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EDITORIAL
Caros leitores,
É com enorme alegria que apresentamos mais uma edição do
Boletim PET Bio, dessa vez para comemorar os 30 anos do Programa de Educação Tutorial de Biologia na UFMA. O PET Bio
iniciou suas atividades em 1988, ainda com o nome Programa
Especial de Treinamento, sendo assim em 2018 comemoramos
os 30 anos do programa na biologia. Recordando que nacionalmente o PET é o programa mais antigo vinculado ao MEC, que
é ofertado aos estudantes de graduação. Nessa edição comemorativa, apresentamos artigos de revisão com temas nas diferentes
áreas das Ciências Biológicas, como forma de apresentar aos leitores a diversidade de abordagens que a Biologia oferece aos seus
alunos e profissionais. E também como uma maneira de solidificar um dos compromissos/objetivos do PET, que é garantir uma
formação integral dos alunos de graduação, nas diversas áreas
do conhecimento relacionadas às Ciências Biológicas. Além dos
artigos, fazemos uma homenagem a aqueles e aquelas que contribuíram para o programa ao longo desses 30 anos, quer seja como
tutor/a ou como discente, por que somos todos/as petianos/as
que ajudaram a escrever essa importante história.
Boa Leitura,
Profª Drª Mayara Ingrid Sousa Lima
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PARASITOLOGIA

Pequeninos e
problemáticos

Um panorama sobre os impactos globais dos
principais endoparasitas no contexto das doenças
tropicais negligenciadas e os esforços humanos para
combatê-los

Robson Pontes de Oliviera: graduando em Ciências Biológicas pela UFMA.
Atualmente é bolsista do Programa de Educação Tutorial de Biologia da
UFMA, onde desenvolve projetos e atua principalmente nas comissões de
editoração do Boletim PET Bio, e científica, como revisor do periódico. Além
disso, é membro do Grupo de Pesquisa em Biotecnologia e Genética Aplicada
à Saúde (BioGen), coordenado pela Professora Doutora Mayara Ingrid Sousa
Lima, onde desenvolve pesquisa com foco na resistência medicamentosa em
parasitos do gênero Leishmania.
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Juliana Mendes Sousa: graduanda em Ciências Biológicas, modalidade
bacharelado, pela UFMA. Bolsista do PET desde 2017, atua na Comissão
Científica do Boletim, sendo revisora do periódico. Desenvolve pesquisas sobre
resistência medicamentosa em parasitas do gênero Leishmania no grupo de
pesquisas BIOGEN (Grupo de Pesquisa em Biotecnologia e Genética aplicada
à saúde).

Q

uando se fala em clima tropical, muitos pensamentos vêm à mente da maioria: sol, temperaturas altas, vento úmido e fresco. O ambiente ideal para uma visita à praia ou à
piscina, certo? O que poucos se lembram é que este clima também favorece o ambiente
ideal para alguns pequenos e problemáticos seres que nos causam dor de cabeça há milênios: os
parasitas.
O parasitismo configura uma relação ecológica na qual ocorre unilateralidade de benefícios entre os dois organismos envolvidos. O resultado dessa interação é a ocorrência de prejuízo ao hospedeiro e, por conseguinte, o desenvolvimento, na grande maioria dos casos, de um
quadro patogênico, as chamadas doenças parasitárias (NEVES, 2004). No contexto da saúde
pública global, as doenças parasitárias humanas, ao lado de outras doenças infecciosas, ainda
são responsáveis por um elevado índice de mortalidade, uma problemática cuja magnitude é
agravada por sua associação direta com condições de habitação, alimentação e higiene precárias
na população (PAES & SILVA, 1999; LOZANO et al., 2012). A prevalência dessas patologias
em comunidades vulneráveis, tipicamente de países em desenvolvimento, permite que a grande
maioria destas sejam inseridas na definição de Doenças Tropicais negligenciadas (DTNs).

Boletim PETBio UFMA / nº 46 / Dezembro de 2018

7

As doenças parasitárias no contexto das DTNs

PARASITOLOGIA

O conceito de Doenças Tropicais Negligenciadas foi
definido há mais de uma década com o intuito de categorizar
um grupo diverso de doenças infecciosas que prevalecem em
regiões tropicais e subtropicais em 149 países (MOLYNEUX;
SAVIOLI; ENGELS, 2017; WHO, 2017). As DTNs acometem
predominantemente populações de baixa e média rendas
com acesso limitado aos serviços de saúde, o que evidencia o
investimento na saúde pública de forma desigual não somente
entre países, como também dentro de um mesmo país
(HOUWELING et al., 2016; MOLYNEUX; SAVIOLI; ENGELS,
2017).
Além do impacto sobre a saúde pública, as DTNs
contribuem com problemas econômicos e sociais resultantes do
estigma, deficiência física, desfiguração, cegueira, discriminação,
perda de status social, desnutrição, falha de crescimento e
desenvolvimento cognitivo prejudicado (MITRA; MAWSON,
2017). Afetando mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo
(o que representa um sexto da população mundial), essas
doenças são de interesse global cuja erradicação exige não apenas
a existência e criação de ferramentas corretas, mas também um
sistema para entregá-las de maneira eficiente dentro do cenário
local das zonas afetadas (WHO, 2017; HOTEZ, 2014).
Atualmente a Organização Mundial da Saúde (OMS)
reconhece 21 grupos de doenças e condições como DTNs,
dentre os quais merecem destaque as enfermidades de etiologia
parasitária, que correspondem a 11 grupos (WHO, 2017). As
doenças parasitárias são enfermidades causadas por protozoários
e metazoários (helmintos e artrópodes), que possuem forte
impacto social, econômico e na saúde (ANDREWS et al. 2014).
O número de mortes causadas por parasitas protozoários a nível
mundial chega a mais de 1 milhão por ano (LOZANO et al.,
2012). Adicionado a isso, estimativas do GBD (Global Burden of
Disease) em 2013 indicaram a ocorrência de mais de 2 bilhões
de casos de DTNs em todo o mundo neste ano, dos quais 1,75
bilhões correspondem a infecções por helmintos (ascaridíase,
tricuríase e ancilostomíase) (HERRICKS et al., 2017).
A despeito deste panorama, as parasitoses assim como
outras DTNs, representam baixa prioridade de investimentos
para a indústria farmacêutica, quer seja pela baixa prevalência
a nível global, ou por atingir populações em regiões de baixo
nível financeiro (ANVISA, 2007). Porém, muitas organizações
e grupos de pesquisadores a nível mundial têm se dedicado
em desenvolver metodologias para o tratamento, controle e
monitoramento a fim de alcançar a erradicação dessas doenças.
Os 5 passos para um novo mundo
A Organização Mundial da Saúde recomenda o
emprego de 5 políticas públicas de intervenção para erradicação,
controle e prevenção das DTNs:
1 - Quimioterapia preventiva: a entrega em larga escala de
medicamentos gratuitos e seguros para o tratamento das
doenças. Essa abordagem é tida como preventiva porque para
algumas doenças, como a filariose linfática, por exemplo, o
tratamento em massa leva à interrupção do ciclo de transmissão
do parasita (WHO, 2017; HOTEZ et al., 2016)
2 - Gestão inovadora e intensificada de doenças: o não tratamento
de muitas DTNs desencadeia graves manifestações clínicas e
complicações que por vezes requerem serviços de cuidados e
reabilitação de longo prazo, incluindo serviços psicossociais e
suporte físico. Esta intervenção inclui detecção, tratamento e
gestão de doenças agudas e manifestações clínicas crônicas de
DTNs (WHO, 2018).
3 - Gestão de doenças zoonóticas: várias DTNs são
zoonóticas, naturalmente transmitidas entre animais
e humanos. Esta intervenção inclui a vacinação,
desparasitação e vigilância veterinária para detectar,
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prevenir, controlar e eliminar as zoonoses e, assim, proteger
a saúde dos seres humanos (WHO, 2018).
4 - Controle de vetores e hospedeiros intermediários: esta
intervenção refere-se ao uso seguro, na saúde pública, de
pesticidas para controle de vetores e hospedeiros intermediários
(WHO, 2018).
5 - Provisão de água potável, serviços de saneamento básico e
higiene, e educação: a transmissão devida à falta de água potável,
saneamento adequado e higiene ocorre para a maioria das DTNs.
Combinadas com a educação em saúde, essas intervenções visam
sustentar reduções na prevalência de muitas dessas doenças a
fim de eliminar sua transmissão (WHO, 2018).
Apesar de conceitualmente parecerem medidas simples, as 5
propostas interventivas da OMS representam um grande desafio
para o ser humano no século XXI. Os obstáculos logísticos
e econômicos das áreas onde essas infecções são comuns
dificultam o seu combate bem como o baixo interesse da
indústria farmacêutica em descobrir e desenvolver novas drogas
para essas doenças por não representarem entidades econômicas
rentáveis. Mesmo assim, o impacto das DTNs ganhou mais
atenção nos últimos anos, e avanços significativos foram feitos na
eliminação de algumas dessas infecções. As doenças parasitárias,
por sua vez, estão incluídas nesse cenário, uma luta que tem a
inovação tecnológica e a pesquisa científica como as principais
armas (WHO, 2013).
O que há de novo sob o sol?
Segundo dados do Global Burden of Disease Study
de 2016, entre 1990 e 2016, foi possível notar uma tendência
decrescente na prevalência global ou incidência de doenças
parasitárias. Algumas dessas reduções podem ser explicadas
pelos esforços à diminuição da pobreza global, especialmente
após o lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODM) em 2000 (HOTEZ, 2018). Em 2015, estima-se
que 736 milhões de pessoas viviam abaixo da linha de pobreza
internacional, ou seja com menos de US $ 1,90 por dia. Esses
dados evidenciam declínio em comparação com o quantitativo
de 1,9 bilhão de pessoas observado em 1990 e os 1,70 bilhão
de pessoas em 1999, pouco antes do lançamento dos ODM
(WORLD BANK, 2018; HOTEZ, 2018).
Além disso, a empreitada global de combate e
erradicação dessas doenças é refletida no surgimento de
iniciativas e parcerias sem fins lucrativos para desenvolvimento
de medicamentos específicos para DTNs (ex. Drugs for Neglected
Diseases Initiative [DNDi]), diagnósticos (por exemplo,
Foundation for Innovative New Diagnostics [FIND]), vacinas,
(ex. Infectious Disease Research Institute [IDRI], e Sabin Vaccine
Institute) e controle de agentes vetores (ex. Innovative Vector
Control Consortium [IVCC]), trabalhando em conjunto com
a indústria (incluindo empresas multinacionais e organizações
industriais nos países em desenvolvimento) e organizações
acadêmicas (HOTEZ et al., 2016).
No presente artigo, trazemos um pouco dos resultados
e perspectivas vislumbradas para o combate e erradicação de 3
grandes grupos de doenças parasitárias: as tripanossomíases, as
helmintíases e as infecções filariais.
Tripanossomatídeos: novas abordagens contra velhos conhecidos
As três principais doenças parasitárias causadas
por protozoários têm como agente etiológico parasitas
pertencentes à família Trypanosomatidae (RAO et al., 2018).
Essas doenças são as leishmanioses, a tripanossomíase africana
humana (doença do sono) e a doença de Chagas, que têm
como patógenos alguns parasitas pertencentes ao gênero
Leishmania, a espécie Trypanosoma brucei e Trypanosoma
cruzi, respectivamente (BOTTIEAU & CLERINX, 2019; RAO
et al., 2018). Essas enfermidades têm sido um desafio para os

