou dérmico, 

perfazendo apenas 7,5 a 29,6 % dos nevos da 

amostra, dependendo dos pontos de corte 

considerados, tendo sido a observada 
2marcação focal e fraca. Wilsher et al.,  

demonstraram também imunonegatividade 

em nevos, positividade focal e fraca em nevos 

displásicos e melanomas in situ e, positividade 

na maioria dos nevos de Spitz (83%) e 
3melanomas (88%). Furusato K et al.,  

estudaram 30 lesões melanocíticas de 

conjuntiva, tendo sido encontrada marcação 

difusa e intensa pelo anti WT1 em 86% dos 

melanomas, nenhum deles sendo totalmente 

negativo para anti WT1. Os autores relataram 

marcação difusa dos melanomas e, marcação 

segmentar nos nevos positivamente 

marcados, com a marcação tornando-se fraca 

de acordo com a maturação das lesões. 
8Garrido-Ruiz et al.,  apresentaram um estudo 

com 271 lesões melanocít icas (163 

melanomas primários e 108 nevos), utilizando 

microarranjos teciduais (TMA) onde foi 

observada maior marcação de anti WT1 em 

nevos melanocíticos, em comparação com 

melanomas, diferentemente dos estudos 

anteriores e do presente trabalho.  Esta 

afirmação, que em uma análise inicial pode 

parecer dissonante com relação aos estudos 

anteriormente apresentados (onde o padrão 

d e  m a r c a ç ã o  p a r a  n e v o s  e r a  

predominantemente focal), pode ser 

explicada pelas diferenças nos padrões de 

marcação na junção e na derme; o estudo 
8anterior, de Garrido-Ruiz et al.,  apesar de 

referir maior positividade em nevos, utiliza 

análise feita em amostras de microarranjos 

teciduais (TMA), que apresentam dificuldades 

de avaliação dos compartimentos dérmico e 

juncional. 

 Intensidade da marcação tecidual: A 

intensidade da marcação juncional foi 

semelhanteaos resultados dos padrões de 

distribuição, sendo de maior intensidade nos 

melanomas (85,95 % dos melanomas, contra 

16 , 4% dos  nevos )  e  a  d i f e rença  

estatisticamente significativa (X² = 120,735 ; p 

< 0,001). Apenas o estudo de Furusato K e 

membrana de células melanocíticas, sem 

diferença entre nevos ou melanomas. 

Obser vou-se,  entretanto,  di ferença 

estatisticamente significativa (p <0,001) entre 

nevos e melanomas, no que diz respeito a 

sexo, idade, tamanho da lesão e à 

positividade para o anti WT1, de acordo com 

os seguintes parâmetros: percentual de 

células marcadas, distribuição e intensidade 

da marcação, conforme pode ser observado 

na Tabela 4. Após a realização das análises uni 

e multivariada, por técnica de regressão 

logística, apenas as variáveis sexo masculino, 

idade em anos e percentual de células 

positivas para o anti WT1 acima de 75% 

mostraram capacidade de predição do 

diagnóstico de melanoma, de acordo com os 

valores de Odds Ratio (OR), conforme vistos 

na Tabela 5. Observando os valores de OR e 

seus intervalos de confiança de 95%, nota-se 

que a variável “sexo masculino” é fator de risco 

(OR = 2.42 ; IC95% = 1.20 - 4.85), 

supostamente aumentando em 2,4 vezes, a 

chance do diagnóstico de  melanoma.  Idade 

também se mostrou como fator de risco e, a 

cada ano acima de 62,9 anos, aumentou-se a 

chance, nesta amostra, do diagnóstico de 

melanoma em 1,07 vezes (OR = 1.07 ; IC95% 

= 1.05 – 1.09). Por fim, percentual acima de 

75% de células marcadas pelo anti WT-1, 

também se mostrou fator de risco (OR = 3.25 ; 

IC95% = 1.48 - 7.14), aumentando em cerca 

de 3,2 vezes, a chance do diagnóstico final ser 

de melanoma. Por sua vez, apresentar um 

percentual de células marcadas “de 10 a 50%” 

sugeriu ser um fator protetor (OR = 0.40; 

IC95% = 0.16 - 1.00), podendo-se inferir, que 

uma marcação“acima de 10 até 50% das 

células”, esteja mais relacionado ao 

diagnóstico de uma lesão névica, muito 

embora  o nível de significância para esta 

variável tenha sido limítrofe (p = 0,05). 

 Para avaliar a capacidade de predição 

do diagnóstico de melanoma pela marcação 

das lesões pelo anti WT1, foram calculadas a 

sensibilidade, especificidade e seus valores 

preditivos, que demonstraram sensibilidade 

de 57% (IC95%: 0,48 – 0,65) e especificidade 

de 78,1% (IC95%: 0,70 – 0,84), considerando-
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marcdas); assim, a maioria dos melanomas 

(51%) mostrou marcação acima de 75% pelo 
4anti WT1. No estudo de Rosner et al.,  no cut-

off acima de 10% de células marcadas, foi 

observado que 89% dos melanomas 

apresentavam tal padrão; no estudo de Perry 
1et al. , tal limite corresponderia a uma 

marcação de 77,55% dos melanomas da 

amostra. No presente estudo, 26,5% dos 

melanomas marcaram “até 10% das células”, 

semelhante aos 22,45% encontrados em 
 1Perry et al.;  nas faixas “acima de 10%, até 

50%” e “acima de 50% até 75%”, 

encontramos 10,7% e 5,8% dos melanomas 

respectivamente, enquanto que na faixa 

percentual “acima de 75%”, encontram-se 

57% dos melanomas (muito semelhante aos 

51% identificados no estudo de Perry et al.¹). 

Utilizando-se o mesmo parâmetro de 

4comparação dos estudos de Rosner et al.  e 
1Perry et al.,  cut-off acima de 10%, 

corresponderia a um percentual de 73,6 % dos 

melanomas estudados,  semelhante aos 
1,4estudos anteriores .Particularmente, em 

relação aos melanomas desmoplásicos, 

Wilsher et al.,² descreveram a marcação 

positiva e difusa em 11 casos. Um dado 

interessante verificado neste trabalho foi a 

falta de marcação em filetes nervosos, ao 

contrário do que se observa utilizando-se 

S100, facilitando a avaliação da invasão 

perineural. Em estudo anterior de nosso 
9grupo,  descrevemos um caso da amostra 

estudada, com diagnóstico de melanoma 

desmoplásico que demonstrou marcação 

positiva para anti WT1 nos componentes 

juncional e dérmico. Observamos marcação 

positiva em todos os 05 melanomas 

3cols,  dentre os trabalhos analisados, 

descreve a intensidade de marcação pelo anti 

WT1, utilizando como padrões negativo e + a 

+++, porém sem diferenciação entre 

localização juncional ou dérmica; neste 

estudo 80% dos nevos apresentaram 

intensidade de marcação fraca a moderada 

(+ a ++) e 86% dos melanomas, 

apresentaram intensidade moderada a forte 

(++ a +++). 

 Percentual de células marcadas: 

Comparando com dados encontrados no 

presente estudo, foi possível observar que 
1Perry et al,.  encontraram distribuição 

heterogênea da marcação no grupo dos 

melanomas, com 22,4%  dos casos com até 

10% das células marcadas, 16,3% entre 10 a 

50% e 10,2 % e 51,0 % nos dois últimos 

grupos (50 a 75% e acima de 75% de células 

TABELA - 1

MELANOMADIAGNOSTICO

NEVO COMPOSTO ATÍPICO

NEVO JUNCIONAL ATÍPICO

NEVO AZUL

NEVO COMPOSTO

NEVO INTRADÉRMICO

NEVO JUNCIONAL

NEURONEVUS

NEVO CONGENITO

NEVO JUNCIONAL ACRAL

NEVO LENTIGINOSO

NEVO DE OTA

NEVO PENETRANTE

NEVO DE REED

NEVO DE SPITZ

PROLIFERAÇÃO MELANOCÍTICA ATÍPICA

LENTIGO MALIGNO

MELANOMA ACRAL

MELANOMA LENTIGINOUSO ACRAL

MELANOMA DESMOPLASICO

MELANOMA DISSEMINAÇÃO SUPERFICIAL

MELANOMA "IN NEVUS"

MELANOMA METASTÁTICO

MELANOMA NODULAR

MELANOMA, “SOE”

MELANOMA “IN SITU”

TOTAL

NÃO-MELANOMA TOTAL

5

6

9

1

5

35

1

5

12

15

27

121

2

3

2

16

93

1

2

2

1

1

1

1

2

1

 

 

 

 

 

 

128

2

3

2

16

93

1

2

2

1

1

1

1

2

1

5

6

9

1

5

35

1

5

12

15

27

249

DISTRIBUIÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS 

IDENTIFICADOS NA POPULAÇÃO ESTUDADA
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marcadores mais específicos para melanoma 

como o HMB45, bem como o seu emprego 

permita o diagnóstico diferencial com 

neoplasias de origem neural.

 Probabilidade diagnóstica de acordo 

com as variáveis estudadas: Um dado 

observado neste estudo foi que a avaliação 

do percentual de células marcadas entre 

nevos e melanomas, não mostrou diferença 

significativamente estatística nos cut-offs até 

10% e de 50 a 75%. A faixa de 10 a 50% 

mostrou inclusive um efeito protetor discreto, 

porém com nível de significância limítrofe (OR 

= 0.40 ; IC95% = 0.16;1.00; p=0,05), o que 

pode significar que marcação  “de 10 a 50% 

das células”, poderia na realidade ser 

interpretado como um padrão mais 

característicos das lesões névicas (benignas); 

desmoplásicos de nossa série, com 

positividade dérmica, difusa e forte, em 75% 

dos casos. Não foi observada, marcação em 

filetes nervosos. Embora a marcação para 

anti WT1 não represente nenhum implicação 

prognóstica adicional, a sua utilização nestes 

casos pode ser recomendada frente à 

dificuldade para o diagnóstico deste subtipo 

de lesão, que não exibe positividade para 

TABELA - 2

DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM IDADE DOS PACIENTES E 

TAMANHO E ESPESSURA DAS LESÕES

MÉDIAVARIÁVEIS

IDADE (anos)

TAMANHO (cm)

ESPESSURA (mm)

DESVIO PADRÃO MÍNIMON VÁLIDOS

249

241

73

N PERDIDOS

0

8

48

53.16

0.96

1.26

MÁXIMO

53.16

0.96

1.26

53.16

0.96

1.26

53.16

0.96

1.26

TABELA - 3

DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE ACORDO COM A POSITIVIDADE PARA O ANTI WT1

PERCENTUALVARIÁVEIS

PERCENTUAL 

DE CÉLULAS 

MARCADAS

DISTRIBUIÇÃO 

DÉRMICA

DISTRIBUICAO 

JUNCIONAL

INTENSIDADE 

DÉRMICA

INTENSIDADE 

JUNCIONAL

PERCENTUAL VÁLIDO

Até 10%

Maior 10 a 50%

Maior50 a 75%

Acima de 75%

Total

Não Obs.

Focal

Difusa

Total

Não Obs.

Focal

Difusa

Total

Não Obs.

Fraca

Forte

Total

Não Obs.

Fraca

Forte

Total

FREQUÊNCIA

75

49

28

97

249

43

82

124

249

123

60

66

249

43

71

135

249

123

55

71

249

30,1

19,7

11,2

39,0

100,0

17,3

32,9

49,8

100,0

49,4

24,1

26,5

100,0

17,3

28,5

54,2

100,0

49,2

22,1

28,5

100,0

30,1

19,7

11,2

39,0

100,0

17,3

32,9

49,8

100,0

49,4

24,1

26,5

100,0

17,3

28,5

54,2

100,0

49,2

22,1

28,5

100,0

Legenda: Não Obs. – não observada.
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TABELA - 4

ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS CATEGÓRICAS E O DIAGNÓSTICO DE MELANOMA

2ΧVARIÁVEIS

SEXO

PERCENTUAL 

DE CÉLULAS 

MARCADAS

DISTRIBUICAO 

DÉRMICA

DISTRIBUICAO

JUNCIONAL

INTENSIDADE 

DÉRMICA

INTENSIDADE

JUNCIONAL

p

Feminino

Masculino

Até 10%

de 10 a 50%

de 50 a 75%

Acima de 75%

Não Obs.

Focal

Difusa

Não Obs.

Focal

Difusa

Não Obs.

Fraca

Forte

Não Obs.

Fraca

Forte

TIPO DE LESÃO

103

25

43

36

21

28

6

52

70

106

10

12

5

49

74

107

11

10

19,078

36,571

30,143

117,69

35,539

120,735

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

61,3

30,9

57,3

73,5

75,0

28,9

14,0

63,4

56,5

86,2

16,7

18,2

11,9

69,0

54,4

86,3

20,0

14,3

65

56

32

13

7

69

37

30

54

17

50

54

37

22

62

17

44

60

38,7

69,1

42,7

26,5

25,0

71,1

86,0

36,6

43,5

13,8

83,3

81,8

88,1

31,0

45,6

13,7

80,0

85,7

Nevo   Melanoma

n      %      n      %

TABELA - 5

CAPACIDADE DE PREDIÇÃO DAS VARIÁVEIS PARA O DIAGNÓSTICO DE MELANOMA

VARIÁVEIS

SEXO

IDADE

PERCENTUAL

Constante

Feminino

Masculino

Idade

Até 10%

de 10 a 50%

de 50 a 75%

Acima de 75%

Ic95% para o OR

1,203

1,050

0,159

0,220

1,484

4,850

1,093

0,999

2,079

7,139

Inferior   Superior

Parâmetro

0,882

0,069

-0,919

-0,392

1,180

-4,235

Erro Padrão

0,356

,010

0,468

0,574

0,401

0,638

Wald

6,154

45,599

3,849

0,467

8,677

44,071

p

0,013

0,000

0,050

0,494

0,003

0,000

OR ajustado

1,000

2,416

1,071

1,000

0,399

0,676

3,255

0,014

X2 (gl) = 109,911 (8) ;p< 0,001.  Observação: valores de p muito próximos a zero, com mais de 4 casas decimais, foram arredondados 

para 0,000.
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10% de células marcadas, a positividade 

acima de 10% conferiu um risco médio de 5,9 

vezes; acima de 25% de células, de 7,1 vezes; 

acima de 50%, 5,9 vezes e acima de 75% de 

células, 29,7 vezes.

 Idade e Sexo: A idade é um fator de 

risco descrito na literatura para melanomas, 
1,8sendo maior entre a 4ª e 7ª décadas de vida.  

Encontramos nesta casuística uma idade 

média de 62,9 anos para pacientes com 

diagnóstico de melanomas, em comparação 

com a idade média de 43,95 para nevos, e 

maior chance do diagnóstico de melanomas 

com o aumento da idade, sendo o risco 

teoricamente maior a cada ano de vida a 

partir de 62,9 anos, em aproximadamente 

1,07 (OR =1.07; IC95% = 1.05 – 1.09). Com 

relação ao sexo, foi observada maior 

frequência de melanomas na população 

masculina (apenas 25 dos 128 nevos eram de 

pacientes masculinos), mostrando, ao final da 

análise estatística um “risco” de 2,4 maior (OR 

= 2.42 ; p = 0,01 -  IC95% = 1.20 – 4.85) na 

população masculina, para esta amostra. 

Trabalhos anteriores não mostram essa 

tendência, podendo ser uma limitação de 

nosso trabalho, em virtude da maioria de 

diagnósticos de melanoma ter sido 

identificada em homens e,de nevos em 

mulheres, em nossa casuística.

 Acurácia diagnóstica: Perry et al.,¹ à 

semelhança do que foi realizado em nosso 

trabalho, utilizou pontos de corte percentuais 

para cálculo de medidas de acurácia. Quando 

o ponto de corte estabelecido ficou acima de 

10% de células, os valores de sensibilidade (Se) 

e especificidade (Es) encontrados foram 

83,7% e 70,4%; no outro extremo, quando o 

ponto de corte foi acima de 75%, a 

sensibilidade caiu para 51,0 % e a 

especificidade aumenta para 92,6%. Rosner et 
4al.,  encontraram resultados diferentes; 

considerando-se o cut-off acima de 75%, a 

especificidade encontrada foi de 95%, mas a 

por tal dado apresentar um nível de 

significância limítrofe (p = 0,05) e não haver 

demonstrado “qualidades estatísticas” em 

testes estatísticos posteriores, após os ajustes 

da regressão logística, este percentual de 

marcação pelo anti WT1 (10 a 50% das 

células), não foi considerado como um 

preditor fidedigno para o diagnóstico de 

melanomas ou nevos.

 Assim, apenas percentual acima de 75% 

das células mostrou-se como “fator de risco”, 

aumentando em 3,2 vezes, a probabilidade 

do diagnóstico de melanoma (OR = 3,255; 

IC95% = 1.48 – 7,13). Este é um parâmetro de 

fácil utilização na rotina diária, principalmente 

por ser um alto percentual, com menor 

subjetividade na avaliação pela microscopia 

óptica. Apenas no estudo de Perry et al.,¹ 

foram calculados valores de razão de chances 

(OR) para o diagnóstico de melanoma, com 

base no percentual de células positivas. Nele, 

em comparação com o percentual de até 

TABELA - 6

VALORES DE SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE PARA O 

DIAGNÓSTICO DE MELANOMAS EM CADA PONTO DE CORTE

CENÁRIOS

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

PONTOS DE CORTE SENS (IC 95 %) ESPEC (IC 95 %)

Legenda: SENS – Sensibilidade; ESPEC – Especificidade.

acima de 10 % 

 

acima de 50 %

 

acima de 75 % 

33,6 (0,26 - 0,42)

61,7 (0,53 - 0,69)

78,1 (0,70 - 0,84)

73,5 (0,65 - 0,80)

62,8 (0,53 - 0,70)

57 (0,48 - 0,65)

TABELA - 7

VARIAÇÕES DE SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE 

PARA O ANTI WT1 EM DIFERENTES ESTUDOS

Perry e cols¹

4Rossner e cols

9Bastos Jr e cols

Melanoma (n=49)

Melanoma (n=45)

Melanoma (n=121)

SENS

ESPEC

SENS

ESPEC

SENS

ESPEC

PERCENTUAIS

83,7%

70,4%

89,0%

49,0%

73,5%

33,6%

61,2%

85,2%

64,0%

77,0%

62,8%

61,7%

51,0%

92,6%

31,0%

95,0%

58,7%

78,1%

MEDIDAAUTORES ACIMA 10% ACIMA 50%TIPO ACIMA 75%

Legenda: SENS – Sensibilidade; ESPEC – Especificidade.
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A Tabela 7 mostra as variações de 

sensibilidade e especificidade nestes três 

estudos, com diferentes limites percentuais. 
4Tanto Perry et al.,¹ quanto Rosner et al,  não 

deixam claro se os nevos em seus estudos 

eram do tipo juncional ou intradérmico e, no 

último estudo, as análises foram feitas em 

micro-arranjos teciduais (TMA), o que 

poderia prejudicar a avaliação da distribuição 

e do percentual de marcação.

