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EDITORIAL 
 

Foi com muita satisfação que aceitei o convite para “prefaciar” a primeira edição dos 

Anais da SACAFARM, pois acredito que as semanas acadêmicas são uma grande 

oportunidade de desenvolvimento e aprendizagem para os discentes.  

Os estudantes universitários podem muitas vezes assumir funções diversas em suas 

instituições de ensino, como estar à frente de um centro acadêmico ou realizar eventos para 

uma turma ou um curso inteiro. A interação com colegas de outros períodos pode trazer 

benefícios e trocas de experiências para entender melhor o universo da faculdade e também 

com foco para o futuro. E uma das melhores maneiras é a partir de uma semana acadêmica. 

Este tipo de evento científico é feito por alunos para os demais colegas, com um fator 

especial pela oferta de atividades variadas, atraindo os vários perfis de estudantes, além de 

professores e especialistas do mercado de trabalho. E quando se fala em nesse assunto, o 

bônus de um certificado com horas extras no currículo e a possibilidade de publicação em 

um anal é fantástico! 

Compartilhar informações técnico-científicas é essencial para o desenvolvimento 

ciência e para um mundo mais educado, seguro e pacífico. A primeira edição dos Anais do 

SACAFARM, vem de encontro a esses objetivos e proporciona aos discentes e 

pesquisadores sua devida valorização. 

Sabendo que ainda vivemos momentos duros de pandemia com muitas mortes e 

poucos recursos para salvarmos vidas, iniciativas de desenvolvimento de semanas 

acadêmicas nas quais os conhecimentos podem ser difundidos,  mais do que nunca se 

fazem necessárias. 

Parabéns a todos os organizadores e participantes da I SACAFARM e da primeira 

edição do ANAIS da SACAFARM. 

 
 

Profª. Drª. Esther Lopes Ricci 
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Resumo 
 
A acupuntura existe há pelo menos 5000 anos, datando a 27 séculos antes de Cristo, proveniente 
dos conhecimentos dos Sábios da antiguidade da China. No ocidente, trazida pelos jesuítas se 
mostrou tão eficiente que ganhou seu espaço em clínicas e hospitais, até chegar ao Brasil, no qual 
difundiu-se e seus ensinamentos se aplicam até hoje, nas mais diversas áreas. Assim como a 
acupuntura humana e veterinária, um novo campo ganha destaque: a acupuntura vegetal.  Devido 
as recentes descobertas do uso de agulhas, pregos, raspagens e ferimentos causados no tronco 
da árvore, atribuiu-se então grande feito ao controle energético das plantas a partir da acupuntura. 
Assim sendo, este trabalho objetiva compilar estudos e relatos do uso da acupuntura para melhorias 
no crescimento e florescimento/frutificação. Em razão de realizarmos este compendio através da 
busca literária, percebemos que pouco material é encontrado relatando a técnica como acupuntura, 
no entanto este exercício vem sendo realizado popularmente por diferentes civilizações, e bem 
suportado pelo cunho científico com base nos fito-hormônios necessários ao crescimento e 
desenvolvimento vegetal. A partir das técnicas de acupuntura vegetal, detalhados desde 1975, e 
com os conhecimentos científicos da fito-fisiologia podemos compreender melhor como que a 
puntura de regiões específicas pode atuar auxiliando na melhoria destes exemplares, e 
consequentemente recompensando o homem em suas necessidades. 
 
Palavras-chave: Medicina Tradicional Chinesa, Acupuntura, Acupuntura vegetal, Fito-hormônios. 
 
Abstract 
 
Acupuncture exists around five thousand years, dating from twenty-seven centuries before Christ, 
descendant from the Wise’s knowledge on ancient Chine. In Western, acupuncture was brought by 
Jesuits, and it has been shown so efficient that gain space in clinics and hospitals, until achieve 
Brazil, where it diffused its teachings been applied in the most different areas. Like human and 
veterinarian acupuncture, a new methodology highlights: the vegetal acupuncture. Due new 
discoveries in the use of needles, nails, scraping and wounds on the wood, we attribute these causes 
to the energy control of plants through acupuncture. Therefore, the aim of our article is compiling 
studies and reports about the use of acupuncture in the improvement of the development and/or 
flowering/fruitification. In reason of compilate theses studies in literature, we perceived a few 
materials is disposable relating the technique as acupuncture. By the way, this practice has been 
used popularly in different civilizations. In addition, well apported by scientifical groups based on 
Phyto-hormones, that are necessaries to growth and vegetal development. From vegetal 
acupuncture, detailed since 1975, and supported by scientifical knowing about Phyto physiology, we 
could better comprehend how the puncture of specific points in the wood may help in the 
development of this samples, consequently rewarding the man in their necessities. 
 
Keywords: Chinese Traditional Medicine, Acupuncture, Vegetal Acupuncture, Phyto-hormone 
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Introdução 
 

A acupuntura é a ciência oriunda da China há cerca de 5000 anos, dotada de 
conhecimentos teóricos e práticos da MTC, que consiste na prevenção e no tratamento de 
doenças por meio da inserção de agulhas em pontos específicos, com o intuito de equilibrar 
as energias internas do organismo humano e animal com as energias externas do 
ambiente; no que diz respeito a acupuntura vegetal, apesar de seguir o mesmo princípio, a 
sua aplicação não se dá em pontos específicos, mas sim em regiões específicas (nós e 
axilas). Deste modo, os benefícios da técnica são eficazes, tanto no crescimento vegetal, 
quanto na frutificação e floração, possibilitando a técnica de acupuntura nas melhorias que 
favoreçam ao homem. 

O presente artigo foi descrito em dois capítulos e quatro subcapítulos. No primeiro 
capítulo foi descrito o histórico da acupuntura, no qual seus subcapítulos abordaram-se 
sobre tal história no Oriente, no Ocidente e no Brasil. A abordagem baseou-se na revisão 
bibliográfica de livros que seguem a linha de estudo da MTC e mídias digitais, o qual acolhe 
conhecimentos prévios, já detalhados por outros autores, bem como livros de fisiologia 
vegetal, os quais detalham uso e atividade de determinados hormônios vegetais. 

No primeiro capítulo foi relatado a história da acupuntura, sua evolução e 
desenvolvimento em diferentes dinastias e épocas mitológicas até os tempos atuais. Já no 
Ocidente, sua disseminação se deu a partir dos estudos jesuíticos, com os primeiros 
tratados pelo padre Havier, mas ganhando real dimensão a partir dos estudos de George 
Souie de Morant. No Brasil, a acupuntura foi trazida apenas em 1950 por Friederich Spaeth, 
discípulo de G. S. Morant, quando com colaboradores fundou a Associação Brasileira de 
Acupuntura. 

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) tem uma história muito antiga e de suma 
importância, sendo a terceira forma de medicina mais antiga. O fato de a MTC existir a 
milhares de anos e ainda ser utilizada até os dias de hoje é uma prova cabal de seu valor, 
tanto para a terapêutica quanto para as práticas de relaxamento e manutenção da saúde. 
A MTC começou a se espalhar pelo Ocidente após a abertura da China em 1972, e moldada 
com o tempo pela cultura, filosofia, política, religião e ciência de onde foi incorporada. 

No segundo capítulo, observamos relatos oriundos dos anos de 1970 do uso da 
acupuntura vegetal, com publicações que serviram como fundação da prática no Brasil; 
desde então as práticas integrativas vêm tomando forma e ganhando espaço, seja para uso 
próprio da técnica, ou em larga escala, visando aumentos na produção. Neste capítulo, 
também é discutido a maneira correta de manejo, tal como tempo de introdução dos itens 
perfuradores, as maneiras de lesão que possam estimular o deslocamento de energia no 
espécime, o local da puntura dentre outras observações. 

É sabido que a prática apresenta diversos questionamento, mas o reforço com os 
conhecimentos acerca do assunto, são bem delineados ao se analisar a fito fisiologia; e a 
expressão hormonal, dependente do período, estímulo e idade do vegetal. Afinal o uso de 
hormônios externos apresenta grande potencial, mas aliados a uma boa qualidade de solo, 
umidade, luz e nutrientes, talvez apenas o estímulo da acupuntura vegetal seja suficiente 
para se obter os resultados almejados. Realçando a ideia de um cultivo mais saudável, 
sustentável e que seja o menos prejudicial a espécie vegetal a ser punturada. 
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O objetivo de nosso estudo é ilustrar a importância da acupuntura vegetal para a 
sociedade humana, baseada nos conceitos da acupuntura, no que diz respeito a MTC, 
referida pela teoria do Yin e Yang e a teoria elemental. Esta revisão literária foi elaborada 
por meio de pesquisa bibliográfica de livros sobre fito fisiologia, livros que sigam a linha da 
MTC e relatos de casos após a aplicação da acupuntura em árvores de grande porte, 
frutíferas ou não. 
 
A história da acupuntura 

 
Como para tudo na vida depende do referencial, para a acupuntura não poderia ser 

diferente. No entanto, é de conhecimento geral que na China antiga este saber já se era 
dominado e transmitido de geração em geração. Não excluindo a possibilidade de já ter o 
seu exercício em outros locais, ou por outras civilizações, uma vez que há falta de relatos 
escritos em outras culturas (CORDEIRO, CORDEIRO, 2018).  

A história da acupuntura se mostra complexa e cheia de lacunas, mas passando por 
todas as filosofias e escolas as quais a abrange podemos compreendê-la desde os seus 
princípios. A acupuntura teve sua primeira descrição no Canon de Medicina Interna do 
Imperador Amarelo (Huang Di Nei Jin), entre os anos de 500 a 200 antes de Cristo (a.C). 
Já a acupuntura tem é considerada como uma das técnicas da MTC desde 2000 anos a.C 
(ZHAO, UM, 2005; WADSWORTH, 2006).   

Inicialmente, a filosofia taoísta, a qual considera o mundo como a unidade resultante 
de dois princípios antagonistas, e que esta oposição é a grande criadora do equilíbrio que 
originou tudo, sendo inerentes um ao outro (GAVIOLLE1, 2021); em outras palavras o 
taoismo faz referência ao TAO, que significa o caminho, mas relata também a 
grandiosidade do termo, que expressa a totalidade, não diminuindo a significância de sua 
dualidade, inseparáveis e necessárias a existência uma d’outra (EYSALLET, 2003), 
ensinando-nos a fluir com a vida, transformando, tornando-se livre e gerando a noção de 
que a existência é pequena e temporária (TEO, 2019); em um segundo momento a Escola 
Yin-Yang como uma dialética rudimentar segundo o Maoismo, explica de forma simplista 
as polaridades que dão movimento equilibradamente, e que quando desalinhadas, acaba 
por danificar o sistema (AUTEROCHE B, NAVAILH P., 1993; BREVES, 2001); em 
sequência, a teoria Elemental ou dos cinco elementos prega que todo o universo é 
composto por cinco energias, e a partir da observação destas temos um excelente 
instrumento de anamnese já que os elementos se mostram de formas cíclicas, e tais 
energias são formadoras da matéria e oriundas do Yin-Yang (DULCETTI JUNIOR, 2019); 
e por fim a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), a qual engloba a Acupuntura, que por sua 
vez, a partir da compreensão do macrocosmo, sugere o surgimento do microcosmo - 
homem e as dez mil coisas vivas. Em complementação a MTC prega em seu cunho que 
“não existe doenças, mas sim doente, pois a doença não é a invasão e sim o desequilíbrio 
que permite esta invasão (CORDEIRO, CORDEIRO, 2018; GAVIOLLE2, 2021). 
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A acupuntura no Oriente 
 

A acupuntura existe há pelo menos 5000 anos datando da época de Hoang-Ti, 27 
séculos antes de Cristo (a.C), proveniente do conhecimento dos Sábios da alta antiguidade 
da China e trazida para o mundo ocidental pelos Jesuítas, em torno e 1920 a 1930. Apesar 
de a história da acupuntura nomear alguns imperadores da época lendária, dois 
personagens de destacam na MTC, sendo estes o Imperador amarelo (Huang Di) e o Divino 
Laboroso (Sheng Nong), este último denominado o “pai da civilização chinesa”, 
principalmente como o inventor da escrita, das trigramas e dos hexagramas, destacando 
assim a sua grande importância para a história da acupuntura e para a civilização chinesa 
(CORDEIRO, CORDEIRO, 2018; DULCETTI JUNIOR, 2019). 

Segundo o Huang Di Nei Jing, escrito há aproximadamente 700 anos a.C., ainda na 
idade da pedra, os chineses descobriram que o aquecimento do corpo com areia ou pedras 
aliviava as dores abdominais e articulares, dando origem a moxa, além de terem sido 
encontradas agulhas de pedra, denominadas Zhem Shih. Apesar dos questionamentos, 
estas agulhas foram identificadas para tal finalidade, uma vez que todas haviam sido 
encontradas com objetos de cura, presumindo que a acupuntura já existia e era praticada. 
Não há relatos escritos que indiquem precisamente o início de tudo, mas uma coisa é certa, 
a evolução humana trouxe o aperfeiçoamento da técnica. Embasado em documentos 
históricos e estudos arqueológicos, é possível se ter uma noção do desenvolvimento desta 
ciência desde as suas origens (WEN, 1985). 

Nos anos do imperador amarelo, podemos identificar com base em seus escritos 
preservados em cascos de tartaruga, que a acupuntura não só estava como base 
consolidada, mas tinha o seu próprio desenvolvimento; avançando na história, chegamos 
as dinastias Chia, Shang e Tsuou (2100 – 1120 a.C.) onde temos a primeira formulação 
histórica do princípio do Yin-Yang, a teoria dos cinco elementos e os meridianos; descrito 
no Huang Di, com uma descrição detalhada dos meridianos, as síndromes e os seus 
respectivos tratamentos; detalhamento de unidades de medidas para a superfície do corpo 
e localização dos pontos, bem como suas necessidades para cada tipo de doença, a 
evolução das agulhas. Um pouco mais tarde o Nan Jing, escrito por Pien Chueh, veio 
preenchendo lacunas deixadas em Huang Di. Ao adentrarmos nos períodos das dinastias 
Chin, Han e Huei (221 a.C – 264 d.C) Tsan Kung, relatou 25 tratados médicos contendo 
descrições do uso de agulha em determinadas doenças, bem como a nomenclatura para 
estes tratamentos; ao final da dinastia Han, Chang Tsung Jing foi escrito para o tratamento 
da malária, citando o uso da moxa, mas complementando com o uso de ervas e 
quimioterápicos. Já em 141-203 d.C Hua Tuo, emprega o uso de poucos pontos, gerando 
os tratamentos com pontos essenciais. E ainda nesta dinastia, temos a principal técnica 
desenvolvida na MTC, a pulsologia (WEN, 1985). 

Em 265 – 959 d.C. temos a difusão dos conhecimentos de acupuntura para fora da 
China, ainda durante a dinastia Tsin, na qual Huang Pu Yih escreve o livro ia Yih Jing, 
confirmando as bases da acupuntura, e chegando a equiparar-se ao livro de Ling Shu. Mas 
foi apenas na dinastia Sung (960-1279 d.C que a acupuntura é posta a prova, com o 
adoecimento do rei Sung Jen Tsung, dando grande reconhecimento a acupuntura, e 
ordenando a Wang Wei Yi, um médico famoso da era, que organizasse e compilasse os 
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escritos sobre o assunto, criando mapas e diagramas; mas como feito principal temos a 
construção da estátua de bronze com os pontos e trajetos dos meridianos. Ao chegarmos 
à Dinastia Ming (1366 – 1644 d.C.) temos Lee Tin, que em seus escritos, defende o uso do 
menor número possível de agulhas, limitando o uso da técnica a quatro agulhas. Porém 
durante a dinastia Chin (1649 – 1910 d.C.) é que os governantes proibiram a prática da 
acupuntura, durando o tempo de trezentos anos. Mas apesar de tantos avanços e 
desfalques na história, na era atual vemos a importância que a acupuntura detém em seu 
poder, sendo dotada de caráter experimental e científicos, até o seu reconhecimento 
mundial (WEN, 1985). 

Dentre tantos eventos históricos, alguns nomes se destacam e merecem o seu 
devido reconhecimento, tal como o imperador Amarelo, que foi o grande responsável pelos 
primeiros tratados da Medicina Chinesa, deixando seus ensinamentos sobre a saúde do 
corpo, do espírito e um conjunto de receitas que o beneficiariam. Também organizou a vida 
social e o governo. Porém, somente durante a dinastia Song, é que juntamente ao avanço 
da imprensa chinesa, temos uma compilação de todos os textos de medicina tradicional 
existentes até agora, tendo a partir de então um avanço expressivo no campo da 
acupuntura. A partir disto, a acupuntura veio sofrendo grandes avanços, porém também 
proibições. Mas desde 1958, a Medicina Chinesa ganhou o seu espaço e vem sendo 
denominada como “uma grande casa do tesouro”, de maneira a ser simplificada e 
sistematizada, para tornar possível a sua utilização como uma medicina abrangente, 
facilitando o ensino e a aplicabilidade (DULCETTI JUNIOR, 2019). 
 
A acupuntura no Ocidente 

 
Durante os anos de 1500 a 1700, durante busca por comercio na China e no Japão, 

a Companhia Holandesa das Índias Orientais, conheceu a acupuntura levando-a para a 
Europa, tendo então o primeiro relato de agulhas hipodérmicas, mas sem seu uso voltado 
para a acupuntura. No entanto, em alguns relatórios, da época era possível perceber 
discussões voltadas para o uso da acupuntura no alívio da dor. A partir de então, é que a 
acupuntura começou a ganhar visibilidade com os jesuítas, na época de Luiz XIV, os quais 
receberam os primeiros ensinamentos chineses, e ficaram maravilhados com a técnica. A 
partir do neologismo, denominou-se o termo acupuntura, no qual acus (agulha) e punctura 
(picada) foram detalhados nos primeiros tratados de acupuntura, publicado pelo padre 
Harvieu em 1671 (CORDEIRO, CORDEIRO, 2018; DULCETTI JUNIOR, 2019.  

Também em 1671, foi publicado uma das primeiras obras sobre acupuntura, 
denominada “O segredo da Medicina Chinesa”, e logo traduzido para o italiano e o inglês. 
Avançando ainda mais na história, podemos encontrar relatos tão importantes sobre 
acupuntura, como exemplo, temos durante a invasão de Napoleão Bonaparte ao Egito, no 
qual, seu médico-chefe relatou o uso de dispositivos semelhantes aos aplicados a 
acupuntura e a moxa chinesa no tratamento de artrite, paralisias e lesões espinhais obtidas 
em campo de guerra. Apesar de todos os relatos, a acupuntura se manteve como mito, até 
o aparecimento de relatos de grande magnitude publicado em revistas médicas de alto 
impacto para a época., tais como “On acupuncturation”, de Colley (1802); o tratamento de 
problemas gástricos relatado por Louis-Joseph Berlioz, e seu livro intitulado “Doenças 
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crônicas, sangramento e acupuntura” publicado em meados de 1816 (LU, LU, 2006; 
SCHILLER, et al., 2019). 

Posteriormente, vários outros autores, descreveriam a despeito deste assunto, mas 
principalmente através de G.S. de Morant e os seus discípulos, é que a prática da 
acupuntura se difundiu no mundo ocidental, com a tradução de diversos textos chineses 
importantes da MTC, além da criação alfanumérica correspondente aos pontos e muitos 
outras contribuições. Já em 1950, foi cofundador da primeira Escola e Associação de 
Acupuntura no Ocidente. Tendo um crescimento exponencial de sua aplicabilidade até 
mesmo em clínicas e hospitais da Europa até os dias de hoje (CORDEIRO, CORDEIRO, 
2018; DULCETTI JUNIOR, 2019). 
 
A acupuntura no Brasil 
 

No Brasil, a acupuntura chegou juntamente a outras práticas da medicina oriental, 
com os imigrantes chineses e japoneses no século XX e era aplicada apenas na 
comunidade oriental, pelos detentores do conhecimento de maneira terapêutica, mas 
também o transmitia de geração em geração. Além disso, trouxe em sua bagagem partes 
de sua arte, culinária, ciência e tecnóloga, religião e filosofia, muito bem recebidas na 
cultura brasileira, porém nunca infundida de maneira explicita à sociedade. Por outro lado, 
acredita-se que antes mesmo da descoberta do Brasil pelos europeus, os índios brasileiros 
já praticavam técnicas rudimentares, porém no lugar de agulhas de pedra, fazia-se o uso 
de espinhos de peixe ou gravetos (LUZ, 2006). No entanto, com a chegada de Frederich 
Spaeth, em 1950, foi determinado o marco da introdução da acupuntura no Brasil, pois a 
partir de então, a acupuntura pode ser estudada e difundida pelos discípulos de Spaeth. 
Em 1958, foi fundada a Associação Brasileira de Acupuntura (ABA), com o intuito de 
congregar os acupunturistas brasileiros como um Órgão de classe.  Mas além destes 
marcos importantes, é a partir de então que as primeiras investidas clínicas e experimentais 
começaram a ser realizadas no país. Mantendo-se a verdadeira base tradicional chinesa. 
Entretanto, como qualquer terapêutica, a acupuntura também apresentou as suas 
indicações e limitações. Entretanto, visando a saúde a partir da harmonia vibratória entre o 
macrocosmo e o microcosmo (DULCETTI JUNIOR, 2019). É importante ressaltar que 
apesar de jovem no Brasil, a acupuntura tem ganhado cada dia mais visibilidade, tendo seu 
reconhecimento por Conselhos Federais da área da Saúde, porém até o momento não tem 
sido regulamentada, se tornando frequentemente, conteúdo de debates para quais 
profissionais a técnica deveria ter os seus “direitos de exercício” liberados (CINTRA, 
FIGUEIREDO, 2010). 

Similarmente a todos os organismos animais, o reino vegetal também se enquadra 
neste histórico, uma vez que seja parte das dez mil coisas criadas a partir da fusão do Yin 
e do Yang. Assim sendo, o mundo vegetal também pode sofrer com as perturbações e 
invasões climáticas, mas também podem ser “curadas” pela técnica da acupuntura 
(DULCETTI JUNIOR, 2019). 
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Acupuntura vegetal 
 
 Apesar de ser muito antiga, a acupuntura vegetal é muito jovem perto de toda a 
estruturação humana e veterinária. Com descritos datados de 1975, temos alguma breve 
noção do uso da acupuntura nas plantas. Porém, já é sabido de algumas culturas populares 
brasileiras do uso de pregos, ou a realização de lesões nas cascas das árvores, até o 
momento não denominada acupuntura, mas com conceitos similares. Estas técnicas visam 
aumentar a produção ou frutificação de arvores que não realizem esta tarefa de maneira 
satisfatória. Os distúrbios que afetam os vegetais também podem ser similares aos que 
afrontam a saúde energética dos animais, e são compreendidos como perturbações da 
distribuição da energia vital. Portanto, os classificamos como doenças por excesso ou por 
escassez de uma ou outra energia, igualmente, no universo animal e humano. Com base 
nisso, é normal o uso da acupuntura também para os distúrbios energéticos das plantas. 
Acima de tudo, a acupuntura é um processo profilático, porém a partir da instalação da 
doença é comum manejar a energia para restabelecer o equilíbrio (LEITE, 1992; 
CORDEIRO, CORDEIRO, 2018; VAN NGHI, 1984). 