a) Tripanossomíase Africana Humana (HAT)
Essa enfermidade é causada por duas subespécies do
protozoário Trypanosoma brucei, sendo elas: T. brucei gambiense
(África ocidental) e T. brucei rhodesiense (África oriental). A
transmissão desse protozoário ao hospedeiro humano dá-se
por moscas hematófagas Tsé-Tsé (gênero Glossina) infectadas
(BOTTIEAU & CLERINX, 2019), contudo, é comprovado que
pode haver transmissão vertical do parasita, ou seja, a doença
pode passar de mãe para filho durante a gestação (GAILLOT, et
al., 2017; KYVON et al., 2016).
As manifestações clínicas da HAT podem ser
diferentes dependendo da subespécie com a qual o indivíduo
está sendo parasitado. A HAT provocada por T. brucei
gambiense é caracterizada por ser uma doença crônica que
afeta predominantemente o sistema nervoso central (SNC),
principalmente em pacientes que vivem em área endêmicas, já a
HAT proveniente de infecção por T. brucei rhodesiense apresentase como uma doença febril sistêmica, sendo mais comum em
populações locais e viajantes, entretanto, é menos prevalente
(BOTTIEAU & CLERINX, 2019).
Historicamente são conhecidos 360 focos de HAT no
continente africano, sendo 300 desses para infecções provocadas
por T. brucei gambiense, estando distribuídos entre 24 países da
África ocidental, e os 60 restantes são focos de infecção por T.
brucei rhodesiense, que se distribuem entre 13 países da África
oriental (SIMARRO et al., 2010; BOTTIEAU & CLERINX,
2019). Ao longo dos últimos quinze anos o número de casos de
tripanossomíase africana humana diminuiu substancialmente
e isso se deve aos intensos esforços de controle da doença,
que se intensificaram a partir de 2006, já que ela é um alvo de
erradicação determinado pela Organização Mundial da Saúde
(FRANCO, et al., 2018).
As manifestações clínicas dessa doença podem ser
divididas em 1º estágio, chamado de hemolinfático, e 2º estágio,
também chamado de meningoencefálico, quando os parasitas
já penetraram no SNC. Para o tratamento de HAT causada por
ambas as subespécies no primeiro estágio, vêm sendo utilizadas
as drogas pentamidina e suramina, o problema ao longo de muito
tempo foi conseguir fazer o diagnóstico nesse estágio da doença
por este ser, muitas vezes, assintomático. Com isso, muitos
pacientes já chegavam aos postos de atendimento no segundo
estágio da doença, necessitando de tratamento com drogas mais
fortes (BOTTIEAU & CLERINX, 2019).
Por muito tempo o tratamento do segundo estágio da
HAT foi feito com uma droga derivada do arsênio, o melarsoprol,
que, de tão tóxica, levava à morte 1 a cada 20 pacientes. Diante
disso, dois marcos importantes para o controle da doença foram
a implementação da droga nifurtimox-eflornitina em 2009, com

toxicidade menor que a anterior, e, em novembro de 2018, a
aprovação do medicamento fexinidazol, uma droga menos tóxica
e eficaz no tratamento da doença (RAO et al., 2018; BOTTIEAU
& CLERINX, 2019).
Como as metodologias para diagnóstico parasitológico
de HAT são em sua grande maioria incômodas, pouco sensíveis
e exigem mão-de-obra especializada e experiente, testes
sorológicos baseados em anticorpos foram desenvolvidos como
ferramentas para rápido diagnósticos. Ultimamente estão em
desenvolvimento testes baseados na imunocromatografia,
entretanto, estes demonstram ser eficazes e promissores apenas
para HAT provocada por T. brucei gambiense (CHAPPUIS et al.,
2005).
Outra iniciativa, somada às anteriores, que contribuiu
na diminuição significativa de casos de HAT foi a expansão
de postos de atendimento especializados no diagnóstico e
tratamento da doença em países endêmicos, principalmente
para áreas rurais e periurbanas. Isso alavancou as campanhas
de prevenção e possibilitou acesso ao diagnóstico e tratamento
precoce da HAT. Diante dos resultados alcançados por meio da
implementação dessas medidas, a perspectiva de erradicação da
tripanossomíase africana humana tem sido cada vez mais real, e
a meta estabelecida pela OMS, de 2000 casos por ano até 2020,
tem chances de ser cumprida, já que em 2016 foram registrados
2.114 casos (FRANCO, et al., 2018).
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seres humanos há muito tempo, algumas possuindo registro
milenar, como a doença de Chagas. Um grupo formado por
pesquisadores de universidades dos Estados Unidos da América,
da Europa e da América do Sul, descobriram, a partir de análise
de DNA, a presença de protozoário do gênero Trypanosoma
em múmias sul-americanas com aproximadamente nove mil
anos (AUFDERHEIDE, et al., 2004). Esse resultado evidencia
a importância das tripanossomíases como velhas doenças
conhecidas da humanidade e possibilita a reflexão acerca da
quantidade de indivíduos afetados por estas parasitoses ao longo
da história.
Registros epidemiológicos recentes mostram que as
mortes causadas por essas doenças excedem o número de 30.000
por ano, além disso colocam milhões de indivíduos em situação
de morbidez (RAO et al., 2018). Apesar de ainda serem altos,
hoje esses números apresentam redução de incidência de casos
quando comparados a anos anteriores, sendo esse fato devido
a pesquisas para busca de novas drogas e métodos diagnósticos
para o tratamento e prevenção dessas doenças.

b) Doença de Chagas
A doença de Chagas, também conhecida como
tripanossomíase americana, é uma parasitose crônica que tem
como agente etiológico o protozoário Trypanosoma cruzi.
Inicialmente a forma de infecção possível seria somente por
insetos triatomíneos que se alimentam de sangue, entretanto,
a transmissão por contaminação oral, transplacentária, por
transfusão de sangue ou transplante de órgãos também tem
se tornado comum (TARLETON, et al., 2014). Recentemente,
o aumento das migrações internacionais espalhou a doença
para áreas não endêmicas como a Europa, e isso se deve
principalmente a ausência de sintomas no período de incubação
da doença (BLASCO-HERNA, 2019), contudo, nessas regiões, a
transmissão é restrita às vias anteriormente citadas.
Na maioria dos indivíduos infectados por T. cruzi,
uma resposta imune altamente eficaz controla a infecção inicial,
todavia, não consegue erradicá-la. Por conseguinte, a infecção
ao longo da vida e a resposta inflamatória associada resultam em
doença cardíaca e digestiva sintomática, morbidade significativa
e, eventualmente, morte em 30% a 40% dos pacientes
(TARLETON, et al., 2014).
Diante desse panorama, medidas de controle e
prevenção da doença de Chagas foram intensificadas ao longo
dos últimos anos, impulsionados principalmente por iniciativas
institucionais e acordos firmados entre a OMS e empresas
farmacêuticas. Medidas buscando a redução da transmissão
foram baseadas em controle vetorial em alguns países da América
do Sul, utilizando uma combinação de aplicações domésticas
e recorrentes de inseticidas, além da triagem de doações de
sangue para prevenir a transmissão relacionada à transfusão
(TARLETON, et al., 2014).
Atualmente apenas duas drogas são aprovadas para o
tratamento: benznidazol e nifurtimox. Recentemente uma droga
chamada de posaconazol tem se mostrado promissora, enquanto
outras não parecem eficazes como monoterapias. Além disso, os
desafios para o sorodiagnóstico sensível de infecção por T. cruzi
ainda não foram vencidos, porém, se fazem necessários avanços
nesse contexto a fim de possibilitar a identificação daqueles
que precisam de tratamento antes que a doença atinja sua fase
crônica (BOEHME, 2016; TARLETON, et al., 2014).
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c) Leishmanioses
As Leishmanioses são grupo de doenças crônicas
causadas por parasitas do gênero Leishmania, que apresentam
grande diversidade epidemiológica e de manifestações clínicas.
Sendo encontradas em 98 países, as leishmanioses afetam cerca
de 12 milhões de pessoas, com um aumento estimado de 1,5
milhão por ano (THOMAZ-SOCCOL et al., 2017). Existem três
formas principais da doença: i) leishmaniose visceral: também
conhecida como kala-azar, é a forma mais grave da doença, fatal
se não tratada, em mais de 95% dos casos, acometendo os órgãos
viscerais; ii) leishmaniose cutânea: a forma mais comum, causa
lesões cutâneas levando a cicatrizes permanentes e incapacidade
grave; iii) leishmaniose mucocutânea: causa destruição parcial
ou total de membranas mucosas do nariz, boca e garganta
(WHO, 2017; THOMAZ-SOCCOL et al., 2017).
A terapia anti-Leishmania tem sido problemática em
grande parte por conta da complexidade da doença em suas
diversas formas. Algumas das substâncias que mostram atividade
leishmanicida variam a eficácia dependendo da espécie, sintomas
e localização geográfica (THOMAZ-SOCCOL et al., 2017). Ainda
assim, o tratamento melhorou na última década na Ásia, com o
desenvolvimento da anfotericina B lipossomal, paromomicina
e miltefosina (HOTEZ et al., 2016). Iniciativas regionais para
redução do número de casos da infecção também se destacam,
como ocorreu com a adesão dos governos de Bangladesh, Índia
e Nepal a um programa para eliminação de calazar, apoiados
pela OMS, em 2005. Todos os três países fizeram progressos
significativos em direção às metas, com diminuição do número
de casos em 59%, da mortalidade em 85% e da letalidade em 61%
(MITRA; MAWSON, 2017).
Em 2014, a Índia adotou a dose única de anfotericina B
lipossomal como o tratamento principal, avançando a eliminação
da doença visceral ao alcançar uma cobertura de tratamento de
cerca de 66% do total de casos relatado em 2015. Neste mesmo
ano, Bangladesh e Nepal também adotaram a dose única de
anfotericina B lipossomal como tratamento de primeira linha
(WHO, 2017). No entanto, faltam tratamentos adaptados para
a África e a América Latina, o que inclui o Brasil. Terapias orais
estão sendo adotadas para uso em combinações de drogas para
melhorar o tratamento para leishmaniose visceral e co-infecção
com HIV, principalmente diante da preocupante emergência de
casos de resistência ao tratamento com drogas isoladas (HOTEZ
et al., 2016; WHO, 2017; THOMAZ-SOCCOL et al., 2017).
Para leishmaniose cutânea, cremes tópicos estão atualmente em
ensaios clínicos (HOTEZ et al., 2016)
Apesar do avanço em direção à eliminação da doença,
atualmente o arsenal terapêutico disponível para o tratamento
das leishmanioses apresenta diversas problemáticas relacionadas
a extensa toxicidade, falta de eficácia, altos custos, emergência
de resistência aos medicamentos e falta de acesso em áreas
rurais(ZULFIQAR; SHELPER; AVERY, 2017).
Guerra contra os helmintos
Os helmintos são animais multicelulares adaptados
para viver maior parte de seu ciclo de vida em hospedeiros
vertebrados e são substancialmente maiores que outros
patógenos infecciosos, variando de 0,5 cm a 25 m na fase adulta
(LUSTIGMAN et al., 2012). A infecção humana por helmintos
requer a ingestão de ovos ou larvas destes, contato e penetração
por larvas infecciosas ou inoculação na corrente sanguínea por
meio de insetos vetores (BISANZIO et al., 2014). Atualmente
cerca de um bilhão de pessoas em todo o mundo estão infectadas
por helmintos e sofrem diariamente as consequências de
patologias associadas à infecção (MAGUIRE, 2015; GBD, 2016).
Nas regiões de alta prevalência e/ou incidência de helmintíases
são comuns as ocorrências de poliparasitismo - infecção com
mais de uma espécie de parasita (BISANZIO et al., 2014).
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Com o estabelecimento de parcerias públicoprivadas na década de 1990, que surgiram para o controle da
oncocercose e filariose linfática, a maior disponibilidade de
drogas anti-helmínticas, como ivermectina, dietilcarbamazina
e albendazol, provocaram a mudança de foco para intervenção
de quimioterapia preventiva. Esta consiste no tratamento anual
com drogas anti-helmínticas, buscando reduzir repetidamente a
carga parasitária em populações-alvo, com o objetivo de limitar
o dano cumulativo de infecções recorrentes (LUSTIGMAN et al.,
2012).
O estabelecimento da Iniciativa de Controle da
Esquistossomose, em 2000, levou à implementação de muitos
programas nacionais que instituíram a quimioterapia preventiva
utilizando o medicamento praziquantel, que tem efeito
concomitante no tratamento de helmintíases transmitidas pelo
solo. Com o aumento da demanda por essa droga, fabricantes de
versões genéricas do medicamento entraram no mercado, o que
resultou em redução no preço do medicamento em mais de 90%
(FENWICK et al., 2009).
Avanços em medidas profiláticas mais recentes,
provenientes de diversos programas de cooperação internacional
em pesquisa, resultaram na investigação da viabilidade de
diversas vacinas anti-helmínticas para ancilostomíase e outras
infecções por helmintos transmitidas pelo solo, bem como para
a esquistossomose e oncocercose, as quais estão atualmente
em diferentes estágios de desenvolvimento. Além disso, há
duas vacinas veterinárias em desenvolvimento para prevenção
da teníase e da esquistossomose asiática, uma aplicação com
potencial para interrupção do ciclo de transmissão dos parasitas
(HOTEZ et al., 2016).
Filariose linfática e oncocercose: a efetividade da administração
de drogas em massa
Infecções filariais são causadas por um grupo
filogeneticamente próximo de nematóides parasitas, dentre os
quais possuem maior relevância epidemiológica os causadores da
filariose linfática (FL), ou elefantíase, e oncocercose (ou cegueira
dos rios) (GEARY; MACKENZIE, 2011). A FL é uma condição
crônica, incapacitante e muitas vezes desfigurante caracterizada
pela obstrução linfática decorrida da infecção com os parasitas
Wuchereria bancrofti (responsável por mais de 90% dos casos),
Brugia malayi e Brugia timori (MITRA; MAWSON, 2017; WHO,
2017). A oncocercose é causada pelo nematoide Onchocerca
volvulus cujos vermes adultos (macrofilárias) produzem larvas
(microfilárias) que migram para a pele, olhos e outros órgãos
causando coceira intensa, lesões na pele e deficiência visual,
incluindo cegueira. Os vetores para oncocercose são insetos
pretos no gênero Simulium, já a LF é transmitida por mosquitos
de vários gêneros, incluindo Anopheles e Culex. (MITRA;
MAWSON, 2017; WHO, 2017; GEARY; MACKENZIE, 2011).
No ano 2000, a Organização Mundial da Saúde
estabeleceu o Programa Global para Eliminar a Filariose
Linfática (GPELF) com o objetivo de eliminar a doença como
problema de saúde pública até 2020 (GEDGE et al., 2018). O
programa delimitou duas estratégias principais: quimioterapia
preventiva e manejo da morbidade associada à doença. A
cobertura do tratamento com a quimioterapia preventiva por
meio de administração em massa de medicamentos (MDA)
aumentou drasticamente após o lançamento do GPELF e este
foi considerado um dos programas globais de saúde pública
de mais rápida expansão na história (REBOLLO; BOCKARIE,
2017; GYAPONG et al., 2018). Durante os primeiros 10 anos, o
número de pessoas tratadas aumentou de 3 milhões em 12 países
em 2000, para 466 milhões em 53 países em 2010 (WHO, 2011)
Em 2015, um importante passo foi dado em direção à
erradicação das infecções filariais: a descoberta da avermectina,
que resultou na conquista do Prêmio Nobel de Fisiologia ou
Medicina pelos pesquisadores William Campbell e Satoshi