CONCLUSÃO                       

 É possível definir um padrão básico de 

marcação imuno-histoquímica com o anti 

WT1, nos 2 principais grupos de lesões 

melanocíticas: em nevos, mais comumente 

observou-se marcação dérmica, (focal ou 

difusa; forte ou fraca), enquanto que em 

melanomas, a marcação juncional, (difusa, 

fraca ou forte) foi a mais observada, porém 

também apresentando marcação dérmica. 

To d o s  a p r e s e n t a r a m  m a r c a ç ã o  

citoplasmática e de membrana. Existe 

diferença estatisticamente significativa entre 

nevos e melanomas, considerando todas as 

variáveis estudadas, sendo que apenas sexo, 

idade e percentual de células marcadas 

mostraram contribuição no diagnóstico de 

melanomas. A tabela 8 resume estas 

informações. A avaliação por métodos 

manuais de percentual de células marcadas 

revelou que a positividade acima de 75%, foi 

mais característica de melanomas (X² = 

36,571; p < 0,001) e representou um aumento 

na “chance” de diagnóstico de melanomas em 

3,25 vezes (OR = 3,25 ; p < 0,003).  Os cálculos 

de medida de sensibilidade e especificidade 

apresentaram baixa sensibilidade (57%), com 

especificidade mediana (78,1%), inferiores aos 

dos marcadores já utilizados nos painéis de 

rotina (HMB45, Melan-A e S100). Rossner et 
4al.,  mostrou valores muito diferentes de 

sensibilidade e especificidade, quando 

comparado a Perry et al.,¹ de acordo com 

cada ponto de corte percentual de células 

marcadas, sugerindo que a utilização do anti 

WT1 como marcador único na diferenciação 

entre nevos e melanomas, não seja suficiente. 

Ao término deste trabalho pode-se concordar 

com esta afirmação, porém acredita-se que a 

inserção deste marcador em um painel com 

outros anticorpos mais tradicionais, além da 

correlação com outros fatores clínicos (sexo e 

idade), possa contribuir na decisão 

diagnóstica. Estes achados podem vir a serem 

ferramentas adicionais na ainda difícil tarefa 

de diferenciar nevos e melanomas.

ABSTRACT

 INTRODUCTION: Several studies seek to 

define markers for differentiating benign and 

malignant melanocitic diseases. In 2006, 

merge the firsts studies investigating the role 

of the anti WT1, with contradictory results. 

sensibilidade caiu para 31%; com limites 

acima de 10%, a especificidade foi de 49% e a 

sensibilidade de 89%. No presente estudo, 

com percentual acima de 10% como limite, a 

sensibilidade encontrada foi de 73,5% e a 

especificidade de 33,6%; admitindo-se como 

ponto de corte, quantidade acima de 75% de 

células, a sensibilidade encontrada foi de 57% 

e a especificidade de 78,1%. Um possível 

motivo para os valores inferiores, pode ser o 

número de nevos intradérmicos na amostra, 

apresentando positividade acima de 10% de 

células marcadas (66,4 %), acima do 
1,4encontrado em outros estudos,  sendo que 

neste estudo foi observada um padrão de 

maior marcação dérmica em nevos e 

marcação juncional em melanomas. O estudo 

de Perry et al.¹ incluiu em sua amostra apenas 

27 nevos, não sendo especificado o seu 

subtipo, e apresentando uma positividade 

que variou de 7,4 a 28,8 % dos nevos (de 

acordo com o cut off utilizado). Já no estudo 
4de Rosner et al.,  o percentual de marcação 

encontrado em nevos, foi de 51 % (em uma 

amostra de 43 lesões), percentual mais 

próximo aos dos encontrados no presente 

estudo. De acordo com estes resultados, 

podemos inferir que exista uma diferença no 

percentual de marcação entre nevos e 

melanomas, muito embora tal diferença 

tenha mostrado-se significativa apenas 

utilizando-se o ponto de corte acima de 75%. 

TABELA - 8

RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E HISTOPATOLÓGICAS, 

MAIS FREQUENTEMENTE ENCONTRADAS EM NEVOS E MELANOMAS NA AMOSTRA ESTUDADA

Localização celular da Marcação

Distribuição da Marcação

Intensidade da Marcação

Percentual de Células Marcadas

Sexo

Idade

NEVOS MELANOMAS COMENTÁRIO

Legenda: H - Percentuais de nevos e melanomas em homens. M - Percentuais de nevos e melanomas em mulheres. s/ OR - variáveis cujas 

diferenças entre nevos e melanomas foram significativas na amostra, porém não tendo demonstrado “maior chance” 

no diagnóstico de melanomas pelo cálculo do OddsRatio.

Membrana e citoplasma

Derme (Focal ou Difusa)

Fraca ou Forte

De 10 a 50% 

H: 38,7% M: 61,3%

Média de 43,95 anos

100 % dos casos

p<0,001, s/ OR

p<0,001, s/ OR

p<0,001. OR 3,255

p<0,001 OR 2,416

p<0,001 OR 1,071

Membrana e citoplasma

Juncional (Difusa)

Fraca ou Forte

Acima de 75% 

H: 69,1% M: 30,9%

Média 62,9 anos
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WT-1, lower than that observed with 

traditional antibodies; considering this, the 

insertion of the anti WT1 in a joint panel, may 

contribute to the diagnostic decision. 

Keywords :  Immunoh i s tochem i s t r y.  

Melanoma.WT1 proteins.
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OBJECTIVES: To describe the positivity 

patterns for anti WT1, related to size, age, sex, 

positivity percentuals, distribution and 

intensity; to verify these variables' accuracy to 

predict melanoma's diagnosis. MATERIAL 

AND METHODS: Were analyzed 249 skin 

biopsies of melanocitic lesions in patients of 

both sexes, in addition to clinical data, 

morphological and immunohistochemical 

p o s i t i v i t y  f o r  a n t i  W T 1 .  

RESULTS/DISCUSSION: Most melanomas 

(69.1%) was found in males; 71% of lesions 

with more than 75% of positive cells (p < 

0.001) were melanomas. The dermal and 

junctional distribution and intensity, showed 

little difference, especially in the dermis; very 

large confidence intervals (CI), confirmed the 

low precision of these variables. Only 

positivity above 75% of cells, age and sex, 

showed greater diagnostic chance (Odds 

Ratio-OR: 3.25; OR: 1; 07 and OR: 2.41; p = 

0.003). The sensitivity and specificity for more 

than 75% of cells were 57% (48%-65%) and 

78.1% (70%-84%) - IC: 95%, respectively. 

Most nevi showed dermal positivity (focal or 

diffuse, strong or weak). The melanomas 

showed greater junctional positivity, similar to 

previous studies. CONCLUSION: These results 

showed intermediate accuracy using the anti 

Aplicação do anticorpo anti WT1 

no diagnóstico de lesões melanocíticas

Anti WT1 antiboby application's  

in the diagnosis of melanocític diseases
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Resumo: A cicatrização de feridas cutâneas é um fenômeno biológico complexo que se apresenta em 

quatro fases: homeostase, inflamação, proliferação e remodelamento. Fibroblastos estão presentes 

desde o final da fase inflamatória até a completa re-epitelização tecidual. Os mecanismos celulares que 

regem este processo ainda não foram totalmente elucidados. Dermatan sulfato é o principal 

glicosaminoglicano da pele atuando na proliferação de fibroblastos e na modulação da atividade 

fibrogênica.  Dermatan sulfatos isolados de invertebrados marinhos, como ascídias Styela plicata, 

mostraram que são desprovidos de efeito da agregação plaquetária e não apresentaram efeito de 

sangramento em testes in vivo. Frente a esse cenário, o principal objetivo deste estudo foi investigar os 

efeitos do dermatan sulfato isolado de S. plicata na viabilidade celular e migração de fibroblastos de 

derme, in vitro. Fibroblastos da derme de camundongos foram cultivados e utilizados para os ensaios de 

viabilidade e migração, in vitro, frente a diferentes concentrações do composto, em diferentes tempos 

de incubação. Os resultados mostraram que os compostos não alteraram a viabilidade celular até 72 h 

de incubação e que a partir de 50µg/mL as células migraram para o centro da ferida, a partir de 24 h de 

incubação. Este estudo demonstrou que a o dermatan sulfato extraído de S. plicata foi efetivo na 

promoção e aceleração do processo de fechamento da ferida em fiborblastos de derme, in vitro. Este 

agente se mostrou um alvo em potencial no desenvolvimento de novos agentes terapêuticos naturais 

para o tratamento de feridas, em especial, as de difícil resolução.

Palavras-chave: Cicatrização de feridas. Fibroblastos. Dermatan sulfato; Styela plicata. 
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proliferação dos queratinócitos. De forma 

semelhante, o dermatan sulfato estimula a 

proliferação de fibroblastos mediada por 
9FGF-2.  A interação do dermatan sulfato com 

o TGF-β modula sua atividade fibrogênica, 

com impor tânc ia  no cont ro le  da  
10cicatrização.

 Os mecanismos moleculares e celulares 

que regem o processo de reparação das 

feridas ainda não foram totalmente 

elucidados e, sem este conhecimento, os 

resultados das terapias atuais podem ser 
11extremamente desapontadores.   Por isso, é 

necessário o desenvolvimento de novas 

idéias que associem marcadores biológicos 

envolvidos no processo de cicatrização 

fisiológico e sadio a novos agentes 

terapêuticos naturais que substituam 

compostos químicos existentes que 

frequentemente estão associados a irritações 
3,10 cutâneas e outros efeitos indesejados.

 Nos invertebrados marinhos, vários 

polímeros com estrutura e atividade 

b i o l ó g i c a s  s e m e l h a n t e s  a o s  

glicosaminoglicanos de vertebrados foram 

iden t i f i c ados .  De rma tan  su l f a to s ,  

semelhantes  aos  encont rados  em 

vertebrados, mas com diferenças no grau e 

posição de sulfatação, foram isolados das 
12 13ascídias Styela plicata  e Ascidia nigra.  Os 

GAGs das ascídias, quando testados em 

modelos experimentais de trombose venosa 

e arterial, apresentaram uma correlação 

direta entre as atividades anticoagulantes e 
14antitrombóticas.  O dermatan e a heparina 

de S. plicata foram capazes de inibir 100% da 

trombose, tanto no modelo venoso quanto 

no arterial. Todos os GAGs das ascídias são 

desprovidos de efeito da agregação 

plaquetária e não apresentaram efeito de 

sangramento em testes in vivo. 

 Sendo assim, o presente trabalho teve 

como principal objetivo investigar os efeitos 

do dermatan sulfato isolado de espécies de 

ascídias coletadas em águas tropicais e na 

antártica, na viabilidade celular e migração de 

fibroblastos de derme, in vitro.

MÉTODOS                     

Obtenção do Dermatan Sulfato de S. Plicata  

 Ascídias da espécie Styela plicata foram 

coletadas por mergulho livre na praia da Urca, 

Baía de Guanabara, cidade do Rio de Janeiro. 

O isolamento dos polissacarídeos, a 

purificação do dermatan sulfato das ascídias e 

a análise dissacarídica do dermatan sulfato 

foram realizados no Laboratório de 

Bioanálises do Instituto de Pesquisas 

Biomédicas (IPB) no Hospital Naval Marcílio 

Dias. O dermatan sulfatado na posição 2,4 

(DS-2,4) foi utilizado nos experimentos a 

seguir.

Culturas primárias de fibroblastos de derme 

murinos

 Com a aprovação do Comitê de Ética 

para o Uso de Animais do Hospital Naval 

Marcílio Dias (CEUA 01/2017), fragmentos da 

pele de camundongos C57BL/6 foram 

removidos por biópsia. Os fragmentos foram 

acondicionados em solução de tampão 

fosfato (PBS) contendo solução antibiótica a 

base  de  pen i c i l i na  10 .000u/mL  e  

estreptomicina 10.000µg/mL (1%) e 

antimicótica com anfotericina B (1µg/mL) 

(Sigma Aldrich) a 4º C por cerca de 30 minutos. 

Logo após, os tecidos foram lavados em PBS 

por três vezes, e, em seguida, cortados em 

fragmentos menores de aproximadamente 
21mm.  A epiderme foi separada da derme com 

auxílio de bisturi e a derme foi utilizada como 

fonte de fibroblastos isolados pela técnica de 

explante, como descrito por Carrel & 
15 Burrows.

 Os fragmentos de derme foram 

aderidos à superfície de garrafas de cultura de 

células com 25 cm2 de área e cultivados em 

meio de cultura DMEM, com 10% de soro fetal 

bovino e 1% solução de solução antibiótica-

antimicótica (Sigma Aldrich). O meio de 

cultura foi trocado a cada três dias e as culturas 

de fibroblastos foram mantidas em 

incubadoras em atmosfera de 5% de CO2 até 

a realização dos ensaios experimentais. 

Ensaio de Viabilidade Celular (brometo de [3-

(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazolium]) 

- MTT

 Culturas de fibroblastos entre a 3ª e a 5ª 

passagem foram plaqueados em placas de 96 

INTRODUÇÃO

  A cicatrização de feridas cutâneas é um 

fenômeno biológico complexo que envolve 

uma série de eventos que resultam no reparo 

e restabelecimento do tecido. Este fenômeno 

é dinâmico e se apresenta em quatro fases 

a l tamente in tegradas ,  def in idas  e  

sobrepostas: homeostase, inflamação, 
1 - 3proliferação e remodelamento . A 

restauração da integridade do tecido requer 

uma cooperação precisa de diversos tipos 

celulares, como neutrófilos, macrófagos, 

fibroblastos, e células epiteliais e endoteliais, 

interagindo, tanto umas com as outras, 

quanto com os componentes da matriz 

extracelular (MEC) através de seus receptores 

de integrinas e moléculas de adesão. 

 Em um processo de cicatrização 

saudável, fibroblastos estão presentes desde 

o final da fase inflamatória (24-48 h após a 

lesão) até a completa re-epitelização do 

tecido. Estas células adquirem a capacidade 

de migrar para o local da ferida, proliferar e 

desencadear uma série de atividades-chave 

que progressivamente alteram o micro-

ambiente tornando-o crucial para a fase final 
4-5da cicatrização.  Mais especificamente, eles 

infiltram e degradam a fibrina, através da 

produção de metaloproteinases (MMPs) de 

matriz, e a substituem por componentes da 

MEC ,  como co lágeno  I - IV,  XV I I I ,  

glicoproteínas, proteoglicanos, laminina, 

trombospondina e glicosaminoglicanos 
6(GAGs).   Esta complexa matriz oferece 

suporte e regula migração e atividade de 

tanto de fibroblastos, bem como sinaliza para 

que a angiogênese, formação de tecido de 
7granulação e re-epitelização ocorram.

 Algumas moléculas presentes na MEC, 

como os GAGs, desenvolvem papel essencial 

no reparo de feridas durante todas as fases da 

cicatrização. Dermatan sulfato é o principal 

glicosaminoglicano da pele, representando 

cerca de 36 a 78% do tota l  de 

glicosaminoglicanos sulfatados nos fluidos de 
8ferimentos.  A ligação do dermatan sulfato ao 

FGF-7, produzido após uma lesão na pele, 

potencializa a atividade do fator de 

crescimento, resultando em um aumento da 
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após o risco (Figura 2 A, D, G e J), a área 

descelularizada era bem delimitada, com as 

bordas bem definidas. Na condição controle, 

a área descelularizada reduziu gradualmente 

ao longo das 48 h avaliadas (Figura 2 B e C), 

contudo ainda foi possível observar regiões 

sem fibroblastos. 

Em culturas tratadas com 20 μg/ml de DS, a 

ocupação total da área do risco pelos 

fibroblastos só foi observada após 48 h 

(Figura 2 E e F).  O efeito mais evidente do 

tratamento com DS no fechamento do risco 

foi utilizando o composto nas concentrações 

50μg/ml e 80 μg/ml. A ausência de área 

descelularizada foi observada a partir de 24 h 

após o tratamento com 50 μg/ml de DS 

(figura 2 H, I, K e L), caracterizando, portanto, 

a redução do tempo de resposta migratória 

de fibroblastos durante o processo de 

cicatrização.O DS não exibiu efeito citotóxico 

em nenhuma das concentrações utilizadas 

no estudo, uma vez que a viabilidade celular 

das culturas tratadas foi sempre maior que 

75% em comparação ao grupo controle 

(Figura 1).  

DISCUSSÃO                    

  U m  p ro c e s s o  i n e f i c a z  d e  

cicatrização de feridas pode ocorrer em 

qualquer indivíduo, mas é mais frequente em 

pessoas idosas e indivíduos acometidos por 

doenças crônicas. Com o envelhecimento da 

população e uma prevalência crescente de 

doenças como câncer e diabetes,  o manejo 

adequado de feridas se torna uma questão 

ainda mais notável para os sistemas de 
16-17saúde.   Um processo de cicatrização 

inadequado é ainda mais significativo 

quando acompanhado de alterações nas 

propriedades físicas do colágeno, alterações 

estruturais das junções dermo-epidérmicas, 

depleção nutricional e imunidade celular 

levando a mudanças nos padões de citocinas 
18pró e anti-inflamatórias.

 Muitos modelos de células in vitro 

foram descritos para estudos de cicatrização 

de feridas; No entanto, os mecanismos que 

e s t ã o  s u b j a c e n t e s  a o  p ro c e s s o ,  

especialmente em feridas crônicas ou 

complicadas, não são entendidos. É 

necessária a identificação de sistemas de 

cultura celular que simulem de perto a 

fisiologia do tecido danificado in vivo. As 

culturas celulares derivadas do epitélio, 

incluindo células epitel iais da pele 

(queratinócitos, fibroblastos e células-tronco 

m e s e n q u i m a t o s a s  m u l t i p o t e n t e s ) ,  

desempenharam um papel fundamental em 

nossa compreensão dos mecanismos de 

cicatrização de feridas. Os modelos de cultura 

de células são ferramentas inestimáveis para 

promover a compreensão dos mecanismos 

que regulam o processo de cicatrização de 

feridas e fornecem uma plataforma para 

descoberta de drogas. Mais estudos são 

necessários para desenvolver e desvendar 

mais mecanismos de cicatrização de feridas, 

espec ia lmente em fer idas crônicas 
19complicadas.  Além disso, o entendimento 

das mudanças bioquímicas dos constituintes 

da MEC com processo de cicatrização pode 

ser de grande importância na implementação 

das novas estratégias terapêut icas 

alternativas, no decurso da reparação dos 
20tecidos danificados termicamente.  Assim, o 

objetivo do presente do estudo foi enfatizar o 

efeito do dermatan sulfato de S. Plicata sobre 

as propriedades de cicatrização de feridas in 

vitro. 

 Os resultados do presente trabalho 

demonstraram que as concentrações de 50 e 

80 µg/mL aumentaram a migração de 

fibroblastos de derme, a partir de 24 h de 

incubação. A migração celular é um evento 

importante necessário para a cicatrização de 

feridas e um evento essencial durante a 

reepitelização, de modo que  a presença de 

fibroblastos no local da ferida garantem um 

abastecimento adequado de células para 
21-22migrar e cobrir a superfície da lesão.

