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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO

O trabalho teve como objetivo identificar parasitas
contaminantes de hortaliças comercializados próximos
(≤300 m) e em unidades de ensino da zona Leste de
Porto Velho – RO entre os anos de 2012 e 2013. Utilizouse o método de sedimentação espontânea de Hoffman,
Pons & Janer (1934) e adaptados de Dall'stella (2006).
Os resultados mostram que houve amostras com
contaminação e que, dos comércios n:16 (100%)
analisados, n:5 (31%) estavam contaminados e, das
unidades de ensino n:3 (100%) analisadas, n:2(66%)
PALAVRAS-CHAVE: verduras,

apresentaram contaminação por parasitos. Os ensaios
de sanitização realizados, não foram satisfatórios.
Conclui-se que houve parasitos de origem fecal,
revelando a necessidades de medidas mitigatórias.

contaminação, parasitos.

ANALYSIS OF PARASITIC CONTAMINATION AND TESTING OF VEGETABLE CROPS SANITIZING PRESENT IN
TRADES AND UNITS OF PUBLIC EDUCATION OF THE CITY OF PORTO VELHO-RO

ABSTRACT

The study aimed to identify contaminants parasites of
vegetables crops marketed nearby (≤ 300 m) and in
teaching units of the east area of Porto Velho - RO
between the years 2012 and 2013. We used the
method of spontaneous sedimentation of Hoffman,
Pons & Janer (1934) and adapted Dall'stella (2006).

Key-words: vegetables crops, contamination, parasites.

The results show that there were samples with
contamination and that the trades n: 16 (100%)
analyzed, n = 5 (31%) were contaminated, and of the
teaching units n: 3 (100%) analyzed, n: 2 (66%) were
contaminated with parasites. The tests of sanitizing
performed, were not satisfactory. It was concluded
that there were parasites of fecal origin, revealing the
need for mitigation measures.
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Introdução
A saúde é um completo bem estar associado a diversos fatores, dentre eles, a alimentação
(OMS, 1948 apud Scliar, 2007). Com isso, a nutrição adequada, com valores nutricionais e de
sanitização, é indispensável para o desenvolvimento humano. Dos alimentos indicados para a
nutrição, os vegetais são amplamente recomendados como parte da alimentação diária pelos
conteúdos nutricionais, sais minerais e fibras alimentares (SILVA, 2005).
Estudos mostram que a implantação das hortaliças em refeições escolares promove a
melhora da saúde dos alunos. No entanto, esses alimentos podem conter cistos de protozoários,
ovos, larvas de helmintos e outros que podem servir como via de transmissão de parasitas
(SOARES, 2006 apud SIMÕES et al., 2001). E de acordo com Zaidem (2004), as infecções
parasitárias que são de diferentes origens e provêm de associações entre seres vivos e parasitos,
podem provocar assim alterações físicas, mentais e emocionais, interferindo na qualidade de
vida.
Segundo Unicef (1998) apud Carrillo et al. (2005), um dos grandes problemas da saúde
pública mundial são as enteroparasitoses que atinge 30% da população, tendo sua maior
prevalência nos países em desenvolvimento devido ao baixo nível socioeconômico, as precárias
condições de saneamento básico entre outros fatores. Dados que foram observados na área de
estudo. Castro et al. ( 2004), citam que as parasitoses no Brasil representam um sério problema
de saúde pública devido a fatores que estão relacionados com a qualidade de vida das pessoas
como: saneamento básico e medidas pessoais de higiene. Além disso, idade, nível
socioeconômico e grau de escolaridade influenciam na frequência de enteroparasitos. Desta
forma, levantar e identificar se há agentes contaminantes na alimentação humana é relevante
para a saúde pública.
Materiais e Métodos
A pesquisa foi realizada na Zona Leste do município de Porto Velho – RO (Fig. 01) em 2012
e 2013.

As coletas amostrais a análises das hortaliças foram realizadas no laboratório do

Instituto Federal de Rondônia, Campus Calama. As amostras de unidades escolares (n=3) e de
comércio (n=16) em torno de ≤ 300 m foram avaliadas em etapas (Fig. 02).
Os levantamentos parasitológicos e ensaios de sanitização, realizados em triplicatas pelo método
de sedimentação espontânea de Hoffman, Pons & Janer (1934) adaptados de Dall'stella (2006),
seguidas da observação em microscopia óptica a 400x, seguiram a sequencias (Fig. 02):

01- Coleta

02 -Lavagem

03- Sedimentação de Hoffman
A- H2O corrente

04- Centrifugação

B – H2O com hipoclorito

C – H2O destilada

05- Avaliação microscópica
Resultado
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adaptadas da SEDAM e Google maps, 2013.
Para os ensaios amostrais de sanitização realizaram-se a lavagem com água corrente,
lavagem em solução com cloro ativo a 2% e com água destilada (Fig. 02, A, B e C). Todos os
resultados foram tabulados de forma sistemática.
Resultados e Discussão
Os resultados mostram que, para as amostras dos comércios n:16 (100%), n:5 (31%)
apresentaram contaminação por parasitas como Entamoeba coli n:2(40%), Endolimax nana n:2
(40%) e Balantidium coli n: 01(20%), e com casos de amostras contaminadas por mais de um
parasita. Quanto às unidades de ensino (n:3) analisadas, n:2(66%) apresentaram contaminação

por parasitos. Destas amostras, n: 7(100%), n:3 (42,86%) apresentaram contaminação por
E.histolytica n:2(28,57%), E.coli n:1(14,28%), Giardia sp. n:1(14,28%) e S. stercoralis n:1(14,28%)
(Fig. 03; Tabela 01).
Tabela 1: Parasitas intestinais detectados em
hortaliças presentes em comércios e escolas
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Figura 03: Número de unidades (ensino e
comércios) analisados e representações
dos números de amostras contaminadas e
não contaminadas identificadas na zona
Leste do município de Porto Velho,
Rondônia em 2012 e 2013.

Parasitas
Entamoeba histolytica
Ascaris lumbricoides
Entamoeba coli
Endolimax nana
Balantidium coli
Giárdia sp.
Strongyloides
stercoralis
Amostras com dupla
contaminação

Comércios
n
%
01
9,5
01
9,5
03
27
03
27
03
27
-

Escolas
n
%
02
28,57
01
14,28
01
14,28

-

-

01

14,28

-

-

02

28,59

Os contaminantes (Fig. 03 e Tabela 01) representam um possível indicador de problema de saúde
pública em diferentes fases de desenvolvimento, vias de infecção, tecidos e órgãos. Para Castro
(2004), em função dos diferentes formas e locais de infecção, as enteroparasitoses
comprometem o estado nutricional de crianças e jovens parasitados e, por consequência, o
crescimento e o desenvolvimento das funções cognitivas, principalmente em fase escolar. É
importante ressaltar que pesquisadores como Fonseca e Silveira (2009), destacam que públicos
infantis acometidos por parasitoses intestinais, principalmente presentes em escolas, são
ocasionados por quadros de subnutrição e desnutrição, gerando na maioria das vezes diarreias
prolongadas, fatores que levam a déficits no desenvolvimento físico e intelectual, problemas que
estão ligados com baixos aproveitamentos e rendimentos escolares.
Conclusões
A pesquisa obteve a constatação que houve contaminação de amostras de hortaliças por
08 diferentes espécies de parasitos de origem fecal, que os ensaios de sanitização não foram

satisfatórios para mensurar a eficiência e que há a necessidades de medidas mitigatórias para os
riscos, preservando, assim, a saúde da população.
Para a diminuição dos casos de parasitoses são necessárias melhores condições sanitárias
nas cidades, educação populacional quanto aos riscos ressaltando a higiene dos alimentos. A
presença de parasitos nos alimentos pode indicar os riscos de infecção em humanos. Os dados
identificando a presença de parasitos também sugeriram a relevância das hortaliças na
transmissão de parasitoses intestinais, assim como a necessidade da implantação de medidas
sócio-educativas que propiciem uma melhoria na qualidade higiênico-sanitária desses alimentos.
(Gregório et al., 2012).
Instituição de Fomento
CNPq e IFRO, Campus Calama.
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RESUMO