Lições de ecologia para o futuro: as mudanças climáticas e as
doenças parasitárias

afetar fortemente outro grupo de parasitas de humanos: aqueles
de veiculação hídrica, que têm no saneamento sua principal
estratégia de controle. A ocorrência de infecções em humanos
transmitidas pela água pode ocorrer em razão da ingestão de
alimentos contaminados ou por meio do contato com corpos
d’água contaminados. A exposição pode ser uma consequência
de descarte inadequado de esgoto e resíduos ou por eventos
climáticos. Os padrões de precipitação podem influenciar o
transporte e a disseminação de agentes infecciosos, enquanto
a temperatura pode afetar seu crescimento e sobrevivência
(BARCELLOS et al., 2009; WHO, 2003).
Um fator que também deve ser considerado na
epidemiologia das infecções parasitárias é o comportamento
humano. Migrações populacionais de regiões afetadas por secas
e inundações, por exemplo podem desencadear a dispersão de
uma infecção crônica previamente restrita a uma determinada
região (BARCELLOS et al., 2009).
O entendimento dos impactos causados por alterações
climáticas, bem como diversos outros estressores antropogênicos,
na dinâmica de transmissão das doenças parasitárias, é um
elemento de crucial importância para o direcionamento de novas
políticas de saúde pública daqui pra frente. As lições de ecologia
para o futuro apontam para a necessidade de compreender
os parasitas e seus ciclos de vida como parte de um contexto
ecológico de complexas relações, a fim de alcançar as metas de
erradicação dessas enfermidades.
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Omura. A ivermectina, o derivado da avermectina, é empregada
hoje tanto no tratamento de oncocercose quanto de filariose
linfática (REBOLLO; BOCKARIE, 2017; WHO, 2017).
Atualmente um dos maiores desafios para o controle de
infecções filariais humanas reside na ausência de um medicamento
macrofilaricida eficaz. As estratégias quimioterápicas
disponíveis até o momento são predominantemente dirigidas a
microfilárias, com a ivermectina (GEARY; MACKENZIE, 2011;
HOERAUF; ALBERS, 2018). Estudos recentes com a droga
doxiciclina demonstraram, contudo, que esta é capaz de atuar
como macrofilaricida segura para oncocercose e FL. A droga
leva as macrofilárias à esterilidade e à morte por meio da ação
sobre a bactéria endossimbionte Wolbachia, necessária para a
reprodução e sobrevivência dos vermes adultos. Infelizmente
o longo tempo necessário para o tratamento com doxiciclina
dificulta sua ampla utilização em programas de administração
de drogas em massa, sendo esta indicada para curas individuais
de pacientes que não vivem em áreas endêmicas (HOERAUF;
ALBERS, 2018; DEBRAH et al., 2015; GEARY; MACKENZIE,
2011; DEBRAH et al., 2007).

A despeito de todos os esforços para controle de vetores,
desenvolvimento de novas drogas, tratamentos e métodos
diagnósticos, uma variável não pode ser desconsiderada
quando se fala em doenças parasitárias: as mudanças climáticas.
Considerações finais
Aristocratas romanos na Antiguidade já reconheciam, ainda
Na última década, as doenças parasitárias assim como
que de maneira empírica, a conexão entre o clima e a ocorrência
de doenças epidêmicas: a cada verão recuavam para regiões de as outras doenças tropicais negligenciadas têm atraído atenção
colinas a fim de evitar malária. Atualmente, é bem conhecido que e investimentos. O status atual de progresso no controle e
algumas das epidemias recorrentes costumam estar associadas a eliminação dessas doenças foi alcançado graças ao ímpeto
determinadas épocas do ano, como por exemplo epidemias de político coletivo gerado por meio de acordos filantrópicos e
influenza no meio do inverno (WHO, 2003; CABLE et al., 2017). não-governamentais, doações de medicamentos de empresas
farmacêuticas e comprometimento de Estados para atingir as
Mas de que forma mudanças no clima podem
metas de 2020 em um programa de saúde mundial.
alterar a dinâmica das doenças parasitárias? No caso
A aplicação dos 5 passos definidos pela OMS
das doenças de transmissão vetorial, climas
para controle e erradicação de DTNs têm
mais quentes frequentemente favorecem o
levado muitos países a reduções drásticas
crescimento, reprodução e a infectividade
“Preocupações
globais
como
na incidência e prevalência dessas
dos parasitas (CABLE et al., 2017).
Alterações da temperatura afetam
o aquecimento do planeta também doenças. Apesar de todo o avanço já
seus ciclos de vida uma vez que tanto
integram o quadro de desafios para
realizado, condições desafiadoras
os agentes infecciosos como os
como sistemas de saúde precários
vetores são organismos pequenos
as nações, exigindo abordagens cada
e falta de saneamento básico
e desprovidos de mecanismos
continuam a prevalecer nos
termorreguladores, apresentando,
vez mais integrativas que se baseiam
países mais pobres. Preocupações
portanto, desenvolvimento atrelado
na compreensão do parasita como um globais como o aquecimento
à temperatura de seu hospedeiro e
do planeta também integram o
do ambiente (SHORT; CAMINADE; organismo inserido em um ecossistema
quadro
de desafios para as nações,
THOMAS, 2017; WHO, 2003).
exigindo
abordagens cada vez
e
que
pode
alterar
sua
dinâmica
Aumentos de temperatura também
mais integrativas que se baseiam na
podem
expandir
geograficamente
de transmissão diante da
compreensão do parasita como um
a distribuição de uma determinada
organismo
em um ecossistema e
doença para lugares onde o clima impede
atividade humana.” que pode alterarinserido
sua
dinâmica
de transmissão
a proliferação de vetores. Por exemplo, a
diante da atividade humana. Além disso, se faz
emergência de malária nas regiões de terras altas
necessário maior apoio às pesquisas que buscam entender
africanas, de clima mais frio, pode resultar do deslocamento do
a
interação
entre parasita e hospedeiro, mapear e testar possíveis
habitat do vetor devido ao aumento da temperatura do ambiente
caminhos
que
levem ao desenvolvimento de metodologias
(WHO, 2003; BARCELLOS et al., 2009)
profiláticas, como vacinas, ou ao estabelecimento de terapias
A precipitação também é capaz de influenciar as
alternativas, pois em muitas dessas doenças os casos de
dinâmicas de transmissão. O aumento da pluviosidade favorece
resistência às drogas utilizadas em seus respectivos tratamentos
a formação de sítios de reprodução de vetores invertebrados e
têm se tornado cada vez mais comuns.
propicia o desenvolvimento vegetal em muitos ecossistemas, o
que representa um crescimento no fornecimento de alimentos
capazes de suportar uma população maior de reservatórios de
vertebrados (SHORT; CAMINADE; THOMAS, 2017; WHO,
2003).
As mudanças ambientais e climáticas também podem
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Sistemática Filogenética.