 Os resultados discutidos acima 

estimulam a continuidade dos estudos  para o 

uso do DS extraído de S. plicata como agente 

cicatrizante. Na literatura, a importância 

clínica do DS extraído de invertebrados, 

incluindo efeito na cicatrização de feridas, não 

foi completamente elucidada até agora. O 

presente trabalho confirma que o composto 

em estudo pode ter efeitos de cicatrização de 

poços com a densidade de 1x 105 células por 

poço em meio DMEM. Após 24 h, o meio foi 

substituído por diluições seriadas do 

tratamento com DS nas concentrações de 

1000, 500, 250, 100, 50, 20 e 10 µg/mL e as 

células foram incubadas por 72h. Em seguida 

0,5 mg/mL de MTT foi adicionado em cada 

poço e a placa foi incubada por 3 h a 37°C. O 

formazan violeta formado foi solubilizado 

pela adição de 100 µl de dimetil sulfóxido 

(DMSO) em cada poço, incluindo os controles 

( sem t ra tamento)  e ,  em segu ida ,  

homogeneizados sutilmente antes da leitura 

colorimétrica realizada a 570nm em 

espectrofotômetro. 

Ensaio de cicatrização in vitro 

 Para avaliar os efeitos do composto na 

cicatrização, in vitro, fibroblastos de derme 

entre a 3ª e a 5ª passagem foram plaqueados 
5em placas de 35mm com densidade de 2x10  

células por placa. Após a adesão e a 

confluência da placa, riscos perpendiculares 

foram realizados na monocamada de 

fibroblastos com auxílio de uma ponteira de 

200 µl, sendo as células soltas lavadas com 

PBS. Então, meio de cultura, contendo ou não 

os compostos em estudo, nas concentrações 

20, 50 e 80 µg/mL, foram adicionados em 

cada poço. Ao longo do experimento, 

Mitomicina C (Sigma –M4287) (10-50µg/ml) 

inibiu a proliferação celular durante o tempo 

de incubação. Micrografias do centro dos 

riscos perpendiculares foram realizadas 

durante os tempos estudados (0, 3, 24 e 48h) 

e a migração relativa foi estimada pela 

diminuição da área do risco, livre de células.

RESULTADOS                   

Viabilidade celular de fibroblastos murinos 

tratados com dermatan sulfato extraído de 

Styela plicata

Dermatan sulfato extraído de Styela plicata 

reduz o tempo de cicatrização de feridas

 A ocupação da área do risco pelos 

fibroblastos em cultura foi analisada após 24 e 

48 h. A área do risco (descelularizada) foi 

delimitada por linhas pontilhadas (em 

vermelho, Figura 2). 

 Em todas as culturas observadas logo 
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FIGURA 1 
Efeito do Dermatan sulfato extraído de Styela 

plicata na viabilidade de fibroblastos murinos. 

Fibroblastos extraídos da derme de camundongos neonatos foram 

cultivados em placas de 96 poços (2 x 104 células/poço) e tratados com 

1 mg/ml, 500 μg/ml, 250 μg/ml, 100 μg/ml, 50 μg/ml, 20 μg/ml ou 10 

μg/ml de dermatan sulfato por 72 h. 

Todas as concentrações de DS avaliadas apresentaram viabilidade 

celular superior a 70% quando comparadas com o 

controle (CTL DMEM) (n=2). 

FIGURA 2 
Resposta migratória de fibroblastos murinos tratados com dermatan 

sulfato extraído de Styela plicata. Fibroblastos extraídos da derme de 

camundongos neonatos foram cultivados em placas de 35 mm (2 x 105 

células/ placa) e tratados com 20 μg/ml, 50 μg/ml ou 80 μg/ml de 

dermatan sulfato (DS) após realização do risco em cruz na placa de 

cultura (área delimitada pelas linhas pontilhadas). As imagens foram 

obtidas nos tempos de 0 h, 24 h e 48 h após os tratamentos. É possível 

observar nas culturas tratadas com DS nas concentrações 50 μg/ml e 

80 μg/ml a ocupação total da área do risco pelos fibroblastos com 24h 

de tratamento (H e K), o que não se observa nas culturas mantidas sob 

condições controle (DMEM + MIT C) e tratadas com DS 20 μg/ml (E). 

ferida com base nos dados de ensaios in vitro 

em células de fibroblastos de derme no 

modelo murino. 

 Os estudos futuros serão centrados no 

efeito sobre a proliferação celular, na 

produção de colágeno in vitro, na expressão 

gênica de fatores envolvidos em todas as 

etapas da cicatrização, incluindo a 

angiogênese, bem como, na identificação e 

purificação da fração ativa que esteja 

envolvida nesses fenômenos cicatriciais, que 

possibilitem explorar a produção de um novo 

composto natural no tratamento de feridas, 

principalmente as de difícil resolução. 

CONCLUSÃO                       

 Este estudo demonstrou que a o 

Dermatan Sulfato extraído de S. plicata foi 

efetivo na promoção e aceleração do 

processo de fechamento da ferida em 

fiborblastos de derme, in vitro. Este agente 

natural se mostrou um alvo em potencial no 

desenvolvimento de novos agentes 

terapêuticos para o tratamento de feridas,em 

especial, as de difícil resolução.

ABSTRACT

 Skin wound healing is a biological 

complex phenomenon that presents in four 

classical phases: homeostasis, inflammation, 
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proliferation and remodeling. Fibroblasts are 

present from the end of the inflammatory 

phase to complete tissue epithelization. The 

cellular mechanisms that drive this process 

have not yet been fully elucidated. Dermatan 

sulfate is the main skin glycosaminoglycan 

acting on fibroblast proliferation and 

modulation of fibrogenic activity. Dermatan 

s u l f a t e  i s o l a t e d  f ro m  m a r i n e  

invertebrates, such as Styela plicata, 

showed showed that they lack the effect of 

platelet aggregation and showed no bleeding 

effect in in vivo tests. Due to this background, 

the main objective of this study was to 

investigate the effects of dermatan sulfate 

from S. plicata on cell viability and migration 

of dermal fibroblasts in vitro. Mouse dermal 

fibroblasts were cultivated and used for 

viability and migration assays, in vitro, against 

different compound concentrations, at 

different times of incubation. The results 

showed that the compounds did not alter cell 

viability until 72 h of incubation and the cells 

migrated to the center of the wound after 24 h 

of incubation with 50 μg / mL. This study 

demonstrated that the dermatan sulfate 

extracted from S. plicata was effective in 

promoting and accelerating the wound 

closure process in dermal fibroblasts, in vitro. 

This agent has proved to be a potential target 

in the development of novel natural 

therapeutic agents for the treatment of 

wounds, especially those of difficult 

resolution. Keywords: Wound healing. 

Fibroblasts. Dermatan sulfate. Styela plicata.
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Resumo: Danio rerio, peixe-zebra, paulistinha ou zebrafish é um vertebrado de água doce, originário 

da Ásia, amplamente utilizado na pesquisa biomédica. Trata-se de um modelo geneticamente 

manipulável, opticamente claro, durante todo o desenvolvimento embrionário, e cuja manutenção dos 

estoques é economicamente viável. Este artigo tem por objetivo abordar as principais vantagens que 

qualificam e projetam o zebrafish, como modelo, em diferentes linhas de pesquisa na área biomédica, 

assim como elencar, no âmbito da Marinha do Brasil, possibilidades de emprego do modelo 

experimental. O peixe permite a realização de técnicas de edição e manipulação genética e a utilização 

de linhagens transgênicas do zebrafish, em estudos recentes, traz avanços à pesquisa biomédica. O 

modelo também vem sendo empregado, em pesquisa, nas áreas de biologia do desenvolvimento, 

neurociências, dentre outras, pois, devido à sua combinação única de estudos genéticos e citológicos, 

permite que seja utilizado como modelo experimental para o estudo de patologias humanas, como as 

doenças cardíacas e metabólicas, em estudos de reparo muscular esquelético, estudos 

comportamentais, estudos de mecanismos envolvidos em processos tumorais, ensaios toxicológicos, 

ensaios pré-clínicos para desenvolvimento de medicamentos e no monitoramento ambiental. A 

implantação do zebrafish no Instituto de Pesquisas Biomédicas do Hospital Naval Marcílio Dias permitirá 

a realização de ensaios in vivo utilizando, em opção aos roedores, um modelo experimental que assume 

posição de vanguarda mundial na pesquisa biomédica. 

Palavras-chave: Peixe-zebra. Sistema musculoesquelético. Toxicidade. Monitoramento ambiental. 

Desenvolvimento experimental. Preparações farmacêuticas. 
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(“time lapse”) por microscopia, utilização de 

microinjeção de corantes, indução à 

expressão a l terada de genes por  
5microinjeção de ARN-m e ADN,  além de uso 

de microscopia óptica de campo claro, 

contraste diferencial interferencial (DIC) e 
5-6imunofluorescência.  Além disso, a 

fertilização pode ser sincronizada para 

obtenção de um grande número de 
6embriões para análise bioquímica.

 O zebrafish é de fácil manipulação em 

biotérios, possui baixo custo de criação e 

manutenção e desenvolvimento rápido 

(entre 48 a 72 horas pós-fertilização evolui do 

estado ovo para larva e atinge a maturidade 

reprodutiva aos 3 meses de vida), sendo estes 

atributos considerados fundamentais para a 

utilização do modelo experimental na 

investigação de inúmeras doenças humanas. 

 Larvas de zebrafish (Danio rerio), com 

3 a 7 dias pós-fertilização (dpf ), são 

reconhecidamente úteis no estudo do 

músculo esquelético, sendo utilizadas em 
7 8-11estudos de desenvolvimento,  reparo  e 

doenças musculares, na avaliação da 

segurança de fármacos e na investigação da 

toxicidade química muscular relacionada a 

medicamentos. No estudo do arranjo de 

miofibrilas através da indução de mutações, o 

zebrafish é considerado um sistema 

interessante, constituindo modelo genético 

por seu tamanho relativamente pequeno 

(cerca de 3 a 5 cm) na fase adulta. Além disso, 

possui tempo de geração curto e cada fêmea 

pode produzir cerca de 200-300 ovos, em 

uma semana. Tais fatores permitem trabalhar 

com uma amostragem considerável, 

estatisticamente representativa e com pouca 

variabilidade genética, o que seria inviável, 

por exemplo, com a utilização de roedores 
4em testes in vivo.

 O zebra f i sh  possu i  re levante  

importância em ensaios que avaliam os 

efeitos do estresse sobre o sistema nervoso 

central e alterações comportamentais 

resultantes, estando em posição de destaque 

frente aos roedores. Isto porque, por 

exemplo, o peixe possui o hormônio cortisol, 

assim como os humanos, sendo liberado por 

glândulas situadas sobre os rins em situações 

que representem ameaça à vida. Já os 

roedores produzem, em situações de estresse, 

a corticosterona, que ocorre em baixas 
12concentrações nos humanos.

 O modelo do zebrafish oferece, ainda, a 

v a n t a g e m  d e  s e r  m a i s  p ró x i m o ,  

evolutivamente, aos humanos do que 

invertebrados como a mosca Drosophila 

melanogaster,  e dos 26.000 genes 

sequenciados no peixe, 70% destes possuem 

homológos nos humanos sendo que quando 

avaliados somente genes envolvidos em 

doenças esta homologia sobe para 84% o que 

possibilita que estudos realizados no peixe 

se jam ut i l i zados  como base  para  

entendimento de vias de sinalização, 
12regeneração musculares, por exemplo.  O 

embrião de zebrafish se desenvolve fora do 

útero e não requer operações delicadas ou 

ambiente estéril para observação ou 

processamento, como os embriões de galinha 

ou de rato. É também melhor do que o 

modelo de Xenopus laevis por ser 

transparente, permitindo observações diretas, 

estando os espécimes vivos ou fixados. O 

tamanho do embrião faz com que seja 

particularmente fácil a microinjeção, por 

exemplo, de diferentes morfolinos, que são 

modificações dos oligonucleotídeos sintéticos 

complementares a sequências específicas de 

ARNm, que bloqueiam, temporariamente, a 

síntese de proteínas específicas e, por 

conseguinte, a sua expressão gênica. A 

combinação entre a facilidade de injeção e a 

claridade óptica também permitem a 

utilização do zebrafish na análise da expressão 

de proteínas em células marcadas com GFP 

(Green Fluorescein Protein) e outros 
6fluorocromos.  Em quadro comparativo 

(Figura 2) estão dispostas as principais 

diferenças entre os modelos experimentais. 

 No Brasil, desde 1996, o número de 

grupos de pesquisa que utilizam o zebrafish, 

como modelo experimental, cresceu 

consideravelmente, tanto em relação ao 

número publicações, impacto das citações 
13quanto em colaborações realizadas.  Em 

2010 foi criada a Rede Latino-Americana do 

INTRODUÇÃO

  O primeiro relato de uso do zebrafish 

(Figura 1), como modelo experimental, 

remonta ao ano de 1955, porém, somente 

após o biólogo norte-americano George 

Streisinger publicar um estudo, no início da 

década de 1980, utilizando o modelo no 

estudo do desenvolvimento e função do 

sistema nervoso, o peixe começou a ser 

projetado para pesquisa científica. Desde 

então, devido à sua versatilidade, o zebrafish 

vem sendo utilizado por pesquisadores para 

estudo do desenvolvimento embrionário dos 
1vertebrados,  estudos em genética e, mais 

recentemente, estudos comportamentais na 

á rea  da  neuroc iênc ia .  Também a  

pesquisadora Christiane Nüsslein-Volhard 

desenvolveu vasto trabalho utilizando o 

zebrafish como modelo e atuou na 

manipulação de genes importantes para o 

desenvolvimento e formação de órgãos no 
2peixe.  Através da geração de mutantes de 

zebrafish, a pesquisadora desenvolveu ampla 

análise do efeito da falta de genes, ao longo 

desenvolvimento, porém a identificação dos 

mesmos só foi possível quando um grupo de 

cientistas da Wellcome Trust Sanger Institute 

iniciou, em 2001 e terminou em 2013, o 

sequenciamento completo do genoma do 

zebrafish. A elucidação da sequência 

genômica completa do zebrafish permite, 

atualmente, a geração de linhagens mutantes 

de forma precisa e com alta eficiência através 

de técnicas de edição gênica como o sistema 
3CRISPR/Cas9.  A robustez do modelo pode 

ser corroborada através de pesquisa na base 

de dados do Pubmed que, em julho de 2017, 

possuía mais de 30.000 trabalhos fazendo 

referência ao zebrafish.

 Os embriões de zebraf ish se 

desenvolvem externa e rapidamente e são 

opticamente transparentes até 60 horas pós-
4fertilização (hpf ).  Após esta etapa do 

desenvolvimento, o embrião começa a 

apresentar pigmentação, podendo ser 

tratado com o composto PTU (1-fenil-2-
4tiouréia) para inibição do processo.  A 

transparência óptica do embrião permite o 

estudo de divisões celulares em tempo real 
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da ciência, a simplificação do sistema em 

estudo ajuda a descoberta de mecanismos 

fundamentais, diversos grupos de pesquisa 

se voltaram para o zebrafish, pois a 

transparência do modelo animal durante seu 

desenvolvimento embrionário permite o 

rastreamento e a monitorização de células 

individuais marcadas in vivo durante longos 
20períodos,  e os resultados sugerem que a 

biologia celular de reparação do músculo 

lesionado pode ser analisada, nos embriões, 
20em tempo real.

 O processo de regeneração muscular 

compreende três principais fases: a) resposta 

inflamatória inicial e o importante papel 

desempenhado pelos macrófagos na 

fagocitose e como promotores de 

diferenciação miogênica, b) ativação e 

diferenciação das células satélites e c) 

crescimento e remodelagem do tecido 

muscular regenerado. A atividade nervosa 

também é fundamental para permitir o 

crescimento de miofibrilas regeneradas e a 

especificação dos diferentes tipos de fibras 

musculares, em particular a ativação do 

programa genético em fibras lentas. 

 O zebrafish possui um compartimento 

de células musculares precursoras (CMPs), 

que parecem ser semelhantes às células 

satélite ou células-tronco de músculo. Estas 

células precursoras persistem durante todo o 

desenvolvimento pós-embrionário, podendo 

ser utilizadas no estudo da formação do 

músculo e no processo de regeneração 
19muscular.  Estudos recentes também utilizam 

células de zebrafish em cultura como modelo 

para ensaios de células satélites e os 

resultados são encorajadores, sendo possível 

a identificação de mecanismos celulares e 

moleculares que distinguem a regulação da 

diferenciação de células de músculo e de 

crescimento entre mamíferos (por hipertrofia 

das fibras) e peixes (ambos com crescimento 
18por hiperplasia e hipertrofia das fibras).  

 No sistema muscular, há evidências de 

que a regeneração recapitula eventos 

normais de desenvolvimento, com algumas 

modificações importantes. Na regulação do 

ciclo celular, por exemplo, o tráfego de 

m e m b r a n a  e  s i m p l i c i d a d e  n o  

desenvolvimento de organismos-modelo têm 

sido usado para identificar etapas “chave”, 

processos conservados e seus reguladores. 

Portanto, estudos nestes organismos-modelo 

podem, devido à nossa herança evolutiva 
21comum, ser aplicados aos humanos.  

NO DESENVOLVIMENTO 

DE MEDICAMENTOS                    

 O modelo do peixe permite a realização, 

em larga escala, de “screening” em ensaios 

pré-clínicos de medicamentos e na 

identificação de tecidos-alvo através de 

ensaios-teste com substâncias/compostos ou 
22medicamentos.  O zebrafish forma a maior 

parte dos órgãos nas primeiras 24 hpf o que 

permite aos pesquisadores observar a 

b i o d i s t r i b u i ç ã o  e  b i o t o x i c i d a d e ,  

precocemente, durante o desenvolvimento 
23embrionário.  Estudos recentes, no zebrafish 

adulto, relatam alterações fisiológicas e 

morfológicas no tecido muscular após 
22tratamento com sinvastatina.

 A absorção do composto a ser testado 

pode ser realizada pelas guelras, pele e por via 

oral do peixe e alguns grupos desenvolveram 

técnicas que permitem dosar o composto, 

e fe t ivamente absor v ido,  ut i l i zando 
23espectrometria de massas.  O modelo 

experimental vem sendo largamente utilizado 

em ensaios pré-clínicos de medicamentos, 

como a l t e rna t i va  aos  roedores  e  

possibilitando ensaios em sistemas de 
24,4liberação em nanoescala.  A utilização de 

embriões de peixe-zebra permite a análise 

fenotípica através da detecção de alterações 

no desenvolvimento, quando em contato com 

os compostos-teste em baixas concentrações 

e a custos bem menores quando em 

comparação com ensaios em outros modelos 
25experimentais.

MONITORAMENTO AMBIENTAL

 É  cor rente  a  necess idade de 

monitoramento e acesso aos efeitos 

promovidos por diferentes compostos 

bioativos, que trazem malefícios ao meio 

ambiente ou à saúde humana através da 

Zebrafish (LAZEN), que reúne os principais 

grupos de pesquisa e laboratórios que 

utilizam o peixe como modelo. Os integrantes 

da rede atuam em diferentes linhas de 

pesquisa e, periodicamente, são realizados 

encontros, com o intuito de partilhar 

experiências e contribuir, para solucionar, em 
14conjunto, dificuldades encontradas.