Empoderado dos conhecimentos análogos do Taoismo, uma árvore pode ser 
classificada em uma porção Yang, referidas como parte aérea e os ângulos externos; e 
uma parte Yin, tal como as raízes e os ângulos internos (Figura 1). Assim como descrito 
por Gaviolle1, as plantas apresentam de forma bastante visível tais características Yin e 
Yang, também exemplificado pela semente, que é a representação clara de um estágio Yin, 
mas que ao iniciar sua germinação apresenta um passo para atividades Yang. Em 
contrapartida as folhas que são Yang, que ao envelhecerem, rapidamente entram em 
processo Yin, findando assim o seu ciclo. Na visão de polaridades, o Yang é a porção 
positiva, enquanto o Yin é o aspecto negativo. Estas duas energias ao interagirem, 
combinam-se e transformam. De modo que, podemos relacionar que problemas relativos 
ao crescimento, remontam problemas energéticos de atividade Yang, enquanto problemas 
de reprodução, como produção de flores e/ou frutos, temos atividades de caráter Yin 
(LEITE, 1992; CORDEIRO, CORDEIRO, 2018; GAVIOLLE, 2021). 

 
Figura 1 - Esquema de distribuição energética de uma árvore, onde copa representa parte Yang, e 

as raízes a parte Yin. Imagem de própria autoria. 
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Quanto a realização da acupuntura vegetal, esta não se baseia quanto a localização 

exata de pontos, como nos animais e humanos. Focada apenas na distribuição ao longo de 
raízes, tronco e copa (Figura 2). Está é realizada de forma bastante simplificada. 
Considerando, as dimensões da árvore ou arbusto, para que o objeto perfurante seja 
dimensionado. Quanto à natureza do agente estimulante, podemos usar estímulos 
mecânicos, tais como agulhas, alfinetes ou pregos; técnicas de raspagem ou cortes 
realizados nas áreas de estimulação, chegando até o cilindro central parênquima, conforme 
anatomia vegetal demonstrado na figura 3. Algo que se torna indiscutível, no entanto, é 
quanto ao número de pontos que podem ser introduzidos em cada planta, podendo variar 
de 5 a 9 punturas em cada planta, atentando-se a profundidade que esta ocorre para não 
causar lesões drásticas aos tecidos internos. Pois afinal, assim como na acupuntura animal, 
os pontos não se encontram na profundidade e sim na sua superfície. No entanto, como 
toda área de estudo muito recente, alguns questionamentos vêm a surgir, por exemplo, 
quanto ao tempo de estímulo. Atualmente, temos duas vertentes, sendo que alguns autores 
indicam a necessidade de manter o estímulo permanentemente, enquanto outros alegam a 
necessidade de removê-los após os objetivos alcançados. Entretanto, é importante ater-se 
que com a remoção do objeto perfurante, a lesão no local continuará exposta, sendo 
necessário cuidados com patógenos oportunistas, mas que em contrapartida ao deixar o 
estímulo constantemente, temos que o aumento na velocidade da floração e/ou frutificação, 
podem diminuir também a vida útil do espécime em questão (LEITE, 1992; CORDEIRO, 
CORDEIRO, 2018; GAVIOLLE, 2021). 
 

 
 

Figura 2 - Porção aérea das plantas possíveis de serem punturadas, e suas respectivas 
classificações em Yin e Yang. Imagem obtida do livro (CORDEIRO, CORDEIRO, 2018). 
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Figura 3. Esquema anatômico de um caule, identificando região do parênquima, também 

conhecido como cilindro central; imagem obtida de https://edisciplinas.usp.br/mod/book/view. 
php?id=2434009&chapterid=19871. 

 
Em alguns breves estudos foi possível perceber que folhas pouco desenvolvidas são 

sinais de deficiência no Yang, por outro lado ao não ter força o suficiente para florir e/ou 
frutificar apresentam-se como disfunções do Yin. E que com o uso da acupuntura tem-se 
observado melhorias na qualidade e quantidade de enraizamento das plantas, bem como 
da produção de sementes e frutos.  Em testes realizados por LEITE, Everaldo Martins 
(1992), foi observado os efeitos da acupuntura em algumas espécies arbóreas, como 
laranjeiras (Citrus aurantium), mangueiras (Mangifera indica), cajueiros (Anacardium 
occidentalis), dentre outras espécies com dificuldades para a produção de frutos. Durante 
estes estudos, tais espécimes encontravam-se em condições climáticas e topográficas 
diferentes. Mas apesar de não ter total vigor científico, foram obtidos importantes resultados 
de exemplares na mesma região.  Além disso, também se testou a influência da acupuntura 
no crescimento de árvores de eucaliptos (Eucalyptus sp.). Baseando-se nos princípios do 
Yin-Yang, punturou-se na região do tronco no início de nascimento dos galhos, 
pressupondo-se que são os pontos os quais se acumulam o Qi (LEITE, 1992; CORDEIRO, 
CORDEIRO, 2018; GAVIOLLE, 2021). 

Em relação aos resultados obtidos, o crescimento foi classificado entre bons ou 
excelentes. Mas não foi detalhado estatística realizada. Quanto a frutificação dos 
espécimes anteriormente citados, o autor relatou a necessidade de escoras, uma vez que 
a produção de frutos foi abundantemente superior ao suportados normalmente pelas 
árvores, além de resultados interessantes em espécimes que apesar da idade frutifica 
propícia, nunca haviam produzido frutos antes ou que os frutos caiam da árvore antes 
mesmo de amadurecerem. Em acréscimo, é importante ressaltar que as técnicas também 
foram variáveis, desde a puntura com pregos e alfinetes, até a raspagem de porção da 
casca (LEITE, 1992). 
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Além disso, o autor cita o comprometimento de mais dois outros grupos de 
pesquisas, que a partir de ensaios com rigor científico em mudas de feijão (Phaseolus sp), 
no entanto sem resultados até o momento descritos. E em um outro momento, um segundo 
grupo de pesquisa que buscou o enraizamento de mudas de cana de açúcar a partir da 
realização de estímulos Yin. Apesar de o texto em questão não apresentar resultados 
estatísticos que afirmem seu posicionamento, isto indica veemente a importância da 
acupuntura também nos exemplares vegetais (LEITE, 1992). 

Outro estudo de significativa relevância é o proposto pelo grupo Olibi, no qual 
WEISS, Nelio, proprietário da Olibi, relata que a partir dos estudos de LEITE, Everaldo 
Martins (1992) instituiu em sua produção a técnica. Fazendo a inserção de pequenos 
pregos nas porções Yang das oliveiras presentes em sua propriedade, com uma inserção 
suficiente para estimular os pontos, não sendo necessário aprofundá-las. WEISS descreve 
alguns conceitos que observou serem relevantes a aplicação da técnica, tais como a idade 
das árvores produtoras, uma vez que uma árvore muito jovem seja incapaz de produzir, 
bem como uma árvore muito velha tenha a diminuição de sua produção. E alega que devido 
aos resultados obtidos, instituiu tanto para o crescimento das plantas, quanto atualmente a 
utiliza para a floração e frutificação (WEISS, 2021). 

Em 2008, MAMBRINO, Verônica em uma publicação na revista ISTOÉ, explicou um 
pouco do uso da acupuntura nos vegetais, bem como o uso da homeopatia já empregada 
em humanos, mas que apesar de não ter este nome tão claramente difundida, já há muito 
é empregada nos cuidados com os vegetais. Assim sendo, o emprego destas duas técnicas 
favorece o tratamento das plantas em desequilíbrio, sem ser necessário o uso de pesticidas 
ou processos que danifiquem severamente os vegetais sujeitos. Além disso, ressalta que a 
importância deste trabalho se encontra tão relevante que na Universidade Federal de 
Viçosa, impõem-se respeitosamente como uma linha de pesquisa. Também destaca a 
importância de considerar que para que haja sucesso no emprego das técnicas é 
necessário considerar as condições básicas inerentes a manutenção da planta, como 
condições ideais de luz, água, umidade e solo. Pois é sabido que o excesso de agrotóxicos, 
as perturbações climáticas, o contato com produtos químicos, a adubação incorreta ou 
plantio e colheitas feito em épocas erradas, são exemplos perfeitos de possíveis 
desequilíbrios e facilitadores de invasões que podem afetar as plantas. Mas que mesmo 
em casos quando observadas as condições ideais não apresentem crescimento ou 
florações condizentes, tornando necessário a introdução da acupuntura nestes exemplares 
(GAVIOLLE, 2021). 

Na visão ocidental, por métodos de pesquisa, a grande maioria dos estímulos, de 
desenvolvimento, crescimento, germinação e outras etapas do ciclo vegetal, resumem-se 
a respostas hormonais a diferentes necessidades da planta, denominados fito-hormônios. 
Contextualizando, os fito-hormônios constituem o controle fisiológico do desenvolvimento 
vegetal, tanto quanto as condições climáticas, e as condições químicas e físicas do solo. 
Um exemplo disso é a produção de ácido abscísico que pode ser produzido pela planta ao 
perceber o déficit hídrico do solo, acelerando o processo de envelhecimento da planta. 
Quando em situações de estresse, há um aumento na produção destes fito-hormônios, não 
deixando de lado que a perfuração da superfície do tronco não seja uma condição de 
estresse. Além deste, temos também a produção de etileno, um hormônio gasoso, que é 
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conhecido principalmente pelo amadurecimento dos vegetais. Este fito-hormônio é 
produzido em praticamente todas as células vegetais, e em especial em regiões que sofrem 
danos mecânicos, ou submetidas a altas temperaturas, ou com condições altas de oxigênio 
(O2).  Mas também pode ser aumentado quando estimulado por outros hormônios (PES, 
ARENHARDT, 2015; TAIZ, ZEIGER, 2009). 

Quanto a região de perfuração, pela acupuntura detalha-se que deve ser realizada 
nas regiões nodais e axilares. Coincidentemente, nas ciências ocidentais é relatado que a 
região de maior acúmulo de etileno é nas porções nodal e meristemáticas. Assim sendo, 
ao se perfurar tais regiões, damos início a liberação de etileno, este irá estimular o 
crescimento da planta, promover o amadurecimento de frutos; estiolagem, a qual apresenta 
sua fundamental importância em plantas trepadeiras, que necessitem de espaço para o 
bom desenvolvimento das frutas, e um melhor desenvolvimento de raízes e pelos 
radiculares, além da melhoria defensivas contra patógenos (GUERRA, 2010). 

Além do ácido abscisico e do etileno, o desenvolvimento das plantas é dependente 
de mais outros três fito-hormônios: auxinas, giberelinas e as citocininas; cada uma destas 
com seus receptores específicos, relacionadas aos seus hormônios. Como já citados estes 
fito-hormônios podem trabalhar em conjunção promovendo atividades ou inibindo-as nos 
tecidos vegetais. Igualmente ao organismo humano ou animal, no qual há um 
balanceamento, estes fito-hormônios irão atuar fisiologicamente. Mas vale ressaltar que 
para que haja um bom funcionamento destes é preciso boas condições ambientais, como 
uma boa disposição de cálcio (Ca2+) e potássio (K+), necessários a síntese dos hormônios. 
Assim sendo, estes hormônios irão se translocar pela planta, de modo que é imprescindível 
uma boa quantidade de água para esta. Alguns estudos, demonstram ainda a importância 
da auxina no crescimento vegetal, mas que hiperconcentrações podem inibir o crescimento 
(SALISBURY, ROSS, 1991). 

Nas plantas a auxina é produzida em pequenas quantidades, particularmente do 
ápice para a base, induzindo o seu crescimento, mas além disso estimula o alongamento 
de seções do caule, divisão celular na presença de citocininas, formação de raízes laterais, 
indução de frutos em partenocarpia e principalmente a produção de etileno. Em outro 
momento, as giberelinas, responsáveis também pelo alongamento, descritas primeiramente 
em fungos que causavam doenças em arroz, posteriormente foi identificado em plantas 
superiores. Seu papel é fundamental nas respostas quanto ao fotoperíodo, para a 
promoção do florescimento, mas também promovendo o surgimento de novos galhos. 
Alguns estudos descrevem, que as giberelinas tem papel relacionado com a mudança de 
estado de uma planta jovem para uma planta adulta, permitindo assim a produção de flores 
e frutos. Por fim, as citocininas são importantes para a quebra da dormência de gemas, e 
desenvolvimento das flores, produzidas principalmente nos meristemas apicais das raízes, 
os quais são direcionadas para a copa via xilema (SALISBURY, ROSS, 1991). 
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Considerações finais 
 

Com base nisso podemos concluir que a tradição popular se relaciona de maneira 
direta ao levantamento de hipóteses, que por vezes apresentam uma explicação de cunho 
científico. Porém o conhecimento ocidental da MTC, tem uma maneira diferente de abordar 
esta temática, aplicando técnicas que até então eram utilizadas apenas em humanos, mas 
que ao conhecer, e se aplicar percebe-se que a sua aplicação se estende as dez mil coisas 
geradas pela movimentação do TAO. Talvez a terminologia acupuntura vegetal não tenha 
sido empregada devido a falta de conhecimento, mas se somadas aos conhecimentos de 
fisiologia vegetal, e as atividades culturais, tenhamos em mãos uma excelente ferramenta 
para melhorias nas plantas, bem como recuperar vegetais que estejam em situações 
críticas, potencializando e favorecendo o cultivo de espécimes necessários a sociedade 
humana. 
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Resumo 
 
A corrida para o desenvolvimento e procura por novos fármacos utilizados no combate e/ou controle 
de micro-organismos está cada vez mais difícil, isto porque as bactérias podem adquirir resistências 
a diversos antibióticos, devido ao uso incorreto desses medicamentos, dando origem às 
superbactérias. A Nepeta cataria L, vulgarmente conhecida como erva-de-gato ou erva-gateira 
(catnip), é uma planta herbácea, do gênero Nepeta, da família Lamiaceae, cuja estudos científicos 
caracterizam pelos seus compostos terpenóide e constituintes fenólicos, que exercem várias 
atividades como inseticidas, larvicidas, antifúngicas e antimicrobiana. O presente estudo tem como 
o objetivo investigar a ação antibacteriana da espécie Nepeta cataria L., sobre as superbactérias 
dos gêneros Staphylococcus aureus e Escherichia coli, através da sua extração alcoólica e a 
utilização em forma cosmética. A forma cosmética escolhida foi o desodorante, um produto grau II 
de higiene de uso externo, antisséptico, destinado a combater os odores da transpiração e a 
desinfecção, apresentados em forma farmacêutica líquida em spray. 
 
Palavras-chave: Nepeta cataria L.; antimicrobiano; Staphylococcus aureus; Escherichia coli. 
 
Abstract 
 
The race for development and search for new drugs used to combat and/or control microorganisms 
is increasingly difficult, because bacteria can acquire resistance to various antibiotics, due to the 
incorrect use of these drugs, giving rise to superbugs. Nepeta cataria L, commonly known as catnip 
or catnip, is an herbaceous plant, of the genus Nepeta, of the family Lamiaceae, whose scientific 
studies characterize by its terpenoid compounds and phenolic constituents, which exert various 
activities as insecticides, larvicides, antifungal and antimicrobial. This study aims to investigate the 
antibacterial action of the species Nepeta cataria L., on superbugs of the Staphylococcus aureus 
and Escherichia coli genera, through its alcoholic extraction and its use in cosmetic form. The 
cosmetic form chosen was the deodorant, a grade II hygiene product for external use, antiseptic, 
designed to combat the odors of perspiration and disinfection, presented in a liquid spray 
pharmaceutical form. 
 
Keywords: Nepeta cataria L.; antimicrobial; Staphylococcus aureus; Escherichia coli. 
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Introdução 
 

Apesar das plantas medicinais já fazerem parte da cultura popular, nas últimas 
décadas o interesse pela fitoterapia teve um aumento considerável na população e serviços 
de saúde, isso tem despertado um interesse especial na pesquisa (ROSA et al., 2011).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 80% da população dos países em 
desenvolvimento utilizam práticas tradicionais nos seus cuidados básicos de saúde e 85% 
usam plantas medicinais ou preparações destas Nepeta cataria L. (família, Limiaceae; 
ordem, Lamiales), encontrada no Mediterrâneo Oriental, Sul da Ásia e China, é comumente 
conhecido como “Catnip ou Catmint” por causa de sua ação no SNC sobre a maioria dos 
gatos. Devido o sabor semelhante ao limão, ela pode ser utilizada nos chás de ervas ,bem 
como, na culinária. Seus usos medicinais, são voltados a tratamento de doenças 
gastrointestinal, como cólicas, diarreia e distúrbios respiratórios como, tosse, asma e 
bronquite (DUKE, 2002; BARANAUSKIENE et al., 2003).  

Inúmeros compostos foram caracterizados no óleo essencial da Nepeta cataria, 
mostrando que os compostos produzidos pela planta variam de região para região, 
variedade, condições climáticas, período colheita, estocagem e métodos extração e 
purificação. O principal constituintes até agora identificados, incluem - cariofileno, 
cariofileno óxido, 1,8-cineol, citronelol, geraniol, elemol, nerol, nerolidol, espatulenol, -
elemeno, acetato de geranila, acetato de citronelila e geranial (KALPOUTZAKIS et al., 2001; 
BARANAUSKIENE et al., 2003; MORTUZA-SEMMANI e SAEEDI, 2004; SCHULTZ et al., 
2004; SAJJADI, 2005). Além disso, a planta também contem nepetalactonas e alcalóides, 
como actinidina e iridomirmecina (KALPOUTZAKIS et al., 2001). Existe um número limitado 
de estudos sobre suas atividades biológicas; incluem antibacteriano (KALPOUTZAKIS et 
al., 2001), antifúngico (NOSTRO et al., 2001), analgésico (AYDIN et al., 1998) e 
comportamental (MASSOCO et al., 1995). 

Esse conjunto de compostos exercem um efeito excitatório em felinos, já em 
humanos a planta apresenta um efeito relaxante, sendo utilizada em chás para insônia, 
como sedativo leve para enxaquecas e calmante para crianças com hiperatividade (DUKE, 
2002;  BARANAUSKIENE et al., 2003). 
Na Sérvia, a infusão preparada a partir da erva foi utilizada para aliviar as dificuldades 
menstruais e tratar cistos ovarianos (ZLATKOVIC et al., 2014). Já na China, a Nepeta 
cataria L. é usada em formulações de plantas medicinais para o tratamento de mastite, 
sarampo, dermatite, diarreia, rinite crônica, amigdalite crônica e dor de garganta (ZHANG 
et al., 2015). 

Os óleos essenciais da Nepeta, são utilizados como perfumes ou fragrâncias e 
também utilizado como aromatizantes de alimentos (KHAJEH; YAMINI; SHARIATI, 2010).  

A Nepeta possui um grande efeito antimicrobiano contra fungos e bactérias Gram 
positivas e negativas, apresentando atividade principalmente contra o Staphylococcus 
aureus, que é capaz de permanecer longos períodos em partículas de poeira, podendo ser 
encontrada no ambiente de circulação do ser humano e o tornando seu reservatório. Além 
de estar presente em diversas partes do corpo, como fossas nasais e pele de neonatos, 
crianças e adultos, também, pode alcançar outras regiões da pele e mucosas, podendo 
gerar lesões desde uma simples infecção cutânea (espinhas, furúnculos e celulites), pode 
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causar o mau odor das axilas e até infecções graves (pneumonia, meningite, endocardite, 
entre outras) (ACCO et al., 2006). 

Outra bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae e de parede Gram negativa, 
anaeróbicas facultativas e residentes principalmente no trato gastrointestinal é a 
Escherichia coli, essa bactéria, pode estar presente tambem na pele em regiões como 
axilas o que pode levar ao mau odor das mesmas (BORICK; SARRA, 1960). 

Dessa forma pode-se utilizar extratos naturais no combate ou redução da população 
de microrganismos em sítios estratégicos, cujas condições locais favorecem o seu 
crescimento e por consequências, casos de colonizações locais, é de extrema importância 
tanto pelo custo do tratamento e por seus baixos efeitos colaterais e pela redução da 
pressão seletiva das cepas resistentes(MARASCO, et. al, 2020). 

Assim sendo, o objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade antibacteriana da 
espécie do extrato alcoólico de Nepeta cataria L. em cepas de Staphylococcus aureus 
ATCC 0023 e Escherichia coli ATCC 0018, posteriormente desenvolver uma formulação de 
desodorante incorporando o extrato obtido e comparndo com uma formulação utilizando o 
óleo essencial de melaleuca, justificado assim por sua atividade antimicrobiana e 
antifúngica, bem como, a aplicação de seu oléo essencial em formulações de perfumes e 
loções. 
 
Materiais e Métodos: Obtenção da Nepeta cataria L. 
 

Foram obtidas amostras  de Nepeta cataria L., fornecidas pela indústria Petmais 
(Lote: 6166/ Val: 27/06/2021), em sua composição estavam presentes as seguintes 
estruturas: caule, folhas e flores. 
 
Preparo da Amostra 
 

O Preparo da amostra realizado no presente estudo, foi baseado no método de 
tintura (FARMACOPEIA, 2018), a amostra passou pelo processo de maceração, o 
procedimento adotado com o as amostras obtidas foram inicialmente a trituração com o gral 
e pistilo de vidro, posteriormente foi pesado, analiticamente, 20,444 gramas das partes da 
planta seca. Essa massa foi transferida para um béquer de 250ml (Figura 1). 
Posteriormente a planta seca triturada e pesada foi transferida para um béquer de 1000mL 
que continha 200,481 gramas de álcool etílico 96% pesados analiticamente (Figura 2). 
Aguardou -se o descanso da mistura por 20 minutos e após este período, a mistura foi 
submetida a uma filtração com funil quantitativo para que obtenção do extrato alcoólico e 
separado do substrato (Figura 3). 
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Figura 1 – Pesagem do extrato seco (N. cataria). 

Fonte: Própria, 2019. 

 
Figura 2 – Pesagem do solvente alcoólico. 

Fonte: Própria, 2019. 

 
Figura 3 - Separação do extrato alcoólico do substrato por meio de filtração. 

Fonte: Própria, 2019. 
 
O extrato alcoólico foi identificado e reservado em um recipiente de vidro âmbar por 

6 dias e o substrato foi descartado. 
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Avaliação da atividade antibacteriana do extrato 
 
Para avaliar a atividade antibacteriana do extrato alcoólico de Nepeta cataria L., foi 

realizado o teste em cepas de Staphylococcus aureus ATCC 0023 e Escherichia coli ATCC 
0018, ambas reativadas com 5mL de caldo de triptona e soja estéril a 35ºC por 22h30min.  

Os testes do teste antimicrobiano do extrato alcoólico, após a reativação, as cepas 
de Staphylococcus aureus ATCC 0023 e Escherichia coli ATCC 0018 foram diluídas em 
solução salina 0,85% até atingir turbidez correspondente a 0,5 da escala McFarland (1.5 x 
108 UFC/ml). 

Após a padronização do inóculo, foram feitas duas alíquotas em tubos de ensaio 
devidamente identificados do extrato alcoólico, de 250µL e 500µL, adicionadas com 2mL 
de caldo triptona e soja (TSB). No mesmo tubo foram adicionados 50uL das suspensões 
bacterianas de cada cepa utilizada (quadro 1). Os tubos 5 e 6 foram usados como controle 
das cepas. 

Na sequência, as amostras permaneceram durante 48h em estufa a 35ºC na 
presença de O2 conforme descrito por Cipriano et al., (2011). 

 

Tubos TSB Extrato Alcoólico 
Suspensão Bacteriana 
Staphylococcus aureus 

ATCC 0023 

Suspensão Bacteriana 
Escherichia coli ATCC 0018 

1 2mL 250µL 50µL - 
2 2mL 500µL 50µL - 
3 2mL 250µL - 50µL 
4 2mL 500µL - 50µL 
5 2mL - 50µL - 
6 2mL - - 50µL 

Quadro 1 - Esquema de diluição microbiológica do extrato alcoólico. 
Fonte: Própria, 2019. 

 
Preparo do desodorante em spray 
 

Foram preparadas duas formulações de desodorante orientadas segundo Bicalho et 
al., (2017), um deles com extrato obtido no processo de maceração da Nepeta cataria L. e 
outro com óleo essencial de Melaleuca alternifólia. 