T

alvez como o mais caprichoso e, aparentemente, raro, produto de um Universo regido por um intrigante
compêndio de formulações físico-químicas, que não somente se empenham em descrever a própria
existência, como também a compreender as mais variadas interações entre matéria e energia, a vida é, desde
seu aparecimento, um fenômeno sem precedentes, ao qual atribui-se uma vasta gama de características, nas quais
convergem uma miríade de ocorrências fascinantes, desde a delicada bioquímica envolvendo a transcrição da
molécula de DNA, por exemplo, aos incontáveis aspectos da morfologia, anatomia e comportamento das inúmeras
entidades viventes. Nesse sentido, a Biologia constitui-se, então, como uma ampla ciência que se dedica ao estudo
dessas mesmas entidades, buscando compreender os mecanismos que permeiam (ou uma vez permearam) suas
atividades em seus vários níveis de organização (LOPES, 2008). Desde os primeiros questionamentos acerca
da origem da vida, os quais podem ser rastreados a partir das observações conduzidas pelo próprio Aristóteles
na Antiguidade até às tecnologias de DNA recombinante da década de 1970, a Embriologia e a Genética se
propuseram ao esclarecimento da ligação entre os ditames das instruções genéticas herdadas e o processo de
diferenciação celular (GILBERT, 2003). A união da Genética e da Embriologia foi um salto revolucionário que, em
si, conduziu ao desenvolvimento da Biologia do Desenvolvimento hoje conhecida como a “ciência do processo”,
pois presta-se à compreensão dos estágios transitórios dos organismos vivos em face de seu funcionamento em
suas mais diversas escalas de estruturação (GILBERT, 2005). Hoje, a Biologia do Desenvolvimento integra outras
importantes áreas, tais como a Biologia Celular e Molecular, Evolução (EVO-DEVO) e a própria Sistemática
Filogenética, em uma venturosa (e, tão importante quanto) busca pelas origens da biodiversidade e das relações
entre seus muitos componentes.
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Rosáceas de catedrais imitam a complexidade da
vida

visão unificadora de diferentes áreas e temas dentro das
Ciências Biológicas (GILBERT, 2005).

Ao se admirar as inebriantes formas e cores que
Nasce a Criança de Aristóteles
misturam-se na composição de uma bela rosácea1 situada
A princípio, pode-se dizer que os primórdios
no interior de quaisquer das famosas catedrais góticas de
da Biologia do Desenvolvimento remontam, através dos
Paris, como Sainte-Chapelle ou a agora muito saudosa
séculos, à própria Grécia Antiga, mais especificamente
Notre-Dame, talvez, à princípio, em muito se pense acerca
ao final do Período Clássico (510 e 323 a.C.), quando um
do trabalho de arquitetos de épocas medievais, cujo intento
dos proeminentes alunos de Platão, Aristóteles (384 de aprimorar a atmosfera de tais sagrados ambientes, os
323 a.C.) (AZEVEDO & SERIACOPI, 2005), dentre seus
conduziu a esse aperfeiçoamento sublime de iluminação e
muitos trabalhos incluídos em seu vasto legado para o
ornamentação desses espaços, ainda que, não obstante, em
pensamento ocidental como filósofo e cientista universal,
uma visão distanciada de uma apreciação subjetiva pouco
fez as primeiras contribuições quanto ao entendimento dos
profunda, tais elementos possam nos ilustrar, por sua vez,
processos de desenvolvimento, as quais foram compiladas
como tão diferentes frações de um todo tão ricamente
em algumas de suas obras, tais como, On the generation of
complexo se harmonizam em prol das funções que lhe
animals (Na Geração de Animais), de cunho zoológico; e
foram atribuídas, o que pode ser comparável, então, ao
explanadas em exposições teóricas essenciais em conjuntos
que executam células, tecidos, órgãos e sistemas quanto
textuais como Metaphysica e De anima (MULLER, 2003).
aos organismos a que prestam as mais variadas tarefas de
natureza bioquímica e contribuições estruturais. Indo um
Em uma análise paciente das traduções de tais
pouco mais adiante, ao se constatar que as mesmas tão escritos, revela-se que, pelo menos no campo teórico, por
diferentes partes vítreas de uma rosácea têm origem em exemplo, em “Metafísica”, Aristóteles aborda o crescimento
um material comum, a sílica (ou areia), pode-se deparar, das coisas como resultado de incrementos recebidos pelas
ainda, com um outro importante questionamento que mesmas por obra de algo exterior com o qual estão em
intrigou muitos pensadores de épocas passadas
contato, evocando, dessa forma, o envolvimento,
e ainda intriga os de tempos atuais: como
como menciona, do “princípio do primeiro
situa-se o planejar de um organismo de
movimento”, em mudanças decorrentes
trilhões de células a partir de uma
no ambiente, o qual se encontra
“A vida é, desde seu
única célula inicial como o zigoto?
e há, em si, em todos os seres
aparecimento, um fenômeno sem
naturais, que, por sua vez,
É um fato reconhecível,
definem a própria natureza
precedentes,
ao
qual
atribui-se
uma
sob
a
prerrogativa
de
2001). Enquanto
indagações
como
esta,
vasta gama de características, nas quais (REALE,
isso, em “Sobre a alma”, o
agora partindo para uma
convergem uma miríade de ocorrências
filósofo se detém ao conceito
perspectiva
históricofascinantes, desde a delicada bioquímica de “vida” como referente
científica, que a Biologia tem
aos exercícios da autolidado, desde seu princípio, no
envolvendo a transcrição da molécula
alimentação, do crescimento
que se refere especificamente
de
DNA,
por
exemplo,
aos
incontáveis
e do envelhecimento, sendo
ao entendimento do arranjo
que todo organismo constituiaspectos da morfologia, anatomia e
constitutivo-funcional
dos
se, a princípio, de uma alma,
organismos vivos, com um
comportamento das inúmeras
a qual é o primeiro “ato” de um
vasto rol de processos e aspectos
corpo natural que tem potência
entidades viventes. ”
que se apresentam nas diferentes
para a vida, com suas estruturas
dimensões que podem ser observadas
constituintes (órgãos, por exemplo) sendo
na “arquitetura” viva: a molecular e
atos posteriores à mesma (LOIÓ, 2013), mais
química, a celular e tissular e, por fim, a de órgãos
uma vez tendo em foco a presença do movimento entre
e sistemas. Deparando-se, então, entre esses diferentes
potência (matéria) e ato (forma).
níveis, com os muitos campos de estudo da vida, dentre
os quais, alguns objetivam o esclarecimento das próprias
Agora seguindo uma abordagem prática própria, a
origens e subsequentes modificações sofridas por tais qual se descreve em On the generation of animals, Aristóteles
elementos ao longo da desenvoltura dos organismos, tanto compila seus estudos quanto ao desenvolvimento de
durante suas respectivas vidas como durante o caminhar galinhas, definindo, então, a observação de um ponto
evolutivo de suas respectivas espécies, tornando-se os pulsante, o primórdio cardíaco, de onde anteriormente
mesmos, por sua vez, parte do que hoje entende-se como a apenas testemunhou um massa branca e amarela,
“Biologia do Desenvolvimento”, tem-se uma área que não indistinta e disforme, como a manifestação de um poder
apenas influi na compreensão de como se dá a formação e transformador, que gera movimento (MULLER, 2003).
a harmonização entre tais dimensões arquitetônicas, mas Assim, “uma parte do ovo produz a substância a partir da
que também conecta esses fatos a informações de natureza qual o animal é constituído e a parte restante é a substância
tanto ecológica como evolutiva, proporcionando uma por meio da qual cresce e é aperfeiçoada”, de forma que
Boletim PETBio UFMA / nº 46 / Dezembro de 2018

Em conclusão, portanto, de constatações obtidas
pela abertura diária de um ovo de galinha dentro de seu
intervalo de incubação de três semanas (GILBERT, 2005),
esse pensador forneceu ao mundo o primeiro conceito de
“desenvolvimento”, o qual definiu como regido por um
princípio que carrega a finalidade em si mesmo e modela
a matéria sem estrutura, organiza uma forma específica
da espécie, a qual é, em outras palavras, resultado de uma
“ideia pré-existente” contida no próprio princípio de
formação (MULLER, 2003).
A Biologia do Desenvolvimento protagoniza
contendas no Século das Luzes
De forma geral, a se pensar em discussões de
séculos posteriores no âmbito de temáticas referentes
tanto ao desenvolvimento das estruturas corporais como à
transmissão de informações hereditárias entre gerações, as
observações aristotélicas podem ser consideradas como um
prelúdio à corrente científica que viria a ser nomeada como
“epigênese”, definida como a visão do desenvolvimento
de um organismo adulto a partir de uma condição não
diferenciada (GILBERT, 2005), a qual contrastava com a
“pré-formação” no sentido de que esta, por sua vez, pregava
a existência de organismos pré-figurados nas células
gaméticas, a partir dos quais dar-se-ia o crescimento de
estruturas individuais miniaturizadas que os compunham
até as dimensões adultas (MIKHAILOV, 1997).

2018). Outros como John Turberville Needham (1713 1781) defenderam abertamente a epigênese, com uma
perspectiva geral, contudo, ainda submersa no contexto da
Geração Espontânea, o que Needham ainda enfatizou, em
1748, em uma de suas obras, onde não só contextualizava,
em experimentos detalhados, uma defesa à Geração
Espontânea, mas uma crítica ao pré-formacionismo,
onde citava a manifestação de anomalias fenotípicas e a
existência de híbridos como provas de que “o feto participa
da natureza, dispondo de qualidades, constituição da forma
e características de ambos os pais” (NEEDHAM, 1748).
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“não é o branco do ovo que é o leite, mas a gema, porque é a
gema que é o alimento para os pintinhos” (ARISTÓTELES;
trad. de 2006).

Em paralelo a Needham, Kaspar Friedrich Wolff
(1734 - 1793), embriologista alemão e residente em São
Petersburgo (Rússia), em observações realizadas através de
embriões de galinha, constatou que as partes embrionárias
se desenvolvem de tecidos que não têm contrapartida no
organismo adulto, tendo testemunhado o aumento de
tamanho do embrião desde os primeiros momentos de
incubação, antes de se observar que possuía um coração.
Ele então considerou que o material deveria estar entrando
no embrião a partir da gema, em virtude do que considerou
como uma “força essencial” (ROE, 1979), hipótese esta que
fez-se, contudo, incapaz de explicar fatos a miscigenação de
características parentais, como, por exemplo, hibridizações
induzidas em cultivo de plantas, como experimentado
por Joseph Kölreuter (1733 - 1806) em 1766, as quais,
não obstante, puderam ser revertidas por cruzamentos
realizados entre parentais e ascendentes (GILBERT, 2005)
de exemplares de tabaco.

De certo modo, o ferrenho embate entre essas duas
vertentes, já muito tempo depois, durante o século XVIII,
provou-se de alta importância no sentido de, inclusive,
dividir o palco de discussões com o constante embate pela
visão tida pela humanidade com relação às próprias origens
da vida, a qual, até a época de Aristóteles, na Antiguidade,
vinculava-se à Geração Espontânea2, aplicada, até então, de
organismos simples aos mais complexos (DE CARVALHO,
2018).

Tais resultados fomentaram visualização da
herança como resultado da mistura de componentes
provenientes dos parentais, cuja natureza verdadeira
ainda era mantida, à época, na obscuridade dos estudos
mendelianos, os quais viriam a ser resgatados muito a
frente. Em si, Kölreuter pressupunha, diante disso, que
tanto o material germinal masculino quanto o feminino
teriam de ser fluidos homogêneos para que pudessem se
misturar em um produto igualmente homogêneo durante
a fertilização (MAYR, 2013).