ESTUDO DA FORMAÇÃO MUSCULAR                      

 No estudo da miogênese, o zebrafish se 

torna modelo de interesse, devido ao seu 

desenvolvimento rápido e temporalmente 

conhecido da musculatura: todos os 

miótomos estão formados nas primeiras 30 

hpf e células do músculo axial estão estriadas 
15até 36 hpf.  O zebrafish inicia seus 

mov imentos  com 18 hpf  e  nada 

perfeitamente após 3 dpf, iniciando, a partir 

do quinto dia de vida, o aporte de 
16alimentação exógeno.  Através de métodos 

de microscopia simples, como contraste 

diferencial interferencial (DIC), pode-se 

observar a formação dos septos entre os 

somitos e estriação perfeita ao longo do 
6embrião.  A transparência do embrião do 

peixe favorece a observação in vivo, ao longo 

do desenvolvimento, e essa característica 

permite analisar de forma dinâmica as 

mudanças estruturais em células individuais 

assim como alterações nas estruturas do 

citoesqueleto de componentes protéicos 
6-7marcados.

ESTUDO DO REPARO 

MUSCULAR                    

 Sabe-se que a proliferação e/ou 

migração celular contribuem para a 

regeneração muscular a partir de células 
17satélites,  porém, ainda não está elucidado, 

se todas as células satélites são iguais ou se 

classes distintas de células precursoras do 

músculo contribuem para diferentes aspectos 

da regeneração muscular. A dificuldade em 

imaginar o processo de reparação muscular 

no animal vivo tem envidado esforços para 

analisar as contribuições de células-tronco 
18-19musculares para o processo de reparo.  

Com base nisso, e como na maioria das áreas 
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Utilizando o modelo do zebrafish, a presença 

de contaminantes como metais pesados e 

poluentes orgânicos pode ser identificada 

tanto em indivíduos adultos quanto, 

precocemente, na fase embrionária quando 

alterações fenotípicas já podem ser 

identificadas, pois muitos destes compostos 

afetam, por exemplo, o desempenho e a 

integridade do músculo esquelético, sendo, 

portanto, este tecido, útil para evidenciar 

alterações promovidas quando da exposição 
27a compostos bioativos ou poluentes.  

CONCLUSÕES

 No âmbito da Marinha do Brasil, dentre 

as inúmeras linhas de pesquisa em que o 

zebrafish pode ser utilizado, algumas 

abordadas ao longo deste artigo, destacam-

se os estudos com células musculares 

precursoras de músculo esquelético, por 

exemplo, v isando compreender os 

mecanismos celulares e moleculares 

envolvidos no processo de reparo muscular, 

que ainda não estão bem descritos na 

literatura. Esta linha de pesquisa em 

regeneração tecidual contribuirá para o 

surgimento de terapias celulares no 

tratamento de pacientes com lesões teciduais 

de amplo espectro de diferentes etiologias, 

induzidas por exercício físico ou causadas por 

queimaduras térmicas e/ou radiológicas. 

Além disto, o zebrafish permite a realização de 

técnicas de manipulação genética e, em razão 

da grande similaridade funcional gênica com 

os humanos, pode sendo utilizado no estudo 

de doenças, auxiliando no entendimento de 

mecanismos genéticos e fisiopatológicos que 

determinam o surgimento das patologias, 

possibilitando o desenvolvimento de novas 

terapias e de fármacos mais efetivos. 

 Estudos recentes indicam a contribuição 

do zebrafish como modelo de resposta 

bioacumulação. Estudos realizados no 

modelo do zebrafish têm permitido a análise 

de efeito de compostos químicos, 
2 6func iona lmente ,  e  ao  longo do 

desenvolvimento.

 Complementarmente, l inhagens 

transgênicas do peixe podem ser utilizadas 

como sentinela, ou seja, o modelo 

experimental funciona como moderno 

biosensor, ampliando a especificidade e 

sensibilidade na detecção dos compostos de 
27interesse.  Os ensaios podem ser realizados 

no zebrafish adulto ou durante a fase 

e m b r i o n á r i a ,  a m b o s  a d e q u a d o s  

bioindicadores de poluição. Quando 

expostos a condições ambientais adversas, os 

peixes desenvolvem, espontaneamente, 

mecanismos de indução e aumento de 

expressão de genes envolvidos na 

detoxicação e proteção celular facilitando a 

adaptação dos indivíduos às adversidades. 

FIGURA 1
Zebrafish adulto.

TABELA - 1

OS MODELOS E SUAS VANTAGENS

FECUNDAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO EMBRIÃO

EMBRIÃO

PRODUÇÃO DE FILHOTES

TEMPO ATÉ A IDADE REPRODUTIVA

DROSÓFILA ZEBRAFISH CAMUNDONGO

Interna

Externo

Não transparente

100 ovos/dia

20 dias

Interna

Interno

Não transparente

10 filhotes / 2 meses

85 dias

Externa

Externo

Transparente

100 ovos/dia

60 a 90 dias
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and environmental monitoring. The 

implantation of zebrafish in the Institute of 

Biomedical Research of the Hospital Naval 

Marcílio Dias will allow in vivo tests using, as 

rodents' option, an experimental model that 

assumes the leading position in biomedical 

research worldwide. Keywords: Zebrafish. 

M u s c u l o s k e l e t a l  s y s t e m .  Tox i c i t y.  

Environmental monitoring. Experimental 

development. Pharmaceutical preparations.
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ABSTRACT
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Resumo: Na medicina tradicional, o chá das cascas do caule de Bumelia sartorum é utilizado para 

combater diversas doenças, incluindo câncer. O presente trabalho estuda evidências científicas da 

atividade antitumoral atribuída popularmente a esta espécie, buscando uma proposta do mecanismo de 

ação envolvido, além da investigação do efeito sobre células normais. Métodos: O potencial anticâncer 

foi avaliado contra diferentes linhagens de células tumorais humanas: A549, K562, Jurkat, MCF7 and 

PC3. Também foi verificado o efeito tóxico sobre linfócitos murinos normais. Resultados: Os padrões de 

ácidos palmítico e linoleico, majoritários na partição DCM, e também a partição AcOEt e a fração F5 

mostraram alto efeito inibitório sobre a viabilidade das linhagens tumorais, sendo mais ativos contra 

células do tipo Jurkat. A ação antileucêmica dessas amostras parece estar relacionada à indução da 

apoptose. Adicionalmente, a maior parte das amostras derivadas de B. sartorum, em altas 

concentrações, mostrou baixa toxidez para linfócitos normais. Conclusão: A atividade encontrada 

mostra que a abordagem etnofarmacológica na escolha de plantas para estudos pode ser útil, e os 

resultados indicam que a espécie pode ser considerada como uma potencial alternativa para a pesquisa 

de novos fármacos para o tratamento de câncer, em especial para leucemia aguda de células T.

Palavras-chave: Ensaios de seleção de medicamentos antitumorais. Bumelia sartorum. Ácidos graxos. 

Compostos fenólicos.
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científicas da atividade antitumoral atribuída 

popularmente à espécie B. sartorum, por 

meio da avaliação do potencial antitumoral in 

vitro e proposta do mecanismo de ação 

envolvido. Adicionalmente, foi verificado in 

vitro o efeito tóxico de B. sartorum sobre 

células normais.

METODOLOGIA                    

Amostras Vegetais e Padrões

 Neste trabalho foram utilizadas 

partições derivadas do extrato bruto 

metanólico das cascas do caule de B. 

sartorum , preparadas em solventes 

orgânicos de polaridade crescente, conforme 
4previamente descrito por Ruela : hexano 

(HEX), diclorometano (DCM), acetato de etila 

(AcOEt) e butanol (BuOH). Também foram 

utilizados o extrato aquoso das cascas 

(AQUO), preparado de acordo com o 
6conhecimento popular , a fração F5, derivada 

da partição AcOEt e rica em substâncias 

fenólicas, especialmente procianidinas do 
5tipo B , e ainda os padrões dos ácidos graxos 

linoleico, oleico e palmítico, majoritários na 
6partição DCM.

 As amostras vegetais e os padrões de 

ácidos linoleico e oleico foram incubados 

com as células tumorais nas concentrações 

finais de 50, 100, 150, 200 e 250 μg/ml. A 

fração F5 foi testada em 10, 25, 40, 50 e 100 

μg/ml, e o padrão de ácido palmítico em 1, 

10, 25, 40 e 50 μg/ml. Para a incubação com 

linfócitos normais foram utilizadas as duas 

maiores concentrações testadas para as 

linhagens tumorais, no intuito de determinar 

a toxidade das amostras sobre células 

normais.

Cultivo das Linhagens Tumorais

 O potencial antineoplásico da espécie 

foi avaliado estudando as seguintes 

linhagens tumorais humanas: A549 (câncer 

de pulmão), K562 (leucemia mielóide 

crônica), Jurkat (leucemia aguda de células T), 

MCF7 (câncer de mama) e PC3 (câncer de 

próstata). As células são mantidas 

criopreservadas em nitrogênio líquido e, 

após descongelamento, as mesmas foram 

cultivadas em meio RPMI 1640 (Sigma 

Chemicals®) suplementado com 10% de soro 

fetal bovino (Cultilab®). As culturas foram 

mantidas em estufa a 37°C com atmosfera 

úmida de 5% de Co .2

 Isolamento dos Linfócitos Normais 

Murinos

O isolamento das células foi realizado a partir 

do baço de camundongos da linhagem Swiss 

Webster (SW), de aproximadamente 25 g, de 
8acordo com Pinto e colaboradores.  O baço foi 

retirado do animal assepticamente e triturado 

em 5 ml de meio RPMI diluído em PBS (1:1). 

Em seguida, foram adicionados 10 ml de 

solução de ACK (cloreto de amônio 145 mM, 

bicarbonato de potássio 10 mM e ácido 

etilenodiaminotetracético 2 mM). Após 

homogeneização, centrifugação e lavagens, o 

material resultante foi ressuspendido no meio 

para a contagem das células. O trabalho teve 

aprovação prévia da Comissão de Ética no Uso 

de Animais da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, sob registro IMPPG 014.

Avaliação da Proliferação Celular 

 Os ensaios para aval iação da 

proliferação celular, tanto com linhagens 

tumorais humanas quanto com linfócitos 

normais murinos foram realizados pelo 

método colorimétrico com MTT (3-[(4,5-

d i m e t h y l t h i a z o l - 2 - y l ) - 2 , 5 -
9diphenyltetrazolium bromide]; Sigma®).

4 Inicialmente, as células tumorais (5 x 10  

células/ml) foram distribuídas em microplacas 

de 96 poços e incubadas overnight. Após, 

foram tratadas com diferentes concentrações 

de amostras ou meio de cultura (controle) 

durante 48h. Similarmente, linfócitos normais 
6murinos (2 x 10  células/ml) foram semeados 

na presença de concanavalina A 10 µg/ml. 

Após incubação das células com ou sem as 

amostras por 48 h, 20 µl de MTT (5 mg/ml em 

solução NaCl 0,9% tamponada, pH 7,4) foram  

adicionados a cada poço. Após 4 h de 

incubação, as placas foram centrifugadas, o 

sobrenadante foi descartado e os cristais 

formados dissolvidos em DMSO (200 

µl/poço). A leitura das absorvâncias foi feita 

em 570 nm. 

 Para verificar o efeito sobre as linhagens 

tumorais humanas, a citotoxidade/viabilidade 

INTRODUÇÃO

  Câncer é o nome dado a um conjunto 

de mais de 100 doenças que têm em comum 

o crescimento desordenado de células e está 

associado à ocorrência de alterações que se 

acumulam progressivamente no material 

genético de uma célula normal. Apesar das 

diversas campanhas de estímulo ao combate 

dos fatores de risco do câncer, o contínuo 

crescimento populacional, bem como seu 

envelhec imento,  a fetará de forma 
1significativa o impacto do câncer no mundo.

 A resistência à quimioterapia é um 

grande obstáculo no tratamento de pacientes 

com câncer. Estudos mostram que 

aproximadamente 70% dos pacientes são 

intrinsecamente resistentes ou desenvolvem 

r e s i s t ê n c i a  a o s  m e d i c a m e n t o s  

antineoplásicos. Esse fenômeno de 

resistência a múltiplas drogas é multifatorial, 

podendo ser conferido por uma variedade de 

mecanismos celulares, tais como defeitos na 

regulação de genes controlando a apoptose 

ou  aumento  dos  mecan i smos  de  
2desintoxicação intracelular.  Dessa forma, a 

busca por novas terapias se faz necessária, 

sendo a fitoterapia uma alternativa a ser 

considerada.

 Bumelia sartorum Mart. (sinonímia: 

Bumelia sertorum) é uma planta nativa, 

conhecida popularmente por quixaba, 

quixabeira ou rompe-gibão, cuja localização 

se estende, esporadicamente, desde o Norte 
3de Minas Gerais até o Piauí.  Com relação à 

composição química, a literatura descreve a 

abundante presença de substâncias 

polifenólicas, como catequina e epicatequina 
4e procianidinas do tipo B.

 Na medicina tradicional, as cascas do 

caule são usadas como chá em preparações 

para combater diversas doenças, como 
5 6diabetes , infecções bacterianas  e processos 

7i n f l amatór ios .  De acordo com o 

conhecimento popular, a quixabeira também 

é utilizada no tratamento de diversos tipos de 

câncer. Entretanto, nenhum estudo científico 

abordando essa aplicação terapêutica foi 

encontrado.

 O presente estudo busca evidências 
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expressos em número relativo (porcentagem 

relativa) e absoluto (número total) de células 

em cada fase do ciclo celular.

 Avaliação do Efeito sobre a Apoptose 

da Leucemia Linfocítica Jurkat 

 Seguindo o protocolo descrito pela BD 

Pharmingen®, a suspensão de células foi 

centrifugada, lavada com PBS, ressuspendida 

em 200 μl de tampão de ligação (10 mM 

Hepes; NaOH pH 7,4; 140 mM NaCl; 2,5 mM 

CaCl2 – estocado a 4ºC) e homogeneizada. 
5Em seguida, 100 μl (1x10  células) foram 

transferidos para o tubo de citometria, ao 

qual foram adicionados 2,5 μl de anexina V-

FITC (Kit BD Pharmingen®) e 1 μl de PI 100 

μg/ml. Após 15 minutos de incubação em 

temperatura ambiente e ao abrigo da luz, 

400 μl de tampão de ligação foram 

adicionados e as leituras foram feitas em 

citômetro de fluxo.

Análise Estatística

 Os testes in vitro foram realizados em 

triplicata e os resultados representam a 

média ± desvio padrão de três ensaios 

independentes. A comparação entre os 

dados foi feita utilizando o software 

GraphPad Prism®, através dos testes t de S-

student ou ANOVA seguido de Tukey, 

considerando a diferença estatisticamente 

significativa quando p< 0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO                    

 A busca de evidências científicas que 

suportem o uso popular da espécie B. 

sartorum como agente antitumoral foi 

rea l i zada  in i c ia lmente  a t ravés  da  

determinação da viabilidade celular, pelo 

ensaio do MTT, em linhagens humanas de 

diferentes tipos de câncer de grande 

prevalência no Brasil e no mundo. 

 A fim de facilitar a comparação da 

atividade para as diferentes linhagens 

testadas, foram calculados os valores de CI  50

para cada uma das amostras ativas (Tabela 1). 

Os menores valores foram observados para a 

linhagem Jurkat, nas frações AcOEt e F5 (37,2 

e 23 μg/ml, respectivamente) e nos ácidos 

linoléico e palmítico (21,8 e 23,2 μg/ml, 

respectivamente). Por esse motivo, essas 

amostras foram analisadas por citometria de 

fluxo para verificar se provocam interferência 

no ciclo celular ou no processo de apoptose 

da linhagem. 

 Dando continuidade ao estudo da ação 

antitumoral da espécie B. sartorum, avaliou-

se o efeito das frações (com maior atividade 

inibidora da viabilidade celular) sobre o ciclo 

celular da linhagem leucêmica linfocítica 

Jurkat, que se mostrou a mais sensível às 

amostras. A análise deste ensaio é feita pela 

distribuição dos núcleos de um experimento 

representativo em função da intensidade de 

fluorescência do PI, proporcional ao conteúdo 

de DNA, indicando os percentuais dos 

mesmos em cada fase do ciclo celular: núcleos 

que possuem menor quantidade de DNA 

(menor fluorescência) correspondem à fase 

G0/G1; a região intermediária representa os 

núcleos na fase S; enquanto núcleos que 

incorporaram duas vezes mais PI em relação a 

G0/G1, possuem o DNA já duplicado, 
10correspondendo à fase G2/M.  

 A análise do efeito das amostras nas 

médias dos números relativo e absoluto de 

núcleos de células Jurkat, mostrando cada fase 

do ciclo celular é visualizada na Figura 1. Esses 

n ú m e r o s  n ã o  f o r a m  a l t e r a d o s  

significativamente pelos tratamentos com a 

fração AcOEt e o ácido linoleico. A fração F5 

promoveu um leve aumento no percentual 

relativo de células na fase G0/G1, em 

comparação ao controle. O ácido palmítico 

induziu uma redução no número relativo de 

células na fase G2/M (p<0,01). Em relação ao 

número absoluto, este ácido graxo promoveu 

redução em todas as fases do ciclo celular, 

quando comparado ao controle, assim como 

o tratamento com MTX. Resultados 

semelhantes têm sido descritos para extratos 

de outras espécies ricos em substâncias 
11 12fenólicas  e para o ácido palmítico , 

utilizando esta e outras células tumorais. 

 Como a morte celular é um dos destinos 

das células que têm o ciclo celular inibido, 

neste trabalho avaliamos os efeitos das 

amostras mais ativas sobre a apoptose de 

células Jurkat. A indução de morte por 

apoptose foi sugerida pela exteriorização de 

celular foi calculada considerando os valores 

obt idos  no contro le  como 100%,  

descontados os valores dos brancos, e os 

resultados expressos em valores de CI , que 50

corresponde à concentração necessária para 

inibir 50% da viabilidade celular em 

comparação ao controle. Para os linfócitos 

murinas normais, foram testadas duas das 

maiores concentrações utilizadas para as 

linhagens de câncer, para verificar a 

citotoxidade de tais concentrações sobre 

células normais.

Avaliação do Efeito sobre Ciclo Celular da 

Leucemia Linfocítica Jurkat

 Essa análise foi realizada de acordo com 
10a metodologia de Dalmau e colaboradores  a 

fim de buscar um possível mecanismo de 

ação antitumoral desta espécie. De acordo 

com resultados prévios do teste com MTT, 

foram estudadas nesse ensaio as frações 

AcOEt (60 μg/ml) e F5 (50 μg/ml) e os 

padrões de ácidos palmítico (50 μg/ml) e 

linoleico (70 μg/ml), além de um ponto 

controle positivo de inibição do ciclo com 

metotrexato (MTX) a 10 μg/ml. As 

concentrações testadas equivalem a valores 

entre a CI  e a CI  de cada amostra. As 50 100

culturas foram preparadas em garrafas 
4contendo 30 ml de suspensão celular (5x10  

células/ml) e 6 ml de cada amostra vegetal 

nas devidas concentrações. No controle 

foram utilizados 6 ml de meio de cultura. 