Este estudo teve por objetivo determinar a incidência de
parasitoses intestinais e promover ações de educação
em saúde voltada aos alunos do 7º ano da Escola Dona
Sofia de Goes Monteiro, na cidade de Matriz de
Camaragibe, AL. Para tanto, entre o período de outubro
a dezembro de 2013 foram analisadas 20 amostras
fecais de escolares do 7º ano fundamental, de ambos os
sexos, com faixa etária entre 11 a 14 anos, pelo Método
de Hoffman, Pons e Janer. Paralelamente, foram
identificados alguns fatores de risco associados à
incidência das parasitoses intestinais, através da
aplicação de um questionário semiestruturado. A partir
da análise dos questionários foram elaboradas e
executadas oficinas pedagógicas sobre parasitoses
intestinais. O coeficiente geral de incidência de

parasitoses intestinais foi de 45 %, sendo mais
prevalente a infestação por Ascaris lumbricoides (11,11
%), Entamoeba coli (44,44 %) e Entamoeba histolytica
(22,22 %). A análise dos questionários revelou que 40,74
% dos entrevistados possuem água encanada em suas
residências; 51,85 % das famílias pesquisadas
apresentavam um rendimento mensal igual um salário
mínimo; 37,03 % dos pais são analfabetos; e 51,85 % dos
escolares havia realizado um exame parasitológico de
fezes a mais de ano. Este registro revela a necessidade
de ações preventivas no ambiente escolar, visando à
promoção da saúde dos escolares e indiretamente de
seus familiares.

PALAVRAS-CHAVE: Parasitoses intestinais; Educação em Saúde; Matriz do Camaragibe.

LIFTING THE BURDEN OF INTESTINAL PARASITES IN A SCHOOL ALUMNI HALL OF MOTHER OF
CAMARAGIBE/AL
ABSTRACT

. This study aimed to determine the incidence of
intestinal parasites to the students of Year 7 School
Dona Sofia de Goes Monteiro, in the city of Matriz
Camaragibe, AL. For that, between the period of
October-December 2013 fecal samples from 7
elementary school years, of both sexes, aged between
11-14 years by method Hoffman, Pons and Janer were
analyzed. Meanwhile, some risk factors associated with
the incidence of intestinal parasites, through the
application of a semi-structured questionnaire were
identified. From the analysis of the questionnaires were
developed and implemented educational workshops

about intestinal parasites. The overall incidence rate of
intestinal parasites was 45%, being more prevalent
infestation by Ascaris lumbricoides (11.11%), Entamoeba
coli (22.22%) and Entamoeba histolytica (22.22%).
Analysis of the questionnaires revealed that 40.74% of
respondents have piped water in their homes; 51.85% of
the surveyed households had a monthly income equal to
the minimum wage; 37.03% of the parents are illiterate;
and 51.85% of the students had performed one stool
testing over the years. This record reveals the need for
preventive measures in the school environment in order
to promote students' health and indirectly their families

KEY-WORDS: Intestinal Parasites; Health Education; Matriz Camaragibe

LEVANTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE PARASITOSES INTESTINAIS EM ALUNOS DE UMA ESCOLA
MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE- AL
INTRODUÇÃO
A enteroparasitose é um grave problema de saúde pública que afeta principalmente os
países de terceiro mundo acarretando quadros graves de diarreia crônica e desnutrição,
comprometendo o desenvolvimento físico e intelectual, principalmente nas faixas etárias mais
jovens da população (LUDWIG et al., 1999).
A intensidade e a disseminação de doenças parasitárias estão intimamente relacionadas
com condições de saneamento básico precárias, baixo nível socioeconômico e cultural, falta de
orientação sanitária, baixo nível de higiene, idade, entre outros fatores (CARILLO, LIMA &
NICOLATO, 2005).
A maior prevalência de parasitoses intestinais, entre crianças de regiões periféricas,
reflete uma diferença na educação, cultura, hábitos alimentares e de higiene, que as tornam mais
suscetíveis à infecção (SANTOS et al., 1999). Crianças em idade escolar são as mais acometidas e
de forma mais grave pelas parasitoses intestinais (BENCKE et al., 2006).
Segundo Prado et al. (2000), à medida que se aumenta a idade escolar, ocorre
simultaneamente um aumento no nível de infecção, pode-se atribuir a isso, uma maior interação
das crianças com o ambiente, ficando mais expostas a fatores de risco, principalmente no
peridomicílio, caso o local não possua níveis adequados de saneamento básico.
Para Barreto (2006) as crianças são as mais acometidas por estarem frequentemente
expostas “a constantes condições de reinfecção, quando essas permanecem em ambientes
favoráveis à transmissão”. Biolchine (2005) diz que: A presença de verminoses pode influenciar
negativamente o estado nutricional do hospedeiro, o que, por sua vez, afeta o crescimento físico
e os desenvolvimentos psicomotor e educacional.
Grande parte dos casos de enteroparasitoses não é diagnosticada, visto serem muitas
vezes assintomáticos, o que dificulta a determinação de sua prevalência e o controle de sua
transmissão (MANFROI, STEIN & CASTRO FILHO, 2009). A educação higiênico-sanitária, deveria
ser pauta das aulas em escolas, principalmente das regiões mais pobres, com o intuito de que as
crianças evitem a contaminação e as possíveis reincidências das parasitoses (MELO, FERRAZ &
ALEIXO, 2010).
Neste contexto, o presente estudo teve por objetivo determinar a incidência de
parasitoses intestinais em aos alunos do 7º ano da Escola Dona Sofia de Goes Monteiro, na
cidade de Matriz de Camaragibe, AL.

MATERIAIS E MÉTODO

Grupo de estudo
Este estudo foi realizado com alunos do 7º ano do ensino fundamental da Escola Dona
Sofia de Goes Monteiro, do município de Matriz de Camaragibe, Alagoas, entre o período de
outubro a dezembro de 2013.
Avaliação da incidência de parasitoses
Inicialmente, foram realizadas reuniões preparatórias com a Direção da escola,
professores e os pais das crianças que frequentavam a entidade assistencial, para a apresentação
dos propósitos da investigação. Mediante autorização da direção escolar, e após a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE pelos responsáveis legais das crianças foram
distribuídos 27 frascos coletores, previamente identificados, acompanhado de um panfleto
contendo orientações para a coleta do material. Após a coleta, as amostras fecais foram
mantidas sob refrigeração, até a realização dos exames.
Exame coproparasitológico
As amostras foram encaminhadas para o Laboratório Regional Dr Luiz Moreira, situado no
município de Matriz do Camaragibe. Foram analisados o sedimento de 20 amostras fecais,
utilizando o método qualitativo HPJ (HOFFMAN, PONS & JANER, 1934). Este método de
sedimentação espontânea permite a visualização de larvas, helmintos e cistos e protozoários, e
os resultados foram devolvidos aos pais e/ou responsáveis, por intermédio da escola. Os casos
positivos foram encaminhados ao Posto de Saúde do município.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 27 alunos participantes deste estudo, apenas sete crianças deixaram de entregar as
amostras fecais para serem analisadas, após um número de três visitas para coleta. Assim, foram
analisadas 20 amostras de fezes dos alunos participantes, sendo, 12 do sexo feminino, 30 %, e 8
do sexo masculino, 15 % (Tabela 1). A incidência geral foi de 45 %, e os parasitas encontrados
foram Ascaris lumbricoides, Entamoeba coli e Entamoeba histolytica. Estes resultados são
concordantes aos relatados por Basso et al. (2008) que verificaram a prevalência de 47 % para
Ascaris lumbricoides em escolares de Caxias do Sul, RS, no período de 1969 a 2004.
Tabela 1 - Frequência das parasitoses intestinais em 20 alunos de 11 a 14 anos, segundo o sexo,
em Matriz de Camaragibe, Alagoas, ano 2013
SEXO