O óleo essencial utilizado foi da Melaleuca alternifólia, fabricado por Dermytrat 
(Lote:1902001/ Val:07/02/2022), óleo essencial 100% puro. 

O (Quadro 2) mostra a formulação do desodorante contendo o extrato alcoólico da 
Nepeta cataria L., o (Quadro 4) mostra a formulação do desodorante contendo o extrato 
alcoólico da Nepeta cataria L. e óleo essencial utilizado da Melaleuca alternifólia. 
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 Matéria-prima Quantidade Estudo Crítico 

Fase A 

Álcool de cereais 96% 38,85mL Secativo 

BHT 0,1g Antioxidante 

Irgasan 0,3mg Conservante 

Propilenoglicol 5mL Hidratante 

Fase B 

Água purificada qsp 35,75mL Veículo 

Cloridróxido de 

alumínio 
20mL 

Antiperspirante, 

Adstringente 

Fase C 
Extrato alcoólico 

Nepeta cataria L. 
0,5mL Princípio ativo em estudo 

Fase D 
Tween 80 5 gotas Agente tensoativo 

Fragrância 5% Qs Aromatizante 
Quadro 2 – Formulação do desodorante com extrato de Nepeta Catalia. 

Fonte: Própria, 2019. 
 

 Matéria-prima Quantidade Estudo crítico 

Fase A 

Álcool de cereais 
96% 38,85mL Secativo 

BHT 0,1g Antioxidante 

Irgasan 0,3mg Conservante 

Propilenoglicol 5mL Hidratante 

Fase B 
Água purificada qsp 35,75mL Veículo 

Cloridróxido de 
alumínio 20mL 

Antiperspirante, 

Adstringente 

Fase C 
Extrato alcoólico 
Nepeta cataria L. 0,5mL Princípio ativo em estudo 

Fase D 

Óleo essencial de 
melaleuca 

desodorizado 
0,5mL Antimicrobiano e anti- 

inflamatório 

Tween 80 5 gotas Agente tensoativo 

Fragrância 5% Qs Aromatizante 

Quadro 3 - Formulação do desodorante com óleo essencial de melaleuca. 
Fonte: Própria, 2019. 
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Método de preparação das formulações de desodorantes. 
 

Para preparação do desodorante, os componentes foram dividios em quatro grupos, 
sendo eles: Fase A, B, C e D, devido à característica química e física de cada componente. 

O preparo da fase A foi confecionado em um béquer de 100mL onde foram 
adicionados 0,3mg de Irgasan e 0,1g de BHT em 10mL de álcool cereais sob agitação com 
bagueta de vidro até obter a solubilização dos pós. Posteriormente, foi adicionado 28,85mL 
de álcool de cereais e 5mL de propilenoglicol, a mistura foi homogeneizada e reservada. 

Para preparação da fase B, foi utilizado um béquer de 100mL e adicionado 35,75mL 
de água purificada, 20mL de cloridróxido de alumínio e ocorreu a homogeneização. 

A fase A foi totalmente vertida na fase B e novamente homogeneizada.  
Foram adicionados 500uL do extrato alcoólico de Nepeta cataria L., formando a fase 

C e homogeneizada. 
A fase D, foi feita adicionado a fragrância equivalente a 5% e Tween 80 em 

quantidade suficiente para a formulação (5 gotas) e após homogeneização, a fase D foi 
vertida na faze C. 

Para a obtenção do desodorante com o óleo essencial de Melaleuca, foram seguidos 
os mesmos procedimentos anteriores, porém na fase D, além da adição da essência e do 
Tween 80, foram adicionadas 0,5mL do óleo essencial de Melaleuca desodorizado e vertido 
na fase C. O resultado do desodorante é uma fórmula com aspecto ligeiramente turvo pelas 
fases O/A e muito levemente amarelado pela presença da fragrância de cor amarela 
 O processo pode ser visualizado no fluxograma 1. 
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Fluxograma1 - Metodologia do processo do trabalho. 

Fonte: Própria, 2019 
 
 

Preparo da Amostra Pesagem do extrato seco (N. 
cataria L.) (Figura 1) 

Pesagem do solvente 
alcoólico (Figura 2) 

Diluição do extrato 
alcoólico nos 

microorganismos e 
controle microbiológico 

(Figura 4) 

Análise Microbiológica 
Separação do extrato 

alcoólico do substrato por 
meio de filtração (Figura 3) 

Semeadura em Ágar sangue 
(S. aureus ATCC 0023) e 
Ágar MacConkey (E. coli 
ATCC 0018) e controle 

microbiológico. ( Figuras 5, 
6 e 7) 

Preparo do desodorante 

Semeadura microbiológica (S. 
aureus ATCC 0023 e E. coli ATCC 
0018) em TSA do desodorante 
com e sem melaleuca - Após 

estufa. (Figura 10) 

Semeadura microbiológica (S. 
aureus ATCC 0023 e E. coli ATCC 
0018) em TSA do desodorante 

com e sem melaleuca - Antes de 
por em estufa.(Figura 9) 

Crescimento de colônia na 
placa de petri com S. aureus 
ATCC 0023 e sem melaleuca. 

(Figura 11) 

Coloração de Gram 
comprovando 

crescimento de outro 
microrganismo por 

contaminação cruzada. 
(Figura 12) 

Diluição da análise do extrato 
alcoólico microbiológica no 

desodorante. (Figura 8) 
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Análise Microbiológica das formulações 
 

Após o término das formulações as cepas foram reativadas novamente e suspensas 
conforme a escala de 0,5 Mc Farland. Nos tubos, foram adicionados 50µL das cepas com 
500µL do extrato alcoólico e o desodorante, com e sem o óleo essencial de Melaleuca 
(Quadro 4). Esta análise tem a finalidade de avaliar se há crescimento microbiológico no 
extrato alcoólico de Nepeta cataria L. em comparação ao óleo de melaleuca, já que o 
mesmo é utilizado com um padrão positivo como bactericida (Figura 4). 

 
 

Placas 

Suspensão 
bacteriana 

Staphylococcus 
aureus ATCC 0023 

Suspensão 
bacteriana 

Escherichia 
coli ATCC 0018 

Desodorante 
sem óleo 

essencial de 
Melaleuca 

Desodorante 
com óleo 

essencial de 
Melaleuca 

1 50µL - 500µL - 

2 50µL - - 500µL 

3 - 50µL 500µL - 

4 - 50µL - 500µL 

5 50µL - - - 

6 - 50µL - - 

Quadro 4 - Esquema de diluição microbiológica do extrato alcoólico com e sem melaleuca. 
Fonte: Própria, 2019. 

 
 
 

 
Figura 4 - Diluição da análise microbiológica do extrato alcoólico no desodorante 

Fonte: Própria, 2019. 
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Semeadura em TSA 

 
Foi realiado a semeadura em placas de petri com meio de cultura TSA. As placas de 

Petri foram aquecidas em estufa por 48 horas a 35ºC a fim de verificar se ocorria o 
crescimento de algum tipo de microorganismo. 

 
Contagem de colônias pós-exposição ao extrato alcoólico de Nepeta cataria L 
 

A contagem de colônias pós exposição ao extrado alcoólico de Nepeta cataria L. foi 
feito após o período de incubação, foram transferidas 0,5mL de cepas dos tubos TSB 
(Figura 6), contendo as cepas e as diferentes alíquotas presentes para placas de Petri, para 
analisar a eficácia do controle antimicrobiano do extrato alcóolico. 

As cepas de Staphylococcus aureus ATCC 0023 transferidas para placa de petri com 
Ágar Sangue de carneiro a 5%, e as cepas de Escherichia coli ATCC 0018 transferidas 
para a placa de Petri com Ágar MacConkey. 

Após a semeadura as cepas foram submetidas ao processo de esgotamento 
microbiológico, onde as mesmas foram depositadas no canto das respectivas placas e com 
o swab, foram coletadas atrás da chama do bico de bunsen, de modo que se estriou com 
o auxílio da alça de platina até o meio da placa a partir do canto que a amostra foi 
inicialmente depositada, em seguida girou- se a placa no sentido anti-horário e estriou-se 
até o meio da placa e o mesmo por mais duas vezes até estriar toda superfície do meio. 
Para identificação, foi realizada uma divisão nas placas de Petri e identificada com 
números, onde o número 1 e 3 significa que foi colocado 250uL do extrato alcoólico e o 
número 2 e 4, 500uL do extrato alcoólico. As placas foram para incubação a 35°C por 48hs 
em microaerofilia (jarra com vela). Após esse período, elas foram observadas quanto à 
presença ou ausência de crescimento bacteriano (Figura 7 e 8) e comparadas com controle 
microbiológico (Figura 9). 

 

 
Figura 6 - Diluição do extrato alcoólico nos micro-organismos e controle microbiológico. 

Fonte: Própria, 2019. 
 
 
 
 
 

ART
IG

O 



 

31 
Revista InterAção | v. 14, n. 2, 2021 | ISSN 1981-2183 

 
 
Resultados 
 

O processo de extração por meio da maceração da Nepeta cataria L. foi efetivo, o 
extrato alcoólico testado nas cepas Staphylococcus aureus ATCC 0023 e Escherichia coli 
ATCC 0018, mostrou atividade antibacteriana. 

As duas formulações de desodorantes apresentaram características 
farmacotécnicas adequadas. 

Ao testar a capacidade antimicrobiana da formulação com o extrato alcoólico de 
Nepeta Cataria L. (Figura 5), utilizando a cepa de Staphylococcus aureus ATCC 0023, foi 
constatado o crescimento de uma unidade formadora de colônia (Figura 5). 

Ao realizarmos a coloração de Gram nessa colônia verificamos o crescimento de 
bacilos Gram negativos (Figura 6), com a ausência de crescimento de Staphylococcus 
aureus ATCC 0023. 

 
Figura 5 – Crescimento de colônia na placa de petri com S. aureus ATCC 0023 e sem melaleuca. 

Fonte: Própria, 2019. 
 

 
Figura 6 – Coloração de Gram comprovando crescimento Bacilos Gram Negaticos. 

Fonte: Própria, 2019. 
 
As duas formulações, quando testadas nas cepas, cepas Staphylococcus aureus 

ATCC 0023 e Escherichia coli ATCC 0018 apresentaram atividade antibacteriana, no meio 
de cultura Ágar Sangue, houve um pequeno crescimento na concentração de 250uL, porém 
na de 500uL houve inibição total (Figura 7). Já no meio de cultura Ágar MacConkey 
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houve inibição de crescimento bacteriano tanto com 250uL, como 500uL. (Figura 8). A 
figura 9 mostra o controle positivo. 

 
Figura 7 - Semeadura em Ágar sangue (S. aureus ATCC 0023). 

Fonte: Própria, 2019. 
 

 
Figura 8 - Semeadura em Ágar MacConkey (E. coli ATCC 0018). 

Fonte: Própria, 2019. 
 

 
Figura 9 - Semeadura em Ágar sangue (S. aureus ATCC 0023) e Ágar MacConkey (E. coli ATCC 

0018) - controle. 
Fonte: Própria, 2019. 
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Os resultados obtidos pelas análises (Tabela 1) mostraram um alto poder 

antibacteriano, tanto o extrato alcoólico de Nepeta cataria L., quanto o seu emprego no 
desodorante, uma forma cosmética de grau II. 

 
 Extrato 

alcoólico 
250ul 

Extrato 
alcoólico 

500ul 

Desodorante 
sem melaleuca 

Desodorante 
com melaleuca 

S. aureus 
ATCC 0023 

IP IT CC IT 

E. coli 
ATCC 0018 

IT IT IT IT 

IP – Inibição Parcial do crescimento bacteriano isolado. 
IT – Inibição Total do crescimento bacteriano isolado. 

CC – Contaminação Cruzada. 
 

Tabela 1 – Resultados das análises em relação ao crescimento bacteriano. 
Fonte: Própria, 2019. 

 
As placas feitas com placa TSA (Figura 10), foram semeadas pela técnica de 

esgotamento, e identificadas, da seguinte forma: número 1 contém Staphylococcus aureus 
ATCC 0023 com o desodorante sem o óleo de melaleuca; número 2: Staphylococcus 
aureus ATCC 0023 com desodorante com óleo essencial de melaleuca; número 3: 
Escherichia coli ATCC 0018 com desodorante sem o óleo essencial de melaleuca; número 
4: Escherichia coli ATCC 0018 com desodorante sem o óleo essencial de melaleuca; 
número 5: Controle de Staphylococcus aureus ATCC 0023 e número 6: Controle de 
Escherichia coli ATCC 0018. 

 
 

 
Figura 10 – Semeadura microbiológica (S. aureus ATCC 0023 e E. coli ATCC 0018) em TSA do 

desodorante com e sem melaleuca – Após estufa. 
Fonte: Própria, 2019. 
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Conclusão 
 

Este estudo, evidenciou que a Nepeta cataria L., por meio de sua extração alcoólica, 
apresenta propriedades antimicrobianas contra Staphylococcus aureus e Escherichia coli. 
Foram desenvolvidas duas formas farmacêuticas líquidas de desodorantes em spray que 
apresentaram características farmacotécnicas adequadas. Dessa forma concluímos que o 
extrato bruto da Nepeta cataria L. pode ser incorporado em formulações leave on e 
apresentar atividades antibacterianas. 
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Resumo 
 
A esquizofrenia é um transtorno mental caracterizado pelo prejuízo funcional, progressivo e crônico 
das áreas da atenção, memória e funcionamento executivo. Embora a etiologia e a fisiopatologia 
não sejam totalmente esclarecidas, foram identificados fatores que contribuem para a progressão 
da condição, como alterações de neurotransmissores, diminuição da plasticidade sináptica e 
diminuição do volume hipocampal. O tratamento consiste em diminuir as transmissões 
dopaminérgicas por meio do uso de antagonistas dopaminérgicos, alcunhados de antipsicóticos. 
Entretanto, a esquizofrenia apresenta estado heterogêneo com múltiplos processos compensatório 
capazes de manter uma homeostase individual e variável. Desta forma, a abordagem neuroplástica 
visa ampliar as capacidades cognitivas por meio de estímulos homogêneos sem a perturbação da 
homeostase já existente. Portanto, é importante o entendimento dos mecanismos da 
neuroplasticidade para ampliar o entendimento do desenvolvimento da esquizofrenia, bem como 
alvos terapêuticos capazes de corrigir disfunções cognitivas e atenuar sintomas positivos e 
negativos característicos. 
 
Palavras-chave: Neuroplasticidade; esquizofrenia; homeostase; disfunção cognitiva 
 
Abstract 
 
A esquizofrenia é um transtorno mental alterado pelo prejuízo funcional, progressivo e crônico das 
áreas da atenção, memória e funcionamento executivo. Embora a etiologia e a fisiopatologia não 
sejam totalmente esclarecidas, foram identificados os fatores que contribuem para a progressão da 
condição, como mudanças de neurotransmissores, diminuição da plasticidade sináptica e 
diminuição do volume hipocampal. O tratamento consiste em diminuir as transmissões 
dopaminérgicas por meio do uso de antagonistas dopaminérgicos, alcunhados de antipsicóticos. 
Entretanto, uma esquizofrenia apresenta estado heterogêneo com múltiplos processos 
compensatórios capazes de manter uma homeostase individual e variável. Desta forma, a 
abordagem neuroplástica visa ampliar os recursos cognitivos por meio de estímulos homogêneos 
sem a perturbação da homeostase já existente. Portanto, é importante o entendimento dos 
mecanismos de neuroplasticidade para ampliar o entendimento do desenvolvimento da 
esquizofrenia, bem como alvos terapêuticos capazes de corrigir disfunções cognitivas e atenuar 
sintomas positivos e negativos característicos. 
 
Keywords: Neuroplasticity. Schizophrenia. Homeostasis. Cognitive dysfunction. 
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Introdução 
 

A neuroplasticidade é um fenômeno que modifica a estrutura e função neural. Este 
fenômeno é mediado pelo desenvolvimento normal do cérebro e funcional, como 
aprendizado e memória. Incluem, primeiramente, mudanças na transcrição, tradução e pós-
transdução na expressão de genes, e de alterações de longo prazo da eficiência sináptica, 
através de modificações na liberação de neurotransmissores ou no número, organização 
ou função de neurotransmissores, além da possibilidade de alterações relacionadas aos 
transportadores ou a própria cascata de sinalização intracelular. Pode-se incluir 
modificações de longo prazo mediados por receptores ativados por outras moléculas, como 
hormônios, fatores neurotróficos, fatores de crescimento. Mudanças anatômicas em 
conexões de longa distância, circuitos locais ou organização sináptica também estão 
incluídas no processo de neuroplasticidade. Por fim, modificações comportamentais 
induzidas por lesão ou por resposta a estímulos ambientais (FROST et al., 2004). 

A esquizofrenia, por sua vez, é uma condição patológica neuropsiquiátrica crônica 
caracterizada pela ocorrência de sintomas positivos, negativos e disfunção cognitiva, que 
acomete aproximadamente 1% da população mundial (SULLIVAN et al., 2003). 

Inúmeras pesquisas têm buscado compreender a etiologia da esquizofrenia, mas 
que permanecem produzindo resultados fragmentados. Há evidências que mostram um 
neurodesenvolvimento aberrante possivelmente envolvido na fisiopatologia desta condição. 
Assim, a neurohipótese postula que este transtorno surge a partir de anormalidades 
ocorridas durante o desenvolvimento cerebral pré e pós-natal (MARENCO e 
WEINBERGER, 2000). 

Atrelada a esta hipótese, sabe-se que fatores neurotróficos são protagonistas no 
desenvolvimento e na manutenção do sistema nervoso central humano. O BDNF (fator 
neurotrófico derivado do cérebro, do inglês, brain-derived neurotrophic factor) é um membro 
da família das neurotrofinas, que é responsável por desempenhar diversos papeis 
envolvidos com processos de neurodesenvolvimento, diferenciação, crescimento e 
sobrevivência neuronal (KUIPERS e BRAMHAM, 2006; GRZYWACZ et al., 2010). 

O BDNF promove seus efeitos biológicos mediados pelo receptor da tropomiosina 
transmembran relacionada a quinase B (TrkB), que pode desencadear a autofosforilação 
do resíduo de tirosina no domínio intracelular do receptor e ativar vias de sinalização 
relacionadas à neurogênese e neuroplasticidade. Por outro lado, a forma imatura desta 
neurotrofina (pró-BDNF) com o receptor p75NTR medeia processos de apoptose, redução 
da arborização, comprometimento da potencialização de longo prazo (LTP) e está envolvido 
com os processos neuroinflamatórios (NAGAPPAN e LU, 2005; HING et al., 2018). 

A neuroplasticidade pode ser benéfica no mecanismo da esquizofrenia, pois está 
atrelada a alterações desta condição, mas também pode ser uma ferramenta para o 
entendimento da complexidade e variabilidade das alterações neurobiológicas na 
esquizofrenia. 
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Neuroplasticidade e esquizofrenia 
 
O maior paradigma do tratamento da esquizofrenia é a homeostase mantida por 

mecanismos compensatórios que estes indivíduos apresentam, o que requer uma 
abordagem modulatória para que se corrijam tanto os sintomas quanto a disfunção 
cognitiva sem que se comprometa o processo homeostático já instalado (KANTROWITZ, 
2018). 

A abordagem neuroplástica apresenta uma visão associada a mudanças da 
desordem em todos os níveis mutuamente interativos, por exemplo, atuar em 
transportadores, receptores ou modular a expressão de RNAm que participam da sinalizam 
ativada pela interação neurotransmissor-receptor ou atém mesmo na secreção de fatores 
neurotróficos (ARNOLD et al., 1991; AKBARIAN et al., 1995; GAO et al., 2000; MIRNICS et 
al., 2000; TAKAHASHI et al., 2000; DURANY et al., 2001; EGAN et al., 2003). 

Alguns estudos demonstram que amostras de soro de indivíduos com esquizofrenia 
apresentam baixas concentrações de BDNF, sobretudo em indivíduos com o subtipo 
catatônico (HUANG e LEE, 2006; CUI et al., 2012). Em 34 pacientes sem tratamento prévio 
com primeiro episódio de esquizofrenia, apresentaram-se concentrações basais da 
proteína BDNF significativamente mais baixos em comparação a controles saudáveis 
(CHIOU e HUANG, 2017). Amostras de plasma de 589 pacientes com esquizofrenia e 254 
pacientes com transtorno bipolar, apresentaram-se concentrações mais baixas de BDNF 
em comparação aos controles. Entre os pacientes, foram associadas concentrações mais 
baixas de BDNF com maior ocorrência de episódios depressivos, mentor tempo de 
remissão e abuso sexual na infância (AAS et al., 2019). 

É possível correlacionar a esquizofrenia com BDNF, uma vez que a esquizofrenia 
apresenta sintomas psicóticos e comprometimento cognitivo e o BDNF está envolvido no 
processo de neuroplasticidade (LIN e HUANG, 2020). 

A concentração sérica de BDNF se relaciona negativamente com a comunicação 
interpessoal da função social e a taxa da capacidade cognitiva. Uma meta-análise 
demonstrou que a concentração de BDNF está significativamente relacionada com os 
distúrbios cognitivos da esquizofrenia (BORA, 2019). 

Em indivíduos com esquizofrenia tratados com antipsicóticos atípicos por quatro 
semanas, não demonstraram aumento significativo da concentração sérica da proteína 
BDNF. A análise intergrupal, demonstrou que o grupo que recebeu risperidona apresentou 
um aumento da concentração sérica de BDNF em comparação ao grupo que recebeu 
clozapina, mas que este resultado foi restrito a homens, sugerindo uma diferença de 
gêneros (CHEN e HUANG, 2011).  

Após seis semanas de tratamento com olanzapina ou lurasidona, pacientes não 
medicados com esquizofrenia apresentaram aumento da concentração sérica de BDNF, 
sobretudo àqueles que receberam olanzapina (JENA et al., 2019). Após oito semanas de 
tratamento com olanzapina, catorze pacientes sem tratamento prévio com primeiro episódio 
de esquizofrenia não demonstraram aumento significativo da concentração séria de BDNF 
(HATZIAGELAKI et al., 2019). 

Apesar de o tratamento farmacológico sugerir aumento da concentração sérica de 
BDNF, estatisticamente não se apresenta de maneira significativa, apesar de os estudos 
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demonstrarem inúmeras variáveis, como fármaco escolhido, tempo de tratamento e 
populações heterogêneas.  

Hasan et al. (2016) demonstraram que através da estimulação magnética 
transcraniana repetitiva pode melhorar os sintomas negativos da esquizofrenia, sendo que 
os pacientes que responderam, também revelaram alterações importantes envolvidas na 
fisiopatologia, como hipocampo e córtex cingulado. Guercio et al. (2018), por sua vez, 
demonstraram evidências de inúmeras alterações nos sistemas dopaminérgicos, 
glutamatérgico, colinérgico, ocitocinérgico na esquizofrenia. Estas evidências sustentam o 
papel farmacológico no aprimoramento destes sistemas combinado com intervenções 
comportamentais podem trazer sucesso nas mudanças funcionais. Outra abordagem não 
farmacológica é o exercício aeróbico, onde pode refletir na sinaptogênese, neurogênese e 
capacidade cognitiva (VAN PRAAG et al, 1999; ERICKSON et al., 2011; FALKAI et al., 
2017). 

As características multidimensionais da fisiopatologia e sintomatologia da 
esquizofrenia, bem como os parâmetros biológicos, são importantes por poderem 
descrever funções de mapeamento ou transferência que relacionam o estado biológico com 
o comportamental, possibilitando uma capacidade de modelar a compreensão da 
variabilidade individual na esquizofrenia. A progressão dinâmica e os dados que indicam 
anormalidades em algumas vias regulatórias sugerem a importância dos mecanismos 
neuroplásticos nesta condição. Ao focar na contribuição da neuroplasticidade, pode-se 
encontrar mudanças patológicas, estabilização ou recuperação dos sintomas, esperando 
identificar novos mecanismos para a compreensão das causas subjacentes desta condição 
psiquiátrica e desenvolver novas abordagens terapêuticas (FROST et al., 2004). 
 