Após 48 h a 37°C e 5% de CO , o volume de 2

6solução celular equivalente a 1x10  células foi 

separado, centrifugado e ressuspendido em 

500 µl de iodeto de propídio (PI – Sigma 

Chemical®) 50 μg/ml (diluído em tampão 

citrato + triton 0,3%). Após incubação de 15 

minutos, na ausência de luz, foram 

adicionados 500 µl de RNAse 100 μg/ml 

(Sigma Chemical® - solução preparada em 

tampão citrato 43 mM, pH=8,2). A leitura dos 

dados foi realizada no citômetro de fluxo 

(Thermo Fisher Scientific®, modelo Nano 

Drop). A fluorescência do PI foi analisada no 

canal FL-2 (585 ± 15 nm). A aquisição das 

células foi feita com o programa CEllquest-

Pro e a análise dos histogramas feita com o 

programa WinMDI 2.8. Os resultados estão 
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e ácido linoleico, quando comparados ao 

controle, e de 10 vezes com o ácido palmítico 

(46%). O MTX mostrou 91% das células em 

apoptose. Os resultados sugerem que o 

efeito antitumoral in vitro destas frações pode 

estar relacionado à indução de apoptose. Roy 

et al.13 apontaram que proantocianidinas 

isoladas de Vitis vinifera promovem apoptose 

principalmente através de ativação da 

caspase 3. Enquanto Cury-Boaventura e 

colaboradores14 demonstraram que ácidos 

graxos promovem morte celular para a 

linhagem Jurkat, modulando a expressão de 

genes relacionados ao ciclo celular, apoptose, 

proliferação, o estresse oxidativo, e os 

receptores de citocinas.

 O ensaio do MTT também foi utilizado 

para verificar a toxidez de todas as amostras 

sobre células normais (Figura 3), utilizando 

para isso linfócitos murinos. As frações HEX e 

DCM promoveram uma inibição da 

viabilidade dos linfócitos em 150 e 250 µg/ml, 

respectivamente, o que pode estar associado 

à presença do ácido oleico nessas amostras. 

Esse ácido graxo inibiu 60% da viabilidade 

dos linfócitos quando testado em 250 µg/ml.
15 De acordo com Cury-Boaventura et al. , 

o ácido oleico, em concentrações elevadas, 

promove apoptose e necrose de linfócitos 

humanos através da ativação de caspase 3. 
16Cury-Boaventura e colaboradores  ainda 

verificaram que a mistura de ácidos graxos do 

tipo ω-6, presente no óleo de soja, pode 

promover morte de linfócitos e neutrófilos. 

Esses autores também evidenciaram o efeito 

tóxico do ácido linoleico sobre linfócitos, 

porém esse resultado não foi observado no 

presente trabalho.

CONCLUSÕES                    

 A atividade encontrada mostra que a 

abordagem etnofarmacológica na escolha de 

plantas para estudos pode ser útil. A leucemia 

linfocítica Jurkat foi a linhagem tumoral mais 

sensível a B. sartorum, e as amostras AcOEt, 

F5, ácido linoleico e ácido palmítico foram as 

que apresentaram maior ação antitumoral in 

vitro sobre estas células, estando esta ação 

antileucêmica possivelmente relacionada à 

indução de apoptose. Vale ressaltar que as 

fosfatidilserina (FS) na membrana plasmática. 

Quando a célula está entrando em apoptose, 

um dos sinais para este processo é a 

exposição do fosfolipídio FS na face externa 

da membrana plasmática. Desta forma, ao 

incubar as células com anexina-V, esta pode 

se ligar à FS da membrana nas células que 
4estão entrando em apoptose.

 A Figura 2 ilustra os histogramas com a 

distribuição das células em função da 

marcação com anexina V-FITC, marcada com 

fluoresceína (fluorescência detectada pelo 

canal FL-1). Quanto mais a direita do gráfico, 

maior a intensidade de fluorescência da 

anexina nas células, portanto, maior a 

quantidade de células com a FS na membrana 

plasmática, isto é, células apoptóticas. A 

região do histograma mais à esquerda 

corresponde às células vivas, ou seja, que são 

a n e x i n a  n e g a t i v a s  e  c o m  b a i x a  

permeabilidade da membrana ao PI. Por esta 

figura é possível observar que houve um 

aumento de 2 vezes na proporção de células 

na região direita do histograma (células 

apoptóticas) nos tratamentos com AcOEt, F5 

TABELA - 1

Amostras

Extrato AQUO

Extrato MeOH

Fração DCM

Ácido Linoléico

Ácido Oléico

Ácido Palmítico

Fração AcOEt

Fração F5

Fração BuOH

Jurkat K562 A549

151,4

52,5

102,3

21,8

223,9

23,2

37,2

23

-

-

182

190,5

40,7

55

-

120,2

-

-

-

128,8

207,5

85

79,4

31

77,3

83,2

-

MCF7 Pc3

138

77,6

97,7

53,7

69,2

-

79

89

95,5

250

83,2

151,4

135

-

46,8

213,8

-

-

Valores de CI50 (μg/ml) das amostras derivadas de B. sartorum e padrões de ácidos graxos 

majoritários na fração vegetal obtida em diclorometano (linoléico, oléico e palmítico) sobre a 

viabilidade celular de diferentes linhagens tumorais. A CI50 corresponde à concentração 

necessária para inibir 50% da viabilidade celular em comparação ao controle. AQUO: extrato 

aquoso; MeOH: extrato metanólico; DCM: fração em diclorometano; AcOEt: fração em 

Acetato de Etila; F5: subfração derivada da AcOEt; BuOH: fração butanólica. 

Nota: os valores não informados correspondem às amostras inativas para as respectivas linhagens.
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FIGURA 1 
Número relativo (porcentagem relativa) e número absoluto (total) de 

células Jurkat em cada fase do ciclo celular. Células (5 x 104/ml) 

tratadas por 48h com as fração em Acetato de Etila (AcOEt - 60 μg/ml) 

e subfração F5 (50 μg/ml) e com os ácidos palmítico (PAL - 50 μg/ml) e 

linoleico (LIN - 70 μg/ml). Metotrexato (MTX) foi utilizado como 

controle positivo a 10 μg/ml. * p<0,05; ** p<0,01 (teste ANOVA seguido 

de Tukey). 

FIGURA 2 
Efeito das amostras de B. sartorum e do MTX sobre a apoptose de 

células Jurkat por marcação com anexina V-FITC. Células (5 x 104/ml) 

tratadas por 48h com as frações em Acetato de Etila (AcOEt - 60 μg/ml) 

e F5 (50 μg/ml) e com os ácidos palmítico (50 μg/ml) e linoleico (70 

μg/ml). Metotrexato (MTX) foi utilizado como controle positivo a 10 

μg/ml. Os histogramas mostram a ligação da anexina-V à 

fosfatidilserina na membrana plasmática.

FIGURA 3 
Efeito das maiores concentrações testadas das frações de B. sartorum 

sobre linfócitos murinos. Absorvância do controle igual a 0,881. Os 

valores sobre as barras se referem à porcentagem de inibição da 

viabilidade. * p<0,05; *** p<0,001 (teste ANOVA seguido de Tukey). 

CON: controle; AQUO: extrato aquoso; MeOH: extrato metanólico; HEX: 

fração em hexano; DCM: fração em diclorometano; AcOEt: fração em 

Acetato de Etila; BuOH: fração butanólica; OLE: ácido oléico; LIN: ácido 

linoléico; PAL: ácido palmítico; F5: subfração derivada da AcOEt.
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amostras, em sua maioria, apresentaram 

baixa toxidez aos linfócitos normais. O 

presente estudo indica que a espécie pode 

ser considerada como uma potencial 

alternativa para a pesquisa de novos 

fármacos para o tratamento de câncer, em 

especial para leucemia aguda de células T. No 

entanto, outros estudos se fazem necessários 

para avaliar os valores práticos da aplicação 

terapêutica.

ABSTRACT

 In traditional medicine, tea from the 

bark of the stem of Bumelia sartorum is used 

to struggle with different types of diseases, 

including cancer. The present work studies 

scientific evidences of the antitumor activity 

attributed popularly to this species, searching 

for a proposal of the mechanism of action 

involved, besides the investigation of the 

effect on normal cells. Methods: Anticancer 

potential was evaluated against different 

human tumor cell lines: A549, K562, Jurkat, 

MCF7 and PC3. The toxic effect on normal 

murine lymphocytes was also checked. 

Results: The patterns of palmitic and linoleic 

acids, predominant in the DCM partition, as 

well as the AcOEt partition and the F5 fraction 

showed a high inhibitory effect on the viability 

of the tumor lines, being more active against 

Jurkat type cells. The antileukemic action of 

these samples seems to be related to the 

induction of apoptosis. In addition, most 

samples derived from B. sartorum at high 

concentrations showed low toxicity to normal 

lymphocytes. Conclusion: The activity found 

shows that the ethnopharmacological 

approach in the choice of plants for studies 

may be useful, and the results indicate that the 

species can be considered as a potential 

alternative for the research of new drugs for 

the treatment of cancer, especially for T cells 
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Resumo: Em 2005, o câncer pediátrico foi considerado a segunda causa de morte no Brasil, sendo 

classificado em várias categorias. As inovações tecnológicas e farmacológicas que surgiam propiciaram 

cada vez mais, um suporte contra as doenças neoplásicas, gerando uma sobrevida de crianças com 

câncer, pela utilização de novas modalidades hemoterápicas, dos transplantes de medula óssea, 

cuidado especializado e nutrição adequada. O profissional de enfermagem que vivencia o cuidado com 

crianças portadoras de neoplasia, lida com questões de seu exercício profissional e fatores emocionais 

impactantes quando se depara com o limite a vida e morte destes pacientes. O artigo trata de um estudo 

fenomenológico, que teve como objetivo compreender o significado de cuidar de crianças portadoras 

de neoplasia para o profissional de enfermagem. Estudo qualitativo e descritivo, realizado por meio de 

14 entrevistas com profissionais de enfermagem da unidade pediátrica de um hospital universitário no 

Rio de Janeiro, respeitando os princípios éticos da pesquisa científica. Foram encontradas cinco unidades 

de significação sendo analisada pelo pensamento do filósofo Martin Heidegger. Os resultados revelam 

que o profissional de enfermagem ao cuidar de crianças portadoras de neoplasia se anuncia como um 

ser “com”, regido pela solicitude, preocupação, paciência, amor e dedicação. Os profissionais relataram 

especificidades em seus cuidados, compreendendo que estas crianças muitas vezes se deparam com a 

morte. Portanto, o cuidado de enfermagem deve ser realizado de forma responsável, ético, humanizado 

e científico, ressaltando o desempenho pautado na ciência, na legislação e na segurança do paciente 

associados ao amor e empenho a profissão.

Palavras-chave: Enfermagem pediátrica. Criança. Neoplasias.
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criar estratégias para o enfrentamento das 

situações causadoras de estresse e 

desequilíbrio emocional, tais como a morte 
3do paciente.

 Os profissionais que atuam em 

oncologia pediátrica necessitam também do 

apoio psicológico para lidar com a situação 
3de perda dentro de sua rotina de cuidado.

 Ao cuidar de crianças com câncer, a 

equ ipe  de  en fermagem necess i ta  

compreender a mor te e o morrer 

entendendo de antemão que o cuidado é 

muito diferenciado e difícil. Além disso, a 

equipe precisa saber lidar com a morte, pois 

o câncer é uma doença crônica, com 

tratamentos invasivos que podem levar a 
3criança inesperadamente à morte.

 O processo de morrer pode ser 

compreendido como o período vivenciado 

pelos pequenos pacientes desde um 

diagnóstico de doença incurável até a sua 

morte. No decorrer desse período, eles 

passam pelos estágios: negação, raiva, 
3barganha, depressão e aceitação.

 Dentro deste contexto, a empatia entre 

o ser cuidador e o ser cuidado torna-se 

importante para uma boa assistência. 

Sabendo-se que o câncer traz sofrimentos e 

expectativas diversas, que modificam suas 

vidas, sendo necessário englobar os 

familiares no cuidar, para que participem do 

cuidado em parceria com os profissionais. 

Neste sentido, torna-se fundamental um 

relacionamento paciente-profissional de 

enfermagem-família para que esse processo, 

de cuidar, permita uma inter-subjetividade na 

qual possa desvelar suas angústias 
4sentimentos e dúvidas.

 As ações de enfermagem também 

devem se voltar para o enfrentamento da 

doença para os irmãos dessa da criança com 

câncer, encorajando os pais a ajudarem os 

filhos saudáveis a terem respostas para suas 

perguntas, pois quando há um diagnóstico 

de câncer, podem ocorrer mudanças no 

comportamento saudável desse membro da 

família tais como anorexia e sentimento de 

raiva, além de instabilidade emocional e 

disputa pela atenção, problemas de 

relacionamento com os pais devido a falta de 
5atenção e aumento da ansiedade.

 A enfermagem também necessita 

interagir no processo de diagnóstico e no 

p ro c e s s o  t e r a p ê u t i c o  a t r a v é s  d o  

aperfeiçoamento de habilidades técnicas, 

diminuindo os efeitos agressivos que venham 

a afetar o desenvolvimento do ser cuidado. 

Assistir objetivando a integralidade e reunir 

crianças com o mesmo problema em grupos 

pode oportunizar momentos de promoção de 

saúde. Além disso, o enfermeiro deve ouvir as 

manifestações, dar apoio e orientar os pais a 

lidar com o filho de acordo com a fase da 
6doença em que ele se encontra.

 Para cuidar de uma criança com câncer, 

o ser cuidador deve compreender seu mundo 

particular e as etapas da infância, deve ter uma 

comunicação eficiente buscando dar aos 

clientes o suporte emocional, manutenção do 

bem estar e satisfação de suas necessidades 
5de forma ética, especializada e humanizada.

 Assim, é necessário que a equipe de 

enfermagem faça algumas reflexões a fim de 

minimizar os efeitos do câncer sobre si; 

conscientizar-se de sua condição humana, 

admitindo suas emoções e sentimentos, afim 

de que não ocorra despersonalização; 

compreender o sentido da vida e da morte 

para si, suas limitações e sua não onisciência; 

respeitar e compreender o significado das 

emoções da criança e de sua família; ter 

consciência de que estabelece padrões 

interpessoais e promover um atendimento 

interacional no qual haja uma troca de ideias a 

respeito do plano terapêutico. Por isso, deve 

priorizar o preparo do profissional, no sentido 

de proporcionar subsídios, teórico-práticos e 

também psicológicos, para que ocorra um 

envolvimento emocional adequado e não um 
7gerador de mais tensão para o cuidador.

 A partir destas considerações, o objeto 

de estudo foi definido como o cuidar de 

crianças com câncer.

METODOLOGIA                    

 Este é um estudo qualitativo, de 

abordagem fenomenológica, norteado pelo 

pensar do filósofo alemão Martin Heidegger, 

INTRODUÇÃO

  Este estudo foi extraído de um trabalho 

de conclusão de curso em Graduação em 

Enfermagem, construído a partir de 

inquietações relacionadas ao cuidar em 

enfermagem da criança portadora de 

neoplasia. Teve como objetivo compreender 

o significado de cuidar de crianças 

portadoras de neoplasia para o profissional 

de enfermagem.

 Em 2005, o câncer pediátrico foi 

considerado a segunda causa de mortes no 

Brasil e pode ser classificado em várias 

categorias. A leucemia é o tipo de câncer que 

possui a maior incidência entre as crianças 

atingindo entre 25% a 35%. Entretanto, ao 

classificar a incidência dos cânceres 

pediátricos no Estado do Rio de Janeiro, nota-

se que os carcinomas e outras neoplasias 

malignas epiteliais correspondem a 28,1% 

dos casos, seguido das leucemias com 15,0% 

dos casos, logo após vem os tumores ósseos 

malignos (13,8%), linfoma e outras neoplasias 

reticuloendoteliais (10,1%) e sarcomas de 

partes moles (7,3%). As outras neoplasias 

como os tumores renais, os tumores do 

Sistema Nervoso Central (SNC) e as 

miscelânias de neoplasia intracranianas e 

intra-espinhais correspondem juntas a 12% 
1dos casos.      

 Com o passar do tempo, e com as 

inovações tecnológicas e farmacológicas dos 

agentes que proporcionam suporte contra 

doenças, ocorreu um aumento da sobrevida 

de crianças com câncer, pela utilização de 

novas modalidades hemoterápicas e dos 

transplantes de medula óssea, além do apoio 

terapêutico e nutrição adequada. Mas o 

tratamento vem associado a muitos fatores 

adversos que necessitam de um olhar atento 

pela equipe de saúde e principalmente pelo 
2profissional de enfermagem.

 O cotidiano dos profissionais de 

enfermagem que cuidam de crianças com 

câncer propicia um grande desgaste físico e 

emocional nos profissionais, levando-os a 

adquirir problemas de saúde por conta do 
3sofrimento psíquico.     

 A equipe de enfermagem necessita 
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de uma análise em que as suposições da 

ciência, senso comum e tradições estão 

suspensos, no qual se tem o acesso direto a 
10   questões da vida cotidiana de pessoas.

 Neste estudo, a compreensão vaga e 

mediana foi elaborada a partir das unidades 

de significado, que mostraram facetas do 

cot id iano do “ser  prof i ss iona l  de 

enfermagem”, que pelas depoentes em seus 

discursos revelaram suas vivências e 

significados ao cuidar de crianças portadoras 

de neoplasia, chegando as seguintes 

unidades de significação (U.S.):

U.S.1 – TEM QUE TER ATENÇÃO, CUIDADO, 

PA C I Ê N C I A ,  P R E O C U PA Ç Ã O ,  E  

RESPONSABILIDADE COM AS CRIANÇAS.

[...] é com atenção […] maior atenção em 

tudo, em prescrição, é o, é o, como é que se 

diz? É o estado da criança, entendeu? É o 

físico, observando, né? Pra ver se há alguma 

anormalidade [...] cuidado com carinho, […], 

ter a maior paciência com elas, maior cautela. 

Beladona

[ . . . ]  A preocupação é enorme,  a  

responsabilidade maior ainda, demanda um 

cuidado extremo, uma atenção quase que 

total e intensiva que muitas vezes a gente não 

consegue oferecer aqui nesse lugar porque 

nós temos vários tipos de clínicas ao mesmo 

tempo e no mesmo setor, [...] então muitas 

vezes  eu  me s in to  ass im que a  

responsabilidade é imensa. Azaléia Rosa

 A equipe revelou através de seus 

discursos que necessita ter atenção não 

apenas com relação ao plano terapêutico da 

criança, mas em todo o seu estado geral, 

observar anormalidades, cuidar com carinho 

e ter paciência além de ter responsabilidade e 

atenção.

U.S.2–O CUIDADO É FELICIDADE, PORÉM É 

DOLOROSO; LEVA AO TRATAMENTO E 

TAMBÉM AO SOFRIMENTO, É PRAZEROSO, 

MAS É PESADO.

“[...]Ah pra mim, cuidar, acho que é uma 

felicidade ajudar o próximo,[...] acho que é 

muito doloroso, né?[...]" Rosa Amarela

“[...] é algo que [...]  eu não tô achando hoje 

uma outra palavra a não ser pesado, mas isso 

não quer dizer que não seja prazeroso, mas 

não é fácil.” Iris Azul

 O relato da equipe de enfermagem no 

cuidar de crianças com neoplasia demonstrou 

sua ambivalência no sentido de que o cuidado 

traz felicidade e prazer, porém é “pesado” e 

doloroso, pois leva ao tratamento e ao mesmo 

tempo ao sofrimento. 