NEGATIVO

POSITIVO

TOTAL

(%) DE INCIDÊNCIA

Masculino

5

3

8

15 %

Feminino

6

6

12

30 %

Total

11

9

20

45 %

De acordo Manfroi, Stein & Castro Filho (2009), as parasitoses intestinais são muito
frequentes na infância, principalmente em pré-escolares e escolares. Segundo Alves et al. (2003)
os helmintos mais frequentes são Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura e, entre os
protozoários, Giardia lamblia. Entre os nematoides, o Ascaris lumbricoides, conhecido
popularmente como lombriga, é muito comum na espécie humana, sendo o maior nematódeo
intestinal do homem e encontrado em todas as faixas etárias, com uma maior prevalência em
crianças (CIMERMAN & CIMERMAN, 2001).
Neste estudo foram observados casos de poliparasitismo, entre Entamoeba coli e
Entamoeba histolytica (Tabela 2) em 44,44 % das amostras positivas. Em seu estudo Biasi et al.
(2010), verificaram a prevalência de parasitoses intestinais em crianças de uma entidade
assistencial de Erechim/RS, durante o período de 2004 a 2008, através do método direto a fresco
e MIF e verificaram que quanto à intensidade das infecções, o monoparasitismo prevaleceu
frente ao biparasitismo e poliparasitismo, sendo identificado na população monoparasitada,
maior frequência de infecções por A. lumbricoides e G. lamblia.
Tabela 2 - Frequência e porcentagem de parasitoses intestinais em alunos em 20 alunos de
11 a 14 anos, em Matriz de Camaragibe, Alagoas, ano 2013.
PARASITOSES

FREQUÊNCIA

(%) DE INCIDÊNCIA

Ovos de Ascaris lumbricoides

1

11,11 %

Cistos de Entamoeba histolytica

2

22,22 %

Cistos de Entamoeba coli

4

22,22 %

Poliparasitismo (E. coli e E. histolytica)

2

44,44 %

Total

9

45 %

CONCLUSÃO
Para prevenir e combater as infecções por verminoses são necessários investimentos em
saneamento básico, saúde e conscientização da população, pois se não houver mudança nos
hábitos dos alunos participantes da pesquisa, nem nas condições em que vivem, certamente
ocorrerá reinfecção. É importante salientar que este trabalho é em sua essência de caráter
educativo e preventivo e que as informações estatísticas se apresentam secundariamente com o
objetivo de se estabelecer uma comparação com outros trabalhos semelhantes e assim
comprovar a influência dos fatores socioeconômicos e socioambientais na ocorrência de
enteroparasitoses em crianças e adolescentes.
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RESUMO

Arapaima gigas conhecido popularmente por pirarucu é
um dos maiores peixes de água doce da América do Sul.
No estado do Acre o pirarucu é uma das espécies de
maior importância para o cultivo, principalmente por
apresentar um crescimento rápido, boa conversão
alimentar, ótima resistência a baixo nível de oxigênio
dissolvido na água, alto índice de sobrevivência e grande
aceitação no mercado local e internacional. Com isso, o
objetivo do presente estudo é identificar a fauna
parasitária de A. gigas em sistemas de cultivo no
município de Bujari no Acre. As coletas foram realizadas
no período de outubro de 2013 a janeiro de 2014,
correspondendo à estação chuvosa na Região
Amazônica. Foram coletados 31 espécimes de A. gigas
em uma piscicultura particular no município do Bujari no

Acre, considerado o principal polo de produção aquícola
do Estado. Todos os exemplares analisados estavam
infectados com uma ou mais espécies de parasitos,
pertencentes aos taxa Nematoda, Acanthochephala,
Platyhelminthes (Classe Monogenea) e Crustacea.
Dentre esses grupos a classe Monogenea foi a mais
representativa, com uma prevalência de 88,7%,
ocorrendo nas brânquias. Em seguida vieram os
Nematoda com uma prevalência de 78%, parasitando
estômago, intestino, cecos intestinais e mesentério. Já
os Acanthochepala apresentaram uma prevalência de
21,2% e todos esses indivíduos encontrados estavam
parasitando o intestino. Os Crustacea foram o grupo
com menor prevalência, sendo encontrados nas
brânquias de apenas 17% dos indivíduos analisados.

PALAVRAS-CHAVE: Arapaima gigas, piscicultura, parasitofauna.

PARASITIC FAUNA OF PIRARUCU (ARAPAIMA GIGAS) IN FARMING CONDITIONS
ABSTRACT

Arapaima gigas common named pirarucu, is one of the
largest freshwater fish in South America. In Acre State,
Brazil, the pirarucu is one of the most important species
for fish farming, mainly by presenting a rapid growth,
good feed conversion, excellent resistance to low
dissolved oxygen, high survival rate and wide acceptance
in the local and international markets. Thus, the
objective of this study is to identify the parasitic fauna of
A. gigas in fish farming systems in the municipality of
Bujari in Acre. Sampling was carried out from October
2013 to January 2014 , corresponding to the rainy season
in the Amazon. Thirty one specimens of A. gigas were
collected in a private fish farm in Bujari, considered to be
the main center of aquaculture production in the state.
KEY-WORDS: Arapaima gigas, fish farm, parasitic fauna.

All specimens were parasitized with one or more
species of parasites belonging to the taxa Nematoda,
Acanthochephala, Platyhelminthes (class Monogenea )
and Crustacea. Among these groups the class
Monogenea was the most representive, with a
prevalence of 88.7 %, occurring in the gills. The
Nematoda with a prevalence of 78 %, parasitized the
stomach, intestine, intestinal cecum and mesentery.
The Acanthochepala had a prevalence of 21.2 % and all
the specimens were found parasitizing the intestine.
The Crustacea was the group with the lowest
prevalence being found in the gills of only 17 % of the
fish analyzed.

FAUNA PARASITÁRIA DO PIRARUCU (Arapaima gigas) EM AMBIENTES DE CULTIVO.
INTRODUÇÃO
Arapaima gigas (Schinz 1822) (Arapaimidae) popularmente conhecido como pirarucu é a
maior espécie da ictiofauna de água doce do mundo, sua distribuição geográfica é restrita à
região Amazônica (QUEIROZ; SARDINHA, 1999; QUEIROZ, 2000; FROESE; PAULY, 2008). É
considerado um peixe evolutivamente primitivo, apresentando parasitos considerados relíquias
da Gondwana (SANTOS; GIBSON, 2007). Desde o século XVIII, o pirarucu tem sido uma
importante fonte de alimentação para os habitantes da Amazônia, e devido sua exploração
intensa e sem controle causou um acentuado declínio nos estoques. Já na década de 70 o
Arapaima gigas entrou para a lista da Convenção sobre o Comercio Internacional das espécies da
Fauna e da Flora silvestre ameaçadas de extinção (CITES), com isso sua exploração deve ser
estritamente regulamentada e controlada.
No estado do Acre o pirarucu está entre as espécies de maior importância para o cultivo,
principalmente por apresentar uma boa conversão alimentar, crescimento rápido, resistência a
baixo nível de oxigênio dissolvido na água, altas taxas de sobrevivência e grande aceitação no
mercado local e internacional, tornando-o um peixe muito promissor (MOURA CARVALHO;
NASCIMENTO, 1992; GRAEF, 1995; IMBIRIBA, 1991; 2001; VAL et al., 1998).
O pirarucu apesar de ser um peixe carnívoro, quando treinado aceita muito bem uma
dieta artificial, sua respiração aérea facilita o cultivo, diferenciando-lhe dos peixes com
respiração por brânquias que são menos tolerantes a baixos níveis de oxigênio na água. Ele tem
uma alta taxa de crescimento, podendo chegar de 7 a 10 kg em doze meses de cultivo. Além
disso, é um peixe que aceita grande densidade de estocagem quando em cativeiro (ONO et al.,
2003; ONO et al., 2004; PEREIRA–FILHO; ROUBACH, 2010; NÚÑEZ et al., 2011).
Investimento na piscicultura no Acre é a proposta mais promissora do Plano de Governo,
com a implantação de novas tecnologias para produção de alevinos e reprodução de pirarucu em
cativeiro, esperando-se alcançar uma produção de 6 mil toneladas de pirarucu no Estado por
ano. Entretanto, poucos são os estudos relacionados aos padrões biológicos e ecológicos da
fauna parasitária do pirarucu.