Nesse sentido, surgiram empreendimentos
científicos, à luz do nascimento da microscopia, como
os feitos por Anton van Leeuwenhoek (1632 - 1723) e
Nicolas Hartsoeker (1656 - 1725), com este primeiro
visualizando o que nomeou como “animálculos” (hoje,
“microrganismos”) na água estagnada, sem, contudo
preocupar-se diretamente com suas origens (MARTINS,
2007), e o segundo responsabilizando os chamados
“homúnculos”, supostamente contidos no interior dos
“animálculos espermáticos” como germes precedentes
estruturais dos indivíduos adultos. Seguindo essa linha
surgiram estudos referentes à partenogênese3 por
Charles Bonnet (1720 - 1793) e houve a descoberta dos
folículos ovarianos4 por Régnier de Graaf (1641 - 1673),
os quais apoiaram o chamado “ovismo” (concepção
teórica da presença da configuração predecessora - o
homúnculo - do organismo adulto no gameta feminino),
fortalecendo a visão pré-formacionista (DE CARVALHO,

Todavia, sob a perspectiva que, até certo ponto,
ambas as hipóteses eram aplicáveis, à medida que o préformacionismo bem esclarece a continuidade de gerações,
enquanto que a epigênese se valida na compreensão das
variações e observações diretas dos órgãos (GILBERT,
2005), surgem pensadores tais como Immanuel Kant
(1724 - 1804) em tentativas de conciliação entre ambas.
Dessa forma, a partir de 1770, Kant defende uma variante
da pré-formação, segundo a qual se encontra, de fato,
originalmente pré-formadas em cada espécie os “germes” e
disposições que ela poderá desenvolver ao longo do tempo
para se adequar aos diversos ambientes, os quais serão
selecionados para desenvolvimento ou desdobramento,
em si, de acordo com as circunstâncias ambientais com as
quais o organismo terá que lidar, caracterizando-se esse
processo, pois, como um evento epigenético. Nisso, em
outras palavras, Kant parece sugerir a existência de um
conjunto de disposições no tronco primitivo da
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espécie, pré-formado, em que apenas as ditas disposições
de valor substancial para a adequação ao ambiente serão
desdobradas durante o desenvolvimento (BECKENCAMP,
2013).
Não muito distante da proposta kantiana,
Friedrich Blumenbach (1752 - 1840) pressupôs a presença
de uma força mecânica, objetivamente dirigida, a qual
batizou Bildungstrieb ou “força de desenvolvimento”
(GILBERT, 2003), não teórica e adquirida através de
células germinativas, de tal forma que o desenvolvimento
seria regido epigeneticamente através de uma força
predeterminada inerente à matéria do embrião, a qual
representaria, portanto, a instrução pré-formada segundo a
qual poderia entender-se o descrito mecanismo como fusão
das propostas pré-formacionistas e de epigênese (LENOIR,
1980), encontrando base, ainda, na fisiologia de Johannes
Müller, recebida na Inglaterra já na época de Darwin
(BECKENCAMP, 2013). Contudo, é interessante ressaltar
que na perspectiva de uma avaliação posterior, embora
Kant e Blumenbach tenham tido relativa convergência
teórica em suas concepções sobre o desenvolvimento,
estes a teriam superestimado, segundo Richards, uma vez
que, ainda que visível um interesse de Kant por parte dos
estudos de Blumenbach, tendo influenciado os mesmos,
não se pode, a certo ponto, constatar que o próprio Kant
tenha se deixado influenciar por Blumenbach, o que é tido
como um encontro unilateral entre ambos (RICHARDS,
2000).
Em um resumo do que se estendeu para além
desse período, já ao longo do século XIX e início do século
XX, é que, de forma geral, até a redescoberta dos trabalhos
mendelianos, não havia uma teoria genética consistente
segundo a qual poderiam encaixar-se quaisquer das
pressuposições anteriores, de forma que cada cientista
elucidava, à sua visão, seus próprios mecanismos pelos quais
os padrões de desenvolvimento são herdados (GILBERT,
2005). Ainda assim, pode-se dizer que o somatório de tais
tentativas implementou as raízes da moderna Biologia do
Desenvolvimento.
Quatro nomes: dois equívocos e duas revoluções
Em continuidade da revisão acerca dos esforços de
compreensão do tráfego de padrões de desenvolvimento
entre gerações, há de se considerar, no universo científico
construído já no século XIX e início do século XX,
quatro nomes fundamentais, sobre os quais sustentase grande parte das concepções estudadas na Biologia
do Desenvolvimento: August Weismann (1834 - 1914),
Wilhelm Roux (1850 - 1924), Hans Driesch (1867 - 1941) e
Hans Spemann (1869 - 1941).
A princípio, em 1883, encontra-se Weismann,
professor de Zoologia da Universidade de Friburgo, na
região da Brisgóvia, Alemanha, que mesmo baseandose em um, até então, escasso conhecimento à respeito
de fertilização, posulou audaciosos pressupostos quanto
à herança, segundo os quais, espermatozoide e óvulo
empenhariam contribuições cromossômicas, qualitativa
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e quantitativamente, equivalentes, com os próprios
cromossomos transportando, em si, os potenciais herdados
pelo organismo em formação e estando, portanto, na base
da continuidade de gerações (GILBERT, 2005). Surgia,
logo então, sua batizada “Teoria do Plasma Germinativo”,
dentro da qual desenvolveu um conjunto crucial de
conceitos, apresentados em seu ensaio de 1885, no qual
argumentou que o plasma germinativo (e não as células
germinativas em si) era contínuo e encontrado em todos
os organismos multicelulares, caracterizando-se por uma
continuidade de naturezas inter e intrageracionais, isto é,
sendo transmitido entre gerações e estando presente em
todo o conjunto celular dos indivíduos de uma mesma
geração (WINTHER, 2001). Destaca-se que aqui, mais
de uma década antes do resgate dos trabalhos de Mendel,
já se dispunha do termo “cromossomo”, o qual designava
determinantes nucleares, dos quais já se cogitava funções
como predecessores de substâncias ativas no citoplasma
(GILBERT, 2005).
Para tanto, Weismann considerou, genericamente,
a constituição celular como fundamentada em duas
frações principais, o somatoplasma (citoplasma) e o
idioplasma (substância nuclear), com este último, por
sua vez, subclassificado em idioplasma germinativo e
idioplasma somático (WINTHER, 2001). O mecanismo
da diferenciação celular dar-se-ia, então, à medida que,
durante as clivagens, o idioplasma germinativo original
segregar-se-ia, ao longo do surgimento das muitas
linhagens de células somáticas5, até estas alcançarem um
estágio diferenciado, dotado de idioplasma e somatoplasma
somáticos; enquanto a linhagem de células germinativas6
manteriam o idioplasma germinativo conservado e sem
alterações (continuidade intergeracional) (WINTHER,
2001). Em paralelo, Weismann ainda constatou que, no
organismo adulto, os tecidos germinativos encontravam-se
protegidos de danos implicados ao tecido somático, tendo
empreendido, para isso, o corte da cauda de camundongos
adultos durante 18 gerações consecutivas, com a prole
sempre apresentando a estrutura em comprimento normal,
sem demonstrar qualquer sequela proveniente do dano
parental (GILBERT, 2005).
Embora atualmente já tido como obsoleto, podese dizer ainda que o mecanismo de diferenciação celular
de Weismann possuiu uma concepção na qual verificouse uma apreciação profunda por parte do mesmo entre os
tipos de plasma, com atenção especial às plantas e animais
simples, como os hidroides, nos quais qualquer parte
do indivíduo pode gerar um novo, configurando uma
problema para a sua teoria, onde os argumentos levantados
pelo alemão, referentes à evolução de um potencial
replicativo finito de células somáticas não é válido frente
a essa mistura funcional entre células germinativas e
somáticas (KIRKWOOD & CREMER, 1981).
No principal, as constatações de August Weismann
foram a base da compreensão do desenvolvimento tido
como “em mosaico”, segundo o qual, portanto, de forma
geral, haveria a verificação de conteúdos celulares distintos

Entrementes, seguindo o raciocínio desse cientista,
já em 1888, tem-se o embriologista alemão Willhelm Roux,
executando um experimento no qual fez-se a destruição
de células por agulhas aquecidas em embriões de rã de
2 e 4 células. Objetivava-se assim, verificar se, como
Weismann predissera, haveria, nesse caso, a formação
de embriões pela metade, já que, com a destruição de
metade das células constituintes dos embriões, haveria a
perda de determinantes que acarretaria na diferenciação
de estruturas constituídas por células herdeiras dos
blastômeros7 eliminados. De fato, Roux obteve mórulas8
incompletas, das quais advieram nêurulas9 contendo
apenas o lado esquerdo ou direito. Em conclusão, este
postulou seus resultados como decorrência de segregação
de determinantes nucleares durante as clivagens10, o
que resultava em ausência de estruturas por destruição
de células específicas para sua formação, uma vez que,
para tanto, o embrião de rã deveria tratar-se, então, de
um mosaico constituído de partes autodiferenciáveis,
cada qual possuidora de suas próprios determinantes
(GILBERT, 2005). Segundo Hertwig, os meio-embriões de
Roux deviam suas características incompletas pelo justo
fato dos blastômeros desabilitados adjacentes àqueles que
as antecederam, sustentando (corretamente, inclusive) que
a formação de padrões se dá por interações epigenéticas
complexas, nas quais conclui-se que o desenvolvimento de
uma parte depende do todo (SANDER, 1991).
O rompimento da concordância quanto ao
entendimento dos mecanismos de diferenciação
celular propostos por Weismann, contudo, vieram em
1892, quando Hans Driesch investiu suas abordagens
metodológicas para estudos focados no isolamento,
fazendo-se este, então, para blastômeros de embriões de
2, 4 e 8 células de ouriços-do-mar por meio de agitação
ou imersão em água marinha sem cálcio, verificando-se
a formação de larvas normais, porém, menores que uma
larva de formação convencional. Driesch obteve, assim,
os primeiros resultados que sugeriram a ocorrência de
um segundo tipo de desenvolvimento, o regulativo, no
qual, dessa forma, os blastômeros isolados foram capazes
de regular seus processos de diferenciação, suprindo
a ausência das demais células e obtendo organismos
completos, sem autodiferenciação, havendo então uma
ocasião onde a potência prospectiva era maior que o
destino prospectivo (GILBERT, 2005).
À frente, por fim, já no início do século XX,

em 1918, encontra-se, então, Spemann dedicandose a experimentações referentes à limitação da “janela
temporal” (intervalo no qual a potência prospectiva é
maior que o destino prospectivo) e ao processo de indução,
isto é, ao mecanismo pelo qual a interação entre células
permite a um conjunto celular específico, dotado de fatores
determinantes próprios, herdados desde as clivagens
iniciais (a partir do zigoto), autodiferenciável, permite a
este alterar os destinos de células próximas, definindo-se,
assim, o chamado “desenvolvimento condicionado”.
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nas células embrionárias, pelos quais seriam desencadeados
diferentes processos de desenvolvimento em conjuntos
celulares embrionários distintos, dos quais se originariam
os tecidos, órgãos e sistemas adultos com diferentes tipos
funcionais celulares e conformações estruturais. Esses
processos caracterizariam os respectivos padrões de cada
organismo. Weismann ainda se equivocava, contudo, em
sua concepção da localidade exata dos fatores responsáveis
pela indução dos processos dentro da célula, uma vez
que estes situam-se no citoplasma, sendo fornecidos pelo
plasma do gameta feminino.