U.S.3 –LIDAR COM A FAMÍLIA NO MOMENTO 

DO DIAGNÓSTICO E AMPARÁ-LA, DAR 

ORIENTAÇÕES E BUSCAR CONHECÊ-LA 

COMO SER HUMANO.

[...] você lida... é... diretamente com o 

diagnóstico, com a chegada do diagnóstico 

para essa família, então além de você tá 

cuidando desta criança, você tá amparando 

toda esta família e dando todas as orientações 

necessárias para essa família durante o 

tratamento [...]. Amor Perfeito

[...]cuidar da criança com câncer, eh, não 

envolve somente técnica, trabalho, o fazer e 

sim também buscar conhecer o outro, sua 

família, contexto em que vive em muitos 

momentos você não trabalha com a técnica e 

sim com o cuidar do ser humano e da situação 

a qual ele está inserida. Azaléia Rosa

 No cuidar de crianças portadoras de 

neoplasia, a equipe de enfermagem reafirma 

a necessidade de amparo aos familiares destas 

crianças, principalmente no momento do 

diagnóstico e fornecer todas as orientações 

durante o tratamento, buscando o agir 

técnico e humano, pretendendo conhecer o 

contexto vivencial de cada “ser familiar” e 

envolvendo-o na assistência prestada.

U.S. 4 – TEM QUE DAR VALOR A CADA 

MOMENTO, LIDAR O TEMPO TODO COM A 

MORTE DA CRIANÇA QUE NEM SEMPRE TEM 

FUTURO, QUE NÃO TEM O AMANHÃ, É 

PENSAR NO PRESENTE.

“[...]acho que tem que dar valor a cada 

momento, deles […].” Rosa Amarela

“[...] essa crianças vem pra cá e é uma criança 

que você sabe que talvez não tenha futuro[...] 

ela não tá se preocupando com o amanhã 

para ela o que importa é o momento ela é 

que introduziu a ideia da existência a fim de 
8apreender o ser em toda a sua essência.

 Esta pesquisa foi desenvolvida em um 

hospital no Estado do Rio de Janeiro, na 

unidade de pediatria, sendo os sujeitos da 

investigação 14 profissionais da equipe de 

enfermagem do setor em questão, todas do 

sexo feminino, sendo1 auxiliar, 4técnicas e 9 

enfermeiras, de uma equipe composta por 39 

profissionais. Os critérios de inclusão 

abrangeram os profissionais de enfermagem 

com a prática do cuidado há pelo menos um 

ano de crianças com neoplasia. O período de 

captação dos dados foi de novembro de 2011 

a março de 2012.

 Para a realização das entrevistas foi 

utilizado um dispositivo digital para gravar os 

depoimentos como estratégia de captação 

das falas, após a autorização dos depoentes. 

As entrevistas foram ouvidas e transcritas 

logo após a sua gravação, para que não se 

perdesse a subjetividade do momento do 

encontro fenomenológico. A questão 

orientadora neste estudo foi: "Como é para 

você cuidar de crianças com neoplasia?”.     

 Para a entrada em campo foi solicitada 

a autorização da chefia de enfermagem do 

hospital e obtida a aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do hospital sob o nº 2799/ 

2010. 

 Os participantes da pesquisa foram 

orientados acerca da condição de sujeitos de 

estudo, do papel desenvolvido pelo 

investigador, do objetivo do trabalho, da 

questão orientadora, assim como do sigilo de 

seus nomes por ocasião da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Seguindo nessa linha, os sujeitos foram 

nominados através de pseudônimos de 

nomes de flores, a fim de manter a 

privacidade e o anonimato, respeitando-se 

assim os preceitos éticos e bioéticos da 
9pesquisa científica com seres humanos.

RESULTADOS                    

 A compreensão vaga e mediana, 

segundo Heidegger, consiste em um 

entendimento preliminar guiado por falas de 

depoentes, ou seja, é o período pré-reflexivo 
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11 para a prática assistencial desse cuidado. 

DISCUSSÃO                    

 Para conhecer o mundo histórico dos 

depoentes, a historiografia e historicidade, 

faz-se necessár io compreender os 

acontecimentos, suas condições existenciais 

e temporais, pois a historicidade vai resgatar 

as origens do ser e é o modo de ser da 
12história.  Neste trabalho, foram registrados 

os relatos das circunstâncias da vida e da 

história de cada depoente, que permitiu 

chegar a compreensão que todas as 

entrevistadas tinham filhos sendo a metade 

delas casada. Tal construção vem ao encontro 

como pensamento dominante de que a 

e n f e r m a g e m  é  u m a  p r o f i s s ã o  

predominantemente feminina e que 

apresenta um componente maternal em suas 

atividades, justificada falsamente, porque 

mulheres seriam dotadas de qualidades 

naturais para seu desempenho, podendo 

influenciar o profissional a optar pelo cuidado 
11de crianças.

 Neste estudo, doze das depoentes 

relataram que amam ou gostam de trabalhar 

com crianças. De todas as entrevistadas, 

cinco profissionais responderam que foram 

trabalhar em pediatria por oportunidade. 

Este dado leva a reflexão sobre a questão da 

formação generalista do enfermeiro e sobre 

o fato de que muitas vezes o profissional 

busca primeiro necessidade financeira e 
2depois satisfação profissional.

 O estudo possibilitou a conceituação 

do “ser profissional de enfermagem que cuida 

de crianças portadoras de neoplasia”. Deste 

modo, foram identificados atributos para a 

constituição deste “ser”, que em seu cotidiano 

precisa ter atenção, cuidado, paciência, 

preocupação e responsabilidade. O cuidado 

traz felicidade e prazer, porém, pode ser 

doloroso e árduo quando leva ao tratamento 

com sofrimento. É importante valorizar cada 

momento deste cuidado à criança pela 

equipe de enfermagem mesmo em presença 

da possibilidade de morte. A criança 

portadora de neoplasia nem sempre terá 

futuro e bom prognóstico, mas é pensando 

no presente que existe esta necessidade de 

atualização de conhecimentos, do cuidado 

técnico, ético e humanizado pela equipe de 

enfermagem.

 A Fenomenologia é uma ciência que se 

preocupa em compreender o ser humano 

como sujeito que tem uma experiência a ser 

descoberta. Portanto, busca o sentido em 

suas palavras, além de apresentar uma visão 
8 holística sobre o ser humano.

 A Fenomenologia ontológica de 

Heidegger caracteriza-se pela linguagem 

hifenizada e permite recuperar o que foi 

esquecido e enxergar o simples que foi 

embotado e suplantado pela tecnologia 

moderna – o ser. O ser não se detém a reflexão 

lógica, ele é mostrado, o que nos leva no 

caminho de apreender, a interrogar e a 

interpretar o ser. Este se torna presente, 

m a n i f e s t o ,  e n t e n d i d o ,  p e rc e b i d o ,  

compreendido e conhecido para o homem, se 

mostrando assim como existencial e como tal, 
8essência do humano.

 Na captação dos depoimentos dos 

sujeitos entrevistados foi utilizada a entrevista 

fenomenológica, que busca saber sobre o 

sujeito, ver e observar a partir do espaço e do 

tempo de cada sujeito, captando assim, sua 

maneira de vivenciar o mundo em sua 

singularidade. Portanto, a empatia e a inter-

subjetividade são características específicas 

para este tipo de entrevista sendo importante 

abstrair-se de preconceitos a fim de penetrar 

no mundo do sujeito, envolvendo-se e 

entendendo o silêncio que representa a 
13imersão no ser.

 A equipe de enfermagem no cuidado 

diário das crianças portadoras de neoplasia 

mostra o ser que é essencialmente no mundo 

em sua característica verdadeira de ser 

humano. O ser “com”, segundo Martin 

Heidegger, caracteriza-se pelas dinâmicas 

relacionais e se mostra ao compreender a 

necessidade de estar junto de alguém, 

relacionando-se, convivendo e suprindo suas 

demandas. Portanto está presente na ação e  

interação com as crianças e seus familiares 

num contínuo sendo “com'. Este ser “com”, 

segundo o filósofo, é o constitutivo do nós e o 

uma criança com outra qualquer.” Hortência

 A equipe de enfermagem ao cuidar 

de crianças com câncer relata que deve 

valorizar cada momento da vida dos seus 

pequenos pacientes que nem sempre têm 

chance de sobrevida. Para esta equipe, as 

crianças não estão preocupadas com o 

amanhã, pois se importam mesmo com o 

momento atual.

U.S.5 – É NECESSÁRIO SE ATUALIZAR E 

TRABALHAR NÃO APENAS COM A TÉCNICA, 

MAS TAMBÉM NÃO ESQUECER O CUIDAR 

DO HUMANO.

“[...] Em termos profissional, os profissionais, é 

[...], trabalhar também com a criança com 

neoplasia a gente precisa estar se atualizando 

o tempo todo.” Iris Azul

“[...] você não trabalha com a técnica e sim 

com o cuidar do ser humano e da situação a 

qual ele está inserida, por isso que eu falei que 

é doação, renúncia, conhecer o outro, é por 

isso, que não se resume só em você conhecer 

o tumor, saber como ele se desenvolve, 

conhecer o estágio em que está, o bloco de 

quimioterapia que ela vai fazer, em que fase 

da replicação genética o tumor está e atua o 

quimioterápico, e sim em todas as questões 

emocionais e contexto que essa criança vive.” 

Azaléia Rosa

 A equipe de enfermagem parte do 

princípio que necessita de um estudo 

aprofundado, pois precisam agir em diversas 

situações, vivenciam um aprendizado e o 

tamanho das responsabilidades. Também 

revelam que há um envolvimento emocional 

enquanto pessoa e que aprendem a trabalhar 

a questão do “ser humano” que detém a 

técnica, mas também o cuidado humanizado, 

necessitando assim estabelecer laços afetivos. 

 Através da história das depoentes, foi 

identificado que a maioria das profissionais 

tinha pouco tempo de experiência em assistir 

crianças com câncer na faixa etária de 1 a 5 

anos em um total de 8 profissionais. 

Ressaltou-se, por tanto, a necessidade da 

qualificação na formação e no conhecimento 

técnico-científico do profissional de 

enfermagem, associado a um atento olhar 
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de aprofundamento teórico, dizendo que é 

necessário estudar mais e não esquecer a 

técnica.

 Ao revelar o encobrimento com 

infidelidade ao próprio eu, o profissional de 

enfermagem, ao cuidar de crianças 

portadoras de neoplasia, tende a viver de 

modo mais confortável através da falação, 

disperso na comodidade do “a gente”, na 

modalidade inautêntica de ser, sendo 

absorvido pelo mundo, vivendo em um 

mundo em que os outros estão com ele por 

cond i ção ,  po r  c a r a c t e r í s t i c a s  de  
14similaridade.

 A equipe de enfermagem que cuida de 

crianças portadoras de neoplasia também 

demonstra em suas falas a ambiguidade 

quando diz que o cuidado é “pesado”, porém 

prazeroso, dói muito, mas também é 

gratificante. A ambiguidade já subsiste na 

convivência enquanto convivência lançada 

num mundo. Contudo, esconde-se e o 

impessoal haverá sempre de objetivar que 

essa interpretação não corresponda ao 

modo de ser da interpretação do impessoal. 

Heidegger diz que é a vacilação, encastelada 

na impossibilidade de decidir sobre o que 

quer que seja, entre o próprio e o impróprio, a 

l u z  equ í voca  do  se r  e xp l i c i t ado  
14publicamente.

 Em seu discurso o “ser profissional de 

enfermagem” descobriu que o tempo e a 

finitude estão relacionados com o cuidar de 

crianças portadoras de neoplasia. Os 

profissionais relataram que a criança com 

neoplasia talvez não tenha cura, portanto 
15não é o tempo idealizado.

 Os depoentes revelaram ainda que 

para o bom desenvolvimento da terapia, a 

criança fica internada durante muito tempo, 

sendo presente desse modo o “ser” na 

existência cotidiana como aquele que é 

marcado pelo tempo. O profissional de 

enfermagem deste modo é um ser que se 

projeta no tempo no qual, para Heidegger, se 

l a n ç a  n o  e s p a ç o  a t r a v é s  d o  
15tempo/temporalidade.

 Dentro deste mesmo contexto, o “ser 

profissional de enfermagem” relata que está 

lidando o tempo todo com a ameaça de 

morte. Estas experiências na compreensão da 

transição entre vida e morte possibilitam 

muitos significados e sentidos, pelas quais  só 

serão possíveis mediante a convivência com 
15estas crianças.

 A equipe de enfermagem ressaltou que 

a primeira sensação ao saber que a criança 

tem uma neoplasia é que provavelmente ela 

estará à beira da morte.  Neste sentido, um 

véu é descoberto e uma interface entre a vida 

e morte possibilita a variabilidade de vivências 

deste “ser profissional de enfermagem” com 
15estas crianças portadoras de neoplasias. 

 O “ser profissional de enfermagem ”nem 

sempre é onipotente, pois embora tente todas 

as formas terapêuticas, em alguns casos a 

criança não sobrevive. Por este motivo a 

morte é relacionada com o finito processo de 

existência do sujeito no mundo, onde não há 

implicação para uma decisão ôntica 
15relacionada ao pós-morte.

CONCLUSÕES                    

 O “ser profissional de enfermagem” que 

cuida de crianças portadoras de neoplasia lida 

constantemente com o sujeito frente à morte. 

Deste modo, deverá buscar a compreensão 

do outro em sua singularidade e de si mesmo 

para assim minimizar seus sofrimentos e 

proporcionar uma assistência humanizada de 

forma ética e com excelência junto a essas 

crianças. 

 Ao desvelar o cotidiano do profissional 

de enfermagem como um ser no mundo que 

se relaciona e cuida da criança que luta pela 

vida e assim desafia a morte, percebe-se a 

dificuldade em compreender e aceitar a 

possibilidade de um desfecho rumo ao óbito 

na existência desta criança. 

 Os significados sobre o cuidado 

desempenhado pelas profissionais de 

enfermagem assumem uma ambigüidade, 

em virtude da gratidão e do prazer 

estabelecidos no atendimento destas 

c r i anças ,  porém poderá  to rnar- se  

emocionalmente conturbado pelo sofrimento 

e complexidade no cuidado junto à criança em 

fase terminal. As profissionais de enfermagem 

modo como os seres humanos se relacionam, 

já que o ser não é dado como um eu isolado 

dos outros. Um ser no mundo não se 

relaciona de forma isolada, pois todos estão 

s e m p r e  i n t e r a g i n d o  d e  f o r m a  
14compartilhada.

 A criança portadora de neoplasia e sua 

família no cotidiano do mundo hospitalar 

pediátrico passam pela dor do diagnóstico, 

do tratamento e seus efeitos colaterais, e 

pelas dúvidas e incertezas do efeito 

terapêutico. Neste sentido, o “ser profissional 

de enfermagem” revela facetas de seu 

movimento existencial de compreensão, na 

convivência cotidiana com as crianças 

portadoras de neoplasia e sua família, pois se 

engaja com outros seres-aí e com o contexto 

em que se encontram. Desta forma, o ser 

“com” não pode ser entendido apenas como 

um simples comportamento ou atitude do 

homem, mas um dado fundamental do ser 
14humano interagindo com outros seres.

 A preocupação está relacionada com o 

ser “com”, pois é o modo do ser humano se 

relacionar, envolver-se, cuidar e se 

responsabilizar pelo outro. Ele carrega o 

sentido de solicitude, que é estar a disposição 

para cuidar do outro, e é dessa maneira que o 

“ser profissional de enfermagem” aponta que, 

ao ver a criança complicando o seu quadro 

clínico, acaba se doando para proporcionar o 

conforto e a excelência no atendimento. A 

solicitude, que tem como características 

básicas ter consideração e paciência com o 

outro, que são modos de encarnar a maneira 

como se vive com os outros, por meio de suas 
14experiências e expectativas.

 Assim, o profissional de enfermagem ao 

se relacionar, cuidar e pressupor que algo está 

para acontecer com as crianças portadoras 

de neoplasia, desvela sua solicitude ao 

interagir com o outro de maneira envolvente 

e significante.

 O profissional de enfermagem revela 

sua ambiguidade, mostrando a dualidade de 

suas vivências ao relatar que o cuidado é 

prazeroso, porém sofrido. Faz ainda uma 

projeção do cuidar de crianças com 

neoplasia, estabelecendo que é significado 
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Buscando compreender o profissional de enfermagem 

que cuida de crianças portadoras de neoplasia: um estudo fenomenológico

Seeking to understand the nursing professional 

caring for children with neoplasms: a phenomenological study

understand the meaning of caring for 

children with neoplastic disease  for the 

nursing professional. Qualitative and 

descriptive study, conducted through 14 

interviews with nursing professionals from the 

pediatric unit of a university hospital in Rio de 

Janeiro, respecting the ethical principles of 

scientific research. Five units of significance 

were found and analyzed based  on the 

thoughts of the philosopher Martin 

Heidegger. The results reveal that the nursing 

professional when caring for children with 

neoplastic disease is advertised as being 

"with", governed by solicitude, concern, 

patience, love and dedication. Professionals 

reported specificities in their care, realizing 

that these children often face death. 

Therefore, nursing care must be carried out in 

a responsible, ethical, humanized and 

scientific way, highlighting the performance 

based on science, legislation and patient 

safety associated with love and commitment 

to the profession. Key words: Pediatric 

nursing. Child. Neoplasms.
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entendem que o cuidado deve ser 

responsável, ético, humanizado e científico, o 

que de fato deve acontecer pelo 

comprometimento e seguimento de 

desempenho pautado na ciência, na 

legislação e na segurança do paciente 

associados ao amor e dedicação à profissão.

 Este trabalho possibilitou aprender os 

modos em que o profissional de enfermagem 

atua como um “ser” em seu movimento 

existencial no cuidado e na interação com as 

crianças com neoplasias e seus familiares, 

descobrindo a ambigüidade e facetas do seu 

cuidado, compreendendo que estas crianças 

são seres que se deparam muitas vezes com a 

morte. 

 Foi identificado por meio de consultas 

nas bases científicas de pesquisas em saúde 

que não há muitas discussões construídas 

pelos próprios profissionais que cuidam 

dessas crianças. Deste modo, destaca-se a 

importância da necessidade de um maior 

aprofundamento sobre esta temática, visto 

que o conhecimento e saber não são 

estáticos. 

 Neste sentido, ressalta-se a relevância 

de que novos estudos sejam realizados 

focando esta temática objetivando uma 

ampliação de discussões e ações para 

subsidiar os profissionais em seu exercício 

profissional. 

ABSTRACT

 In 2005, pediatric cancer was 

considered the second cause of death in 

Brazil, being classified into several categories. 

The technological and pharmacological 

innovations that emerged increasingly 

provided support against neoplastic diseases, 

leading to the survival of children with cancer 

by the use of new hemotherapy modalities, 

bone marrow transplants, specialized care 

and proper nutrition. The nursing professional 

who experiences care with children with 

neoplastic disease deals with issues of their 

own professional practice as well as impacting 

emotional factors when faced with the limit of 

life and death of these patients. The article is a 

phenomenological study that aims to 
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Médicas da Marinha (CPMM) e na Diretoria 

do Patrimônio Histórico e Documental da 

Marinha (DPHDM).