Diante do exposto, nota-se a importância de realizar pesquisas que enfoquem a
infestação por parasitos em A. gigas de cultivo, tendo em vista que esse problema pode vir a
comprometer muito a expansão da atividade aquícola no Estado. Malta et al. (2001) afirmaram
que um dos principais fatores limitantes para o desenvolvimento, crescimento e manutenção das
populações de peixes é a ocorrência de parasitos, os quais encontram no ambiente aquático
condições favoráveis para a dispersão reprodução e continuidade do ciclo de vida, afetando a
sanidade das populações de peixes (SNIEZKO, 1974; ROBERTS, 2012). Em sistemas de cultivo, o
confinamento favorece ainda mais os riscos de infecções parasitárias (MALTA; VARELLA, 2000;
ARAÚJO et at., 2009; SANTOS; MORAVEC, 2009; GAINES et al., 2012).
O conhecimento das relações ecológicas entre os parasitos, seu hospedeiro e meio onde
vivem são muito importantes para evitar perdas econômicas significativas (LIZAMA et al., 2007).
Portanto há uma grande preocupação entre os pesquisadores em ampliar esse conhecimento
quanto às estratégias utilizadas por diversos parasitos e seus hospedeiros em ambientes
confinados (PAVANELLI et al., 2004; TAKEMOTO et al., 2009; EIRAS et al., 2010).
Contudo, se fazem necessárias investigações científicas a fim de descrever a comunidade
de parasitos de A. gigas nas suas diferentes fases de desenvolvimento, ao longo de um ciclo
hidrológico completo, podendo assim constituir informações fundamentais para o manejo dos
peixes, ampliar o conhecimento da biodiversidade de helmintos e subsidiar os programas de
desenvolvimento das Pisciculturas no estado do Acre e na Região Amazônica.
MATERIAL E MÉTODOS
As coletas foram realizadas no período de outubro de 2013 a janeiro de 2014,
correspondendo à estação chuvosa na Região Amazônica. Foram coletados 31 espécimes de A.
gigas em uma piscicultura particular no município do Bujari no Acre, considerado o principal polo
de produção aquícola do Estado.
Para análise da ictioparasitofauna os exemplares de A. gigas foram levados ao Laboratório
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Câmpus Avançado Baixada do sol.
Cada peixe foi pesado, medido (comprimento total e padrão) e fotografado. Após isso, foi
realizada uma incisão ventral, com auxílio de tesoura e pinça, onde foi feita a separação de cada

órgão em placas de Petri contendo solução fisiológica à 0,7% para exame detalhado em
microscópio estereoscópico. Os helmintos foram fixados em álcool 70%, medidos com auxílio de
ocular micrométrica e desenhados em câmara clara.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No sistema de cultivo localizado no Bujari, um total de 31 espécimes de A. gigas foram
capturados. A média de comprimento total dos peixes foi de 21,3cm e peso médio de 157,9g.
Todos os exemplares analisados estavam infectados com uma ou mais espécies de parasitos,
pertencentes aos taxa Nematoda, Acanthochephala, Platyhelminthes (classe Monogenea) e
Crustacea.
Dentre esses grupos a classe Monogenea foi a mais representativa, com uma prevalência
de 88,7%, ocorrendo nas brânquias. Em seguida vieram os Nematoda com uma prevalência de
78%, parasitando estômago, intestino, cecos intestinais e mesentério. Já os Acanthochepala
apresentaram uma prevalência de 21,2% e todos os indivíduos encontrados estavam parasitando
o intestino dos hospedeiros. Os Crustacea foram o grupo com menor prevalência, sendo
encontrados em apenas 17% dos indivíduos analisados.
Durante as coletas foi possível observar que grande parte dos exemplares que se
encontravam nos tanques de criação apresentavam natação errática, intensa produção de muco
nas brânquias, perda de peso e mortalidade, sendo estes os principais sintomas apresentados
pelos animais, quando os mesmos estão infestados com alta carga parasitária de Monogenea.
Essa alta infestação de parasitos na propriedade estudada, pode estar relacionada com a baixa
qualidade da água e manejo inadequado dos tanques.
Pesquisas realizadas em sistemas de cultivo intensivo e semi-intensivo no estado do
Amazonas demonstraram que todos os exemplares de A. gigas apresentavam algum tipo de
infecção por parasitos, sendo Monogenea, Nematoda e Acanthocephala os grupos mais
prevalentes, corroborando os resultados encontrados no presente estudo (SANTOS et al., 2008).
De acordo com Araújo et al. (2009) em sistemas naturais o padrão de infecção por parasitos em
pirarucu se manteve, sendo observada alta prevalência de Monogenea (100%), prioritariamente

nas brânquias, seguido de Acanthochephala no intestino (96,9%) e Nematoda (81,6%) na bexiga
natatória e estômago.
CONCLUSÃO
Arapaima gigas apresentou alta infestação por parasitos, sendo os mais prevalentes dos
filos Platyhelminthes (Classe Monogenea), Nematoda e Acanthochephala. De acordo com
observações realizadas durante as coletas, isto pode estar relacionado com a baixa qualidade da
água e manejo inadequado dos tanques.
AGRADECIMENTOS
À Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Acre, à Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do
Acre e Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) pelo apoio
financeiro na execução do projeto. Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC,
ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, pela bolsa de iniciação
científica concedida e ao curso de Pós-graduação em Biodiversidade e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz
por viabilizar o projeto.

REFERÊNCIAS
ARAÚJO, C.S.O.; GOMES, A.L.; TAVARES-DIAS, M.; ANDRADE, S.M.S.; BELEM-COSTA, A.; BORGES,
J. Parasitic infections in Pirarucu fry, Arapaima gigas Schinz, 1822 (Arapaimatidae) kept in a semiintensive fish farm in Central Amazon, Brasil. Veterinarski Arhiv, v. 79, p. 499-507, 2009.
EIRAS, J.C.; TAKEMOTO, R.M; PAVANELLI, G.C. Diversidade dos parasitos de peixes de água doce
do Brasil. Maringá: Clichetec, 2010. 333p.
FROESE, R.; PAULY, D. 2008. FishBase. World wide web electronic publication [Online.] Disponível
em: <http://www.fishbase.org>. Acesso em: 13 de abril 2013.
GAINES, A.P.L.; LOZANO, L.E.S.; VIANA, G.M.; MONTEIRO, P.C.; de ARAÚJO, C.S.O. Tissue changes
in the gut of Arapaima gigas (Schinz, 1822), infected by the nematode Spirocamallanusi
inopinatus (Travassos, 1929). Neotropical Helminthology, v. 6, p. 147-157, 2012.
GRAEF, E.W. As espécies de peixes com potencial para criação no Amazonas. In: VAL, L.A.;
HONCZARYK, A. Criando peixes na Amazônia. Manaus: Editora INPA, 1995. p. 29-43.