Nesse mesmo ano, Spemann verificou que as
células da gástrula16 precoce de salamandra não estavam
comprometidas com respeito à diferenciação final, mas
que o destino das células da gástrula tardia eram fixos,
fato que observou, no primeiro caso, transplantando a
região epidérmica prospectiva para uma área de formação
da placa neural, onde as células transplantadas deram
origem ao tecido neural; e a prospectiva placa neural
para a região destinada a se tornar pele do ventre, onde
tornou-se epidérmica. Quanto à gástrula tardia, Spemann
obteve resultados completamente diferentes, no sentido
que, ao invés de adequar sua diferenciação de acordo com
a nova localização no embrião, as células transplantadas
exibiram desenvolvimento autônomo (mosaico),
apresentando destinos prospectivos determinados, os
quais, portanto, indicavam a ocorrência de restrição nas
vias de diferenciação entre as fases precoce e tardia, onde a
janela temporal se fechava (GILBERT, 2005).
Em 1924, em associação a Hilde Mangold,
Spemann demonstrou, de forma muito engenhosa, em um
dos mais importantes experimentos executados ao longo
da história da Biologia do Desenvolvimento, que o lábio
dorsal do blastóporo16 é a única região autodiferenciável
da gástrula, uma vez que o mesmo, quando transplantado
para o ectoderma ventral de outra gástrula, ele não só
continuou a ser o lábio do blastóporo, como também
iniciou a gastrulação e a embriogênese17 no tecido
vizinho (GILBERT, 2005). Tal região é, hoje, como muitas
análogas suas reconhecidas em outros organismos-modelo
da Biologia do Desenvolvimento, conhecida como um
“organizador Spemman-Mangold”, cujas propriedades
morfogenéticas e indutivas são de crucial importância
para o estabelecimento precoce dos eixos corporais dos
vertebrados (NIEHRS, 2004).
A Biologia do Desenvolvimento enfrenta o breve
século XX e alcança o hoje
É certo inferir que, quando o historiador Eric
Hobsbawm batizou o século XX como “A Era dos
Extremos”, em muito deveria atribuir-se sua concepção
em face das grandes revoluções que atingiram, à época,
praticamente todos os setores da civilização humana,
desde sociopolítica e economia à própria Ciência, com
esta última, por sua vez, no campo dos estudos biológicos,
deparando-se com constatações que ainda hoje estruturam
todas as perspectivas de análise e entendimento da vida,
incluindo a redescoberta dos achados mendelianos à
elucidação da estrutura de DNA, bem como o subsequente
Boletim PETBio UFMA / nº 46 / Dezembro de 2018

19

BIOLOGIA DO
DESENVOLVIMENTO

surgimento das atuais técnicas de Biologia Molecular, as
quais promoveram profundas reestruturações em todos os
campos da Biologia.
Nada distante desses fatos, a Biologia do
Desenvolvimento incorporou-se, ao longo deste
período, ao entendimento dos processos evolutivos (os
quais se relacionam de forma muito íntima ao surgimento
dos processos e padrões de desenvolvimento), o que já era
visto desde a época de Darwin, quando o mesmo constatou
que as semelhanças embrionárias seriam um argumento
muito forte a favor da conexão entre muitos diferentes
grupos de animais (GILBERT, 2003).
Em si, quanto à essa perspectiva, verifica-se
que, quanto à biologia evolutiva do desenvolvimento
(EVO-DEVO), esta dedica-se de uma forma mais
direta, à compreensão da relação entre desenvolvimento
embrionário e evolução, em como os processos de
desenvolvimento efetuam mudanças evolutivas e como o
próprio desenvolvimento evoluiu, com a importância de
tal foco situando-se no evidente fato de que os processos
abordados são especialmente importantes na produção de
novidades evolutivas (ROBERT et al., 2011).
Dentro dessa área, abre-se, por sua vez, uma
vasta gama de possibilidades de compreensão das origens
e da configuração presente da biodiversidade, seja pelo
mapeamento de variações morfológicas via mecanismos de
desenvolvimento e nos processos de formação de padrão
e morfogênese (BRAKEFIELD, 2006) até o rastreamento
evolutivo de traços tais como o comportamento social
animal, onde mesmo genes de espécies solitárias podem
ser utilizados na definição das trilhas moleculares que
conduziram aos aprimoramentos de conduta e mesmo
de fisiologia ligados a esse comportamento (TOTH &
ROBINSON, 2007), relegando papéis não só com relação
a outros campos da própria Biologia, em si, mas até
aos domínios da medicina clínica, onde EVO-DEVO
até mesmo aplica-se ao entendimento dos processos
decorrentes ao crescimento e amadurecimento humano,
por exemplo, podendo ser utilizada na procura de causas
de distúrbios cuja natureza é ligada a essas transições
comportamentais, anatômicas e fisiológicas (HOCHBERG
& ALBERTSSON-WIKLAND, 2008).
Conclusão
E é assim, trajada nas muitas formas e cores que
se compõem de elementos não só referentes à própria
Biologia, mas ao universo que se constrói das muitas
entidades do intelecto e do conhecimento, que a Biologia
do Desenvolvimento, a Criança de Aristóteles, chega até
nós como uma pura rosácea que ilustra não apenas toda a
sorte de aspectos de constituição e apresentação da própria
vida, mas de processos e fundamentos das quais deriva
desde seu princípio, abrindo um vasto rol de possibilidades
de estudo e compreensão dos mais diversos aspectos
da vida em face de fatores dos mais diversos tipos, dos
ecológicos aos evolutivos, em análises que propiciam um
forte contexto de associação dentro dos muitos ramos das
Ciências Biológicas.
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Glossário
1: na arquitetura, refere-se a um ornamento semelhante a um vitral circular, composto de muitas unidades vítreas de formas e cores diferentes, típico do
estilo gótico, o qual desenvolveu-se na Europa Medieval, dominante entre os séculos XII e XV.
2: interpretação da origem dos seres vivos segundo a
qual estes são gerados espontaneamente a partir da
matéria bruta e inanimada.
3: tipo de reprodução assexuada no qual há o desenvolvimento de um novo indivíduo a partir de um
óvulo não fecundado.
4: conjunto formado pela célula germinativa feminina (em estágios de ovócitos I e II) e células foliculares associadas responsáveis por sua nutrição.
5: células constituintes dos tecidos, divisíveis apenas
por mitose, não envolvidas em processos reprodutivos.
6: células precursoras dos gametas em organismos
de reprodução sexuada, divisíveis por meiose, envolvidas em processos reprodutivos.
7: etapa inicial do desenvolvimento resultante das
primeiras divisões celulares, forma-se um embrião
formado por um conjunto não-organizado de células.
8: etapa do desenvolvimento embrionário dos vertebrados, no qual se notabiliza pelos esboços iniciais
do sistema nervoso em dobras na região dorsal.
9: divisões celulares sofridas a partir do ovo zigoto e
blastômeros subsequentes, onde se verifica, em diferença à mitose do organismo adulto, sucessiva redução do volume citoplasmático das gerações celulares
seguintes.
10: estágio do desenvolvimento embrionário no qual
verifica-se a ocorrência dos importantíssimos movimentos morfogenéticos e eventos de interação celular pelos quais dá-se as primeiras determinações de
destino tecido-estrutural das células do organismo
em formação.
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S

e você desmontar o corpo humano e separar todas as suas células, uma por uma, colocando de um lado as células
humanas e do outro as células de microrganismos associados você se espantaria com a quantidade gigantesca de
micróbios que habitam o seu corpo. O projeto que desvendou o microbioma humano estimou que o corpo humano
abriga aproximadamente 100 trilhões de células microbianas. É isso mesmo. Não adianta fazer cara de nojo! Essa quantidade é
dez vezes maior do que a quantidade de células germinativas e somáticas que possuímos (TURNBAUGH et al., 2007). Enganase quem pensa que os micróbios são grandes vilões que só causam várias doenças. O conjunto genético desses simbiontes
microbianos (definidos coletivamente como o microbioma) fornece características que os humanos não foram capazes de
desenvolver sozinhos, como produção de algumas vitaminas e realização de alguns processos metabólicos (GILL et al., 2006).
A distribuição de microrganismos, nas mais diversas regiões do nosso corpo, varia muito e depende diretamente das diferentes
condições ambientais. Em regiões mais úmidas e quentes encontram-se uma maior concentração de microrganismos, enquanto
que nas regiões menos úmidas, existe uma quantidade menor de micróbios (XU et al., 2007; HYMAN et al., 2005). A microbiota
normal desenvolve-se desde o nascimento até as diversas fases da vida adulta, dando origem a comunidades bacterianas estáveis.
Não adianta tomar banhos demorados com aqueles sabonetes que prometem remover 99,9% das bactérias; todos os cantos do
seu corpo estão cobertos de criaturas microscópicas, que incluem fungos, bactérias, protozoários e arquéias, que atuam como
importantes integrantes dos seres vivos.
Nesta revisão, abordaremos a importância da microbiota para o corpo humano e os principais microrganismos que colonizam
os mais variados ambientes que o nosso corpo contém. Começaremos uma viagem pelas diferentes partes do corpo para
demonstrar a importância mútua dessa associação simbiótica bem sucedida a milhares de anos.
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de 242 adultos foram selecionados, sendo 129 homens
e 113 mulheres, sem evidências de doença, de uma
A microbiologia é a ciência inteiramente coorte de 300 indivíduos (TURNBAUGH et al., 2007).
destinada ao estudo dos microrganismos e do modo
A relação que deu certo
como eles interagem com o meio, mas nem sempre foi
fácil estudá-los. No séc. XVII Anton van Leeuwenhoek
Os animais possuem microbiotas com funções
observava, pela primeira vez, microrganismos, após
metabólicas importantes por pelo menos 500 milhões
desenvolver um microscópio que era 400 vezes
de anos, aproximadamente (LEY et al., 2008). Extensos
mais potente do que os anteriores que criara. Após
estudos sobre filogenia de hospedeiros animais e sua
visualizar amostras de chuva, de suas próprias fezes e
microbiota, envolvendo organismos individuais e
de material raspado do próprio dente, desenhou o que
populações microbianas inteiras (OCHMAN et al.,
após alguns anos foram identificados como bactérias
2010), sugerem a existência de seleção específica
e protozoários. Anos depois, os estudos de Pasteur
baseada na coadaptação. Estudos sugerem que
ilustraram a grande importância de microrganismos
existem interações cooperativas entre micróbios e seus
nos processos de fermentação e pasteurização, abrindo
hospedeiros que envolvem a participação microbiana
portas para a associação destes seres na produção e
em funções importantes para o hospedeiro, como
conservação de alimentos e processos físico-químicos
defesa, metabolismo e reprodução (BENSON et al.,
no meio e nos macrorganismos. Robert Koch,
2010). A variação funcional da microbiota hospedeira
importante microbiologista, denominado “pai da
pode sofrer interferência a partir da introdução ou
bacteriologia”, endossou a teoria do germe da doença,
extinção de grupos microbianos específicos ou por
pela qual demonstra que algumas doenças estão
uma mudança na estrutura populacional (PETCHEY
estritamente ligadas à infecção por microrganismos,
et al., 2008). Essas alterações podem ser induzidas
conseguindo também desenvolver métodos de
através de processos de seleção por fatores ambientais,
culturas puras para estudos específicos de uma única
como mudanças na dieta ou exposição a antibióticos
espécie de interesse (TORTORA, 2012; MADIGAN et
(BLASER, 2006).
al., 2016).
O microbioma humano representa um
Posteriormente, os avanços nos estudos em
ecossistema complexo e que está diretamente
microbiologia e genética que originaram o processo
relacionado com os hábitos de cada um, desde
de coloração de Gram por Hans Gram, a descoberta da
exercitar seu corpo até a ingestão de alimentos muito
penicilina por Alexander Fleming e da estrutura do DNA
gordurosos. Em indivíduos saudáveis, a maioria dos
por Watson e Crick e Rosalind Flanklin (TORTORA,
microrganismos que habitam o corpo humano não
2012), além dos avanços em biologia molecular,
são patogênicos, pelo contrário, possuem funções
favoreceram o desenvolvimento de técnicas cada vez
importantes para o hospedeiro, tais como, favorecer a
mais avançadas no estudo dos microrganismos,
digestão dos alimentos, induzir a produção de vitaminas
culminando em uma das mais avançadas no estudo
e proteger o hospedeiro contra microrganismos
da microbiologia, a metagenômica. Nesse sentido
que podem causar doenças (FAUST et al., 2012).
um grande projeto denominado Projeto Microbioma
Os fatores genéticos e ambientais que interferem
Humano foi desenvolvido para entender a relação dos
na vida do hospedeiro, ou seja, você, determinam
microrganismos com o corpo humano e como ela se
a constituição, a diversidade e a estabilidade do
estabelece.
microbioma. Fatores como a temperatura da cidade
Estudos da microbiota humana revelaram que
onde você mora, umidade, o tipo de alimentos que
mesmo indivíduos saudáveis diferem notavelmente,
ingere, a competição entre os microrganismos e até
entre si, nos micróbios que colonizam órgãos
mesmo fatores determinados pelas suas informações
importantes como o intestino, a pele e órgãos
genéticas são determinantes para a composição do
genitais. Grande parte dessa diversidade permanece
microbioma de cada indivíduo (GEVERS et al., 2012).
inexplicada, embora a dieta, o ambiente, a genética do
O ser humano adquire sua microbiota
hospedeiro e a exposição precoce a microrganismos
através de uma transmissão de microrganismos. A
sejam especialmente importantes para a definição
colonização das superfícies expostas tais como o trato
da composição microbiana de um indivíduo
respiratório superior, a pele, o sistema geniturinário
(HUTTENHOWER et al., 2012). Assim, para
inferior e o trato digestivo, inicia-se logo após o
caracterizar a ecologia de comunidades microbianas
nascimento. A alimentação láctea, tratamento com
associadas a humanos, o Projeto Microbioma Humano
antibióticos, hospitalização e o ambiente (rural ou
analisou o maior conjunto de habitats corporais
urbano) são fatores que afetam a composição da
distintos e clinicamente relevantes até agora. Um total
Evolução dos estudos em microbiologia
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Funções metabólicas da microbiota
Após entender quais microrganismos estão
presentes, a diferença na abundância, diversidade
e riqueza da microbiota entre os indivíduos com
diferentes fenótipos, o foco tornou-se entender o
que os microrganismos estão fazendo e os papéis que
eles exercem dentro do corpo humano. Descobertas
demonstram como os seres humanos cultivaram
relações mutuamente benéficas com a microbiota,
com implicações na dieta e na nutrição; por
exemplo: os xiloglucanos são moléculas comumente
encontradas em alguns vegetais, como alface e cebola,
e a capacidade de metaboliza-los foi mapeada em
um único locus em uma determinada espécie do filo
Bacteroides (LARSBRINK et al., 2014). Dietas ricas
em fibras favorecem o aumento da produção de ácidos
graxos de cadeia curta pela microbiota intestinal, e o
butirato, gerado a partir da ação, principalmente, dos
gêneros Clostridium, Eubacterium e Fusobacterium
demonstrou ter propriedades anti tumorigênicas. Por
outro lado, dietas ricas em carne vermelha têm sido
associadas ao aumento do risco de desenvolvimento
de câncer de cólon em estudos epidemiológicos, pois
pode promover o crescimento de bactérias redutoras
de sulfato que produzem sulfeto de hidrogênio, um
agente genotóxico (ALBENBERG; WU, 2014).
Composição das comunidades microbianas no
corpo humano
Nas últimas décadas, o estudo dos
microrganismos
que
hospedamos
cresceu
consideravelmente, dando origem a um novo campo
da microbiologia: o estudo dos microbiomas. Desde
então, essa comunidade amigável de minúsculos seres
vivos vem sendo chamada de microbiota (ou ainda
flora, microflora e microbioma, entre outros nomes).
Embora não a enxerguemos a olho nu, a microbiota
é parte importante de nosso organismo, pois seus
componentes são encontrados nos mais diversos
tecidos do nosso corpo e como bons hóspedes,
aproveitam sua estadia em um ambiente favorável
para seu desenvolvimento e desempenham papéis
importantes para nós. Vamos passear por alguns
órgãos importantes do nosso corpo para entender
quais hóspedes eles abrigam e quais os seus papéis em
cada um deles.
Microbiota da nasofaringe
Quando você sente o cheiro de um pão