A LEPRA NA HISTÓRIA

 A lepra também foi conhecida ao longo 

do tempo como hanseníase, elefantíase-dos-

gregos, morbus fenicius, gafa, gafeira, gafo, 

fogo de Santo Antônio, guarucaia, jusdam, 

lazeira, macota, macutena, maalzen dos 

alemães, mal-bruto, mal-de-cuia, mal de 

Hansen, mal-de-lázaro, mal-de-são-lázaro, 

mal-do-sangue, mal-morfético, morféia.

 A designação de hanseníase foi uma 

homenagem ao médico norueguês Gerhard 

Henrik Armauer Hansen (1841-1912), que 

descobriu em 1873, o microorganismo 

causador da infecção.

 A história da lepra pode ser traçada 

através de relatos escritos em diversas épocas 

e também, pelo estudo de esqueletos 

humanos por meio da presença do DNA do 

Mycobacterium leprae no material ósseo. 

Assim como a tuberculose, a lepra deixou 

deformidades no nariz e marcas nos ossos de 
2mãos e pés.

 Ainda hoje, é discutido se a origem é 

asiática ou africana, já que existem evidências 

da doença em esqueletos descobertos no 

Egito e pelo fato da lepra ser velha conhecida 
2na Índia, China e Japão.

 A Grécia parece ter sido o primeiro país 

europeu assolado pela lepra provinda da Ásia 

Menor e, talvez, do Egito. Era designada 

como elephas  ou elefantíase pela 

semelhança da pele doente a epiderme 

espessada do elefante. O termo facies 

leonina designava o aspecto da face 
3infiltrada pela moléstia.

 O Mal de Hansen foi lentamente 

disseminando-se pela Europa, através de 

soldados, marinheiros, comerciantes e 

colonizadores infectados.

 Na Europa, no século XIII, eram tantos 

os doentes, que se estima a existência de 

aproximadamente 20 mil leprosários ou 

lazaretos. A partir do século XVII, nota-se o 

declínio da endemia e, consequentemente, a 

desativação gradual dos asilos, que 

prosseguiu ao longo do século XVIII e início do 
3XIX.

 A hanseníase, em 1870, já havia 

praticamente desaparecido em todos os 

países da Europa. A melhoria das condições 

sócio-econômicas, ao longo das Idades 

Moderna e Contemporânea, foi a principal 
3causa.

 A vinda da hanseníase para as Américas 

deve ter ocorrido entre os séculos XVI e XVII, 

trazida pelos colonizadores. Na América do 

Sul, provavelmente chegou com os espanhóis 

e portugueses, porém o fator mais importante 
3foi o tráfico de escravos.

 Não havia hanseníase entre os indígenas 

do Brasil. A doença chegou pelo litoral com os 

primeiros colonizadores portugueses e 

expandiu-se acompanhando a marcha da 

colonização. Acredita-se que os escravos 

africanos não introduziram a doença, mas 

contribuíram para sua disseminação. À época, 

os critérios adotados para comercializar o 

escravo eram muito rígidos, pois se temia 

adquirir um escravo com lesões cutâneas que 

colocassem em risco a saúde da família e de 
3outros escravos.

 No Brasil, existem relatos de que os 

primeiros casos da doença foram notificados 

no ano de 1600, na cidade do Rio de Janeiro. 

Em 1737, já eram contabilizados 300 leprosos, 

o que constituía uma ameaça à saúde pública. 

Outros focos foram identificados na Bahia e no 

Pará e, gradativamente, em outros estados.

 Atualmente, todos os países da América 

do Sul apresentam casos de hanseníase, 

porém o Brasil é o que possui maior incidência 

e prevalência no continente.

MARCOS E REGISTROS HISTÓRICOS 

NA MARINHA DO BRASIL

 O primeiro esclarecimento importante é 

o fato de que, à época, nos casos de lepra, as 

Juntas de Saúde sempre concluíam com o 

laudo de incapacidade definitiva para o SAM. 

Seus portadores eram considerados sempre 

inválidos, não podendo manter a subsistência. 

Enquanto para outras patologias os laudos 

podiam tanto ser de incapacidade temporária, 

o que retratava a possibilidade de uma 

INTRODUÇÃO

 De interesse histórico social, a presente 

revisão de casos de lepra ocorridos na 

Marinha do Brasil, no final do século XIX e 

início do século XX, tem o objetivo principal 

de estudo qualitativo. Além disso, visou uma 

abordagem da própria evolução da Ciência 

Médica em todos os seus estágios, desde a 

fase histórica das divindades e maldições até 

a atual fase científica. 

 Apesar de haver sido esclarecida a 

etiologia da lepra em tempos relativamente 

recentes, existem registros da doença em 

textos médicos, filosóficos, históricos e até 

mesmo em leis e normas antigas por toda a 

trajetória humana. Já foram encontrados 

registros desta enfermidade que datam de 

600 a.C. que procedem da Ásia e da África, 

continentes que podem ser considerados os 
1prováveis berços da doença.

 Marinheiros e soldados de outrora são, 

historicamente, conhecidos veiculadores de 

moléstias e, em passado remoto, é bem 

possível que os fenícios, os navegadores e 

comerciantes de diversas nacionalidades 

houvessem atravessado mares e trocado 

especiarias por mercadoria indesejada - a 

lepra. 

 Inicialmente, deve ser mencionado que 

o interesse neste estudo surgiu a partir de 

observação pessoal dos Autores que 

verificaram que a lepra constava da relação 

de doenças que acometiam os marinheiros 

no período de transição dos séculos XIX e XX, 

ao lado da tuberculose, beribéri, malária, sífilis 

e outras doenças sexualmente transmissíveis.

 A incidência da lepra, por certo, era 

bem menor que a das demais doenças 

mencionadas, mas sua importância decorria 

da elevada incapacidade para o trabalho dela 

decorrente, já que este diagnóstico sempre 

determinava incapacidade definitiva para o 

Serviço Ativo da Marinha (SAM) e a invalidez. 

 Foram coletados para análise os 

registros médicos periciais dos anos de 1900 

e 1901, nos arquivos históricos do 

Departamento de Perícias do Hospital Central 

da Marinha (HCM). Atualmente, esses 

arquivos permanecem no Centro de Perícias 



ARQUIVOS BRASILEIROS DE MEDICINA NAVAL

ARQ. BRAS. MED. NAVAL, RIO DE JANEIRO, VOLUME 78 N.1 JANEIRO/DEZEMBRO 2017

- PÁGINA 63 - 

Da maldição ao milagre: 

registros periciais da lepra na Marinha do Brasil

Meirelles (1797-1868), apresentou um 

trabalho inédito, no Seminário de Saúde 

Pública, publicação da Sociedade de 

Medicina do Rio de Janeiro, sob o título 

“Paralelo entre as duas espécies de 
7elefantíases, e entre estas, e a lepra”.

 Joaquim Cândido Soares de Meirelles, 

que estudou o assunto profundamente, foi o 

primeiro a descrever a lepra como uma 

patologia singular, diferenciando-a da 

elefantíase dos gregos e da elefantíase dos 

árabes, numa época em que não existia um 

conceito médico individual desta doença, por 

certo estabeleceu um marco singular em 

nossa história. Tal fato enaltece a Medicina 

Naval e é motivo de orgulho para todos os 
6integrantes do Corpo de Saúde.

 Nos registros médico-periciais da 

Marinha, observa-se nomenclatura variada: 

lepra anestésica, elefantíase leprosa, 

elefantíase dos árabes ou simplesmente 

lepra.

 Pelo interesse histórico, na presente 

revisão, os Autores destacam que, nos laudos 

de alguns inspecionados, foram registrados 

os encaminhamentos ao Hospital dos 

Leprosos, em São Cristóvão, bairro do Rio de 

Janeiro.

OS LEPROSÁRIOS HISTÓRICOS 

NO RIO DE JANEIRO

 A origem do primeiro local de 

isolamento dos leprosos, no bairro de São 

Cristóvão, remonta à administração do 

governador do Rio de Janeiro, Gomes Freire 

de Andrade, que, em 1741, determinou o 

recolhimento de 52 leprosos em casas 

localizadas nesse bairro. Após o falecimento 

de Gomes Freire, o local entrou em total 

abandono e assim o bispo Frei Antônio do 

Desterro, governador do Rio de Janeiro, 

solicitou ao rei de Portugal, a transferência 

deles para a Casa dos Jesuítas, mosteiro 

construído em 1752 para descanso e lazer 

dos religiosos, cabendo a administração do 

hospital à Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da Freguesia de Nossa Senhora 
9da Candelária.

 Em consequência da consciência 

empírica de que a doença poderia ser 

transmitida de pessoa a pessoa, diretamente 

pelo contato físico, ar, água, excrementos, 

roupas, exigia-se o isolamento dos doentes.

 Os fami l iares  quando não os 

abandonavam totalmente, evitavam ao 

máximo o relacionamento, alguns se 

comunicando apenas por carta ou bilhete 
10postal.

 O Hospital dos Leprosos sofreu, ao 

longo do tempo, vários problemas de ordem 

financeira e administrativa. 

 A par desses problemas, outros fatores 

com certeza influenciaram a transferência do 

hospital. Era necessário garantir a segurança 

do monarca, e não era adequada a vizinhança 

do Hospital de Leprosos com o Palácio Real, 

na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. 

 Além disso, o aumento da população do 

Rio de Janeiro, que nem sempre conseguia 

h a b i t a ç õ e s  a p ro p r i a d a s ,  t a m b é m  

representava outra ameaça, já que o povo por 

vezes também tentava invadir a área do 

hospital. 

 Finalmente, havia a necessidade de 

manter aquartelados os batalhões de tropas 

portuguesas, aqui chegadas em outubro de 

1817, para dar maior segurança à família real. 

 Essa transferência para área inicialmente 

considerada adequada e viável foi executada 

através de um mandado real, com auxílio da 

Marinha e facilitando a posse de propriedade 

da Ilha das Enxadas, na Baía de Guanabara, no 

Rio de Janeiro. 

 Em 1808, a Ilha das Enxadas era 

propriedade do Capitão Felipe Antonio 

Barbosa, que cedeu a ilha por determinação 

do Príncipe Regente, para instalação do 

Hospital dos Marinheiros Ingleses, em virtude 

da vinda da esquadra britânica que 

acompanhara a Família Real Portuguesa ao 

Brasil.

 Atualmente, a Ilha das Enxadas pertence 

à Marinha do Brasil, onde está estabelecido o 

Centro de Instrução Almirante Wandenkolk 

(CIAW), organização militar de ensino 

destinada a ministrar cursos de formação para 

serviço militar inicial, de especialização e de 

aperfeiçoamento técnico-profissional para 

recuperação, ou a de incapacidade definitiva.

 Em casos de incapacidade temporária 

era concedido um período de Licença para 

Tratamento de Saúde (LTS), objetivando a 

recuperação clínica com consequente 

aptidão para retorno às atividades laborativas 

militares. Ao contrário, quando não se podia 

assegurar a cura, o laudo pericial era a 

incapacidade definitiva para o SAM. As 

principais causas de incapacidade definitiva 

eram tuberculose acompanhada pela sífilis e, 

em relação às doenças que causavam 

incapacidade temporária, o beribéri era 
4-5prevalente, seguido pela sífilis e malária.

 Assim, como a atividade marinheira a 

bordo das naus requeria uma permanência 

prolongada em ambientes confinados, fator 

que facilitava a disseminação de doenças 

infectocontagiosas (ou consideradas assim à 

época, como o beribéri), tornava-se 

necessário o afastamento desses militares 

doentes, para a manutenção do estado de 

higidez do restante da tripulação.

 A coleta dos registros levou em conta 

que a lepra foi, durante muito tempo, 

confundida com a sífilis nos seus diversos 

estágios. Também foi estabelecido esse 

diagnóstico em casos de prováveis 

d e r m a t o s e s  a l é r g i c a s ,  f ú n g i c a s ,  

neurofibromatose, psoríase, leishmaniose 

tegumentar americana, linfomas cutâneos e 

mesmo tuberculose cutânea. Deve ser 

relembrado que a escassez de métodos 

complementares então disponíveis conduzia 

a diagnósticos muitas vezes imprecisos.

 Além disso, os Autores observaram, em 

breve revisão histórica, que até a primeira 

metade do século XIX são utilizadas nos 

textos médicos, nomenclaturas de difícil 

sistematização: mal de Lázaro, elefantíase 

dos gregos, elefantíase dos árabes, 

elefantíase leprosa, morfeia e a lepra como 
6uma mesma doença.

 Em relação à Medicina Naval, merece 

destaque o registro histórico de que, em 

1831, o cirurgião mineiro, médico da Santa 

Casa de Misericórdia, patrono do Corpo de 

Saúde da Marinha, Cirurgião-Mor da 

Armada, Joaquim Cândido Soares de 
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9jesuíta, em São Cristóvão.

 Em 1940, a Irmandade altera o nome 

do hospital para Hospital Frei Antônio, em 

homenagem ao religioso que mais labutou 

pela sua fundação. 

 Em 1941, com o advento do 

tratamento antibiótico, passou a ser 

desnecessário o isolamento dos pacientes, 

mudando a conduta dos pacientes para 

sempre. A maior dificuldade foi reverter o 

estigma associado à doença. 

 Atualmente, o Hospital Frei Antônio 

mantém alguns poucos pacientes, que não 

tem família para acolhê-los.

 A instituição atravessou séculos 

praticando benevolência e apoio aos 

pacientes constituindo um Monumento a 
9Lázaro, em termos históricos.

 Em 1913, quatro anos depois de deixar 

a direção da saúde pública, Oswaldo Cruz 

advertia quanto ao perigo do alastramento 

da lepra, “a filha mais velha da morte”, e 

relançou o projeto de isolamento dos 

leprosos numa colônia agropecuária a ser 
10criada na Ilha Grande, Rio de Janeiro.

MARCA HISTÓRICA 

DE ABANDONO E SOFRIMENTO

 A “morte antes da morte”, como os 

antigos egípcios denominavam a lepra, 

representou até pouco tempo uma 

significativa definição, pois, realmente, não 

há solidão, não há tortura, que se compare 

com ao terrível sofrimento do doente 

confinado, que vai muito além do simples 

padecimento físico.

 Esta doença tem a tradição de um 

castigo ou maldição divina desde os tempos 

bíblicos. A lepra (em hebraico: tzaraat) era 

uma palavra usada para várias doenças de 

pele. Em outros casos, a mesma palavra 

significava manchas em roupas ou paredes, 

que hoje poderíamos chamar de fungo ou 

m o f o ,  e m  s u m a ,  a l g o  q u e  e r a  

cerimonialmente impuro. Uma vez o 

indivíduo considerado impuro pelo 

sacerdote, conforme instruções explícitas no 

Antigo Testamento,era afastado do convívio 
11dos demais cidadãos.

 Foram introduzidas algumas normas as 

quais os leprosos tinham que seguir: usarem 

roupas distintivas, uma longa túnica, um 

chapéu cônico e luva, com a finalidade de 

esconder ao máximo as marcas da doença e 
12evitar o contágio.

 Era obrigatório o uso do sino, guizo ou 

matraca que anunciavam a sua aproximação e 

possibilitava que as pessoas não infectadas se 

afastassem da sua presença.

 Abaixo a transcrição de Sermão 

ministrado na Missa do Leproso, ritual 

medieval de exclusão dos portadores da 

doença: Proíbo-te que algum dia entres em 

igrejas ou vás ao mercado, ou a um moinho, 

ou a uma padaria, ou em quais quer reuniões 

de pessoas. Proíbo-te também que algum dia 

laves tuas mãos ou mesmo quaisquer de teus 

pertences em fonte ou corrente de água de 

qualquer tipo; e se tiveres sede terás que 

beber água da tua caneca ou qualquer outro 

recipiente. Proíbo-te também que algum dia 

saias sem a tua roupa de leproso, para que 

possas ser reconhecido pelos outros; e não 

poderás sair de tua casa descalço. Proíbo-te 

também, onde quer que estejas, de tocar 

qualquer coisa que desejes comprar, a não ser 

com um bastão ou um cajado para apontar o 
11que queres.

 A expansão da doença pela Europa, 

com aumento significativo dos casos fez surgir 

espaços específicos para os doentes, 

conhecidos como leprosários ou lazaretos, 

possibilitando assim a segregação. Instalado 

fora dos limites da cidade, ou em regiões 

isoladas, dificultava ao máximo os eventuais 

contatos entre os portadores de lepra e a 

sociedade.

 Em muitos leprosários e asilos, os 

confinados viviam em condições precárias. As 

visitas ocorriam à distância, por meio de um 

parlatório: um local ao ar livre, delimitado por 

duas cercas de arame farpado, com 

aproximadamente um metro e meio de 

distância entre elas, formando uma espécie de 
13corredor.

 Os filhos sadios de hansenianos eram 

retirados dos pais e internados nos 

preventórios, instituições semelhantes a 

oficiais de diversos Corpos e Quadros da 

Marinha. O CIAW recebeu esse nome em 

homenagem ao Almirante Wandenkolk, 

primeiro Ministro da Marinha no regime 

republicano e um dos pioneiros da 

estruturação de ensino especializado na 

Marinha.

 Apesar do planejamento inicial, o local 

escolhido foi considerado desastroso. Havia 

dificuldades de logística, já que a água e os 

alimentos tinham que vir do continente. Além 

disso, o solo insular não era adequado para o 

cultivo de frutas, hortaliças e legumes. As 

habitações que puderam ser construídas 

revelaram-se inadequadas e, além de tudo 

não havia sequer um local apropriado para 

enterrar os mortos. 

 Os membros do Conselho de 

Administração procuraram um local para 

mudança e, finalmente, após cinco anos de 

buscas, o príncipe regente Dom Pedro 

reconheceu o estado inaceitável do hospital 

na Ilha das Enxadas e autorizou, em 12 de 

setembro de 1822, uma mudança planejada 

para a Ilha de Bom Jesus na mesma Baía de 
9Guanabara.

 A nova mudança para a Ilha de Bom 

Jesus ocorreu em 3 de fevereiro de 1823 e as 

dificuldades foram ainda maiores. No período 

de 1823 a 1831, durante o reinado de Dom 

Pedro, o novo hospital nunca teve sequer um 

médico .  Já  naque la  época ,  hav ia  

superpopulação de pacientes, a dieta 

oferecida era inadequada e as duas únicas 

enfermarias não respeitavam a separação de 

homens, mulheres, crianças e os diferentes 

graus da doença. A cena do dia a dia no novo 

hospital constituía imagem por certo 

deplorável, mesmo para os padrões da 

época. Assim, não surpreende que fossem 

frequentes as fugas como sinal de 
9descontentamento dos pacientes.

 O Conselho de Administração do 

hospital solicitou então ao governo 

permissão para regressar à antiga casa em 

São Cristóvão e finalmente, em 18 de 

fevereiro de 1833, os pacientes e a 

administração retornaram ao hospital de 

hanseníase, localizado no antigo mosteiro 
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H. Major que “mesmo hoje o médico, com o 

laboratório e o microscópio à mão, e mil anos 

de experiência atrás de si, nem sempre 
11diagnostica corretamente o mal”.