IMBIRIBA, E.P. Produção e manejo de alevinos de pirarucu, Arapaima gigas (Cuvier). 1991.
Disponível
em:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/381278/1/CircTec57CPATU. Acesso em:
31 de maio de 2013.
IMBIRIBA, E.P. Potencial de criação de pirarucu, Arapaima gigas, em cativeiro. Acta Amazonica,
v. 31, p. 299-316, 2001.
LIZAMA, M.A.P.; TAKEMOTO, R.M.; RANZANI-PAIVA, M.J.T.; AYROZA, L. M.S.; PAVANELLI, G.C.
Relação parasito-hospedeiro em peixes de pisciculturas da região de Assis, Estado de São Paulo,
Brasil. 1. Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1757). Acta Scientiarum Biological Sciences, v. 29, n. 2,
p. 223-231, 2007.
MALTA, J.C.O.; GOMES, A.L.S.; ANDRADE, S.M.S.; VARELLA, A.M.B. Infestações maciças por
acantocéfalos,
Neoechinorhynchus
buttnerae
Golvan,
1956,
(Eoacanthocephala:
Neoechinorhynchidae) em tambaquis jovens, Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) cultivados
na Amazônia Central. Acta Amazonica, v. 31, p. 133-143, 2001.
MALTA, J.C.O.; VARELLA, A.M.B. Argulus chicomendesi sp. n. (Crustacea: Argulidae) parasita de
peixes da Amazônia Brasileira. Acta Amazonica, v. 30, p. 481-498, 2000.
MOURA CARVALHO, L.O.D.; NASCIMENTO, C.N.B. Engorda de pirarucus (Arapaima gigas) em
associação
com
búfalos
e
suínos.
1992.
[Online]
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/34085/1/CPATU-CirTec65. Acesso em: 31
de maio de 2013.
NÚÑEZ, J.; CHU-KOO, F.; BERLAND, M. et al. Reproductive success and fry production of the
pauche or pirarucu, Arapaima gigas (Schinz), in the region of Iquitos, Perú. Aquaculture
Research, v. 42, p. 815-822, 2011.
ONO, E.A.; ROUBACH, R.; PEREIRA, M. F. Pirarucu Production – Advances in Central Amazon,
Brazil. Global Aquaculture Advocate, v. 6, p. 4-46, 2003.
ONO, E.A.; HALVERSON, M.R.; KUBITZA, F. Pirarucu – O gigante esquecido. Panorama da
Aquicultura, v. 14, p. 14-25, 2004.
PAVANELLI, G.C.; MACHADO, M.H.; TAKEMOTO, R.M. et al. Helminth fauna of fishes: diversity
and ecological aspects. In: THOMAZ, S.M.; AGOSTINHO, A.A.; HAHN, N.S. (Eds.). The upper Paraná
River and its floodplain: physical aspects, ecology and conservation. Leiden: Backhuys Publishers,
2004. p. 309-329.
PEREIRA-FILHO, M.; ROUBACH, R. Pirarucu, Arapaima gigas. In: BALDISSEROTTO, B.; GOMES, L.C.
(Orgs). Espécies nativas para piscicultura no Brasil. Santa Maria: Editora UFSM, 2010. p. 27-56.

QUEIROZ, H.L. Natural history and conservation of pirarucu, Arapaima gigas, at the Amazonian
Várzea: red giants in muddy waters. Tese, University of St Andrews, 2000.
QUEIROZ, H.L.; SARDINHA, A.D. A preservação e o uso sustentado dos pirarucus (Arapaima gigas,
Osteoglossidae) em Mamirauá. In: QUEIROZ, H.L.; CRAMPTON, G.R. Estratégias para manejo de
recursos pesqueiros em Mamirauá. Manaus: Sociedade Civil Mamirauá/MCT/CNPq, 1999. p. 108141.
ROBERTS, R.J. Fish pathology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012. 592 pp.
SANTOS, C.P.; GIBSON, D.I. Nilonema gymnarchi (Khalil, 1960) and N. senticosum (Baylis, 1922)
(Nematoda: Dracunculoidea): Gondwana relicts? Systematic Parasitology, v. 67, p. 225-34, 2007.
SANTOS, C.P.; MORAVEC, F.; VENTURIERI, R. Capillostrongyloides arapaimae sp. n. (Nematoda:
Capillariidae), a new intestinal parasite of the arapaima Arapaima gigas from the Brazilian
Amazon. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 103, p. 392–395, 2008.
SANTOS, C.P.; MORAVEC, F. Goezia spinulosa (Nematoda: Raphidascarididae), a pathogenic
parasite of the Arapaima gigas (Osteichthyes). Folia Parasitologica, v. 56, p. 55-63, 2009.
SNIEZKO, S.F. The effects of environmental stress on outbreaks of infectious diseases of fishes.
Journal of Fish Biology, v. 6, p. 197-208, 1974.
TAKEMOTO, R.M.; PAVANELLI, G.C.; LIZAMA, M.A.P. et al. Diversity of parasites of fish from the
upper Paraná River floodplain, Brazil. Brazilian Journal of Biology, v. 69, p. 691-705, 2009.
VAL, A.L.; SILVA, M.N.P.; ALMEIDA-VAL, V.M.F. Hypoxia adaptation in fish of the Amazon: a neverending task. South African Journal of Zoology, v. 33, p. 107-114, 1998.

DIVERSIDADE DE PARASITOS DE Colossoma macropomum EM SISTEMAS DE CULTIVO
1,4

2

1

1

3,4

M. T. Silva (PQ) ; J. S. Oliveira (IC) ; T. S. Santos (IC) ; G. P. Pinto (PQ) ; C. P. Santos (PQ)
1
Instituto Federal do Acre (IFAC) - Câmpus Baixada do Sol; Instituto Federal do Acre (IFAC) - Câmpus Xavier
3
4
Maia; Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz – Rio de Janeiro; Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e
Saúde, convênio IFAC-IOC/FIOCRUZ e-mail: maralina.silva@ifac.edu.br

1

(IC) Iniciação Científica
(PQ) Pesquisador

RESUMO

O estado do Acre, situado no sudoeste da Amazônia,
possui condições ambientais favoráveis para o
desenvolvimento da piscicultura. O tambaqui Colossoma
macropomum é considerado o segundo maior peixe de
escama da América do Sul. Atualmente é a espécie
nativa mais cultivada na Amazônia brasileira e a mais
frequente em piscicultura de todo país. É um peixe que
tem um excelente potencial de criação intensiva e
resistência aos baixos níveis de oxigênio dissolvido. No
Estado do Acre, no entanto pouco se sabe sobre os
padrões biológicos e ecológicos da fauna parasitária de
C. macropomum na região, sendo necessária a
realização de pesquisas que enfoquem as comunidades
de parasitos, em sistemas cultivo. O objetivo do
presente estudo é identificar a biodiversidade de
helmintos de C. macropomum em sistemas de cultivo

em Rio Branco e Bujari no estado do Acre, Brasil. As
coletas foram realizadas entre outubro de 2013 e
janeiro 2014, correspondendo ao período de cheia na
região Amazônica. Durante o período de coleta, foram
analisados 30 espécimes de tambaqui, dos quais 90%
encontravam-se infectados por parasitos dos taxa
Platyhelminthes (Classe Monogenea), Nematoda,
Crustacea e Ciliophora, além de ovos ainda não
identificados. O grupo mais prevalente em C.
macropomum foi Monogenea que esteve presente em
80% dos exemplares analisados, sendo sua presença
restrita às brânquias. Para Nematoda a prevalência foi
de 16,66%, tendo sido encontrados no trato digestório e
mesentério.
[A1] Comentário: foi
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DIVERSITY OF PARASITES OF Colossoma macropomum UNDER FARMING CONDITIONS
ABSTRACT