quentinho sendo assado ou da brisa do seu jardim
você está inspirando o ar ao seu redor. As bactérias
inaladas são aprisionadas, em sua grande maioria,
na nasofaringe. A sua microbiota contém uma
composição semelhante à encontrada no microbioma
oral, incluindo os gêneros Staphylococcus, Neisseria
e Corynebacterium. O trato respiratório superior
é a porta de entrada para a colonização inicial de
muitos patógenos como Neisseria meningitidis,
Corynebacterium diphtheriae, Bordetella pertussis e
Streptococcus spp. (ALLEN, 2014; BOGAERT, 2011).
O trato respiratório inferior, brônquios e alvéolos,
é geralmente estéril uma vez que as partículas do
tamanho de bactérias não conseguem adentrar
facilmente (BOGAERT, 2011). Por outro lado, as vias
aéreas superiores são protegidas por um microbioma
residente que evita a colonização destas vias áreas por
agentes patogénicos.
Microbiota da pele
Nossa pele é lar de milhões de bactérias,
fungos e vírus da nossa microbiota. Semelhante aos
intestinos, os microrganismos da pele têm papéis
essenciais na proteção contra patógenos invasores,
na adaptação do nosso sistema imunológico e na
quebra de compostos que podem ser nocivos para
nós (SCHARSCHMIDT; FISCHBACH, 2013). Como
maior órgão do corpo humano, a pele é colonizada
por microrganismos benéficos e serve como uma
barreira física para prevenir a invasão de patógenos
(BYRD; BELKAID; SEGRE, 2018).
Adultos saudáveis possuem a composição de
comunidades microbiana dependente da fisiologia do
local da pele, com mudanças na abundância relativa de
taxa bacteriana associada a microambientes úmidos,
secos e sebáceos (GRICE, 2009). Os sítios sebáceos
são dominados pela espécie Propionibacterium
lipofílicas, enquanto as bactérias que se desenvolvem
em ambientes úmidos, como as espécies de
Staphylococcus e Corynebacterium, eram abundantes
em áreas mais úmidas (BYRD; BELKAID; SEGRE,
2018). Em contraste com as comunidades bacterianas,
a composição da comunidade fúngica foi semelhante
em todos os locais do corpo, independentemente da
fisiologia. Fungos do gênero Malassezia predominaram
nos locais centrais do corpo e do braço, enquanto os
locais dos pés foram colonizados por uma combinação
mais diversificada de Malassezia spp., Aspergillus spp.,
Cryptococcus spp., Rhodotorula spp., Epicoccum spp.
As bactérias foram os micróbios mais abundante
entre os sítios, enquanto os fungos foram os menos
abundantes (BYRD; BELKAID; SEGRE, 2018).
Microbiota gastrointestinal
O microbioma gastrointestinal coevoluiu com
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microbioma nas crianças. As diversas partes do corpo
humano apresentam condições ambientais favoráveis
ou desfavoráveis para a colonização por diferentes
espécies de microrganismos (CHO, 2012).
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o seu hospedeiro e, por isso, esteve extensivamente
envolvido com uma variedade de atividades
essenciais, como digestão e nutrição (LARSBRINK
et al., 2014; ALBENBERG; WU, 2014), defesa
do corpo e maturação do sistema imune do
hospedeiro (HOOPER; MACPHERSON, 2010).
Consequentemente, um grande número de micróbios
com alta diversidade pode ser encontrado no intestino
de mamíferos, com a maioria deles sendo os filos
Firmicutes e Bacteroidetes (LIANG, 2018). Dentro
do filo Firmicutes, os grupos mais abundantes são
os da classe Clostridia e os gêneros Bifidobacterium,
Faecalibacterium, Roseburia e Alistipes (NAGPAL,
2016).
Algumas bactérias do cólon são responsáveis
por sintetizar vitaminas, sobretudo, a tiamina,
B12, biotina, o ácido fólico e a vitamina K, além de
fermentar carboidratos indigeríveis, como fibras, em
ácidos graxos de cadeia curta que constituem fontes de
energia para o hospedeiro (GERRITSEN et al., 2011;
PRAKASH, 2011). Ao longo do intestino, o cólon é
a área colonizada por uma população maior e mais
complexa com um grande conteúdo bacteriano por
cm3. Atualmente compreende-se o predomínio dos
gêneros Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium e
Clostridium (PRAKASH, 2011).
Microbiota vaginal
No estudo de Ravel e colaboradores (2011),
foram analisadas 144 amostras vaginais. Os
resultados mostraram que 80% das mulheres tinha
microrganismos filogeneticamente relacionados ao
gênero Lactobacillus como Lactobacillus iners, L.
crispatus, L. jensenii ou L. gasseri como um membro
numericamente dominante da microbiota vaginal. No
geral, L. iners foi a espécie mais comum. Os outros
20% da microbiota é composta por Corynebacterium,
Staphylococcus,
Streptococcus
e
Bacteroides
(LINHARES et al., 2010).
Uma das propriedades mais importantes
das linhagens de lactobacilos vaginais é a sua
capacidade de liberar peróxido de hidrogênio em
quantidades que permitem que este funcione como
inibidor da propagação de vírus, bactérias e fungos,
nomeadamente, o vírus HIV, as bactérias E. coli,
Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis e
Ureaplasma urealyticum e a levedura Candida albicans
(SOBEL, 1999).
Hospedando vida
A coleção de bactérias, vírus e fungos que
vivem no corpo humano, conhecida coletivamente
como microbioma, emergiu recentemente como
um fator importante na fisiologia e associada a
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doenças em humanos. O intestino em particular é
um nicho que abriga uma gama diversa de micróbios
que influenciam em quase todos os aspectos da
nossa biologia por meio de suas interações com o
hospedeiro; novas tecnologias estão começando a
revelar aspectos importantes das interações entre
nossas células e nossos hóspedes (BLASER, 2014).
Alguns compostos produzidos por microrganismos
podem indicar uma possível transdução de sinais
entre micróbios e seus hospedeiros, ou seja, pode ser
que nossa microbiota possa se comunicar com nossas
células, ajudando a modular processos inflamatórios
e até produzir metabólitos capazes de eliminar outros
microrganismos que ameaçam a nossa vitalidade
(CHUNG et al., 2012).
Se somos capazes de afirmar que somos
indivíduos únicos, dotados de um corpo capaz de se
adaptar, é preciso lembrar que somos um conjunto
de muitos organismos invisíveis aos nossos olhos,
os quais não conseguimos viver sem. O microbioma
que cada um de nós possui também é capaz de se
adaptar às condições exteriores e está em permanente
transformação, num processo dinâmico, mutável e
resiliente, mas que tem seus limites. Se o mundo que
nos cerca sofrer alterações maiores, poderemos deixar
de ser viáveis. Somos hospedeiros de convidados que
habitam a Terra há 3,4 bilhões de anos e colonizaram
os mais diversos habitats, inclusive nossos corpos.
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A