 Ao ser constatada a doença, 

considerada uma impureza, seu portador era 

afastado do convívio dos demais cidadãos. O 

Antigo Testamento deu instruções explícitas 

para quem tivesse a lepra diagnosticada pelo 

sacerdote: "As vestes do leproso, em que está 

a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos 

serão desgrenhados; cobrirá o bigode e 

clamará: Imundo! Imundo! Será imundo 

durante os dias em que a praga estiver nele; é 

imundo, habitará só; a sua habitação será 
11fora do arraial".

 De acordo com o Antigo Testamento da 

Bíblia, uma pessoa leprosa era considerada 

imunda: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: "O 

homem que tiver na sua pele inchação ou 

pústula, ou mancha lustrosa (mancha 

brilhante), e isto nela se tornar como praga de 

lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a 

um de seus filhos, sacerdotes. O sacerdote 

lhe examinará a praga na pele; se o pêlo na 

praga se tornou branco, e a praga parecer 

mais profunda do que a pele da sua carne, é 

praga de lepra; o sacerdote o examinará e o 
11declarará imundo".

 Numa interpretação mais atual e 

científica, parece claro que, quando um 

leproso era “pur i f icado” e,  ass im, 

pronunciado pelo sacerdote, é provável que 

a condição fosse auto limitante e não 

verdadeiramente lepra: “Sendo considerados 

puros, o homem ou a mulher voltavam ao 

sacerdote e eram aspergidos sete vezes com 

sangue de uma ave limpa molhado num 
11ramo de hissopo ou pau de cedro”.

VISÃO ATUAL DA DOENÇA             

 A lepra é uma doença infecto-

contagiosa crônica, curável desde as décadas 

de 1940 e 1950, causada pelo bacilo de 

Hansen  (My cobac t e r i um l ep rae ) ,  

microrganismo identificado pelo médico 

norueguês Gerhard Henrik Armauer Hansen, 
12em 1873.

 É uma doença granulomatosa 

adquirida principalmente durante a infância 

ou no início da vida adulta. Há uma 

predominância do sexo masculino sobre o 

feminino e parece haver uma relação inversa 

entre a cor da pele e a gravidade da doença. 

Assim, os negros africanos têm uma maior 

suscetibilidade à doença.

 O Mycobacterium leprae é uma 

bactéria em forma de bastonete identificada 

pela sua propriedade de álcool-ácido 

resistência, característica associada à 

composição de sua parede celular e embora 

possa crescer in vivo em camundongos e 

tatus, causa doença exclusivamente em seres 

humanos e não pode ser cultivada in vitro.

 Manifesta-se por meio de lesões 

cutâneas anestésicas e distúrbios neuríticos, 

evoluindo, de acordo com o grau de 

resistência dos enfermos, seja para a 

regressão espontânea, seja para o 

agravamento progressivo do quadro clínico, 

com comprometimento gradual dos nervos 

sensitivos da pele e de troncos nervosos, a 

mucosa das vias respiratórias superiores, 
14olhos e vísceras.

 A transmissão da doença ainda 

apresenta aspectos obscuros, entretanto, a 

transmissão interpessoal é a regra. Admite-se 

que ocorra, sobretudo em condições de 

contato íntimo e prolongado, por contágio 

direto: indivíduos com infecção do tipo 

multibacilar, disseminam milhões de bacilos 

por meio de perdigotos, muco nasal e lesões 

ulceradas que podem atingir a pele ou 

mucosa (sobretudo a nasal) da pessoa sadia e 

penetrar no organismo através de soluções de 

continuidade ali presentes. Apesar das portas 

de entrada não estarem bem definidas, 

incluem também a ingestão de alimentos ou 
14água.

 Durante séculos, foram diversas as 

teorias que explicavam a origem da lepra. Na 

I d a d e  M é d i a  c o n s i d e r a v a m - n a  

simultaneamente uma doença contagiosa e 

hereditária, ou oriunda de uma relação sexual 
3consumada durante a menstruação.

 A descoberta, por Hansen, de uma 

bactéria, que seria a única fonte de contágio, 

acarretou a adoção de medidas profiláticas 

orfanatos, mas também estigmatizadas. 

Muitas famílias nunca mais se reencontravam.

A LEPRA NA TRADIÇÃO BÍBLICA    

 Nos tempos bíblicos, na Judéia, 

acreditava-se que a doença tinha origem em 

um castigo por um pecado, ou uma mostra 

de desaprovação divina. 

 A igreja cristã primitiva disseminava 

esta crença e, pouco a pouco, a doença 

chegou a equiparar-se a um castigo por um 

pecado para o qual apenas o sofrimento era a 

resposta adequada e a Graça, a única 

possibilidade de cura, com a imerecida e 

imprevisível intervenção divina.

 Segundo o relato do texto Sagrado, 

quando os israelitas, guiados por Moisés, 

deixaram o Egito (1200 ou 1400 a.C.), 

atravessaram o Mar Vermelho e caminharam 

em direção à “Terra Prometida”. Levaram, na 

histórica travessia, a lepra, que haviam 

conhecido na terra dos faraós e que agora 
11chegaria à sua Canaã.

 Parece interessante que no Levítico – 

um dos livros bíblicos do Pentateuco – o texto 

sagrado deixou bem claro as “leis sobre o 

discernir da lepra dos homens” (capítulo 13) e 

“leis para a purificação dos leprosos” (capítulo 
1114).

 Fica evidente aqui uma associação da 

religião com a doença. Todo o capítulo 13, 

com seus 59 versículos, é dedicado ao exame 

dos enfermos, deixado a cargo dos 

sacerdotes, pois tal flagelo era visto como 

uma expressão da ira divina.

 Apesar de a lepra ser uma doença 

bíblica por excelência, é certo que as 

manifestações ass im descr i tas não 

compreendiam, entretanto, apenas o mal de 

Hansen de hoje, mas sim um certo número de 

dermatoses, tais como o vitiligo, a psoríase, o 

eczema, as lesões acrômicas, o líquen, a 

esclerodermia, o quelóide e variadas micoses.  

É natural e perfeitamente compreensível que 

os hebreus antigos confundissem a lepra com 

outras doenças de pele. A riqueza do 

acometimento da pele e das mucosas 

associou-a fortemente à dermatologia. A este 

respeito escreveu muito sensatamente Ralph 

Da maldição ao milagre: 

registros periciais da lepra na Marinha do Brasil



ARQUIVOS BRASILEIROS DE MEDICINA NAVAL

ARQ. BRAS. MED. NAVAL, RIO DE JANEIRO, VOLUME 78 N.1 JANEIRO/DEZEMBRO 2017

- PÁGINA 66 - 

Da maldição ao milagre: 

registros periciais da lepra na Marinha do Brasil

classificação precisa que desse conta das 

diferentes manifestações clínicas da lepra, do 

ponto de vista clínico, bacteriológico, 
15imunológico e evolutivo.

 A apresentação clínica tem o início 

insidioso e indolor acometendo o sistema 

nervoso periférico, com parestesias, 

dormência e erupções cutâneas maculosas 

transitórias evoluindo para fraqueza e atrofias 

musculares, dor neurítica intensa, perda da 

sensibilidade, espessamento dos nervos 

periféricos e contratura das mãos e pés. As 

lesões cutâneas variam de máculas 

anestésicas hipopigmentadas, pápulas, 

placas, nódulos, espessamento difuso da pele 

e úlceras. A facies leonina ocorre pelo 

espessamento, nódulos e placas que 
15deformam o rosto do paciente.

 Na Antiguidade, as primeiras medidas 

terapêuticas aplicadas por médicos-

sacerdotes consistiam em sacrifícios de 

animais, banhos com sangue de aves e até 

ingestão de serpentes cozidas ao vinho e 

especiarias, acreditando-se que, como esses 

répteis mudavam periodicamente a pele, 

teriam ação benéfica sobre a epiderme do 
16paciente.

 Ao término do Império Romano, o 

Imperador Constantino (285-337), foi 

acometido pela doença, que segundo a 

crença, consequente às perseguições contra 

os cristãos. Foi aconselhado banhar-se com 

sangue de 3000 crianças. O Imperador 

recusou o sacrifício das crianças, ficando 

então curado quando o Papa Silvestre o 
12converteu ao Cristianismo.

 Ao longo dos séculos, foram inúmeras 

as  tentat ivas  de cura através de 

medicamentos que se mostravam ineficazes: 

mercúrio, sais de ouro, iodo, bromo, 

antimônio, arsênico, ácido carbólico e 

emprego de cauterização com ervas 

medicinais. Eram utilizados, também, banhos 

a vapor, associadas a dietas especiais, 

laxantes e medicamentos eméticos, além da 

técnica de banho de contraste, de uma água 

muito quente passando de imediato para 
16uma banheira com água gelada.

 Entre as diversas substâncias utilizadas, 

que apresentavam alguma resposta 

medianamente eficaz, era o óleo de 

chaulmoogra, extraído de sementes de 

plantas nativas principalmente da Índia. Livros 

milenares do budismo já mencionavam o 
16consumo pelos leprosos.

 Como é possível a recuperação 

espontânea da doença, é difícil afirmar 

quantas curas deveu-se a um tratamento 

ativo.

 Em 1854, o óleo de chaulmoogra foi 

introduzido na medicina ocidental para o 

tratamento da lepra, tornando-se o único 

medicamento disponível até a introdução da 
16sulfona (Promin®).

 A utilização do óleo de chaulmoogra 

marcou a terapia da lepra até o início da 

e x p e r i m e n t a ç ã o  h u m a n a  c o m  o s  

medicamentos sulfônicos. Este óleo era 

obtido a partir de sementes do gênero 

Hydrocarpus, originária principalmente na 

Índia. Era utilizada há vários séculos na 

medicina oriental e foi introduzida pelos 

britânicos na medicina ocidental. Podia ser 

administrada por via oral ou hipodérmica. Seu 

uso para alcançar efeito terapêutico tinha que 

ser utilizado por período prolongado, 

ocasionando efeitos colaterais desagradáveis 

principalmente náuseas e vômitos. A 

administração por via hipodérmica era 
16extremamente dolorosa.

 Eram inúmeras as crenças, costumes e 

tratamentos empíricos entre os doentes de 

lepra, no passado à procura da cura. Em 1838, 

no Hospital dos Leprosos do Rio de Janeiro, 

sem nenhuma base científica, foi realizada 

uma experiência que resultou na morte de um 

paciente que voluntariamente deixou ser 

picado por uma cascavel, acreditando-se que 

o veneno da serpente teria efeito terapêutico 
16na doença.

 Em 1921, o Serviço de Saúde Pública 

dos Estados Unidos da América, estabeleceu 

um leprosário na cidade de Carville, na 

Lousiana, que serviu como uma instituição 

para doentes com hanseníase e constituiu-se 

em um dos principais centros de pesquisa 
16científica na busca da cura para a doença.

 Em 1941, o médico norte-americano 

que assegurassem o controle da doença pela 

segregação do doente.

 Atualmente, a doença é de maior 

prevalência nos países de climas quentes e 

úmidos como na África, sudeste da Ásia, 

América do Sul e Central.

 São  os  segu in tes  os  f a to res  

predisponentes ou de risco: residir em área 

endêmica, pobreza, desnutrição, parente 

consanguíneo com a doença e contato com 
15tatus silvestres infectados.

 A infecção pelo bacilo, contudo, não 

implica obrigatoriamente na aquisição da 

doença, que depende do grau de resistência 

de cada indivíduo e de peculiaridades do 

bacilo de Hansen: alta infectividade e baixa 

patogenicidade, ou seja, capacidade de 

infectar grande número de pessoas, mas de 

desenvolver-se como doença em pequeno 

número de infectados.

 O espectro clínico da lepra depende 

exclusivamente da capacidade do hospedeiro 

desenvolver imunidade celular eficaz contra o 

M. leprae. O microrganismo poderá invadir 

os nervos periféricos, multiplicar-se e infectar 

as células endoteliais e fagocíticas em 

diversos órgãos. A apresentação clínica 

consiste no desenvolvimento de granuloma e 

o paciente poderá apresentar um estado 

reacional.

 Atualmente, o espectro granulomatoso 

da lepra é caracterizado através de quatro 

formas clínicas da doença: indeterminada, 

tuberculóide, dimorfa e virchoviana. Com o 

objetivo de simplificar o diagnóstico, a 

Organização Mundial de Saúde adotou outra 

classificação que distingue as categorias 

bacilífera (multibacilares) e não-bacilífera 

(paucibacilares).

 A primeira, responsável pela cadeia de 

transmissão quando não tratada, caracteriza-

se pela presença de grande número de 

bacilos no indivíduo infectado. Na segunda 

categoria, o Mycobacterium leprae ocorre de 

maneira escassa, apresentando até mesmo 

resu l tado negat ivo para o exame 
14laboratorial.

 Ao longo dos séculos XIX e XX, houve 

várias tentativas de se estabelecer 
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desfazer o milenar estigma imputado ao 

enfermo. A proposta foi oficializada pelo 

governo federal por meio do Decreto nº 

76.078, de 4 de agosto de 1975, que alterou a 

denominação da Divisão Nacional de Lepra 

para Divisão Nacional de Dermatologia 

Sanitária, e da Campanha Nacional Contra a 

Lepra para Campanha Nacional Contra a 
19Hanseníase.

 Após vinte anos, por meio da Lei nº 

9.010, de 29 de março de 1995, foi 

determinada pelo governo federal a 

substituição do termo “lepra” e seus 

derivados na linguagem empregada nos 

documentos oficiais da administração 

centralizada e descentralizada da União e dos 
19Estados-membros.

 Além do interesse puramente histórico, 

a lepra permanece como um enigma 

biológico a ser desvendado e motiva algumas 

hipóteses interessantes que fundamentam 

um trabalho incessante em vários centros de 

pesquisa.

CONCLUSÃO                     

 A lepra ou hanseníase pode ser 

considerada uma doença modelar na História 

da Medicina. É uma das patologias 

endêmicas que causaram maior medo à 

humanidade, seja da morte, seja do 

isolamento social.

 Assim, a História mostra a origem da 

doença atribuída a maldições e castigos 

divinos com proscrição dos doentes. Apesar 

disso, ao final, a ciência revelou sua real 

etiologia, combatendo o afastamento da 

sociedade e possibilitando a cura.

 Por tudo isso, poderia hoje parecer 

mesmo desmedido o interesse por doença 

infecciosa de causa já conhecida e 

tratamento bem estabelecido, porém, ainda 

constitui uma condição de suma gravidade, já 

que atinge jovens e crianças e pode deixar 

em alguns casos sequelas graves e 

irreversíveis, que constituem importante fator 

de incapacidade para o trabalho.  

 Entretanto, em tempos de novíssimas 

doenças como a transmitida por zikavírus e a 

febre chikungunya, atuais problemas 

enfrentados no Brasil, a visão histórica da lepra 

pode ajudar a compreender como apenas a 

ciência pode propiciar a solução eficaz para 

problemas de saúde pública. 

 Dessa forma, foi mais uma vez provado 

que ao médico, para uma eficaz atuação, não 

só sobre o indivíduo doente, mas sobre a 

comunidade onde a doença está inserida, é 

necessária uma visão científica e social. 

 Saber a história da lepra no mundo é 

vislumbrar a trajetória humana em busca da 

cura das doenças. Nos tempos bíblicos, a 

partir de uma compreensão divinatória - a 

doença como castigo infligido ao pecador - 

buscou-se um tratamento por rituais de 

expiação, mas o pouco entendimento da 

patologia impediu sua erradicação. 

 Os médicos, como cientistas, devem 

perseguir uma assimilação da doença a partir 

de evidências e, apenas dessa forma, poderá 

ser obtida uma abordagem terapêutica eficaz, 

como aconteceu com o mal de Hansen. 

 Os determinantes históricos e sociais 

das doenças ajudam a entender suas causas, 

sua evolução e tornam possível uma real ação 

de cura e controle. Por outro lado, os 

profissionais de saúde não devem ignorar as 

repercussões da patologia sobre a sociedade 

e deve buscar atuar também sobre elas. 

 A pesquisa dos registros periciais da 

lepra proporciona uma experiência de 

conhecimento útil e atual de como a doença 

incidia em certos momentos e repercutia 

sobre a capacidade laborativa dos pacientes. 

Isso permite acompanhar toda a sua trajetória 

até a possibilidade de cura e controle social.

 A Medicina Pericial pode atuar como um 

instrumento de controle, favorecendo a 

detecção, o acompanhamento longitudinal 

da quantificação de casos, bem como a 

aferição de sua consequência sobre a 

capacidade de trabalho dos indivíduos 

afetados.

 Em conclusão, apesar das muitas 

conquistas que já foram alcançadas, a lepra 

ainda não é uma batalha vencida em nosso 

país e, no século XXI, como decisão 

estratégica, deve ser mantida a meta de 

erradicar não só o mal de Hansen, mas todas 

Guy Henry Faget (1891-1947) e seu staff 

revolucionaram o tratamento da lepra com a 

descoberta do Promin®, um composto 

sulfônico, que ficou conhecido como o 
17“milagre de Carville”.

 Com o advento da sulfona para o 

tratamento no início da década de 40, 

tornou-se possível o controle da doença e o 

isolamento compulsório dos doentes de lepra 

foi abolido, por lei, em todo o Brasil, no ano 

de 1954. O tratamento desde então é 
18realizado em nível ambulatorial.

 Porém, após décadas de segregação, 

muitos preferiam continuar nos leprosários, 

porque não tinham para onde ir e nem como 

se sustentar. 

 Em 1950, a utilização de dapsona 

tornou-se o tratamento de escolha em 

C a r v i l l e ,  p o r é m  c o m  o  t e m p o ,  

eventualmente, começou a desenvolver 

resistência.

 Na década de 1970, foi utilizado o 

primeiro regime de tratamento multidroga 

com sucesso. Atualmente, o tratamento com 

terapia específica é realizado através de uma 

associação de medicamentos, denominado 

poliquimioterapia (rifampicina, dapsona e 

clofazimina), que erradicam o bacilo, impede 
18a transmissão e conduz à cura.

 A profilaxia consiste no diagnóstico 

precoce e na utilização do BCG por via 

intradérmica dos contatos intradomiciliares. A 

vacina BCG, além dos efeitos imunizantes na 

tuberculose, tem sido relatado efeito protetor 

contra outras micobactérias como, por 

exemplo, a causadora da hanseníase.

 Em 1909, dois pesquisadores do 

Instituto Pasteur, Albert Calmette (1863-1933) 

e Camille Guerin (1872-1961), comunicaram 

o desenvolvimento de um bacilo de virulência 

atenuada que possuía capacidade 

imunizante contra a tuberculose. Após uma 

série de testes, o BCG (Bacilo Calmette-

Guerin) passou a ser regularmente utilizado 
5como vacina.

 No Brasil, a substituição do vocábulo 

lepra por hanseníase foi proposta 

inicialmente na década de 1970, no Estado de 

São Paulo, por acreditar-se que isso ajudaria a 
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as doenças infecto-parasitárias. 

NOTA DE ESCLARECIMENTO                 

 Embora haja uma proscrição atual do 

termo “Lepra”, nos documentos oficiais dos 

Serviços de Saúde do Ministério da Defesa, os 

Autores mantiveram a denominação histórica 

da doença, segundo os documentos 

analisados.
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