The State of Acre, situated in the southwestern
Amazon, has good environmental conditions for
the development of fish farming. The tambaqui
Colossoma macropomum is the second largest fish
of scale of South America. It is currently the native
species widely cultivated in the Brazilian Amazon
and the most frequent in fish farms from all over
the country. It has a great potential for intensive
farming and resistance to low levels of dissolved
oxygen. However, in Acre State, little is known
about the biological and ecological patterns of the
parasitic fauna of C. macropomum in the region,
thus being necessary to develop researches that
address the communities of parasites in culture
systems. The aim of this study is to identify the

biodiversity of helminths of C. macropomum under
farming conditions in Rio Branco and Bujari, Acre
State, Brazil. The fish were collected between
October 2013 and January 2014, corresponding to
the water period of the Amazon region. During the
collection, 30 tambaqui specimens were analyzed,
of which 90% were infected by parasites of the
taxa
Platyhelminthes
(class
Monogenea),
Nematoda , Crustacea and Ciliophora, apart from
unidentified eggs. The most prevalent parasite
group from C. macropomum was the Monogenea
which was present in 80 % of the specimens
analyzed, restricted to the gills. The prevalence of
Nematoda was 16.66% and they were found in the
digestive tract and mesentery.

KEY-WORDS: Colossoma macropomum, farming conditions, parasitic fauna.

DIVERSIDADE DE PARASITOS DE Colossoma macropomum EM SISTEMA DE CULTIVO
INTRODUÇÃO
A região Amazônica comporta a mais extensa rede hidrográfica do mundo, ocupando
cerca de 7 milhões de km2 distribuídos na Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru,
Suriname e Venezuela (SIOLI, 1984). A grande heterogeneidade espacial exibida pela bacia
Amazônica forma uma superfície topográfica singular, que apresenta condições ambientais
adequadas para a produção aquícola. Os corpos d’água artificiais são construídos em grandes
números na Amazônia, em função da crescente expansão da atividade aquícola na região (ONO,
2005). Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2010), na
Amazônia a aquicultura está entre as atividades mais importantes do ponto de vista econômico,
social e ambiental, contribuindo para a ampliação da produção de alimentos.
As estruturas utilizadas para cultivo de organismos aquáticos geralmente são construídas
por represamento e/ou escavação do terreno natural, sendo consideradas por Odum (1988)
como ecossistemas abertos para trocas com a atmosfera, mas fechados para trocas de nutrientes
e organismos, onde as condições abióticas e bióticas podem ser parcialmente manipuladas a fim
de garantir a sobrevivência e proporcionar a maximização do crescimento dos peixes.
O estado do Acre, situado no sudoeste da Amazônia, possui condições ambientais
favoráveis para o desenvolvimento da piscicultura, além de estar localizado em uma posição
geográfica estratégica, que possibilita acesso aos mercados asiáticos e da costa americana por
meio da rodovia interoceânica, e aos demais centros comerciais brasileiros via BR – 364 (BROWN
et al., 2002).
Em função disso, o estado do Acre lançou em 2011, o Programa de Desenvolvimento da
Piscicultura do Acre, um investimento de 53 milhões de reais que se destina a modificar a
estrutura econômica de produção local, com ações economicamente viáveis, socialmente
inclusivas e ambientalmente adequadas. A piscicultura será uma atividade econômica altamente
rentável no estado do Acre, incluindo pequenos, médios e grandes produtores em um processo
de contínuo desenvolvimento tecnológico e aumento da produtividade. Neste contexto, dentre
as espécies de maior importância para o cultivo no Estado destaca-se o tambaqui, por ser nativo

da região Amazônica, ter sabor apreciável e fácil comercialização no mercado local e
internacional.
O tambaqui Colossoma macropomum é considerado o segundo maior peixe de escama da
América do Sul, pois chega a medir 90 cm de comprimento e pesar 30 kg (GOMES et al., 2010;
LOPERA-BARRERO et al., 2011). Atualmente, o tambaqui é a espécie nativa mais cultivada na
Amazônia brasileira e a mais frequente em piscicultura de todo país, pois está presente em 24
dos 27 estados do país (LOPERA-BARRERO et al., 2011). É um peixe que tem um excelente
potencial de criação intensiva e resistência aos baixos níveis de oxigênio dissolvido.
Contudo, a criação de peixes em sistemas de cultivo exige o manejo correto em todo o
processo de criação, com o objetivo de evitar, além de outros problemas, a infestação por
parasitos, visto que a ocorrência destes é um fator determinante na perda de produtividade
(SANTOS et al., 2013).
Estudos prévios referiram parasitos de C. macropomum em sistemas de cultivo, onde o

[A2] Comentário: Quais?

confinamento favorece ainda mais os riscos de infecções parasitárias (SANTOS et al., 2013). No
entanto, no estado do Acre pouco se sabe sobre os padrões biológicos e ecológicos da fauna
parasitária de C. macropomum, sendo necessária a realização de pesquisas que enfoquem as
comunidades de parasitos, em sistemas cultivo.
Os estudos sobre a diversidade de espécies de parasitos de peixes fornecem informações
importantes sobre biologia, caracterização genética, especificidade de hospedeiros e padrões de
transmissão em ecossistemas aquáticos, além de fornecer novas informações sobre a
ictioparasitofauna.
MATERIAL E MÉTODOS
As áreas de estudo compreendem dois sistemas de cultivo, sendo eles a Piscicultura
Nordeste, localizada no município de Rio Branco e Piscicultura Cultivar em Bujari.
Para captura dos exemplares de C. macropomum foram realizadas coletas entre outubro
de 2013 e janeiro 2014, correspondendo ao período de cheia na região Amazônica. Nestes
ecossistemas foram coletados um total de 30 espécimes de tambaqui.
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Os hospedeiros foram medidos (cm) e pesados (g) e para a análise da ictioparasitofauna
foram submetidos a uma incisão ventral para separação dos órgãos. Cada órgão foi
individualizado em placas de Petri contendo solução fisiológica a 0,7% e analisado sob
microscópio estereoscópico. Os helmintos coletados nas análises foram fixados em álcool 70%
para posteriormente fazer a medição em ocular micrométrica e identificação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período de coleta, foram analisados 30 espécimes de tambaqui, dos quais 90%
encontravam-se infectados por parasitos dos taxa Platyhelminthes (Classe Monogenea),
Nematoda, Crustacea e Ciliophora, além de ovos ainda não identificados.
O grupo mais prevalente em C. macropumum foi Monogenea que esteve presente em
80% dos exemplares analisados, sendo sua presença restrita as brânquias. Segundo Varella et al.
(2003) os Monogenea são os parasitos mais frequentes em peixes cultivados. O aparelho de
fixação, haptor se prende principalmente nas brânquias causando uma série de reações no
hospedeiro, podendo leva-lo a morte por asfixia ou facilitar a penetração de agentes secundários
como fungos e bactérias (THATCHER; BRITES NETO, 1994).
Para Nematoda a prevalência foi de 16,66%, que foram encontrados nas brânquias,
intestino, estômagos, coração e bile. Nematoda são vermes bem definidos, alongados e
achatados, em sua grande maioria necessitam de um hospedeiro intermediário para completar
seu desenvolvimento. Quando adultos, costumam parasitar principalmente o sistema digestivo
dos peixes (PAVANELLI et al., 2008).
Quanto aos Crustacea sua prevalência foi de 20% nos espécimes analisados. Os animais
pertencentes a este taxon são responsáveis pela grande mortalidade dos peixes de sistemas
cultivo, como também favorecem o surgimento de agentes secundários. Sua ação sob o
hospedeiro está geralmente ligada à perda de peso, alteração comportamental e redução no
crescimento (PAVANELLI et al., 2008). Os Ciliophora presentes somente nas brânquias
apresentaram prevalência de apenas 3,33%.
Estudos taxonômicos destes parasitos estão em andamento para identificação das
espécies encontradas em C. macropomum e novas coletas estão previstas.