Considerações finais 
 
O indivíduo com esquizofrenia apresenta um importante paradigma envolvendo 

sintomas positivos, negativos e comprometimento cognitivo, a qual ativam inúmeros 
mecanismos compensatórios que mantém a homeostase. Desta forma, a intervenção 
farmacológica de um único componente inviabiliza o sucesso terapêutico.  

Portanto, o aprimoramento cognitivo através dos estímulos envolvidos na 
neuroplasticidade, refletem resultados integrativos frente ao estado heterogêneo e 
compensatório. Através do presente estudo, foi possível integrar a neuroplasticidade e a 
esquizofrenia, demonstrando possíveis abordagens que refletem na capacidade cognitiva 
e não perturbe a homeostase do indivíduo com esquizofrenia, ou seja, não havendo uma 
única abordagem farmacológica seletiva que comprometa os mecanismos compensatórios. 
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Resumo 
 
A linguiça industrializada é um embutido cárneo que contém trifosfato de sódio, condimentos 
químicos, podendo conter também em sua composição tecido adiposo. Para elaboração dos 
diversos tipos de linguiças produzidas pela indústria alimentícia, são incrementados ingredientes 
específicos, atribuindo características à linguiça. No processo de fabricação a carne processada é 
embutida em um envoltório natural ou artificial, sendo submetida ao processo tecnológico 
adequado. O presente trabalho tem como objetivo elaborar uma linguiça artesanal, com a 
substituição da carne mais gordurosa por um tipo cárneo com característica magra, o que atribuirá 
a linguiça um baixo teor de gordura animal. Apresentará redução de sódio e de condimentos 
químicos e para enriquecer a linguiça com Ômega 3 será necessário a incorporação da castanha 
do Pará, sendo depois analisadas pela análise centesimal que visa detectar a quantidade de 
lipídeos, proteínas, umidade e cinzas e também realizar a análise sensorial, onde nesta avaliação 
o alimento será exposto ao indivíduo, onde o mesmo por percepção somato-sensorial avaliará o 
produto. 
 
Palavras-chave: Linguiça. Artesanal. Sódio. ômega 3. Embutido. carne. 
 
Abstract 
 
The manufactured sausage is a meat product composed by sodium triphosphate, chemicals 
condiments and specific ingredients so as to manufacture several kinds of sausage produced by the 
food industry where the addition of fat tissue is optional. This processed meat is embedded in an 
artificial or natural covering being submitted to an adequate technological process. The aim of this 
project is to elaborate craft sausage having lower amount of animal fat, sodium reduction and 
Omega-3 enrichment. For this production, lean meat will replace the fat meat, it presents sodium 
and chemical condiments reduction. Brazilian nut will be incorporated to the sausage enrichment 
with Omega-3. This sausage will go through two analysis, the centesimal which detects if the 
nutritional and caloric values of the food were preserved and the sensorial where the food will be 
exposed to a subject evaluation through the somatosensory perception. 

 
Keywords: Sausage. craft. Sodium. omega-3. meat products. meat. Brazilian nuts. 
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Introdução 
 
Entende-se por Linguiça o produto cárneo industrializado, obtido de carnes de 

animais de açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, ingredientes, embutido em 
envoltório natural ou artificial, e submetido ao processo tecnológico adequado (BRASIL, 
2020). 

A classificação é descrita de acordo com o método de fabricação das linguiças, 
sendo assim denominadas, de acordo com a Instrução Normativa de 31 de março de 2000 
(BRASIL, 2020). 

Produtos alimentícios preparados, total ou parcialmente com carnes, miúdos ou 
gordura, e subprodutos comestíveis procedentes dos animais de abate ou outras espécies 
e, eventualmente, ingredientes de origem vegetal ou animal, como também condimentos, 
especiarias e aditivos aromatizados (ORDONEZ, et al. 2005). 

 
Classificação das linguiças 

 
De acordo com a tecnologia de fabricação a linguiça é classificada segundo os tipos 

cárneos utilizados e o tratamento térmico fornecido na produção. São divididas em: 
 

Fresca 
 
Utiliza-se carnes com ou sem gordura, picadas, acrescidas ou não de condimentos, 

especiarias e aditivos e que não são submetidos a tratamentos de dessecação, cozimento 
ou salga (ORDONEZ, et al. 2005). 

 
Curada 

 
Utiliza-se carnes com gorduras cortadas e picadas com ou sem miúdos, aos quais 

incorporam-se especiarias, aditivos e condimentos autorizados, submetendo-os a um 
processo de maturação (secagem) e, opcionalmente, defumação. Neste tipo cárneo ocorre 
fermentação microbiana que leva o acúmulo de ácido láctico com a consequente queda do 
pH, que rege o crescimento microbiano e as complexas reações bioquímicas que ocorrem 
durante o processo de maturação (ORDONEZ, et al. 2005). 

 
Cozida 

 
Utiliza-se carne acrescida ou não de especiarias, condimentos e submetidos à ação 

do calor alcançando em seu interior uma temperatura suficiente para conseguir a 
coagulação total das proteínas cárneas (ORDONEZ, et al. 2005). 

 
Hipocalórica ou hipossódica 

 
Utiliza-se carne magra com redução significativa de gordura e sódio, o que acarreta 

mudança no sabor. As especiarias acrescentadas acabam por acentuar, e intensificar o 
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sabor da carne. Devido a redução do sódio são incorporados fosfatos ou polifosfatos e 
proteínas não-cárneos de origem vegetal ou animal (ORDONEZ, et al. 2005). 

 
Defumada 

 
A carne é exposta sob ação da fumaça procedente da combustão de aparas ou 

serragem de madeira na qual se produz a pirólise dos seus componentes, liberando-se 
grande quantidade de compostos, fundamentalmente ácidos, álcoois, carbonilas e fenóis, 
que adsorvem ou condensam na superfície desses produtos, contribuindo para o 
desenvolvimento de sabor, cor e aroma característico (ORDONEZ, et al. 2005). 

 
Tipos de linguiças 

 
Na indústria alimentícia existem diferentes tipos de linguiças resultantes de 

modificações nos processos de produção, tipo e quantidade de matéria-prima utilizada, 
tamanho do corte ou granulometria (diâmetro dos furos do disco de moagem), condimentos 
utilizados, tipo de envoltório e comprimento dos gomos. De acordo com a Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo são produzidos os seguintes tipos de 
linguiças: 

Linguiça de Carne Bovina, Linguiça de Carne Suína, Linguiça de Lombo Suíno, 
Linguiça de Lombo e Pernil Suíno, Linguiça de Carne Suína Defumada, Linguiça Calabresa, 
Linguiça Portuguesa, Linguiça Toscana, Linguiça de Carne de Peru, Linguiça de Carne de 
Frango, Linguiça Mista, Linguiça Tipo Calabresa, Linguiça Tipo Portuguesa e Paio 
(ORDONEZ, et al. 2005). 

 
Etapas de produção da linguiça artesanal 

 
Nos processos gerais de fabricação de linguiça envolve desde a escolha da carne a 

ser utilizada até o embutimento das tripas. Na preparação da mistura compreende as 
operações de picar amassar as carnes entre si e com os demais ingredientes, com 
máquinas apropriadas do tipo picadoras, cúter (de preferência a vácuo) e moedores 
coloidais. O processo de trituração é um dos mais importantes pois apresenta maior risco 
de contaminação microbiana (ORDONEZ, et al. 2005). 
A trituração e a mistura dos ingredientes são feitas na seguinte ordem: (ORDONEZ, et al. 
2005). Carnes magras em pedaços junto com o sal, agentes de cura e fosfatos, batendo 
até obter mistura homogênea;  Em forma de gelo para não aumentar a temperatura da 
massa e favorecer a solubilização das proteínas; Carnes gordas, toucinho; Demais 
ingredientes e condimentos, batendo até obter a mistura homogênea. 

O processo de embutidura dá forma no produto cárneo. Utilizam-se tripas de origem 
natural ou artificial, dependendo do produto que vai ser elaborado (ORDONEZ, et al. 2005). 

O processo de embutimento consiste em introduzir a massa já preparada na tripa 
previamente selecionada e disposta para esse fim. Utilizam-se embutidoras que podem 
trabalhar de forma contínua (à vácuo), e descontinua (à pistão) (ORDONEZ, et al. 2005). 
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Sem dúvida nenhuma, as mais utilizadas são as embutidoras continuas que, em 

geral, trabalham a vácuo, possibilitando a extração do ar com melhor formação e 
conservação de cor, consistência mais firme e, além disso, retardam-se as reações de 
oxidação da gordura e evita-se a presença de ar entre a massa e a tripa. São compostas 
por um grande funil coletor no qual se dispõe uma vareta que mexe a massa, evitando sua 
condensação. A massa é impelida por pressão até o orifício de saída, onde se localiza a 
tripa (ORDONEZ, et al. 2005). 

Nesse sentindo o presente trabalho objetivou  elaborar uma linguiça artesanal com 
um teor menor de gordura e sódio e também, enriquecer a mesma com Ômega 3, reduzindo 
a quantidade de sódio na formulação através da substituição de produtos à base de sódio; 
substituindo os condimentos químicos por ervas secas: em específico, páprica defumada, 
noz moscada, alho in natura, pimenta do reino; enriquecendo a formulação com Ômega 3 
através da incorporação da Castanha do Pará. 

Para tanto realizou-se testes relacionados à análise centesimal: Teor de proteínas, 
lipídeos, umidade e cinzas, bem como, análise sensorial para verificar a aceitação do 
produto desenvolvido. 
 
Materiais e Métodos 

 
O trabalho de produção da linguiça foi desenvolvido no laboratório de Técnica e 

Dietética da Universidade São Judas Tadeu, localizado no sétimo andar na sala 712B. Para 
o presente trabalho foi escolhido dois tipos de carne, tornando a linguiça do tipo mista. A 
carne do tipo bovina foi à alcatra (Gluteus medius) e a carne do tipo suína foi o pernil (M. 
semimembranosus) e também o toucinho.  

No processo de fabricação de linguiças há uma grande quantidade de sódio e para 
diminuir esta quantidade, foi feita à retirada do tripolifosfato de sódio, eritorbato de sódio e 
retirou-se também os condimentos industriais. No lugar dos condimentos industriais,  foram 
incorporados a pimenta do reino, páprica defumada doce, noz moscada e o alho in natura. 

Para enriquecer a linguiça com o Ômega 3 foi necessário a incorporação de de um 
alimento que contenha concentrações significantes desta substância. A castanha do Pará 
ou conhecida também como castanha do Brasil (Bertholletia excelsa) possui cerca de 
13,8% de ácido palmítico, 8,7% de ácido esteárico, 31,4% de ácido oleico e 45,2% de ácido 
linoleico (Omega 3), além de pequenas quantidades dos ácidos mirístico e palmitoléico 
(FREITAS, et al. 2007). 
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Figura 1 – Linguiça desenvolvida 

Fonte: Própria, 2018. 
 
O quadro  1, abaixo descreve a  formulação desenvolvida: 
 

Ingredientes Quantidade (g) 
Água 33,6 

Alho moído 3,0 
Ácido ascórbico 7,0 

Carne bovina 340,0 
Carne suína 500,0 

Nós moscada 0,5 
Páprica 1,0 
Pimenta 0,25 

Sal 11,3 
Sal de cura 7,0 
Toucinho 280,0 

Castanha do Pará 317,0 
 

Quadro 1 - Ingredientes utilizados para desenvolvimento da linguiça. 
Fonte: Própria, 2018. 

 
Para a preparação da linguiça se iniciou o procedimento pesando todos os 

ingredientes em uma balança semi analítica e foram separados de acordo com a figura 
acima. E em seguida em um banho de gelo misturou-se todas as carnes (mexendo 
lentamente). Em seguida foram adicionados os condimentos e mexidos lentamente. 
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Figura 2 – Ingredientes utilizados para produção da linguiça. 

Fonte: Própria, 2018. 
 

Por último se adicionou as castanhas do Pará, sendo que uma parte das castanhas 
do Pará foram adicionadas torradas e trituradas e a outra parte em forma de pasta. 
 

 

  
Figura 4 – Castanha torrada Figura 3 – Castanha em pasta 

 
Fonte: Própria, 2018. 

 
Para determinar qual seria o tipo de fonte de Ômega 3 na linguiça, foi necessário 

produzir quatro amostras. A primeira foi incorporada somente a castanha do Pará em pasta, 
a segunda somente a castanha torrada , terceira amostra foi incorporada a castanha mista, 
ou seja, uma parte da castanha torrada e a outra em pasta e a última amostra foi 
incorporada uma capsula de Omega 3 (Equaliv®). Estas amostras foram congeladas por 
um período de 7 dias e depois deste período foram degustadas entre os participantes do 
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presente trabalho, sendo a amostra número três a melhor avaliada e escolhida para dar 
continuidade ao trabalho.  
 
Análise centesimal 

 
A composição centesimal de um alimento exprime de forma básica o valor nutritivo 

ou valor calórico, bem como a proporção de componentes em que aparecem, em 100g de 
produto considerado (porção comestível do alimento), os grupos homogêneos de 
substâncias do alimento. Ainda, a composição centesimal de um alimento é conhecida 
através de análises químicas de determinação: umidade ou voláteis a 105 °C; cinzas ou 
resíduo mineral fixo; lipídeos (extrato etéreo); proteínas (N x fator de correção); fibra; 
glicídios, quando determinado por diferença (MORETO, et al. 2002). 
 
Perda por dessecação 
 

É a determinação da umidade feita por secagem direta em estufa a 105°C. A 
umidade corresponde à perda em peso sofrida pelo produto, quando aquecido em 
condições nas quais a água é removida. Na realidade, não é somente a água a ser 
removida, mas outras substâncias que se volatilizam nessas condições. O resíduo obtido 
no aquecimento direto é chamado de resíduo seco (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985a). 

Para a determinação da umidade da linguiça desenvolvida foram necessários 
separar 4 placas de petri contendo à amostra e colocá-las na estufa. O período de secagem 
durou quatro dias seguidos, sendo que a amostra ficava dentro da estufa por um período 
de 12 horas. 

 
Teste de cinzas 

 
É um teste obtido pelo aquecimento de uma amostra  em temperaturas próximas a 

550 à 570 C. Nem sempre este resíduo apresenta todas substâncias inorgânicas presentes 
na amostra, pois alguns sais podem sofrer redução ou volatilização nesse aquecimento 
(ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS, 1996). 

Para realizar a determinação de cinzas foi necessário separar à amostra em 4 
cadinhos e submetê-los em um equipamento chamado de Mufla. Depois de introduzir os 
cadinhos no equipamento, foi necessário aquecê-lo, e para isso foi se aumentando 50 ºC 
de 30 em 30 minutos até que se chegou na temperatura de 550ºC. Depois disso a amostra 
ficou por um período de 6 horas dentro da Mufla. 
 
Teste de lipídios 
 

A determinação de lipídios em alimentos é feita, pela maioria dos casos, pela 
extração com solventes, por exemplo, éter. Quase sempre se torna mais simples fazer uma 
extração contínua em aparelho do tipo Soxhlet, seguida da remoção por evaporação ou 
destilação do solvente empregado. O resíduo obtido não constituído unicamente por 
lipídios, mas por todos os compostos que, nas condições da determinação, possam ser 
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extraídos pelos solventes. Estes conjuntos incluem os ácidos graxos livres, ésteres de 
ácidos graxos, as lecitinas, as ceras, os carotenoides, a clorofila e outros pigmentos. Além 
dos esteróis, fosfatídios, vitaminas A e D, óleos essenciais etc.; mas em quantidades 
relativamente pequenas (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985b). 

Para dosear o teor de lipídeos foi necessário pesar quatro balões de fundo chato 
previamente dessecados. Em seguida foram pesadas quatro amostras em quatro cartuchos 
diferentes. Logo após este processo, os cartuchos foram colocados no sistema do Soxhlet 
e os mesmos permaneceram em extração  à quente utilizando o éter como solvente, por 
volta de 8 horas. 
 
Teste de proteínas 

 
A determinação de proteínas baseia-se na determinação de nitrogênio, geralmente 

feito pelo processo de digestão Kjeldahl, que se baseia em três etapas: digestão, destilação 
e titulação. A matéria orgânica é decomposta e o nitrogênio existente é finalmente 
transformado em amônia (ABNT, 1994). 

Para dosear o teor de proteínas foram pesadas quatro amostras e colocadas em 
quatro tubos digestores diferentes embrulhadas em papel manteiga. Após isso foram 
adicionados Ácido sulfúrico mais substância catalisadora (Sulfato de cobre mais sulfato de 
sódio). Os quatro tubos foram colocados no aparelho digestor, de início a uma temperatura 
de  100ºC por até uma hora, após isso aumentou-se para 200ºC por uma hora e em seguida 
a temperatura foi aumentada de 50 em 50ºC , de 30 em 30 minutos até chegar em 450ºC 
e a amostra permaneceu por 30 minutos nesta temperatura. 

Depois do processo de digestão as amostras foram levadas para o Kjeldhal em 
Erlenmayer adicionados de Ácido Bórico e solução indicadora de vermelho de metila e azul 
de metileno. No equipamento uma base forte é solta (NaOH 60%) dentro do Erlenmayer. e 
logo após as amostras foram tituladas com HCl 0,02N mais solução indicadora 
(Fenolfttaleína). 
 
Análise sensorial 
 

A análise sensorial é realizada em função das respostas transmitidas pelos 
indivíduos às várias sensações, que se originam de reações fisiológicas e são resultantes 
de certos estímulos, gerando a interpretação das propriedades intrínsecas aos produtos. 
Para isso, é preciso que haja entre as partes, indivíduos e produtos, contato e interação. O 
estímulo é medido por processos físicos e químicos, e as sensações por efeitos 
psicológicos. As sensações produzidas podem dimensionar a intensidade, extensão, 
duração, qualidade, gosto ou desgosto ao produto avaliado. Nesta avaliação, os indivíduos, 
por meio dos próprios órgãos sensórios, numa percepção somato-sensorial, utilizam os 
sentidos da visão, olfato, audição, tato e gosto, manifestando sua preferência em relação 
ao produto que lhe é oferecido (ABNT, 1994). 

Para o presente trabalho foi utilizado um método afetivo, sendo ele a escala 
hedônica. Esta análise sensorial tem como objetivo avaliar a amostra e aplicar uma escala 
de 1 a 9, sendo 1 quando o avaliador não gostar e, em uma escala crescente de aceitação, 
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chegar ao número 9 (quando o avaliador gostou extremamente do produto). Para realização 
desta análise foi necessário um grupo de 50 pessoas voluntárias, entre elas alunos do curso 
de Medicina Veterinária, Farmácia, Biomedicina,  Enfermagem, Nutrição e colaboradores 
da Universidade São Judas Tadeu, da unidade Mooca. 

A ficha de avaliação sensorial (anexo 1) foi baseada na 4ª Edição dos métodos físico-
químicos para análise de alimentos do Instituto Adolfo Lutz (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 
2008). 
 
Resultados 

 
A tabela 1 apresenta os dados quantitativos da alteração da massa para 

determinação de umidade. 
 

 
A tabela 2 apresenta os dados quantitativos do teor de cinzas. 
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A tabela 3 apresenta os dados quantitativos do teor de lipídeos. 

 
 

A tabela 4 apresenta os dados quantitativos do teor de lipídeos.  
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A figura 5 apresenta os dados referente a análise sensorial realizada.  

 

 
 
Conclusão 

 
De acordo com os objetivos propostos foi possível desenvolver uma linguiça com um 

teor de sódio reduzido e realizar a substituição dos condimentos químicos por temperos 
naturais. 

Com os testes realizados foi possível analisar que a linguiça desenvolvida contém 
em média cerca de 43,8% de umidade. Em base seca, após as determinações analíticas, 
as amostras de linguiça apresentaram 5,67% de cinzas, 49,8% de lipídeos e 35,6% de 
proteínas e 8,93% de carboidratos. Segundo Martins (2007), foi possível observar que na 
formulação da linguiça do tipo mista, o sal e outros condimentos representavam cerca de 
3,3% da formulação. Já a nova formulação em estudo, a quantidade de ingredientes 
contendo sódio é de 1,52%, o que representa uma redução de 49,34% na quantidade de 
ingredientes contendo sódio. E de acordo com a análise sensorial foi possível observar que 
o produto teve uma boa aceitação de acordo com a média de todos os requisitos avaliados.  
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Amostra: _____________   Julgador: ____________________________ Data: ____/____/____ 
 
Você está recebendo uma amostra codificada. Avalie aparência, aroma, sabor, textura da amostra, e 
impressão global, utilizando a escala abaixo. 
 

(9) gostei extremamente                                                 Aparência: ...............(    ) 
(8) gostei moderadamente                                              Aroma:......................(    ) 
(7) gostei regularmente                                                   Sabor:.......................(    )                                     
(6) gostei ligeiramente                                                    Textura:.....................(    ) 
(5) não gostei, nem desgostei                                         Impressão global......(    ) 

(4) desgostei ligeiramente 
(3) desgostei regularmente 

(2) desgostei moderadamente 
(1) desgostei extremamente 

Comentários 
:__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 

 
 

 ANEXO 1 – Ficha de Avaliação Sensorial 
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Introdução 
 

O Covid-19 é uma doença infecciosa em que o agente causador é denominado 
SARS-CoV-2, popularmente conhecido como Coronavírus. Foi inicialmente diagnosticado 
como uma Pneumonia grave com origem desconhecida e teve seus primeiros casos em 
dezembro de 2019 em Wuhan, na China. No Brasil, o primeiro caso foi identificado no dia 
25 de fevereiro de 2020, desde então o número de casos só aumenta levando a uma 
preocupação para as autoridades de saúde pública e para a própria população. A doença 
teve uma rápida propagação levando a declaração de pandemia pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020. (ESTEVÃO, 2020). 

A transmissão desse agente é feita através da inalação ou contato direto com as 
gotículas que estão infectadas e seu período de incubação é de 1 a 14 dias, mesmo os 
assintomáticos transmitem o vírus enquanto estão infectados. Os sintomas mais comuns 
registrados nos pacientes são febre, tosse seca, dispneia, mialgias e fadiga em maior 
frequência, já os menos comuns são dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, 
conjuntivite, dor de cabeça, perde de paladar e/ou olfato, erupção cutânea na pele ou 
descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. (ESTEVÃO, 2020). 

Em abril de 2020, em meio ao isolamento social, o governo adotou algumas medidas 
para que o efeito gerado não afetasse tanto a economia, como por exemplo a proposta do 
auxílio emergencial para a população com menor poder econômico e linhas de crédito para 
empresas. (DALL’AGNOL, 2020). 

Com o aumento expressivo no número de casos, foi sugerido o uso de alguns 
medicamentos como forma de tratamento, sendo um deles a Hidroxicloroquina/Cloroquina, 
mesmo não sendo um fármaco para esta finalidade. Cada medicamento possui seu 
mecanismo de ação, sua farmacocinética, sua interação, e o seu propósito, porém, as 
características e a finalidade do fármaco são definidas com estudos científicos, através de 
testes que demandam tempo e muitos outros fatores para serem realizados, utiliza-lo sem 
estudos que comprovem sua eficácia é imprudente e arriscado. 

 
A hidroxicloroquina 

 
Inicialmente é possível relacionar a fórmula molecular a química orgânica, sendo 

C18H26CIN3, possui estrutura central aromática, com um cloro na posição 7, ligada a cadeia 
lateral. Esse fármaco pertence à classe das 4-aminoquinodinas. As diferenças entre a 
cloroquina e a hidroxicloroquina estão no peso molecular, sendo respectivamente 319,9 
g/mol e 335,9 g/mol e como são administradas, sendo difosfato e sulfato respectivamente. 