CONCLUSÃO
Com a realização das coletas foi possível verificar que os helmintos mais prevalentes em
C. macropomum em sistemas de cultivo são Platyhelmithes (classe Monogenea) e Nematoda. A
alta infestação de parasitos nas pisciculturas analisadas pode estar associada à baixa qualidade
da água e o manejo inadequado dos tanques.
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RESUMO
A malária é uma das importantes causa de mortandades nos países reemergentes e afeta cerca
de 250 milhões de pessoas em mais de 109 países no mundo. Um dos maiores problemas
enfrentado no controle e erradicação da malária é a resistência que o parasita vem adquirindo
aos antimaláricos tradicionais, o que incentiva a busca de novas drogas para o tratamento.
Plantas antimaláricas tem se mostrado promissoras como fonte de novos antimaláricos. Plantas
do gênero Aspidosperma spp. são conhecidas pela presença de alcalóides indólicos com notada
atividade antimalárica. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antimalárica in vitro
frente o P. falciparum de extratos obtidos de o espécies de Aspidosperma ssp. de ocorrência na
região Amazônica. Foram avaliados para atividade malárica in vitro 16 extratos e frações obtidos
de oito espécies: A. aracanga, A. desmanthum, A. marcgravianum, A. nitidum, A. sandwithianum,
A. schultesii, A. spruceanum, A. vargasii. PA o estudo in vitro foi utilizada a cepa K1 de P.
falciparum cultivada de acordo com o método de Trager e Jensen (1976). Os extratos foram
diluídos em sete concentrações e aplicados em uma microplaca de 96 poços às quais foram
adicionados suspensão de hemácias parasitadas. A placa foi incubada por 48 h a 37°C, e os
parasitas foram posteriormente avaliados por microscopia. A concentração inibitória 50% (CI 50 )
foi determinada por regressão linear com o auxílio do software Microcal Origin 8.1®. A
marcgravianum, A. nitidum e A. vargassii foram espécies que apresentaram maior atividade com
Cl 50 variando entre 0,20 e 4,38 µg/mL, valor desejável para uma substância isolada, mas aqui se
tratam de misturas complexas. Os resultados juntamente com os dados da literatura discutida
confirmam a atividade antiplasmodial in vitro de espécies de Aspidosperma usadas no
tratamento da malária no Brasil, e encorajam a continuação de pesquisas fitoquímicas e
farmacológicas nestas espécies.
PALAVRAS-CHAVE: malária, Plasmodium, extratos, Aspidosperma, antimalárica.

PLASMODIUM FALCIPARUM CULTURE IN VITRO AND TESTS ANTIMALARIAL ACTIVITY OF EIGHT
SPECIES OF ASPIDOSPERMA.

ABSTRACT
The malaria is an important cause of mortalities in the re-emerging countries and affects about
250 million people in more than 109 countries worldwide. One of the biggest problems faced in
the control and eradication of malaria is the parasite resistance to traditional antimalarial drugs
has acquired, which encourages the search for new drugs for treatment. Antimalarial plants has
shown promise as a source of new antimalarials. The genus Aspidosperma spp. are known by the
presence of indole alkaloids with antimalarial activity noted. The objective of this study was to
evaluate the antimalarial activity in vitro model of P. falciparum extracts from the species
Aspidosperma ssp. occurrence in the Amazon region. Were evaluated for malarial activity in vitro
16 extracts and fractions obtained from eight species: A. aracanga, A. desmanthum, A.
marcgravianum, A. nitidum, A. sandwithianum, A. schultesii, A. spruceanum, A. vargasii. PA in
vitro study of P. falciparum strain K1 cultivated according to the method of Trager and Jensen
(1976) was used. The extracts were diluted in seven concentrations and applied to a 96-well
microplate to which suspension of parasitized erythrocytes were added. The plate was incubated
for 48 h at 37 ° C, and the parasites were subsequently assessed by microscopy. The 50%
inhibitory concentration (IC50) was determined by linear regression with the aid of 8.1® Microcal
Origin software. The A. marcgravianum and A. nitidum and A. vargassii were species that showed
greater activity with IC50 ranging between 0.20 and 4.38 mg / mL, desirable value for a
substance, but here are dealing with complex mixtures. The results along with the literature data
discussed confirmed the antiplasmodial activity in vitro Aspidosperma species used in the
treatment of malaria in Brazil, and encourage continued phytochemical and pharmacological
research into these species.
KEY-WORDS: malaria, Plasmodium, extracts, Aspidosperma, antimalarial.

CULTURA DE PLASMODIUM FALCIPARUM IN VITRO E TESTES DE ATIVIDADE ANTIMALÁRICA DE
OITO ESPÉCIES DE ASPIDOSPERMA.
INTRODUÇÃO
A malária é a endemia parasitária mais prevalente no mundo, afetando cerca de 250 milhões de
pessoas em mais de 109 países, especialmente no continente africano, Ásia e América Central.
No Brasil, a doença é endêmica na Região Amazônica com transmissão esporádica em outras
regiões devido à presença de vetores em mais de 80% do território nacional. Seu principal vetor
no Brasil é o mosquito Anopheles darlingi. Embora a tríade clássica da malária seja constituída
por calafrios, febre intermitente e cefaléia, os sintomas da fase inicial - mal estar, náuseas,
tonturas, cansaço, mialgia, febre contínua e sudorese - são inespecíficos e comuns à maioria das
síndromes febris agudas, o que pode confundir profissionais de saúde e retardar o seu
diagnóstico (Bressan, Pedro, et al. 2010).
O Plasmodium falciparum tem apresentado diminuição da sensibilidade às drogas habitualmente
usadas, constituindo um sério problema para o controle e erradicação da malária. Atualmente
todos os países com áreas malarígenas apresentam cepas resistentes de P. falciparum tanto à
cloroquina como aos demais antimaláricos. (Gama et al. 2011). Estas evidências levam a refletir