ANAIS 
- P

I 



 

58 
Revista InterAção | v. 14, n. 2, 2021 | ISSN 1981-2183 

 
 
Este medicamento é indicado para: afecções reumáticas e dermatológicas 

(reumatismo e problemas de pele), artrite reumatoide (inflamação crônica das articulações), 
artrite reumatoide juvenil (em crianças), lúpus eritematoso sistêmico, lúpus eritematoso 
discoide (lúpus eritematodo da pele), condições dermatológicas provocadas ou agravadas 
pela luz solar e malária (doença causada por protozoárias). 

O efeito imunomodulador da cloroquina/hidroxicloroquina, por ação em mecanismos 
da imunidade inata, é bem reconhecido, sendo este medicamento reconhecidamente 
seguro e eficaz em diversas doenças autoimunes, quando apropriadamente prescritos e 
monitorados por profissionais devidamente habilitados. 

No entanto, devido ao seu índice terapêutico relativamente estreito, pode gerar 
toxicidade cardíaca com prolongamento do intervalo QT (onda que representa 
despolarização e repolarização vascular, geralmente encontrada em ecocardiograma), por 
meio da inibição dos canais de sódio, resultando em colapso cardiovascular. Existem 
inúmeras publicações científicas enfatizando a alta frequência e gravidade das 
manifestações cardíacas da COVID-19, este é um importante sinal de alerta contra o uso 
indiscriminado da hidroxicloroquina nos casos leves e ambulatoriais da doença.  

Ademais, existe um aumento de risco de sua toxicidade devido a interação com 
outras drogas, morbidades cardíacas subjacentes e lesão renal aguda, cenários clínicos 
que são observados frequentemente em pacientes, particularmente em idosos com COVID-
19. 

A atividade antimalárica mais provável das 4-aminoquinolinas (cloroquina) está 
relacionada com o anel quinolínico, responsável por impedir a polimerização da heme ao 
se ligar a ele, o que causa a inibição da polimerização do heme. Durante o ciclo eritrocítico, 
o parasito da malária digere, enzimaticamente, a hemoglobina da hemácia hospedeira 
dentro de uma organela ácida especializada chamada de vacúolo digestivo. Neste 
processo, grande quantidade de heme é liberada e convertida em um cristal insolúvel, não 
reativo e atóxico para o plasmódio, a hemozoína (GOLDBERG et al., 1990). A fórmula 
molecular da cloroquina é capaz de formar ligação heme, inibindo a formação da 
hemozoína e formando um complexo reativo e tóxico ao parasito. 

Na artrite reumatoide, acredita-se que as cloroquinas interferem na produção de 
prostaglandinas e possuem atividade anti-inflamatória devido a inibição de enzimas 
lisossomais, estabilização das membranas lisossomais, quimiotaxia e fagocitose de 
polimorfonucleares, entre outros. 

Esse fármaco é uma base fraca e devido a isso penetra livremente nas células 
atingindo os lisossomos, que possui o interior levemente ácido, provocando um aumento 
do pH, consequentemente prejudicando a ação das enzimas que dependem de um meio 
ácido pra atuar e evita a liberação de enzimas de seu interior. Outros efeitos como a inibição 
da interação antígeno anticorpo e inibição da formação de imunocomplexos, altera o 
sistema imune pela inibição da produção de IL-1 e inibição da síntese de prostaglandinas 
e de citocinas pró-inflamatórias. (MORETTO, PILOTO, 2014). 

Além disso, estudos feitos por Jang et al. (2006) e Silva et al. (2013) indicam que a 
cloroquina reduz a expressão do TNF-alfa, IL-1 e IL-6 induzida por macrófagos através da 
redução de estabilidade, nível de RNA mensageiro e de células T-helper (ativação dos 
macrófagos e ativação dos linfócitos T e B) através da redução de apresentação de 
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antígeno. Sendo que o mecanismo de ação confirmado é o antimalárico, os outros são 
apenas estudos que levam a determinadas respostas. 

Quanto ao Coronavírus, atualmente diversos centros de pesquisa em ensaio clínico 
vêm publicando em revistas de alto impacto científico prováveis mecanismos de ação, 
sendo 3 mais aceitos pelo corpo científico: 

• Modificação conformacional do receptor da enzima conversora de 
angiotensina do tipo – 2 (ECA 2): de acordo com alguns pesquisadores, a cloroquina 
e seus derivados parecem modificar o receptor por um mecanismo de glicosilação, 
o que acarreta por alterar o sítio de ligação que não mais consegue se ligar a proteína 
S (Spike) do novo coronavírus. (AGONDI, et al., 2020); 

• Alteração do pH do endossomo: de acordo com alguns pesquisadores 
a cloroquina e seus derivados geram alcalinização (pH > 7,0) no interior do 
endossomo, o que leva ao não rompimento do envelope viral, consequentemente 
não libera o RNA viral no citoplasma, levando a não replicação do vírus e 
consequentemente a redução da carga viral. (IMOTO, et al., 2020); 

• Redução e inibição na liberação de citocinas pró-inflamatórias (TNF-
alfa e IL-6): Citocinas são as proteínas de comunicação entre as células, produzidas 
após a ativação celular, tem ação local, geralmente encontram-se em baixas 
concentrações. 

De acordo com estudos do começo do ano de 2020, o novo coronavírus promove o 
aumento da concentração de citocinas pró-inflamatórias, o que traz como consequência o 
quadro de pneumonite e as suas complicações. Os ensaios utilizando a cloroquina e seus 
derivados em pacientes com a síndrome respiratória aguda severa, obtiveram resultados 
significativos nesses pacientes, tendo a redução do quadro inflamatório respiratório e a 
melhora dos outros sintomas. Essa explicação veio da avaliação dos níveis de citocinas 
pró-inflamatórias, que o estudo em questão, comprova a redução com o uso da cloroquina 
e os seus derivados. Dos três mecanismos, o mais aceito até o início de 2020 era o terceiro 
mecanismo. 

Mesmo com esse estudo do início da pandemia, a terapia contra o coronavírus ainda 
não é conclusiva, devido ao fato dos testes terem sido realizados em pequenas populações, 
o que não garantiria comprovação de eficácia, segurança e indicação terapêutica. 

Zhou (2020), na China, também realizou um estudo de revisão, e concluiu que os 
mecanismos dão forte apoio à hipótese de que a hidroxicloroquina atenue a progressão do 
COVID-19 de leve a grave, inibindo a superativação do sistema imunológico. 

Há uma alta absorção da cloroquina no trato gastrointestinal. A sua distribuição é 
lenta em um volume muito grande (>100L/kg). Além disso, a cloroquina liga-se 60% às 
proteínas plasmáticas e sofre biotransformação pelas enzimas CYP (do citocromo P450) 
hepáticas. A depuração renal corresponde a aproximadamente metade de depuração 
sistêmica total. 

Por ter uma vasta ligação com os tecidos, é necessária uma dose de ataque para 
que obtenha-se concentrações plasmáticas eficazes. A meia-vida da cloroquina aumenta 
de (72 a 120) horas, à medida que os níveis plasmáticos diminuem. A meia- vida terminal 
varia de (30 a 60) dias e vestígios do fármaco podem ser encontrados na urina, durante  
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anos após o uso terapêutico, isso ocorre devido a biotransformação hepática, que faz com 
que o composto molecular se quebre e os metabólitos retornem de forma ativa. Este 
fármaco possui efeito antiparasitário, antipirético e anti-inflamatório. A sua absorção é 
rapidamente visível e quase completa, seu pico plasmático ocorre dentro de 1 a 2 horas; 
distribuindo-se amplamente pelos tecidos, concentrando-se na íris, coróide (membrana que 
envolve o olho) e menos na córnea, retina, esclera e também nas hemácias. Em gestantes, 
a cloroquina atravessa a placenta e também distribui-se no leite materno.  

 
Hidroxicloroquina e covid-19 

 
A COVID-19 é uma infecção viral das vias aéreas que afeta principalmente as 

células epiteliais/alveolares e endoteliais, resultando na descamação de pneumócitos, 
presença de membrana hialina, formação e inflamação intersticial com infiltração dos 
linfócitos. 

Nos casos graves de COVID-19, a cascata inflamatória resultante pode levar a uma 
“tempestade de citocinas”, resultado observando em estudos que mostram elevação dos 
níveis séricos de citocinas. Isso considera também aumento de IL-2, IL-7, IL-10 fator 
estimulador de colônias de granulócitos , proteína quimiotática de monócitos e TNF-alfa. 

A SARS gera aumento na permeabilidade entre os alvéolos e capilares que os 
recobrem. Há também indução de resposta inflamatória local com a presença de leucócitos 
plaquetas e fibrina. Ou seja, há uma intensa resposta inflamatória aguda nos alvéolos, 
impedindo a troca gasosa fisiológica de oxigênio e gás carbônico, gerando os sintomas: 
intensa dispneia e baixa saturação de O2 sanguíneo. 

A partir do desenvolvimento e progressão da disfunção respiratória, há como 
consequência insuficiência cardíaca das câmaras direitas do coração. Isso ocorre devido a 
sobrecarga cardíaca, retratada como diminuição da capacidade de funcionamento 
adequado do coração por hipertensão pulmonar, a qual é causada por fibrose de 
parênquima. 

Segundo estudos da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), 
embora haja diferenças nas taxas entre países e regiões, estima-se que até 20% dos 
doentes possam apresentar formas graves de doença e uma taxa de mortalidade média de 
2% a 4%. 

Devido a esses números, diferentes medicamentos antivirais e imunomoduladores 
vêm sendo propostos para tratar os pacientes mais graves, visando controlar a replicação 
viral e regular a resposta imune. Contudo, até o atual momento, nenhuma terapia mostrou 
eficácia comprovada. 

Após uma análise em um pequeno ensaio clínico, não randomizado, notou-se a 
diminuição significante da carga viral e colonização das vias aéreas inferiores em pacientes 
COVID-19 que receberam hidroxicloroquina (600 mg/dia durante 10 dias), efeitos foram 
amplificados quando combinados ao uso de azitromicina, sendo assim, um efeito gerado 
pela interação medicamentosa dos dois fármacos. 

Assim como muitos cientistas consideraram os resultados relevantes e 
promissores, muitos outros questionaram, devido a limitação da pesquisa, sendo o pequeno 
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tamanho amostral, ausência de benefício clínico, ausência do grupo controle e 
acompanhamento de curto prazo. 

Este medicamento, além de gerar interpretações precipitadas afirmando que era 
eficaz no tratamento e na prevenção de formas graves, teve um grande engajamento da 
mídia, levando a uma automedicação de pessoas assustadas com a gravidade da doença 
e a prescrição indiscriminada do mesmo, apesar de não haver qualquer evidência científica 
que sustente esse efeito clínico benéfico no combate à COVID- 19. 

Sua capacidade de interferir na replicação de diversos vírus, devido a interferência 
na sua entrada mediada por endossomos nas células ou interferência nos estágios finais 
da replicação viral, tem sido o motivo de diversas pesquisas in vitro e ensaios clínicos, com 
resultados satisfatórios, duvidosos ou mesmo paradoxais. 

A revisão sistemática realizada recentemente por pesquisadores brasileiros, 
analisou 54 estudos avaliando o uso off-label (prescrito por profissional da saúde com 
divergência da indicação da bula) de hidroxicloroquina/cloroquina da COVID-19. Neste 
estudo da ASBAI, a conclusão apontou que a eficácia e segurança do uso desse 
medicamento é incerta, necessitando de mais estudos e ensaios clínicos randomizados. 

Na China, Duan (2020) realizou um estudo de revisão do medicamento chegando 
a conclusão de que existe risco de fosfato de cloroquina causar intoxicação aguda ou até a 
morte, a dosagem clínica atual recomendada é muito maior que a usada em tratamento de 
malária, sendo necessário um acompanhamento clínico rigoroso. 

Zhou, como já dito anteriormente, em 2020 realizou um estudo e o resultado foi de 
um efeito inibitório promissor, porém apresenta efeitos colaterais graves. 

Chen, 2020, na China, por meio de ensaio clínico randomizado, observou que o 
grupo que foi submetido ao uso de hidroxicloroquina apresentou menor tempo de remissão 
de tosse e maior proporção de melhora da pneumonia. 

Um ensaio randomizado foi publicado em 20 de outubro de 2020, realizado com 
adultos sintomáticos não hospitalizados com COVID-19 confirmado em laboratório ou 
provável COVID-19 e exposição de alto risco em até 4 dias do início dos sintomas. A 
intervenção foi realizada com Hidroxicloroquina oral (800 mg uma vez, seguido de 600 mg 
em 6 a 8 horas, depois 600mg diariamente por mais 4 dias) ou placebo. O resultado foi de 
que, dos 491 pacientes designados aleatoriamente a um grupo, 423 contribuíram com 
dados de desfecho primário. Destes, 341 (81%) tiveram infecção confirmada por laboratório 
com síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2) ou exposição 
epidemiologicamente ligada a uma pessoa com infecção confirmada por laboratório; 56% 
(236 de 423) foram inscritos no prazo de 1 dia após o início dos sintomas. A gravidade ao 
longo dos 14 dias não diferiu entre placebo e hidroxicloroquina. Em 43% dos pacientes 
houve efeito adverso para quem tomou hidroxicloroquina contra 22% para quem tomou 
placebo. Com o placebo 10 hospitalizações ocorreram (sendo 2 não relacionadas à COVID-
19) incluindo um óbito de paciente hospitalizado; com hidroxicloroquina, 4 hospitalizações 
ocorreram mais 1 morte de paciente não hospitalizado. Com este estudo, a conclusão foi 
de que o medicamento não reduziu substancialmente a gravidade dos sintomas em 
pacientes ambulatoriais com COVID-19 inicial leve. (SKIPPER, et al. 2020) 

Já o estudo observacional de hidroxicloroquina realizado com pacientes 
hospitalizados com COVID-19, de 1446 pacientes, 70 pacientes foram intubados, morreram 
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ou receberam alta 24 horas após a apresentação e foram excluídos da análise. Dos 1374 
restantes, 811 (58,9%) receberam hidroxicloroquina (600 mg duas vezes no dia 1, depois 
400 mg por dia por uma média de 5 dias), 45,8% foram atendidos em até 24 horas após a 
apresentação ao pronto-socorro e 85,9% em até 48 horas. Os pacientes que fizeram uso 
da hidroxicloroquina estavam mais gravemente enfermos no início do estudo do que 
aqueles que não fizeram uso. No geral, 346 pacientes tiveram um desfecho primário (180 
pacientes intubados, dos quais 66 morreram posteriormente e 166 morreram sem 
intubação). A conclusão foi que não houve uma redução acentuada ou aumento do risco 
do desfecho composto de intubação ou morte (GELERIS, et at. 2020). 
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Introdução 

 
A Covid-19 é uma doença infectocontagiosa causado por um novo subtipo de vírus 

da família Coronaviridae, sendo que essa nova cepa identificada foi nomeada como SARS-
CoV-2, (Síndrome Respiratória Aguda Grave 2) sendo esse agente etiológico responsável 
pela maior pandemia já registrada nos últimos anos. A descoberta desse novo vírus foi em 
dezembro de 2019 na cidade de Wuhan na China. Em pouco tempo o vírus foi capaz de se 
espalhar por todo o mundo, entretanto apenas em março de 2020 foi declarado pandemia 
pela OMS (Organização Mundial da Saúde) sendo, portanto, uma emergência de saúde 
púbica crítica e de interesse internacional (ISLAM & IQBAL, 2020; HABAS et al., 2020). 

O SARS-CoV 2 assim como os outros vírus da mesma família são vírus de RNA de 
fita simples com capacidade de infectar humanos e grande variedade de mamíferos, como 
por exemplo os morcegos. Ademais existem quatro subfamílias desses vírus, sendo 
nomeados como: alfa, beta, gama e delta-coronavírus. Sabe-se que os vírus das famílias 
alfa e beta tem como reservatórios os mamíferos; já os da família gama e delta são 
considerados, quase que exclusivamente, presentes em porcos e aves (VELAVAN & 
MEYER, 2020; UMAKANTHAN et. al., 2020). 

Sendo o SARS-CoV-2 pertencente a subfamília dos betas coronavírus, sendo essa 
linhagem responsável por causar enfermidades mais graves e fatais em relação as outras 
subfamílias. Aparentemente os SARS-CoV-2 teve grande sucesso em infectar humanos, 
entretanto o seu hospedeiro intermediário ainda parece ser incerto, apesar de alguns 
pesquisadores cogitarem a possibilidade desse hospedeiro ser o morcego (VELAVAN & 
MEYER, 2020). 

Os sinais clínicos que caracterizam a infecção pelo SARS-CoV-2 são semelhantes 
a outras infecções virais de origem respiratória, tais como: tosse seca, fadiga e febre. 
Entretanto, complicações mais graves, como desenvolvimento de pneumonia vem sendo 
observado, assim como sangramento pulmonar, linfopenia e insuficiência renal 
(STRABELLI & UIP, 2020). Quadros de desregulação gastrointestinais além de indivíduos 
infectados assintomáticos também foram observados. Até o presente momento acredita-se 
que o período de incubação pode variar de 1 a 14 dias, sendo que a transmissão ocorre 
por inalação ou contato direto com gotículas infectadas (ESTEVÃO, 2020). Os quadros de 
pneumonia geralmente podem ocorrer na segunda ou terceira semana, até mesmo em 
pacientes que eram assintomáticos, neste estágio a região pulmonar costuma ser 
severamente danificada acompanhado de um processo inflamatório exacerbado 
(VELAVAN & MEYER, 2020). Trata-se de uma doença muito grave, onde a taxa de 
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mortalidade costuma aumentar significativamente em casos de pacientes com doenças 
graves, com comorbilidades e idosos, tendo variações entre 2 a 3% (ESTEVÃO, 2020).  

Dentro deste contexto, diversas aplicações terapêuticas, vem sendo testadas na 
tentativa de amenizar ou até mesmo curar a infecção pelo SARS-CoV-2, dentre os 
medicamentos cogitados, destaca-se a dexametasona. 

A dexametasona é um medicamento conhecido pelas suas propriedades anti-
inflamatórias e imunossupressoras; e no atual cenário a, cerca da pandemia da COVID-19 
parece ser um medicamento que vem apresentando bons resultados no prognóstico de 
pacientes graves infectados pelo SARS-CoV-2 (THEOHARIDES & CONTI, 2020).  
 
Dexametasona 

 
A Dexametasona é um glicocorticóide de baixo custo (CUPOLILO et al.,2007) e sua 

base química estrutural é o ciclopentanoperidrofenantreno (Figura 1) (FRANCA, 1968). A 
Dexametasona por sua vez possui uso comercial como anti-inflamatórios e 
imunossupressora, ela regula a velocidade da síntese de proteínas atuando principalmente 
na diminuição da resposta imunolinfocitária (ANTI, 2008). 

 
Figura 1 - Estrutura da Dexametasona. 

 

 
Fonte: LONGUI, 2007. 

 
A forma de uso e a dosagem da dexametasona varia muito, pois as formas de 

apresentação são diversas sendo elas: comprimido, capsula, solução injetável, pomada, 
xarope e elixir. Todas essas fórmulas possuem bula e legislação vigente autorizadas pela 
ANVISA. Atualmente dexametasona é mais comum usada para tratar alergias e problemas 
inflamatórios e sua comercialização é sujeita à prescrição médica e sua forma mais 
comercializada e conhecida é o Decadron® (ACHË, 2012). Contudo o tratamento com a 
dexametasona deve ser na dose certa e por tempo determinado pois pode trazer prejuízos 
para a sua saúde em caso de automedicação ou uso descontrolado (FONTES, 2019). 
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A Dexametasona é indicada para ser usada quando é necessário obter efeitos anti-
inflamatórios e imunossupressores (redução da atividade de defesa do organismo) e 
antialérgicos. Seu uso é contraindicado para indivíduos que possuem algumas condições 
pré-existentes, portanto nestes casos uma avaliação médica é de suma importância para 
avaliar o risco benefício da utilização desse medicamento, sendo necessário um cuidado 
redobrado principalmente em paciente acometidos pelas seguintes situações: tuberculose, 
insuficiência cardíaca, período pós infarto, diabetes, colite ulcerativa inespecífica, 
hipotireoidismo, insuficiência renal, hipertensão, osteoporose, miastenia grave, herpes 
simples oftálmica entre outras. Ainda, indivíduos que possuem alergia ao medicamento e/ou 
acometidas por infecções fúngicas sistêmicas, hipersensibilidade a sulfitos e para quem 
acabou de ser vacinado com alguma vacina a base de vírus atenuados a utilização deste 
medicamento é contraindicada (SÃO PAULO, 2013). 

Os corticosteroides são hormônios esteroidais sintetizados pela glândula adrenal. No 
homem, essa classe de hormônios pode ainda ser dividida em três categorias: os 
glicocorticoides; os mineralocorticoides e os hormônios andrógenos (FINAMOR; FINAMOR 
& MUCCIOLI, 2002). Entretanto, com a evolução da medicina, medicamentos com as 
mesmas propriedades começaram a ser desenvolvidos, como por exemplos os análogos 
sintéticos como é o caso da dexametasona. A dexametasona, como relatado anteriormente, 
é um medicamento cuja sua base é formulada a partir de corticosteroides sintéticos, 
possuindo propriedades anti-inflamatórias e imunossupressoras (CUPOLILO et al.,2007). 
Os corticosteroides possuem a capacidade de atravessar facilmente as membranas 
citoplasmáticas, deste modo, ligam-se à receptores intracelulares específicos. Assim, uma 
série de eventos moleculares irão culminar com a transcrição gênica de algumas enzimas 
que serão responsáveis pelos efeitos do medicamento (DEXAMETASONA, 2011; 
NOREEN; MAQBOOL & MADNI, 2021). Assim, a dexametasona como anti-inflamatório é 
capaz de inibir o acúmulo de células inflamatórias, tais como os macrófagos por exemplo, 
na região acometida pela inflamação. Além disso, pode atuar sobre as funções de alguns 
leucócitos, inibindo o processo de fagocitose, e também bloqueando a liberação de enzimas 
digestivas e de algumas citocinas e quimosinas que retroalimentam o processo inflamatório 
(DEXAMETASONA, 2011). 

Em relação a atividade imunossupressora, sabe-se até o momento, que o 
medicamento é capaz de reduzir a atividade de linfócitos T, monócitos e eosinófilos. Assim 
como, ele interfere na atividade de anticorpos e o seu efeito anti-inflamatório reduz a síntese 
de citocinas, em específico, as interleucinas cuja algumas subunidades são responsáveis 
pela maturação e desenvolvimento de algumas células do sistema imunológico. Deste 
modo, o efeito imunossupressor está diretamente ligado, também, ao efeito anti-
inflamatório (DEXAMETASONA, 2011). 

A dexametasona por via oral, assim como a maioria dos glicocorticoides possui sua 
absorção rápida no trato gastrointestinal, onde se liga na albumina em 65% a 90% (BRASIL, 
2006;). Com relação às vias parenterais tem sua absorção completa por via intravenosa, 
onde nessa via atinge rapidamente elevadas concentrações, as duas apresentações 
geralmente são escolhidas quando se quer um corticoide com uma ação prolongada 
(SOARES, 2017) a duração de meia-vida biológica de um glicocorticoide de longa ação 
pode ser maior que 36 horas após a administração (Figura 2), por ser um medicamento 
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considerado com uma ação rápida, em comparação com outros medicamento da classe, 
sua ação ocorre em até 12 horas (LONGUI, 2007;BRASIL, 2006). 