sobre a importância e a necessidade de se estudar plantas medicinais utilizadas tradicionalmente
no tratamento da malária como fontes de novos antimaláricos. Esta abordagem segue o
paradigma histórico da descoberta dos antimaláricos atualmente utilizados na clínica, pois a
quinina e a artemisinina foram descobertas e isoladas respectivamente das cascas de Chinchona
sp (América do Sul) e das folhas de Artemisia annuana (China), utilizadas tradicionalmente para o
tratamento da doença em suas regiões de origem (Vale et al. 2005).
A Amazônia possui uma das maiores biodiversidades do planeta tendo um vasto e complexo
ecossistema com uma área aproximada de 5,5 milhões de km², dos quais 60 % estão em
território brasileiro e o restante distribuído em mais oito países na América do Sul. Com uma
flora e fauna riquíssima, seu conhecimento representa um dos maiores desafios para o
desenvolvimento do Brasil (Andrade-neto et al. 2007; Basso et al. 2005). Baseado no conceito de
que a nova geração de antimaláricos pode ser descoberta a partir de plantas utilizadas na
medicina tradicional, nos últimos anos o grupo de pesquisa do qual faço parte no INPA em
Manaus, tem estudado diversas plantas popularmente tidas como antimaláricas. Foram
realizados diversos estudos químicos com a preparação de extratos, frações, isolamento e
elucidação estrutural de substâncias que também serviram de matéria-prima para preparação de
derivados semi-sintéticos ( Pohlit et al. 2013; Rocha-e-Silva et al. 2012).
O gênero Aspidosperma Mart. pertence à família Apocynaceae e é distribuído em regiões
neotropicais. A característica marcante desse gênero é a presença de alcaloides indólicos,
principalmente os monoterpênicos, reconhecidas às espécies desse gênero, tais como:
antitumoral, antiplasmódica e antibacteriana consistente, em muitos casos com utilizações
populares (Andrade-Neto et al. 2007; Henrique et al. 2010; et al. 2011). Na Amazônia muitas
espécies de Aspidosperma são utilizadas pelas populações indígena e cabocla por suas
propriedades medicinais. A infusão da casca de algumas espécies, como a A. nitidum e A. álbum,
A. discolor, A. excelsum e A. polineuron, é utilizada no tratamento da malária. Das cascas de A.
desmanthum e A. vargasii foram isolados respectivamente os alcaloides aspidocarpina e
elipticina, substâncias com grande potencial antimalárico. Outros alcaloides indólicos como
uleína e olivacina com compravada atividade antimalárica tem sido isolados de outras espécies
de Aspidospermas como A. olivaceum e A. ulei. (Andrade-Neto et al. 2007; Henrique et al. 2010;
Passemar et al. 2011; Pohlit et al. 2012). Diante do grande potencial farmacológico e
antimalárico destas plantas, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antimalárica in vitro
frente o P. falciparum de extratos obtidos de o espécies de Aspidosperma ssp. de ocorrência na
região Amazônica.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram avaliados para atividade malárica in vitro 16 extratos e frações obtidos de oito espécies de
Aspidosperma de ocorrência natural da região amazônica: A. aracanga, A. desmanthum, A.
marcgravianum, A. nitidum, A. sandwithianum, A. schultesii, A. spruceanum, A. vargasii. Estas
espécies foram trabalhadas pela doutora Marycleuma C. Henrique durante a dissertação de
mestrado no Laboratório de Princípios Ativos da Amazônia – (LAPAAM-INPA) (Henrique 2007).
O cultivo do P. falciparum e os testes de atividade antimalárica in vitro foram realizados no
laboratório de Malária e Dengue (CPPS-INPA). A cepas K1 de P. falciparum foi mantida em cultivo
contínuo conforme descrito por Trager e Jensen (1976), com sangue A+ e troca diária de meio de

cultura com adição de suspensão de hemácias não parasitadas em períodos de 48 horas, sempre
que a cultura apresentasse predomínio de parasitas maduros a 2%.
Para avaliação da atividade antimalárica in vitro dos extratos foi realizado uma triagem inicial
onde as amostras foram testadas em duas concentrações, 50 e 5µg/mL. Para as amostras que se
mostraram ativas no primeiro teste com uma inibição de acima de 80% na maior concentração,
foi determinada a concentração que inibe 50% de crescimento (Cl 50 ) utilizando sete
concentrações determinadas a partir do resultado da triagem inicial. O método utilizado foi o de
análise microscópica conforme metodologia descrita por Rieckmann et al. (1978), com
modificações descritas por Andrade-Neto et al. (2007).
Soluções estoques foram inicialmente preparadas em dimetilsufoxido (DMSO) na concentração
de 5 mg/mL, e posteriormente diluídas em meio de cultura (RPMI-1640) de modo a obter sete
concentrações finais para cada amostra. Cada diluição foi testada em duplicata em placa com
hemácias parasitadas com hematócrito de 2% e parasitemia inicial de 1% sincronizada no estágio
anel. O volume final de cada poço foi de 200µL. Poços contendo somente hemácias parasitadas
representaram o controle de crescimento. A placa foi incubada por 48 h a 37°C e baixa tensão de
O 2 nas mesmas condições de cultura.
Após a incubação foram confeccionados esfregaços sanguíneos com o conteúdo de cada poço e
corados pelo Panótico® sendo posteriormente examinados no microscópio óptico, onde se
contou a quantidade de parasitos presentes num total de 2.000 hemácias. A parasitemia foi
expressa em porcentagem. A concentração inibitória 50% (Cl 50 ) foi calculada por regressão linear
com o auxílio do software Microcal Origin 8.1®(OriginLab).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados aqui apresentados se referem ao estudo in vitro de extratos de oito espécies de
Aspidosperma spp de ocorrência na Amazônia.
Os estudos de atividade antimalárica in vitro são considerados o ponto de partida para a triagem
e descoberta de novas drogas e este é o método pelo qual todos os antimaláricos atuais foram
descobertos. Da mesma forma em estudos de bioprospecção onde a atividade biológica é
utilizada como base para se isolar o princípio ativo de uma planta, testes antimaláricos in vitro
são a principal ferramenta para o isolamento de substâncias ativas contra o parasito (Aguiar et
al. 2012).
Foram avaliados para atividade antimalárica in vitro 16 extratos obtidos de espécies de
Aspidosperma de ocorrência natural da região amazônica: A. aracanga, A. desmanthum, A.
marcgravianum, A. nitidum, A. sandwithianum, A. schultesii, A. spruceanum, A. vargasii. Houve a
produção de extratos metanólicos e aquosos das cascas das plantas, com base no uso popular.
Estes extratos foram testados in vitro frente à cepa cloroquino-resistente K1 de P. falciparum ssp.
Os resultados estão apresentados na tabela 1.
A marcgravianum, A. nitidum e A. vargassii foram espécies que apresentaram maior atividade
com CI 50 variando entre 0,20 e 4,38 µg/mL, valor desejável para uma substância isolada, mas
aqui se tratam de misturas complexas. A atividade antimalárica dos extratos era esperada uma
vez que seus princípios ativos já foram isolados e testados in vitro pelo grupo de pesquisa
LAPAAM frente ao P. falciparum em estudos anteriores (Andrade-Neto et al. 2007). Das cascas
de A. vargassiie e A. desmanthum foram isolados respectivamente os alcalóides indólicos

eliptcina (Cl 50 = 0,18 µg/mL) e aspidocarpina (Cl 50 = 0,18 µg/mL) com potente atividade frente à
cepa K1 de Plasmodium falciparum (Andrade-Neto et al. 2007; Rocha-e-Silva et al. 2012).
É importante notar que soluções aquosas de A. desmanthum são utilizadas pela população e
apresentam-se inativas aqui, provavelmente por que o princípio ativo (elipticina) está muito
diluído e pouco extraído por este método, visto que a substância é altamente apolar (Henrique
et al. 2010).
Tabela 1: Atividade antimalárica in vitro de extratos das cascas de oito espécies de Aspidosperma
da Amazônia frente à cepa K1 de P. falciparum.

Espécie vegetais

A. aracanga

A. desmanthum

A. marcgravianum

A. nitidum

A. sandwithianum

A. schultesii

A. spruceanum

A. vargassii

*Classificação da
Atividade

Solvente

CI 50 [µg/mL]

MeOH

16,7

PA

H20

> 50,0

I

MeOH

19,0

PA

H20

> 50,0

I

MeOH

0,30

MA

H20

> 50,0

I

MeOH

3,21

A

H20

0,20

MA

MeOH

20,05

PA

H20

> 50,0

I

MeOH

23,5

PA

H20

> 50,0

I

MeOH

10,6

PA

H20

> 50,0

I

MeOH

4,38

A

H20

0,24

MA

*Classificação da Atividade baseado na CI 50 : MA = muito ativo (< 1,0 µg/mL), A = ativo
(entre 10 e 1,0 µg/mL), PA = parcialmente ativo (entre 10 e 50 µg/mL) e I = inativo (> 50 µg/mL).

CONCLUSÃO
Os resultados juntamente com os dados da literatura discutida confirmam a atividade
antiplasmodial in vitro de espécies de Aspidosperma usadas no tratamento da malária no Brasil. A
importância da descoberta de futuras drogas a partir destes extratos pode auxiliar no controle da
doença em regiões endêmicas como a Amazônia, visto que as plantas trabalhadas são naturais da
região e estes achados encorajam a continuação de pesquisas fitoquímicas e farmacológicas
destas espécies.
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