 
Figura 2 - Efeitos farmacológicos e duração de ação de alguns dos corticosteroides naturais e 

sintéticos mais usados. 
As atividades são todas relativas à hidrocortisona, que é considerada como 1. 

 

 
Fonte: WHALEN et al. 2016. 

 
Após ter sua absorção em 90%, começa a se ligar de forma reversível em algumas 

proteínas plasmáticas, porém apenas uma porção que não se liga em proteínas. 
Conseguem, entrar nas células para desencadear seu efeito farmacológico (WHALEN et 
al. 2016) diferente do cortisol, a dexametasona não se liga predominantemente à proteína 
transcortina, tendo preferência para as albuminas, onde esse grau de ligação vai ser dose-
dependentes (SILVA, 2017). Após a absorção a dexametasona é levada pela circulação 
até diversos pontos com receptores específicos, onde exercerá sua função (SILVA, 2017). 
A dexametasona é metabolizada principalmente por células hepáticas, os seus principais 
sítios de metabolização são o fígado, envolvendo a adição de átomos de oxigênio ou 
hidrogênio, para a formação de derivados mais hidrossolúveis e polares, tornando assim a 
molécula mais fácil de ser eliminada pelos rins através da urina, a porcentagem que não se 
liga com proteínas plasmáticas possui uma vulnerabilidade maior em ser biotransformadas 
pelas células hepáticas (BULA MIOLO, 2006; SILVA, 2017; SOARES, 2017). 
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COVID-19 
 

O novo Corona Vírus (SARS-COV-2) é um vírus respiratório responsável, 
principalmente, por um quadro inflamatório pulmonar. É uma patologia extremamente grave 
com grande transmissibilidade e que atinge os seres humanos em escala global. O SARS-
COV-2 invade as células do organismo dos seres humanos pelo sistema respiratório, 
quando adentra o corpo se prende nas células e então o vírus deposita o seu RNA na 
mesma e começa a se multiplicar podendo formar até 100.000 novos coronavírus, por conta 
desse processo inflamatório, a troca gasosa que os alvéolos deveriam realizar fica 
impossibilitada. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Os sintomas do COVID-19 variam 
bastante, podendo ter casos assintomáticos a casos clínicos graves, como pneumonia 
severa, que exigem hospitalização do paciente e podem levar ao óbito. A transmissão do 
novo Coronavírus ocorre na maioria das vezes de uma pessoa infectada para outra por 
meio de contato próximo, como: espirro, tosse, compartilhamento de objetos pessoais, 
saliva, aperto de mãos, etc. É possível se proteger contra o Coronavírus e as medidas 
indicadas pela OMS são: distanciamento social, etiqueta respiratória, higienização de 
mãos, uso de máscaras e limpeza e desinfecção do ambiente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2020). O diagnóstico é feito a partir de exames sendo eles de imagem (tomografia) e 
laboratoriais onde estão os testes rápidos, sorologia e biologia molecular, no caso de 
contaminação é recomendado que o indivíduo procure uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS), unidade de Pronto Atendimento (UPAS), ou qualquer outro centro médico que 
forneça amparo a pessoas com COVID-19 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 
 
Prós e contras do tratamento com dexametasona na COVID-19 
 

A dexametasona por ser um glicocorticoide é usado principalmente por seus efeitos 
anti-inflamatórios. Os pacientes com sintomas mais graves do COVID-19 sofrem de um 
estado de hiper inflamatório. A dexametasona tem efeito imunossupressor assim ela tem a 
função de impedir que as células liberem substâncias que produzem respostas pró-
inflamatórias e alérgicas (DEXAMETASONA, 2011). Devido à pandemia de COVID-19, a 
demanda por testes clínicos aumentou e avaliações mais detalhadas também levou ao 
desenvolvimento de algumas organizações em rede em todo o mundo, uma dessas 
iniciativas conduziu um estudo randomizado para investigar diferentes medicamentos para 
pacientes hospitalizados com COVID-19 (Normand, 2020). 

Liderada pela Oxford, foram considerados atualmente os tratamentos com 
dexametasona, azitromicina, plasma convalescentes entre outros. Os dados são 
atualizados e revisados regularmente para que qualquer tratamento possa ser identificado 
e disponibilizado para todos os pacientes. Um dos tratamentos estudados 

principalmente foi a dexametasona, que reduziu a taxa de mortalidade em pacientes 
graves que estejam recebendo ventilação mecânica ou oxigênio (Recovery collaborative 
group et al., 2020). Neste ensaio clínico aberto e controlado, uma variedade de tratamentos 
possíveis para pacientes hospitalizados com COVID-19 foi comparada, e os pacientes 
foram aleatoriamente designados para receber dexametasona oral ou intravenosa (dose de 
6 mg por dia) por até 10 dias, ou apenas receber cuidados regulares. O ponto final primário 
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foi a mortalidade de 28 dias. Foram registradas informações sobre a adesão do paciente 
aos tratamentos designados, outros tratamentos para COVID-19, tempos de admissão, 
suporte respiratório (e sua duração e tipo), diálise renal ou hemofiltração e estado de vida 
(incluindo a causa da morte). Além disso, obtivemos dados e registros de cuidados de 
saúde de rotina, incluindo informações sobre o estado de vida (data e causa da morte), alta 
do hospital e tratamentos de suporte respiratório e renal. 

Os pacientes foram divididos em 2 grupos: o primeiro grupo com 2.104 pacientes 
foram designados para receber dexametasona e o segundo grupo com 4321 pacientes com 
os cuidados normais hospitalares. No geral, 482 pacientes (22,9%) dos que receberam a 
medicação e os 1110 pacientes (25,7%) que não receberam, morreram em um período de 
28 dias após a randomização. Porém no grupo onde foi usado a dexametasona o percentual 
de mortes foi menor, em relação ao outro grupo. A evidência fornecida pelo estudo 
RECOVERY mostra que receber 6 mg de dexametasona por dia por até 10 dias reduz a 
taxa de mortalidade de pacientes com COVID-19 recebendo suporte respiratório em 28 
dias. Descobrimos que não há benefícios (e nenhuma possibilidade de dano) para 
pacientes que não precisam de oxigênio. 

O manejo clínico e o possível tratamento contra o COVID-19 se tornam 
extremamente difíceis por sua apresentação muitas vezes assintomática e alta infectividade 
do vírus, aliado a isso, ainda temos a falta de medicamentos específicos e vacinas 
amplamente disponíveis. 

 
Conclusão 

 
Levando-se em conta o que foi observado, a dexametasona é um medicamento de 

baixo custo e pode ser encontrada em diversas farmácias por ser um anti-inflamatório e 
imunossupressor comum, vem apresentando bons resultados, nos casos clínicos mais 
graves da COVID-19. O SARS-CoV-2 é um vírus responsável, principalmente, por seu 
quadro inflamatório pulmonar, afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras, por sua vez 
em quadros severos de COVID-19 vem acompanhados de uma inflamação exacerbada. A 
dexametasona como um anti-inflamatório vem para amenizar os sintomas do paciente, 
assim reduzindo a mortalidade em casos graves. No presente trabalho foram apresentadas 
evidências de como a dexametasona combate o covid-19 e como o fármaco age no 
organismo humano. 
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Introdução 
 

A COVID-19 é uma doença respiratória causada pelo vírus Sars-CoV-2 (coronavírus 
da síndrome respiratória aguda grave 2) que se espalhou rapidamente pelo mundo, a partir 
de Wuhan-China, causando graves implicações socioeconômicas e de saúde pública. 
Atualmente já tiveram mais de 140 milhões de pessoas contaminadas, sendo que mais de 
3 milhões morreram devido a infecção (WHO, 2021).  

No Brasil, até abril de 2021, foram relatados mais de 14 milhões de casos com quase 
400 mil mortes e 12 milhões de recuperados. O Brasil ocupa a terceira colocação mundial 
em número de casos de Covid-19, ficando atrás dos Estados Unidos e da Índia, e a segunda 
colocação em número de mortes, superado apenas pelos Estados Unidos, que já 
ultrapassou a marca de 570 mil mortes (WHO, 2021). 

A pandemia trouxe grandes desafios a todas as nações do mundo, em especial à 
comunidade científica internacional, que tenta responder de forma rápida e eficiente em 
várias esferas prioritárias, como no desenvolvimento de novos tratamentos, vacinas e 
diagnósticos, entre outros, apoiada em conhecimento e inovação (FERREIRA; 
ANDRICOPULO, 2020). Este projeto interdisciplinar verifica os estudo que suportam o uso 
da Nitazoxina no tratamento ou prevenção da Covid-19. As principais disciplinas envolvidas 
nesta pesquisa são farmacologia, fisiopatologia, patologia e imunologia. 
 
Nitazoxanida 

 
A nitazoxanida é um antiparasitário sintético de administração oral, de amplo 

espectro, derivado da nitrotiazolil-salicilamida. Se apresenta como um pó cristalino amarelo 
brilhante, pouco solúvel em etanol e praticamente insolúvel em água. Sua nomenclatura 
IUPAC é 2-acetiloxi-N-(5-nitro-2-tiazolil) benzamida, sendo sua fórmula molecular 
C12H9N3O5S, e seu peso molecular, 307,3 (ANNITA. Bula de medicamento). 
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Figura 1 – estrutura química do nitazoxanida. 

 
Fonte: FERREIRA, ANDRICOPULO; 2020. 

 
Nitazoxanida é um pró-fármaco, sua meia-vida é de aproximadamente 6 minutos, 

após administração oral em humanos, a nitazoxanida é rapidamente hidrolisada a um 
metabólito ativo, a tizoxanida (desacetil-nitazoxanida), que, então, sofre conjugação, 
primariamente glicuronização formando a tizoxanida glicuronídeo. Suas concentrações 
plasmáticas máximas são observadas dentro de 1 a 4 horas após administração oral da 
droga, em comprimidos ou suspensão. A nitazoxanida não é observada no plasma 
(ANNITA. Bula de medicamento; PADMANABHAN, PADMANABHAN; 2020). Devido à má 
absorção no trato GI, múltiplos fatores podem afetar os níveis séricos de TZ: a formulação 
em suspensão é 41% menos biodisponível do que a formulação em comprimido (70% 
segundo a bula do medicamento), e a administração em comprimido da droga, na presença 
de alimentos aumenta Cmax (concentração sérica máxima) em quase 50%, Tmax (tempo 
necessário para atingir Cmax) e, como consequência, AUC (biodisponibilidade) em 100% 
(ANNITA. Bula de medicamento; PADMANABHAN, PADMANABHAN; 2020). 
 

Tabela 1 – análise comparativa do Cmax e Tmax de comprimidos e suspensões em adultos. 

 
Fonte: CDER/FDA, 2004. 
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Quando a nitazoxanida em suspensão oral é administrada com alimento, a AUC da 
tizoxanida e tizoxanida glicuronídeo aumenta cerca de 45-50% e a Cmax, ≥10%. Mais de 
99% da tizoxanida estão ligados às proteínas plasmáticas (ANNITA. Bula de medicamento). 
Estudos In vitro do metabolismo demonstraram que a tizoxanida não tem efeito inibitório 
significativo sobre as enzimas do sistema citocromo P450 (ANNITA. Bula de medicamento). 

A tizoxanida é excretada na urina, bile e fezes e a tizoxanida glicuronídeo é excretada 
na urina e na bile. Aproximadamente dois terços da dose oral de nitazoxanida são 
excretados nas fezes e um terço, na urina (ANNITA. Bula de medicamento). Os efeitos 
adversos mais comuns: dor abdominal do tipo cólica, diarreia1, náusea (enjoo), vômito e 
dor de cabeça (ocorrem entre 1% e 10 % dos pacientes que utilizam este medicamento). 
As reações incomuns são aumento dos níveis sanguíneos de transaminase glutâmica 
pirúvica reação alérgica, anemia, aumento do apetite, aumento da creatinina no sangue, 
hiperidrose, tontura, coloração amarelo claro no olho, febre, flatulência, hipertensão, 
prurido, rinite, aumento das glândulas salivares, taquicardia, coloração amarelada ou 
amarelo-esverdeada da urina ou esperma (estes efeitos ocorrem entre 0,1% e 1% dos 
pacientes que utilizam este medicamento). 

Apresenta função antiparasitária, antiviral e antibacteriana, função antiparasitária a 
mais utilizada. A tizoxanida apresenta ação sob a inibição de crescimento de C.parvum, 
G.intestinalis, E. histolytica e T.vaginalis. O mecanismo de ação mais conhecido dessa 
droga é a sua interferência na transferência de elétrons dependente da enzima PFOR, a 
qual está relacionada com a produção de energia no metabolismo anaeróbio (MORETI et 
al.; 2021). 

Figura 2 – Biotransformação da nitazoxanida. 

 
Fonte: CDER/FDA. 
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Esse metabólito também apresenta capacidade de inibir a replicação de cepas virais 
como de influenza (A e B), parainfluenza e coronavirus, mas essa inibição não é pela ação 
direta sobre os vírus e sim pela ação sob mecanismos celulares que possibilitem a 
replicação. No caso da influenza, bloqueia a hemaglutinina e consegue ter ação sinérgica 
com oseltamivir e zanamivir in vitro inibindo sua replicação, nos coronavirus como o 
coronavirus canine ela impede sua sua replicação em estudos in vitro e por fim, parece que 
tem a capacidade de inibir a proteína viral N presente no MERS, além de que alguns 
estudos indicam que essa droga apresenta outros mecanismos de ação, dentre eles, 
destaca-se a inibição da entrada viral e transmissão viral de célula a célula, inibição da 
produção de certas citocinas como TNF-alfa, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8 e IL-10 nas células 
inflamatórias, potencializa a produção de IFN do tipo 1, IFN alfa e IFN beta pelas células, 
causando o aumento da atividade antiviral e elevando a sensibilidade para detecção de 
RNA citoplasmático (MORETI et al.; 2021). 

Porém, algumas dessas ações, como a inibição da produção de interleucinas foi 
identificada em modelo experimental animal, de modo que não se pode afirmar a sua 
presença no organismo humano, mas, ainda sim é uma possibilidade de ação que deve ser 
melhor investigada (MORETI et al.; 2021). O TZ tem um efeito antiviral potente com meia-
vida de 1,5h. O outro metabólito, a Tizoxanida-glicuronídeo, com meia-vida terminal de 
cerca de 7h, não apresenta qualquer atividade antiviral. 
 
Evidência de eficácia contra Covid-19 
 

In vitro: 
 

A nitazoxanida (NTZ) foi inicialmente identificada como um potencial candidato 
terapêutico para COVID-19 na triagem in vitro por Wang et al., que também identificou 
Rendesivir e Cloroquina. Foi demonstrado que o NTZ tem ampla atividade antiviral contra 
uma infinidade de vírus, através da regulação positiva do sistema imune inato/interferon do 
hospedeiro. O estudo de Wang et al. mostrou atividade inibitória significativa contra SARS-
CoV-2 em baixas concentrações micromolares (PADMANABHAN, PADMANABHAN; 
2020). 

A NTZ possui excelente atividade contra o SARS-CoV-2 in vitro. A atividade antiviral 
da NTZ resulta da sua capacidade de amplificar a resposta inata do interferon. O 
reconhecimento de Padrões Moleculares Associados à Patógenos (PAMPs), por 
Receptores de Reconhecimento de Padrões (PPRs) ativam a cascata de sinalização do 
sistema imunológico do hospedeiro. A ativação de PPRs faz com que ocorra a produção de 
interferons do tipo I e do tipo III que, por sua vez, potencializam a transcrição de uma 
variedade de Interferon genes estimulados (ISGs) com uma potente atividade antiviral, que 
encerra a infecção viral em andamento (PADMANABHAN, PADMANABHAN; 2020). 
 

In vivo: 
Apesar desta droga inibir o SARS-CoV-2 in vitro, os ensaios clínicos realizados para 

demonstrar se há eficácia e redução de mortalidade nos pacientes com COVID-19 não 
demonstraram significativa diferença no quadro de internação dos pacientes tratados com 
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nitazoxanida e com placebo. Também foi demonstrado que ao comparar o uso dessa droga 
em indivíduos infectados por influenza, que não há diferença na eficácia do tratamento, 
quando comparado ao uso de placebo (MORETI et al.; 2021).  

Um estudo realizado em 6 hospitais mexicanos para averiguar a eficácia antiviral da 
droga in vivo foi feita em relação a infecção por Influenza, nela se avaliou que o tratamento 
com a nitazoxanida era seguro, porém não reduziu o tempo de internação dos pacientes 
infectados por influenza, além de não apresentar diferença em relação ao grupo placebo 
(MORETI et al.; 2021). Em estudo de Rocco et al. (2020) com 392 pacientes (198 placebo 
e 194 nitazoxanida), foi observado uma diminuição da carga viral do grupo NTZ em relação 
ao placebo, em coleta de material nasofaríngeo e analisado por RT-PCR. Porém a droga 
não apresentou diferença nos sintomas dos pacientes após tratamento por 5 dias. 

Em outro estudo multicêntrico randomizado duplo-cego, foi investigado a eficácia da 
nitazoxanida sob a apresentação de comprimidos de ação prolongada no potencial 
tratamento de pacientes ambulatoriais com COVID-19 leve ou moderado. Os resultados 
não apresentaram diferença significativa no tempo de internação na comparação entre os 
grupos tratado e placebo porém demonstrou redução de pacientes que progrediram para 
COVID-19 grave (ROSSIGNOL et al., 2021). 

Portanto, apesar dos estudos in vitro relatarem a eficácia da inibição da replicação 
viral do MERS e SARS-CoV-2, e inibição de certas citocinas inflamatórias, os ensaios 
clínicos que pretendiam confirmar sua ação antiviral, mostraram que a nitaxozanida não 
apresenta efeito significativo sobre os pacientes infectados por influenza ou por 
coronavírus, de modo a não apresentar diferenças em relação a administração de placebo.  

Assim, apesar de ter sido relatado como um medicamento promissor, apresentou 
pouca ou nenhuma efetividade in vivo (MORETI et al.; 2021). Até o momento, somente os 
estudos de Rocco et al. (2020) e Rossignol et al. (2021) foram realizados in vivo de forma 
randomizada, duplo-cego, placebo-controle e com número significante de pacientes e em 
ambos os estudos há críticas no método utilizado, como a não utilização do método “Análise 
por intensão de Tratar” (ITT), tendo com isso a exclusão de pacientes em ambos os grupos, 
prejudicando a randomização do estudo; análise subjetiva feita pelo próprio paciente de seu 
estado clínico; vieses estatísticos como a não adoção de p<0,05 em alguns dos cálculos e 
conflitos de interesse na última publicação. Como os estudo ainda estão na fase pré-print, 
a análise da validade dos estudos fica prejudicada, dificultando uma conclusão sobre a real 
eficácia do medicamento.com isso não havendo testes suficientes para se verificar a 
eficácia ou não do uso da nitazoxanida no tratamento do Covid-19. 
No site da ANVISA, há sete ensaios clínicos com este fármaco aprovados, porém seis foram 
cancelados e somente um dos ensaios está planejado para ocorrer em 2021.  
 
Conclusão 
 

Ainda não existem evidências significativas que apontem uma eficácia da 
nitazoxanida para o tratamento ou prevenção da COVID-19, os resultados positivos de 
inibição da replicação viral in vitro não se repetiram in vivo. Sendo assim, seu uso não é 
indicado para o tratamento ou prevenção da transmissão da COVID-19. 
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Introdução 
 

A vitamina D (colecalciferol) é uma vitamina lipossolúvel produzida, de maneira 
endógena, quando os raios ultravioletas da luz solar atingem a pele e desencadeiam a 
síntese da vitamina D. Essa vitamina está envolvida na regulação do crescimento e 
diferenciação celular, e pode prevenir a proliferação e as metástases de células 
cancerígenas. Também é encontrada em alguns alimentos como salmão, cogumelos, 
sardinhas, ovos, iogurte, fígado de bovino e ostras (FERNANDES et al., 2020). 

Na literatura existem alguns estudos disponíveis que informam que a vitamina D 
pode reduzir as taxas de replicação viral e a de citocinas pró-inflamatórias, através 
mecanismos relacionados a estimulação e defesa das catelicidinas que são um grupo de 
peptídeos antimicrobianos que possuem propriedades antibacterianas, antifúngicas, 
antivirais, imunoestimulatórias e imunomoduladoras (FERNANDES et al., 2020). 

O termo vitamina D engloba um grupo de moléculas secosteroides derivadas do 7-
deidrocolesterol (7-DHC) interligadas através de uma cascata de reações fotolíticas e 
enzimáticas que acontecem em células de diferentes tecidos. Sob essa denominação 
ampla abrangem-se tanto o metabólito ativo (1α,25-diidroxi-vitamina D ou calcitriol) como 
seus precursores (entre eles a vitamina D3 ou colecalciferol, vitamina D2 ou ergosterol e a 
25-hidroxivitamina D ou calcidiol) e os produtos de degradação, os quais ainda podem 
manter alguma atividade metabólica. Com o entendimento de vários aspectos da fisiologia 
da vitamina D a partir de estudos bioquímicos e moleculares, sua forma ativa, a 1α,25-
diidroxi-vitamina D (1,25(OH)2D), foi reconhecida como um hormônio esteroide integrante 
de um fascinante eixo metabólico: o sistema endocrinológico da vitamina D. Esse sistema 
é formado pelas várias moléculas que compõem o grupo da vitamina D, sua proteína 
carreadora (DBP, vitamin D binding protein), seu receptor (VDR, vitamin D receptor) e pelas 
diversas enzimas que participam da cascata de reações de ativação e inativação 
(PIMENTEL, 2020). 

À vitamina D é primariamente atribuído o papel de importante regulador da fisiologia 
osteo mineral, em especial do metabolismo do cálcio. Entretanto, a 1,25(OH)2D está 
envolvida na homeostase de vários outros processos celulares, entre eles a síntese de 
antibióticos naturais pelas células de defesa dos mamíferos, modulação da autoimunidade 
e síntese de interleucinas inflamatórias, no controle da pressão arterial e, como participa da 
regulação dos processos de multiplicação e diferenciação celular, é atribuído também a ela 
papel antioncogênico. A dimensão do espectro de ações da vitamina D na fisiologia  
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sistêmica pode ser percebida a partir de estudos moleculares de micro arranjos 
(microarrays) e análise in silico, os quais mostram que a 1,25(OH)2D tem mais de 900 
genes-alvos potenciais, correspondendo a cerca de 3% do genoma humano (CARDOSO 
et al., 2020). 

O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre os 
possíveis usos do colecalciferal (Vitamina D3) na prevenção e tratamento dos sintomas 
provocados pelo SARS-Cov-2. 

 
Colecalciferol e a COVID-19 

 
De acordo com Wong et al. (2014), as indicações do colecalciferol são de regulação 

de cálcio e fosforo, controle da pressão arterial, age no sistema cardiovascular, muscular, 
pois, estimula a síntese de proteína e transporte de cálcio o que estimula sua contração, 
além de ser reguladora do metabolismo e insulina. Em relação ao SARS-CoV-2, atua no 
sistema imunológico pois impede que os glóbulos brancos (monócitos e macrófagos) que 
são células de defesa do nosso corpo, liberem citocinas inflamatórias em grandes 
quantidades. Essas citocinas em quantidades ideais protegem as células dos ataques virais 
e microbianos. 

Tendo como mecanismo de ação pós a ingestão, o colecalciferol é absorvido pelo 
intestino delgado e associada aos quilomícrons e levado até o fígado onde é 
biotransformado na sua forma não ativa (calcifediol ou calcidiol), nos rins essa forma não 
ativa é ativada e transforma-se em calcitriol. Essa forma ativa mantém concentrações 
adequadas de cálcio e fósforo, tanto séricos quanto extracelulares, a fim de garantir uma 
variedade de funções metabólicas. Para isso, conta com a interação de diversos órgãos, 
entre eles, suprarrenais, intestinos, rins e paratireoides (WONG et al., 2014).  

O tempo de meia vida pode variar entre 16hs e 48hs aproximadamente. Tendo como 
evidência a ineficiência da vitamina D3 para o tratamento da Sars-CoV- 2, o estudo 
multicêntrico, duplo-cego, de grupo paralelo, randomizado e controlado por placebo. O 
estudo foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo e pelo comitê de ética do hospital de campanha do Ibirapuera 
(MURAI et al., 2021). 

Foram administrados vitamina D em dois grupos de indivíduos com covid-19: Casos 
moderados e graves. Ambos os grupos não apresentaram diferença no tempo de 
internação, necessidade de intubação e taxa de mortalidade. Mesmo com a administração 
de dose de ataque ou terapêutica, ainda assim ambos os grupos apresentaram os mesmos 
agravos e complicações clínicas (MURAI et al., 2021). 

Os diferentes fenótipos que os indivíduos podem apresentar em relação à 
homeostase da vitamina D podem resultar também de particularidades genéticas, como 
polimorfismos nos genes que regulam a expressão dos vários componentes do eixo 
hormonal da vitamina D (VDR, DBP, enzimas do complexo do citocromo P450) (CASTRO, 
2011). 

De acordo com Castro (2011), um dos pontos mais discutidos no estudo do 
metabolismo da vitamina D é o fato de o espectro da radiação UVB requerido para iniciar  
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seu processo de ativação na epiderme ser um reconhecido fator carcinogênico aos 
queratinócitos. Por esse aspecto, não é incomum observar orientações rigorosas à 
população no sentido de os indivíduos evitarem o sol e usarem sempre protetores solares 
com bloqueadores UVB/UVA e reaplicações a cada duas horas ao longo do dia.  

Determinação do tempo de exposição ao sol e a proporção do corpo exposto 
necessários para uma adequada síntese de vitamina D3 na pele são questões difíceis de 
serem definidas e não podem ser tituladas como uma simples regra geral, uma vez que o 
nível de vitamina D3 sintetizado pelo indivíduo depende da latitude em que mora, estação 
do ano, cor da pele, hábitos alimentares e de vestimenta e da determinação genética. 
Entretanto, a extrapolação universal dessa orientação é uma situação delicada, uma vez 
que a localização geográfica tem influência na quantidade de radiação UVB que atinge a 
superfície terrestre, os habitantes de cada região e, consequentemente, na intensidade da 
reação fotolítica sobre o 7-deidrocolesterol, que é a etapa inicial do processo de ativação 
da vitamina D (CASTRO, 2011). 

Por outro lado, existem recomendações para que a exposição solar não seja feita 
sem o uso de protetor solar. Os raios UVB e UVA podem causar sérios danos à saúde como 
o carcinoma de pele. Recomenda-se exposição em horários específicos onde os raios 
solares estejam mais brandos e por tempo determinado (CASTRO, 2011). 
 
Conclusão 
 

Grande parte dos indivíduos automedicam-se com vitaminas e polivitamínicos. O 
consumo indiscriminado e sem orientação médica cresceu rapidamente devido a facilidade 
de aquisição e principalmente por carência de informações.  Entretanto, o uso excessivo 
desses medicamentos   pode   causar   grandes   agravos a saúde.  Vale ressaltar que a 
hipervitaminose por vitamina D, pode acumular-se no tecido adiposo e provocar efeitos 
tóxicos no organismo humano, tendo como manifestação mais frequente a calcinose, que 
consiste na extensa mineralização dos tecidos moles e artérias, podendo causar um 
comprometimento do sistema cardiovascular. Já a hipovitaminose pode desencadear 
diversas patologias que podem ocasionar dores nos ossos e fraqueza muscular, por isso, 
deve ser levada em consideração no diagnóstico principalmente dos pacientes com covid-
19, pois o diagnóstico diferencial pode melhorar o prognóstico dos pacientes. 

A    exposição    solar    de    acordo    com    as    recomendações já citadas, mais 
uma dieta equilibrada e individualizada consegue fornecer todas as vitaminas e minerais 
em   quantidade   suficiente   para   a    manutenção das    diversas    funções metabólicas 
do nosso organismo. A suplementação é indicada somente em casos específicos e deve 
ser analisada por profissionais habilitados. 

Sugere-se a realização de estudos clínicos adicionais que possam avaliar a eficácia 
e as concentrações ideais dessa vitamina para   tratamento dos   pacientes   com   SARS-
CoV-2, pois a vitamina D não é isenta de efeitos adversos e uso inadequado pode ocasionar 
problemas gastrintestinais e metabólicos que podem gerar agravos a saúde. 
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Introdução 
 

A explosão do novo Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 
(abreviado para SARS-CoV-2) que anteriormente tinha sido nomeado como novo 
coronavírus (2019-nCoV), resultou como uma grande crise da saúde mundial, decretado 
assim, pandemia pela OMS (Organização de Saúde Mundial). Este vírus pertence à família 
dos Coronavírus, gênero dos BetaCoronavírus e foi descoberto pela primeira vez em 
dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Ainda faltam muitos detalhes a serem 
esclarecidos sobre tal vírus, o que podemos afirmar é que os Coronavírus são vírus de RNA 
fita simples (ssRNA) de sentido positivo, o novo SARS-CoV-2 possui alta semelhança 
filogenética com o Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) e com 
o Coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) (CHAN JF, et al., 
2020). O referido vírus causa manifestações respiratórias, digestivas e sistêmicas, que se 
articulam na doença denominada COVID-19. Entretanto, SARS-CoV-2 possui de 10 a 20 
vezes mais afinidade com o seu alvo nas células hospedeiras humanas, além de se replicar 
3 vezes mais que o SARS-CoV. (WRAPP D, et al., 2020). 

Medidas de contenção em todo o mundo foram tomadas para combater o surto de 
COVID-19, no entanto o vírus atingiu rapidamente todo o mundo e os casos aumentam 
constantemente. Até 23 de abril de 2021, foram registrados 144.099.374 casos confirmados 
e 3.061.912 mortes em todo o mundo (WHO, 2021). Os sintomas mais comuns entre 
pacientes acometidos com a COVID-19 são febre, náusea, fadiga, tosse seca, diarreia ou 
outro tipo de distúrbios gastrointestinais. Entre os pacientes, dos 20,3% que necessitaram 
de UTI, 32,8% tinham Síndrome Respiratória Aguda Grave; 13,0% apresentavam lesão 
cardíaca aguda; 7,9 % foram acometidos por uma lesão renal aguda; 6,2% por choque e 
13,9% tiveram resultados fatais, conforme as pesquisas feitas pelo DGITIS/2020 
(Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde). 

O Rendesivir (RDV) é um pró fármaco de fosforamidato análogo de nucleotídeo 
antiviral desenvolvido pela empresa farmacêutica americana “Gilead Sciences”. 
Ressaltando que, atualmente, o medicamento RDV ainda está em ensaios clínicos e foi 
aprovado para uso compassivo na Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e possui 
registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O RDV é um medicamento 
de atividade antiviral contra vírus de ácido ribonucleico, foi desenvolvido em 2017, como 
uma opção de tratamento para o surto de infecção pelo vírus Ebola na África, e 
posteriormente testado para síndrome respiratória do Oriente Médio (cujo agente causador 
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é denominado MERS-CoV) e SARS-CoV (BEISEL JH, et al., 2020; CAO YC, et al., 2020). 
Seu mecanismo de ação parece interferir na síntese da RNA polimerase viral, causando 
atraso na terminação da cadeia e diminuição da produção de RNA viral. (GORDON, et al., 
2020). 

O projeto integrador tem como objetivo explorar o conhecimento referente às 
matérias do 3º semestre e apontar os medicamentos relacionados ao tratamento da covid-
19. O fármaco a ser apresentado é o rendesivir, que é indicado para combater o ebola, mas 
que atualmente foi testado contra o coronavírus. 

 
Metodologia  

 
Para a execução deste artigo foi pensado em entender diferentes pontos da 

aplicação do medicamento Rendesivir, tendo como base o conhecimento de sua 
farmacocinética, farmacodinâmica, os registros de resultados feitos em diferentes estudos, 
tanto in vitro, como in vivo, e levando em consideração o potencial do medicamento no 
tratamento do COVID-19, com os estudos apresentados em DA SILVA NETO, et al., 2020; 
FERNANDES, et al., 2021; RIOS, et al., 2021.  

Com isso, buscou-se analisar como o tratamento é administrado e medido sua 
eficiência, segundo os estudos de GOLDMAN, et al, 2020; HUMENIUK, et al, 2020; afim de 
entender a dinâmica no tratamento dos contaminados pelo Sars-Cov-2 em diferentes graus 
evolutivos da doença, os quais já foram estabelecido por outros autores a respeito, oito 
artigos analisados para esse projeto, a partir das fontes citadas, buscamos entender como 
é a transmissão, replicação do vírus e suas estruturas, como a doença se comporta e a 
apresentação dos casos clínicos, e também o porquê o Rendesivir é um medicamento 
promissor no tratamento de pacientes graves da síndrome respiratória aguda. 

As pesquisas de artigos científicos de revisão bibliográfica e estudos clínicos, foram 
realizadas no scholar google, scielo e pubmed, abordando assuntos sobre epidemiologia e 
etiologia do novo coronavírus, tratamentos disponíveis para infecção pelo COVID-19 e 
pesquisas abordando os resultados com a administração de medicamento apresentado, 
utilizando como palavra-chave nas pesquisas: COVID-19, tratamento, segurança, estudos 
clínicos, relacionados ao Rendesivir. 

 
Rendesivir 

 
Rendesivir é um medicamento fabricado pela indústria farmacêutica Gilead Sciences 

Farmacêutica do Brasil Ltda., comercializado pelo nome Veklury® para utilização restrita a 
hospitais e sob prescrição médica. A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
em 21 de março de 2021, aprovou o uso deste medicamento no território brasileiro. De 
acordo com a bula profissional, o princípio ativo rendesivir é um antiviral indicado para o 
tratamento da síndrome respiratória aguda causada pelo COVID-19 com uso adulto e 
pediátrico acima de 12 anos e com peso corporal acima de 40 kg, apresentando quadro de 
pneumonia que requer administração suplementar de oxigênio de baixo ou alto fluxo, ou 
outra ventilação não invasiva no início do tratamento. O medicamento é apresentado em 
frasco com pó liofilizado, para ressuspensão com solução para perfusão 
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de 100mg, administrado somente por via intravenosa (IV), sendo sua posologia a seguinte, 
no dia 1, administrar uma dose de carga única de 200mg por perfusão IV, no segundo dia 
em diante, administrar 100mg uma vez por dia pela mesma via, o tratamento deve durar 
por pelo menos 5 dias e não deve ultrapassar 10 dias. O preparo da solução se dá por uso 
de cloreto de sódio à 0,9% para ressuspensão do pó e aplicado a bolsa de perfusão (tabela 
1), a aplicação das doses devem obedecer às orientações da bula (tabela 2), sendo 
invertido suavemente o saco 20 vezes para homogeneizar a solução, podendo ser 
armazenado durante 4 horas a temperatura ambiente (20 °C a 25 °C) ou 24 horas no 
frigorífero entre 2 °C e 8 °C (GILEAD, 2021). 

Para chegar a esses dados foram realizados estudos clínicos, ensaio hospitalares, 
multicêntricos, randomizados, duplo-cego e com controle de placebo, com base nos 
resultados in vivo, a documentação e análises dos dados, que foram sendo coletadas por 
diversos estudos comparativos e avaliativos, o rendesivir foi qualificado quanto a sua 
eficiência e indicações adequadas de uso, o que atualmente, é definido na bula 
(GOLDMAN, 2020; MADSEN, 2020; RIOS, 2021).  

 
Tabela 1. Instruções recomendadas para diluição do pó liofilizado. 

 
Tabela 2. Taxa de perfusão recomendada do concentrado de rendesivir para perfusão diluída. 

 
A farmacocinética de rendesivir foi estudada em voluntários saudáveis, há também 

dados farmacocinéticos disponíveis de doentes com COVID-19. A farmacocinética de 
rendesivir e do metabolito circulante predominante GS-441524 foram avaliadas em 
indivíduos adultos saudáveis. Após a administração intravenosa do regime posológico de 
rendesivir para adultos, foi observada uma concentração plasmática máxima no final da 
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perfusão, independentemente do nível da dose, que diminuiu rapidamente depois disso 
com uma meia-vida aproximada de 1 hora.  

Foram observadas concentrações plasmáticas máximas de GS-441524 entre 1,5 e 
2,0 horas após o início de uma perfusão de 30 minutos. Para ocorrer a distribuição o 
Rendesivir liga-se aproximadamente 88% às proteínas plasmáticas humanas, a ligação às 
proteínas de GS-441524 foi baixa (2% ligado) em plasma humano. Após uma dose única 
de 150 mg de [ 14C]-rendesivir em indivíduos saudáveis, a razão da radioatividade de 14C 
entre o sangue e o plasma foi de aproximadamente 0,68 aos 15 minutos após o início da 
perfusão, tendo aumentado ao longo do tempo alcançando uma razão de 1,0 após 5 horas, 
indicando uma distribuição diferencial de rendesivir e dos respetivos metabolitos para o 
plasma ou para componentes celulares do sangue. 

Na biotransformação o rendesivir é metabolizado extensivamente gerando o análogo 
nucleotídeos trifosfato farmacologicamente ativo GS-443902 (formado no interior das 
células) segundo ao news medical life sciences a via de ativação metabólica envolve 
hidrólise por esterases, que originam a formação do metabolito intermediário GS-704277. 
A clivagem do fosforamidato seguida de fosforilação forma o trifosfato ativo GS-443902. A 
desfosforilação de todos os metabolitos fosforilados por resultar na formação do metabolito 
nucleosídeo GS-441524 que não é refosforilado de modo eficiente. O estudo de equilíbrio 
de massa em seres humanos também indica a presença de um metabolito principal 
atualmente não identificado no plasma. 

Na eliminação, após uma dose IV única de 150 mg de [14C]-rendesivir, a 
recuperação total média da dose foi de 92%, composta por aproximadamente 74% e 18% 
recuperada na urina e nas fezes, respetivamente. A maior parte da dose de rendesivir 
recuperada na urina foi na forma de GS-441524 (49%), enquanto 10% foi recuperado na 
forma de rendesivir. Estes dados indicam que a depuração renal é a principal via de 
eliminação de GS-441524. As meia-vidas terminais medianas de rendesivir e GS-441524 
foram de aproximadamente 1 e 27 horas, respetivamente. 

Rendesivir não é depurado sem alterações significativas na urina, mas o seu 
principal metabolito GS-441524 é depurado por via renal e os níveis de metabolito no 
plasma podem teoricamente aumentar em doentes com função renal diminuída. O 
excipiente sulfobutil éter betaciclodextrina sódica é depurado por via renal e acumula-se em 
doentes com função renal diminuída. Veklury não deve ser usado em doentes com TFG < 
30 ml/min. Desconhece-se a função do fígado no metabolismo de rendesivir. Rendesivir 
inibiu CYP3A4 in vitro. Em concentrações fisiologicamente relevantes em estado 
estacionário, rendesivir ou os seus metabolitos GS-441524 e GS-704277 não inibiram 
CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19 e 2D6 in vitro. Contudo, rendesivir poderá inibir 
transitoriamente CYP2B6, 2C8, 2C9 e 2D6 no primeiro dia de administração, a relevância 
clínica desta inibição não foi estudada, potencial de inibição das enzimas CYP450 
dependente do tempo por rendesivir não foi estudado, Rendesivir induziu CYP1A2 e 
potencialmente CYP3A4, mas não CYP2B6 in vitro. 
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O pró-fármaco Rendesivir é um análogo do nucleotídeo adenosina substituído (ATP) 

e é metabolizado em células-alvo em um trifosfato de nucleotídeo ativo (RDV-TP), 
semelhante ao ATP que inibe as enzimas RNA polimerases dependentes de RNA viral, 
limitando a produção de RNA viral no estágio inicial da infecção, segundo AGOSTINI ML, 

 
 

et al., 2020; BARLOW A, et al., 2020. Outros possíveis mecanismos de ação do Rendesivir 
podem ser a mutagênese e a terminação da cadeia da transcrição do RNA. Sendo que 
também foi descoberto, a partir de um estudo in vitro, que o amálgama de Rendesivir nos 
estágios iniciais de replicação do vírus teve ação mais eficaz dependente do tempo. 
(BARLOW A, et al., 2020). 

Como análogo de nucleotídeos, o Rendesivir atua como um inibidor de RNA 
polimerase dependente de RNA (RdRp), visando interromper o processo de replicação do 
genoma viral. O RdRp é o complexo proteico usado pelos Coronavírus para replicar seus 
genomas baseados em RNA. Depois que o hospedeiro metaboliza o Rendesivir em NTP 
ativo, o metabólito compete com a adenosina trifosfato (ATP; o nucleotídeo natural 
normalmente usados neste processo) pela incorporação na cadeia de RNA nascente, a 
incorporação deste substituto na nova cadeia resulta na terminação prematura da síntese 
de RNA, interrompendo o crescimento da cadeia de RNA após a adição de mais alguns 
nucleotídeos. Embora os Coronavírus tenham um processo de revisão da síntese de RNA 
capaz de detectar e remover outros análogos de nucleotídeos, tornando-os resistentes a 
muitos desses medicamentos, o Rendesivir parece escapar dessa atividade, mantendo 
assim a atividade antiviral do fármaco.  Algumas evidências sugerem ainda que o 
Rendesivir poderia ter um mecanismo de ação adicional que ainda não foi descrito, o que, 
se verdadeiro, poderia permitir que a atividade antiviral parcial continuasse apesar das 
mutações virais que aumentam a fidelidade de replicação (AMIRIAN, et al., 2020). 
 
Resultados in vitro 

 
Como retratado em diversos estudos, o fármaco Rendesivir foi eficiente contra o 

vírus ebola em 2016. Mas está sendo testado desde 2020 contra o coronavírus. Estudos in 
vitro mostram que é um dos fármacos mais potente e eficiente comparado aos demais, pois 
é um pró-fármaco de nucleotídeo que inibe a atividade RNA e foi usado contra vírus de 
RNA como o SARS-CoV e o MERS-CoV. Com o resultado no SARS-CoV de concentração 
inibitória 50% de 0,069 μMe no MERS-CoV de concentração inibitória 50% de 0,074 μM. 
Foi observado que o Rendesivir funciona em uma estágio pós-entrada do vírus. 
 
Resultados in vivo 
 

Já nos estudos in vivo feitos em camundongos com o vírus SARS-CoV com o 
fármaco Rendesivir com administração profilática e terapêutica, há uma apresentação de 
perda de peso e menor carga viral nos pulmões após 4 dias, acarretando uma diminuição 
da patogenicidade do vírus e demonstrando melhora nos sinais clínicos da doença. Um 
outro estudo avaliou a eficácia do Rendesivir sobre os sinais clínicos da infecção por MERS- 
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CoV em 18 macacos rhesus que foram aleatoriamente separados em três grupos de 

seis animais (grupo controle, grupo tratado 12 horas após a inoculação com MERS-CoV e 
outro grupo tratado profilaticamente 24h antes da inoculação com MERS-CoV). O 
tratamento (5 mg/kg de Rendesivir) foi continuado uma vez ao dia até 6 dias após a 
inoculação (dpi), quando os animais foram sacrificados e necropsiados. O estudo verificou 
que, após o 6° dia de tratamento, houve estatisticamente menos infiltração nos pulmões 
dos animais 

 
 

tratados profilaticamente e terapeuticamente com Rendesivir em comparação aos animais 
controle. Além disso, as cargas virais foram significativamente menores na traqueia, 
brônquios, amígdalas e linfonodos mediastinais de animais tratados profilaticamente e 
terapeuticamente com Rendesivir do que nos animais controle. Ademais, o tratamento 
profilático com Rendesivir iniciado 24 horas antes da inoculação impediu completamente 
as manifestações clínicas induzidas por MERS-CoV, inibiu fortemente a replicação de 
MERS-CoV nos tecidos respiratórios e impediu a formação de lesões pulmonares (WANG 
Y, et al., 2020). 
 
Efeitos colaterais, adversos e contraindicações 

 
Os efeitos adversos do Rendesivir para pacientes com COVID-19 ainda foram pouco 

elucidados pela literatura. De acordo com Humeniuk R, et al., 2020, alguns estudos 
conduzidos com o medicamento, em indivíduos saudáveis, mostraram que os principais 
eventos adversos relacionados ao mesmo incluem constipação, cefaleia, flebite, 
equimoses, náuseas e dores nas extremidades. Algumas anormalidades laboratoriais 
também foram relatadas, tais como, o aumento transitório das enzimas hepáticas. 

Em um estudo randomizado e controlado realizado em Hubei, na China, os eventos 
adversos foram observados em (66%) dos pacientes que fizeram o uso da medicação (102 
de 155 pacientes) e em (64%) em pacientes que utilizaram o placebo (50 de 78 pacientes). 
Não houve uma diferença estatisticamente significativa. Os eventos mais comuns 
observados no grupo de tratamento foram: constipação, hipoalbuminemia, hipocalemia, 
anemia, trombocitopenia e aumento de bilirrubina total. No grupo placebo, foram 
observados também hipoalbuminemia, constipação, anemia, hipocalemia, aumento da 
aspartato aminotransferase, aumento de bilirrubina total e hiperlipidemia. Nesse mesmo 
estudo (18%) dos pacientes que fizeram o uso da medicação tiveram eventos adversos 
graves, enquanto (26%) dos que fizeram o uso de placebo também apresentaram tais 
desfechos (WANG Y, et al., 2020). 

Em um outro ensaio clínico, os efeitos adversos mais comuns em 60% dos pacientes 
analisados incluem hipotensão, aumento de enzimas hepáticas, diarreia, comprometimento 
renal e exantema. Foi demonstrado que 23%dos pacientes apresentaram efeitos adversos 
graves como choque séptico, lesão renal aguda e síndrome da disfunção múltipla de 
órgãos. Alguns pacientes (8%) não completaram o estudo por aumento de 
aminotransferases, agravamento da insuficiência renal prévia e falência de múltiplos órgãos 
(GREIN J, et al., 2020). 
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Conclusão 
 
Com base nos dados das pesquisas sobre o rendesivir apesar do seu alto potencial 

de bloqueio de replicação do SARS-CoV no Rna ainda necessita de estudos voltados a 
população infectada e que se encaixam nos parâmetros de tratamento, pois os estudos 
apontaram efeitos adversos na terapêutica e posologia do medicamento para diferentes 
grupos de pessoas, tendo em vista isso, ainda serão necessários alguns estudos mais 
detalhados a respeito do fármaco para um uso mais seguro do medicamento, mesmo tendo 

 
 

o uso emergencial aprovado pela ANVISA, possui grande potencial no tratamento do 
COVID-19 em pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
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Introdução 
 

A colchicina é um alcaloide retirado das plantas Colchicum que possui propriedades 
anti-inflamatórias e antineoplásicas. Tal substância já é usada no tratamento de diversas 
doenças como gota, febre do mediterrâneo, doença de Behçet (BD), pericardite, doença 
arterial coronariana e outras condições inflamatórias e fibróticas. As propriedades 
farmacológicas envolvem meia- vida terminal (20 a 40 horas) e biodisponibilidade variando 
de 24% a 88%. Dentro da corrente sanguínea cerca de 40% da colchicina se liga à 
albumina. As concentrações plasmáticas máximas ocorrem 1 hora após a administração, 
desenvolvendo efeitos anti-inflamatórios máximos ao longo de 24 a 48 horas, com base no 
acúmulo intra-leucocitário. A colchicina alcança concentrações muito mais altas dentro dos 
leucócitos do que no plasma, e persiste por vários dias após a ingestão. Pesquisadores da 
Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto realizaram um estudo clínico que 
avaliou a eficácia da colchicina, medicamento usado há décadas no tratamento da gota, 
em pacientes hospitalizados pela covid-19. Divulgado com informações equivocadas nas 
redes sociais, o estudo tem como conclusão que a adição da colchicina ao tratamento 
padrão da covid-19 levou à redução do tempo de uso de oxigênio suplementar e do tempo 
de internação. Os participantes do estudo foram divididos em dois grupos, sendo que 
metade recebeu a adição de colchicina e a outra metade recebeu somente tratamento 
padrão. 
 
História da colchicina 
 

A colchicina, fórmula molecular C22H25NO6 - 399,44 g.mol-1 é um sólido de cor 
amarelo claro (P.F. 142-150 °C) nas condições ambiente. A Colchicina é um produto natural 
obtido da planta Colchicum autumnale, também conhecido como açafrão-do-prado e 
cólchico. É o agente antigota mais antigo que se conhece. Preparações feitas com essa 
planta datam de mais de 2000 anos e até hoje, é um dos medicamentos mais efetivos no 
tratamento da dor intensa associada à gota.  

Padanius Dioscorides, um médico, farmacologista e botânico grego do exército 
romano durante o governo de Nero (54-68 AD), descreveu pela primeira vez o açafrão-do-
prado em "De Matéria Médica", uma farmacopeia que consta por volta de 600 plantas.  

Foi somente em 1820 que a colchicina, o princípio ativo do cólchico, foi isolada pelos 
químicos franceses Pelletier e Caventon. Sua configuração absoluta só foi descrita em 
1955, por Corrodi e Hardegger. A colchicina é um alcaloide tricíclico, contendo em sua 
estrutura uma trimetoxifenila (anel A), um anel de sete membros (anel B) com um grupo 
acetamida na posição 7, e um anel tropolônico (anel C). A colchicina natural apresenta 
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apenas um centro estereogênico no carbono 7, com configuração absoluta S, de acordo 
com sistema de nomeação de estereoisômeros descrito por Cahn-Ingold-Prelog. 

Recentemente, surgiram ensaios clínicos associando o seu uso para o tratamento 
da COVID-19 em pacientes com pelo menos uma comorbidade, não hospitalizados. O 
objetivo do estudo foi analisar, a partir desta farmacoterapia, o número de óbitos e 
complicações pulmonares causadas pelo vírus SARS-CoV-2. 

De acordo com a literatura, a colchicina possui variados mecanismos de ação, 
dependendo da doença a ser tratada. Um dos principais consiste na ligação dela aos 
dímeros de tubulina livres, bloqueando a polimerização dos microtúbulos, interrompendo 
tanta ação de células inflamatórias, quanto a liberação de citocinas. Um outro mecanismo, 
causa a despolimerização dos microtúbulos, inibindo a degranulação, a fagocitose e a 
motilidade dos leucócitos, tendo assim o controle das ações inflamatórias mediadas por 
leucócitos.  

Como a colchicina é capaz de interromper a divisão celular os cientistas avaliaram 
se ela poderia ser um agente anticâncer. Porém, sua toxidade impede que seja utilizada. 
Ela é muito utilizada para fazer cariótipos de células para estudo devido a sua ação inibitória 
de polimerização das proteínas do fuso mitótico na fase de divisão celular, conhecida como 
metáfase. Na metáfase, os cromossomos se encontram no maior grau de condensação, 
facilitando a observação ao microscópio. 

 
COVID-19 

 
O Corona vírus entra no nosso organismo principalmente pelas vias respiratórias e 

é transmitido pelo ar por meio de contato com secreções e superfícies contaminadas por 
gotículas de saliva que são expelidas no ambiente quando a pessoa infectada fala, espirra 
ou tosse. Após o contato com o organismo o vírus entra no período de incubação, podendo 
levar de 1 a 14 dias entre o período de contado e a aparição dos sintomas. 

Normalmente entre o 5º e 6º dia de incubação aparece os sintomas, eles costumam 
variar de indivíduo para indivíduo por conta de diferentes fatores (diferentes sistemas 
imunológicos, disponibilidade genética e outros agravantes), mas os sintomas são: mais 
comuns: febre, tosse seca, cansaço; menos comuns: dores e desconfortos, dor de 
garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato; graves: 
dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, perda de fala ou movimento. 

O vírus inicia uma inflamação grave no pulmão, que ataca principalmente os 
alvéolos, que são responsáveis pela troca gasosa, ou seja, levam oxigênio ao sangue. O 
nosso corpo reconhece o vírus como uma ameaça e inicia o processo de combate a esse 
microrganismo, chamado de inflamação. A inflamação nos alvéolos leva a presença de 
líquido no pulmão, prejudicando a troca gasosa. Assim, nosso sangue não recebe oxigênio 
suficiente. Além disso, não consegue eliminar o gás carbônico, que é tóxico em grandes 
quantidades. Tudo isso causa a falta de ar. Nesse estágio, são necessários cuidados 
médicos imediatos. 

No primeiro contato com o corpo o vírus se liga a uma célula dando início a infecção, 
ele usa a célula hospedeira como fonte de energia para a sua reprodução. Os macrófagos 
são a nossa primeira linha de defesa que tenta combater esse invasor por meio de 
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fagocitose, mas muitas vezes isso não é suficiente para deter o vírus, entrando em ação as 
células dendríticas responsáveis por pegar um pedaço de material genético desse corpo 
estranho e levar a informação para os linfócitos T que são a principal forma de comunicação 
do nosso sistema imunológico. Os linfócitos T ativam os linfócitos B que com as informações 
obtidas fabricam anticorpos. 

O diagnóstico de covid-19 é composto por várias etapas começando pelo diagnóstico 
clínico onde o médico examina o paciente e vê a possibilidade da doença de acordo com 
os sintomas apresentados levando em conta outros fatores, como se o paciente é do grupo 
de maior risco (idosos, pessoas com doenças autoimune, gestantes) e também se já esteve 
exposto diretamente ao vírus. Caso ainda restar dúvidas o médico solicitara exames tanto 
de imagem como raio-x e tomografias de quanto exames laboratoriais que detectam o 
anticorpo na amostra do paciente. 

 
Aspectos farmacológicos da colchicina 
 

A ligação às proteínas plasmáticas é baixa e o metabolismo é hepático. O início da 
ação após a primeira dose oral é de 12 horas e o Tmáx é de 0,5 a 2 horas. A concentração 
plasmática máxima (Cmáx) é de 2,2 nanogramas por ml, após a administração oral de 2mg. 
A eliminação é principalmente biliar e de 10 a 20 % renal. A excreção renal pode estar 
aumentada em pacientes com problemas hepáticos. Devido ao alto grau de captação pelos 
tecidos, a eliminação da colchicina pode continuar por 10 dias ou mais, após cessar a 
administração do produto. Tempo médio estimado para início da ação terapêutica: O início 
da ação após a primeira dose oral é de 12 horas. O alívio do edema pode ocorrer em 72 
horas ou mais. 

O seu mecanismo de ação ainda não é totalmente esclarecido, mas a colchicina 
bloqueia o processo inflamatório da gota atuando no citoesqueleto (rede de microtúbulos 
presente nas células). Já na febre familiar do mediterrâneo, sua ação é ainda menos 
compreendida. Contudo, o medicamento parece inibir os mediadores da inflamação.  

Os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer são vômitos, náuseas, fadiga, 
dor de cabeça, gota, cólicas, dor abdominal e dor na laringe e na faringe. Outro efeito 
colateral muito importante é a diarreia caso surja, deve ser informada ao médico pois o 
tratamento deve ser interrompido. Existem casos também que pode ocorrer queda de 
cabelo, depressão medular, dermatite, alterações na coagulação e no fígado, reações 
alérgicas, aumento da creatina fosfoquinase, intolerância à lactose, dor muscular, redução 
do número de espermatozoides, púrpura, destruição das células musculares e doença 
neuromuscular tóxica.  

Este medicamento não deve ser usado em pessoas com alergia a qualquer um dos 
componentes presentes na fórmula, crianças, grávidas, mulheres que estejam 
amamentando, pessoas a fazer diálise ou pessoas com doenças gastrointestinais, 
hematológicas, hepáticas, renais e cardíacas graves. 

A Colchicina é um fármaco de grande toxicidade com relatados de casos resultando 
em óbito e por isto a intoxicação por esta substância é considerada grave. Existem 
evidências em literaturas casos da tentativa de suicídio, homicídios e ingestão acidental 
resultando em intoxicação por colchicina. 
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Os efeitos tóxicos aparecem horas após a ingestão de doses altas, os sintomas 

iniciais são náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia podendo ser esta sanguinolenta, 
devido à hemorragia gastrintestinal. O dano vascular extenso pode ocorrer resultando em 
choque, além disso, outras lesões como, lesão renal com diminuição de produção de urina, 
fraqueza muscular e paralisia progressiva do sistema nervoso central3, quadro semelhante 
à causa mortis da vítima em questão. A morte pode ocorrer com doses baixas da droga, 
cerca de 7mg, resultante da paralisia dos músculos responsáveis pela respiração, portanto 
a importância dos profissionais de saúde se atenderem a rígido acompanhamento do 
paciente, enquanto estão em tratamento com a colchicina. Em caso de intoxicação o 
tratamento é sintomático e de suporte, consistindo na realização de lavagem gástrica ou 
uso de eméticos; exosanguineo – transfusão; hemodiálise; monitoramento hemodinâmico 
e respiratório. 
 
O uso de colchina na COVID-19 
 

Recentemente, a colchicina tem ganhado notoriedade, através do estudo do 
Montreal Heart Institute (Canadá), que avaliou a utilização deste fármaco no tratamento da 
COVID-19, em pacientes com pelo menos uma comorbidade, não hospitalizados. O objetivo 
do estudo foi analisar, a partir desta farmacoterapia, o número de óbitos e complicações 
pulmonares causadas pelo vírus SARS-CoV-2. De acordo com a literatura, a colchicina 
possui variados mecanismos de ação, dependendo da doença a ser tratada. Um dos 
principais consiste na ligação da colchicina aos dímeros de tubulina livres, bloqueando a 
polimerização dos microtúbulos, interrompendo tanta ação de células inflamatórias, quanto 
a liberação de citocinas. Um outro mecanismo, causa a despolimerização dos microtúbulos, 
inibindo a degranulação, a fagocitose e a motilidade dos leucócitos, tendo assim o controle 
das ações inflamatórias mediadas por leucócitos. 

O resultado do ensaio clínico desenvolvido pelo Montreal Heart Institute, ainda não 
foi divulgado, mas a hipótese é que este medicamento teria potencial para atenuar os 
quadros inflamatórios da COVID-19. O mecanismo de ação atuante seria a redução da 
produção de citocinas inflamatórias, a exemplo da IL - 1β e IL - 6, mecanismo que acomete 
os pacientes com COVID-19, em um quadro clínico grave. Entretanto, não há evidências 
científicas suficientes para afirmar que a colchicina seja efetiva para o tratamento da 
COVID-19. E é necessária muita cautela, uma vez que, esse medicamento possui índice 
terapêutico estreito, sem distinção clara entre as doses tóxicas, potencialmente fatais, e a 
dose efetiva. Dentre os seus efeitos colaterais, destacam-se: diarréia, náusea, dor de 
estômago e vômito. Ressaltamos que não há, até o momento, resultados de estudos 
robustos, que embasam o uso da colchicina na prevenção de complicações pela COVID-
19. Além do mais, os riscos das reações a esse medicamento não devem ser ignorados. 

 
Conclusão 

 
Este estudo foi realizado através de revisão de literatura integrativa em livros, 

bibliotecas virtuais, bases de dados como Scielo e Pubmed, mostrando os aspectos 
farmacológicos da Colchicina, que há mais de 2000 anos é usada e considerada boa opção 
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para o tratamento de gota, porém devido aos seus efeitos adversos, está medicação vem 
caindo em desuso. A adição da colchicina ao tratamento padrão da covid-19 levou à 
redução do tempo de uso de oxigênio, porém os pesquisadores advertem que não é 
recomendado o uso indiscriminado da colchicina para prevenção ou tratamento da covid-
19. A orientação aos profissionais de saúde reflete na prevenção de intoxicação deste 
fármaco que devido à gravidade, pode ser fatal. Os estudos referentes ao Corona vírus e o 
uso da Colchicina são recentes, fazendo necessário novos estudos e evidências para o 
bom uso deste medicamento. O grupo de pesquisadores continuam como estudo aberto, a 
avaliação da eficácia da colchicina como tratamento coadjuvante a heparina e corticoide 
nos pacientes com covid-19 internados em enfermaria devido as suas formas moderadas 
ou graves. 
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Introdução 
 

Popularmente conhecido como Covid-19, tendo seu nome popularizado das siglas 
de Corona Vírus Disase (doença do coronavírus), descoberto o primeiro caso em 2019, é 
mais um “vírus zoonótico, com RNA vírus da ordem Nidovirales, da família Coronaviridae” 
(Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo de manejo clínico para o novo-coronavírus (2019-
nCoV). 

O novo coronavírus é uma doença extremamente contagiosa, tendo como principal 
alvo a infecção respiratória, transmitida pela respiração através de gotículas da pessoa 
contaminada seja por fala, espirro ou tosse, provocando sintomas como tosse seca, febre, 
congestão nasal, incômodo na garganta, diarreia, cansaço e dores no corpo. Esse vírus, 
por tal facilidade de transmissão e gravidade dos sintomas, gerou a nova pandemia do 
século 21, que é uma epidemia com abrangência global, na qual necessitou de 
distanciamento social, utilização de máscaras no cotidiano dentre as formas de higiene 
convencionais de forma mais fomentada. 

Para esse novo vírus com propriedades ainda não conhecidas completamente, 
foram necessárias análises de fármacos já existentes para a aplicabilidade no tratamento 
desta nova doença, como por exemplo o Tamiflu. 

 
Tamiflu: caracterização do farmáco e indicações de uso 
 

Criado nos anos 90, o Tamiflu (fosfato de oseltamivir) foi um medicamento 
revolucionário para a crise epidemiológica da época em questão de H1N1, onde as 
evidências de eficácia do medicamento eram “suficientes para indicar o uso de antiviral 
precoce para proteger os médicos e demais profissionais da saúde” e se já se questionava 
então o “porque também não indicar para o resto da população?” (VIEIRA, et al. 2009). A 
partir daí tomaram-se as medidas para o tratamento da doença. 

No cotidiano, o Tamiflu é indicado para tratar infecções causadas pelo vírus da 
Influenza A e B (H1N1) em pacientes de recente contato (até 48 horas de contato), onde a 
indicação para pessoas “com 13 anos de idade ou mais é de 75mg, duas vezes ao dia, por 
cinco dias”. 
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Figura1 - Posologia e administração do Oseltamivir 

 
Fonte: FILHO, J. C. S. Trindade. Hospital das Clínicas, Faculdade de medicina de Botucatu: 

Indicação para uso do fosfato de oseltamivir (Tamiflu), 2016. 
 

Pode ser administrada como cápsula, suspensão oral com seringa dosadora e 
adaptador ou até mesmo misturando o pó da cápsula com alimento em, no máximo, uma 
colher de chá do mesmo. Levando-se sempre em consideração a interação medicamentosa 
não só com probenecida, onde provoca diminuição na secreção tubular, aumentando assim 
a sua exposição ao metabolismo ativo, mas também com alimentos, onde pode aumentar 
a tolerabilidade de alguns pacientes. Além disso, leva-se também em consideração os 
principais efeitos de reação adversa causado pelo fosfato de oseltamivir: náusea, vômito, 
dor abdominal e dor de cabeça. 

O Tamiflu é um pró-fármaco de carboxila de oseltamivir, inibidor seletivo das enzimas 
neuraminidase do vírus da gripe. A atividade dessa enzima é importante para a entrada do 
vírus na célula, quanto para liberação de partículas virais formadas recentemente de células 
infectadas, ou seja, para a expansão posterior do vírus no organismo. O carboxilato de 
oseltamivir reduz a replicação do vírus a partir da inibição da neuraminidase, sem essa 
ação enzimática, o vírus da influência A e B não conseguem entrar dentro das células que 
não estão infectadas, assim interrompendo a transmissão do mesmo. 

Absorção: Administração do oseltamivir é por via oral, sendo absorvido no 
gastrintestinal e convertido em extensivamente pelos esterases intestinais e/ou hepáticas. 
Segundo a bula fornecida pelo fabricante (ROCHE) e pelo estudo realizado em Oxford, os 
efeitos farmacológicos ocorrem entre 2 a 4 horas após a ingestão do composto. Em torno 
de 75% de uma dose oral atinge o sistema metabólico ativo. 

Distribuição: o volume de distribuição médio é em torno de 23 litros do metabólito 
ativo em humanos, atingindo todos os sítios de ação da infecção pelo vírus. A ligação do 
pró-fármaco das proteínas plasmáticas é 42%, com esse nível se torna insuficiente para 
ocorrer uma interação medicamentosa significativa. 

Metabolismo: O fosfato de oseltamivir é convertido em metabólito ativo pelas 
esterases localizadas predominantemente no fígado. O oseltamivir e nem seu metabólito 
ativo interferem na inibição das isoformas do citocromo P450, ou seja, não interferindo na 
metabolização dos medicamentos que a P450 realiza. 

Eliminação: Sua principal via de excreção é pela urina(90%), as concentrações 
plasmáticas de pico do metabólito ativos diminuem em sua meia-vida em 6 a 10 horas na 
maior parte dos pacientes. O fármaco ativo é eliminado completamente 99% por excreção 
renal, ocorrendo glomerular e tubular. Menos de 20% da dose oral radiomarcada é 
eliminada nas fezes. 
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Não existe diferença farmacológica com administração em crianças, porém não foi 

realizado estudos sobre o pró-fármaco com menores de 1 ano. A exposição ao metabólito 
ativo em estado equilibrado foi de 25% a 35% maior em idosos. Com sua meia vida similar 
em adultos jovens. 

A administração de 100 mg do pró-fármaco, duas vezes ao dia durante cinco dias, 
para pacientes com vários graus de insuficiência renal, mostrou que a exposição ao 
metabólito ativo é inversamente proporcional ao declínio da função renal. A segurança e 
farmacocinética em pacientes com insuficiência hepática grave não foram estudadas. A 
análise farmacocinética de uma amostragem populacional indica que o regime posológico 
do fármaco resulta em menor exposição ao metabólito ativo em mulheres grávidas, deste 
modo, os ajustes de dose não são recomendados para mulheres grávidas em tratamento 
ou profilaxia da gripe. O tratamento de pacientes adultos imunocomprometidos com 
oseltamivir resulta em uma exposição aumentada, podendo chegar em até 50% ao 
metabólito ativo quando comparado a pacientes adultos não imunocomprometidos. Os 
efeitos farmacológicos não são alterados pela coadministração de alimentos. Não se espera 
que afete a resposta de anticorpos adquiridos por vacina. Não se espera interações 
medicamentosas com outros fármacos. 

 
Tamiflu e COVID-19 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) foi informada em dezembro de 2019 sobre 

um surto de pneumonia por coronavírus em Wuhan, província de Hubei (China). 
Posteriormente, em 12 de março de 2020, foram notificados 125.048 casos e 4.614 óbitos. 
O Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) é um vírus que causa o COVID-19, que se tornou uma 
pandemia mundial. No contexto de pandemia, as primeiras intervenções são geralmente 
empíricas, baseadas em estudos pequenos sem uma metodologia apropriada, pois há certa 
pressa em encontrar um tratamento que seja eficaz. De modo geral, o processo de 
indicação de medicamentos feito pelo médico é baseado em evidências, entretanto nessas 
situações extremas ocorre um exagero de tratamentos secundários sem indicação, 
podendo causar reações adversas nos pacientes. Em função dessas incertezas, várias 
universidades, institutos e hospitais se uniram para desenvolverem um guia e 
compartilharem conhecimento sobre os tratamentos que estão sendo utilizados, orientando 
através das melhores evidências disponíveis no momento. 

Em um hospital privado em Jacarta, foi traçado perfis de tratamentos e resultados 
clínicos de pacientes com covid-19, o objetivo era descobrir um tratamento eficaz com um 
agente antiviral e determinar a correlação entre sociodemografia com resultados clínicos e 
duração do tratamento. Nesse estudo incluiu apenas pacientes com COVID-19 confirmados 
que foram admitidos no hospital durante abril e maio de 2020, apenas 72 pacientes eram 
adequados para a inclusão. 

O método Kaplan Meier que é utilizado para estimar a probabilidade, de sobrevida 
em vários intervalos de tempo e para ilustrar graficamente a sobrevida ao longo do tempo, 
mostrou que os pacientes que receberam Oseltamivir + Hidroxicloroquina tiveram uma taxa 
de sobrevida média, após serem submetidos ao tratamento de dez dias. 
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Oseltamivir também foi usado em um ensaio clínico com múltiplas combinações com 

cloroquina e favipiravir, um análogo de nucleosídeo que é conhecido como um 
medicamento antiviral de amplo espectro; mostrou um EC50 de 61,88 μM contra SARS-
CoV-2 e baixa toxicidade (CC50> 400 μM). 

De acordo com o laboratório ROCHE que é o próprio produtor do Tamiflu, não há de 
certo nenhuma droga confiável para o tratamento do covid-19, e o tamiflu é uma droga 
bastante especifica para o tratamento de infecção pelo vírus influenza A e B; pois ele inibe 
a neuraminidase viral e, consequentemente, bloqueia a liberação de partículas virais das 
células do hospedeiro, reduzindo a disseminação no trato respiratório, na covid-19 e devido 
a essa imensa especificidade é improvável que ele não seja efetivo no tratamento do covid-
19, laboratórios independentes conduziram estudos, na universidade e na escola de saúde 
pública de Hong Kong, os trabalhos mostraram que o tamiflu não tem efeito antiviral no 
covid-19, ainda duas outras series de casos descreveram o uso do oseltamivir em paciente 
internados em Wuhan na China. 

Diversos países também estão realizando seus estudos a fim de achar um 
tratamento para a COVID-19, e o Brasil também está nessa lista. A Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (AMIB), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), reuniu 27 profissionais especialistas em 
diversas áreas, em abril e maio de 2020, para desenvolver um estudo clinico aplicando 6 
tipos de medicamentos diferentes, as Aminoquinolinas (hidroxicloroquina e cloroquina); o 
Oseltamivir; o Lopinavir/ritonavir; os Glicocorticosteroides; o Tocilizumabe; as Heparinas e 
os Antibacterianos. 

Um dos medicamentos usados no estudo é o Oseltamivir, comercializado sob a 
marca Tamiflu. O estudo de coorte efetuado com 504 pacientes hospitalizados por Covid-
19 e avaliou o uso do medicamento. Ao fim do estudo verificou que a taxa de mortalidade 
no grupo que utilizou oseltamivir foi de 12,2% versus 16,2% no grupo que não utilizou (razão 
de chance – RC = 0,71; IC95% 0,28 - 1,59). Além disso não houve diferença em relação à 
redução do tamanho da lesão pulmonar por tomografia computadorizada de tórax (41,2% 
versus 43,3%). 

É preciso ser considerado que o estudo é limitado, pois apresenta faltas 
metodológicas importantes, já que não é randomizado. Apesar disso, o grupo de 
especialistas entendeu que não há evidência para o uso do oseltamivir no tratamento do 
SARS-CoV-2, não havendo também racional teórico que possibilite essa utilização. 
Entretanto o oseltamivir pode ser considerado na suspeita de infecção por influenza ou com 
síndrome gripal. O oseltamivir pode ser interrompido caso seja feito testagem para influenza 
com sensibilidade para influenza A, B e H1N1. 
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