Introdução

s palmeiras assumem um papel importante na alimentação, na medicina e no quadro socioeconômico
das regiões neotropicais por possibilitarem a extração dos seus recursos vegetais (BALICK, 1984;
KAHN e GRANVILLE, 1992; JARDIM e STEWART 1994; JARDIM e CUNHA, 1998). Desde a
década de 1980 que a produção extrativista dessas plantas contribuía com até 63% da renda familiar na época
de safra (ANDERSON, 1985). Em relação a riqueza de espécies, a Amazônia abriga 50% dos gêneros e cerca
de 30% das espécies de palmeiras, e, quanto mais próximas aos centros consumidores de frutos, mais as
comunidades ribeirinhas e estuarinas tendem a ter maior participação no processo e venda dos produtos
provenientes destas plantas (MOCHIUTTI et al., 2000).
O açaí (Euterpe oleracea Mart.) e a juçara (Euterpe edulis Mart.) são palmeiras bastante conhecidas. De
acordo com estudos etnobotânicos (BARROSO et al., 2010; COSTA, 2017) apresentam uma variedade de usos,
como ornamental; construção de casas e pontes; produção de celulose; remédios vermífugos e antidiarreicos;
confecção de biojóias; ração animal; adubo orgânico (OLIVEIRA et al., 2010). Além de todas essas formas
de uso, o fruto e o palmito integram mais de 80% de tudo o que é produzido e comercializado a partir dessas
espécies (NOGUEIRA, 2000).
O consumo do açaí e da juçara era realizado, inicialmente, por comunidades indígenas e quilombolas. A
importância destas palmeiras é retratada na memória oral dos povos indígenas: segundo algumas lendas, a
utilização do fruto iniciou-se a partir de uma grande fome que atingiu uma comunidade em Belém no Pará,
e, por conta disso, as crianças da aldeia foram mortas para que não conhecessem a fome. Uma índia chamada
Iaçã teve sua criança morta e, com tristeza, fez um apelo aos deuses. Como resposta, Iaçã achou ter visto seu
filho embaixo de uma palmeira, mas ao aproximar-se, a viu desaparecer. Iaçã chorou pela perda do filho até
desfalecer, agarrada ao tronco da palmeira, cujos frutos foram servidos à aldeia no dia seguinte (COSTA,
2017).
Apesar do uso abrangente por comunidades indígenas e quilombolas, ao longo do tempo e do processo
de colonização o consumo de produtos derivados das palmeiras do gênero Euterpe expandiu e ganhou
popularidade devido às suas características nutricionais e substâncias como a antocianina, um metabólito
secundário produzido pelas plantas que é responsável pela pigmentação de algumas estruturas como flores
e frutos, que auxilia na prevenção de doenças como o câncer, doenças neurodegenerativas e apresenta ainda
propriedades antioxidantes (CASTAÑEDA, 2009; PAGLIARUSSI, 2010).
Historicamente também existem algumas questões sobre o açaí e a juçara, muitas vezes conhecidos como
sinônimos ou confundidas entre si. Mas, afinal, esses dois frutos pertencem à mesma espécie vegetal ou são
pertencentes a duas espécies diferentes de palmeira? Qual a origem da distribuição geográfica dessas plantas?
Diante desse contexto e da importância desses frutos, aqui se propõe discutir e mostrar como os estudos
botânicos, principalmente de taxonomia e de distribuição geográfica, podem auxiliar no conhecimento das
plantas que produzem o açaí e a juçara.

Taxonomia
Alguns autores (MODOLO et al. 2012) relatam açaí e juçara como sendo completamente diferentes, já
colocando como espécies distintas. Existindo, porém, algumas diferenças e semelhanças com relação a
taxonomia desses táxons que podem contribuir para a resolução da confusão existente sobre qual planta
produz o açaí e qual planta produz a juçara.
Cientificamente, as espécies que produzem os frutos tratados neste artigo são Euterpe oleracea Mart. e
Euterpe edulis Mart., pertencentes à família Arecaceae, que possui aproximadamente 37 gêneros e cerca de
300 espécies no Brasil (FLORA DO BRASIL, 2020).
Considerando as duas palmeiras que causam confusão, pode-se destacar a espécie Euterpe edulis Mart.
(Figura 1A) que é conhecida popularmente em muitas regiões por jiçara, içara, ripa, palmito-doce, palmitobranco, palmiteiro ou juçara (AGUIAR et al., 2002). Essa espécie apresenta caule solitário, ou seja, são
geralmente monocaule e raramente cespitoso, variando de 5 a 12m de altura. O fruto possui formato globoso
e tem coloração roxa. É consumido salgado com carne e farinha, principalmente no estado do Maranhão
(GARAU, 2012).
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A espécie Euterpe oleracea Mart. (Figura 1B) é conhecida popularmente por açaí-do-pará, açaí, palmitoaçaí, açaí, juçara, juçara-de-touceira e açaí-verdadeiro, sendo a planta que produz o fruto que a gente conhece
popularmente por açaí (OLIVEIRA et al., 2002; LORENZI et al., 2010). O caule é do tipo estipe1 cespitosa
(caule ramificado), variando de 2 a 20m de altura, podendo apresentar muitas ramificações (HENDERSON;
GALEANO, 1996). Seu fruto é globoso do tipo drupa (fruto carnoso com uma única semente), variando
entre 1 e 2cm de largura, de coloração roxa quando está maduro e polpa carnosa (OLIVEIRA, 2017). Essa
espécie é muito utilizada como sobremesa na forma de sorvetes, sucos, e tigelas com frutas (GARAU, 2012).

Figura 1A e 1B: Diferença do tipo de estipe entre Euterpe edulis Mart. (Juçara – Figura 1A) e Euterpe oleracea Mart. (Açaí – Figura 1B)
Adaptado de: <http://infograficos.estadao.com.br/public/cidades/palmeira-jucara>.

Logo, as plantas que dão origem aos frutos da juçara e do açaí pertencem ao mesmo gênero, Euterpe,
mas não são da mesma espécie. Ambas apresentam diferentes formas de uso e desempenham um papel
fundamental para a economia e cultura nas regiões onde se desenvolvem.

Distribuição geográfica do gênero Euterpe
A distribuição fitogeográfica do gênero Euterpe é predominante na Floresta Amazônica e na Mata Atlântica
(FLORA DO BRASIL, 2020). Nas regiões Norte e Nordeste (Figura 2) a espécie de maior importância
econômica para a produção do “vinho” do açaí é a espécie Euterpe oleracea Mart. Enquanto na região sudeste
(Figura 3) a espécie Euterpe edulis Mart., conhecida como juçara, tem maior predominância.
Historicamente a espécie Euterpe edulis tem grande importância ecológica e econômica na região da Mata
Atlântica (GALLETI et al., 1999; REIS & KAGEYAMA 2000; BARROSO et al., 2010). Já Euterpe oleracea é
nativa da Floresta Amazônica e está fortemente relacionado com a economia da região, principalmente nos
estados do Pará e da Amazônia (OLIVEIRA et al., 2000).
Devido a ameaça de extinção da palmeira juçara, devido a exploração ilegal do palmito, houve uma tentativa
de manejo a partir da hibridização do açaizeiro proveniente da Amazônia, com a juçareira, proveniente da
Mata Atlântica, para produzir uma nova espécie. Segundo o Instituto Tuzino, responsável pela hibridização,
essa nova espécie híbrida seria capaz de sobreviver à extração do palmito devido ao caráter multicaule
provindo do açaí e produziria palmitos sem fibras e claros como a juçara. No entanto, essa nova espécie pode
vir a ser uma ameaça à juçara pela competição por seu habitat natural (CASTRO 2014).

Etnobotânica ajudando a taxonomia
O homem primitivo se tornou etnobotânico pela necessidade de conhecer o mundo a sua volta e classificar
plantas conforme sua necessidade de uso, como exemplo, para tratar de enfermidades, alimentar-se e para
produção de ornamentos (SCHULTES, 1996). Todos os conhecimentos adquiridos pelas comunidades
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primitivas ao longo do tempo serviram de base para a construção de técnicas e tecnologias modernas
(MARTIN, 1995).

Figura 2: Distribuição geográfica de Euterpe oleracea Mart. no
território brasileiro (FLORA DO BRASIL, 2020).

Figura 3: Distribuição geográfica de Euterpe edulis Mart. no
território brasileiro (FLORA DO BRASIL, 2020).

As comunidades tradicionais apresentam um método próprio de identificação e classificação de plantas que
se baseia nos cinco sentidos (paladar, visão, olfato, tato e audição), servindo de guia para a compreensão de
especificidades da flora de uma determinada localidade (MARTIN, 1995). Esta forma de classificação acaba
sendo um apoio para a taxonomia, que em sua grande maioria não vive a realidade do local (acompanhando
variações nas estações) e baseia os estudos e descrições a partir de partes das plantas desidratadas, como
folhas, flores e frutos. Essas partes são costuradas em uma cartolina, formando uma exsicata que vai compor
o acervo do herbário. Por causa desse procedimento de desidratação, algumas características das plantas
acabam passando despercebida (CUNNINGHAM, 2001).
No caso das palmeiras, grande parte do conhecimento ecológico e das variações existentes no local são
facilmente percebidas pelas populações locais, uma vez que estabelecem uma relação com as plantas e
dependem delas para subsistência, através da alimentação e da comercialização de excedentes (NOGUEIRA;
HOMMA, 1998). Diante disso, para conhecer melhor as plantas fazem-se necessário o apoio dos moradores
locais ou de informantes-chave, pessoas que possuem um grande conhecimento sobre as plantas de sua região,
a fim de que estas possam contribuir, a partir dos seus depoimentos e conhecimentos, para a realização dos
trabalhos de taxonomia e etnobotânica (CUNNINGHAM, 2001).

Consumo do palmito da juçara
A extração do caule de Euterpe oleracea Mart. para a retirada do palmito é favorecida por sua caracterização
cespitosa, uma vez que a retirada de partes do caule não causa a morte da planta, ao contrário de Euterpe edulis
Mart., que por apresentar estipe (caule) solitário, a forma de extração do palmito, sem o manejo adequado,
causa a morte da planta. Cabe ressaltar que o palmito é um tipo de tecido vegetal chamado de meristema que
é responsável pelo crescimento do caule e se desenvolve no topo da planta, próximo às folhas.
A exploração exacerbada do palmito sem o replantio e em um rápido período de tempo tem levado a
espécie do palmito juçara à extinção (AGUIAR et al., 2002). Como proposta para o manejo das espécies do
gênero Euterpe, principalmente a espécie E. edulis, a juçara, o plantio de mudas e sementes para cada planta
cortada se faz necessário. A extração consciente do palmito em tempo adequado também é uma alternativa
para reduzir o risco de extinção além de campanhas de sensibilização e fiscalização de empresas que extraem
ilegalmente o palmito (AGUIAR et al., 2002; BARROSO et al., 2010).
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A produção da polpa do açaí (Euterpe oleracea Mart.) ocorre principalmente no estado do Pará com 78%,
na Amazônia com 13% e no estado do Maranhão que realiza 6% da produção total do Brasil (COSTA, 2017).
A polpa do açaí é obtida por meio do processamento do fruto, que consiste no despolpamento dos mesmos,
que são embebidos em água morna (40°C) e amassadas em uma peneira de fibras. Ao final são separados
em polpa, casca e caroço (MAC FADEN, 2005). Este método serve de base para a elaboração de produtos
secundários que se tornaram amplamente difundidos e aceitos pelo mercado consumidor, como a confecção
de cremes, sorvete, licor, geleia, mingau, medicamentos e corantes (BEZERRA; NERY; LOBATO, 2001).
Já a polpa da juçara (Euterpe edulis Mart.), por sua vez, não se destaca apenas pela retirada do palmito
que pode ser utilizado na forma in natura ou em picles (NOGUEIRA, 1997). Na verdade, grande parte da
extração é voltada para exploração dos frutos, que até o século XX era destinada ao consumo doméstico de
populações ribeirinhas e de baixa renda, construindo a base de sua alimentação juntamente com farinha de
mandioca, peixe e camarão (SANTANA et al., 2006).

Outros usos para a espécie Euterpe edulis - juçara
O avanço dos estudos sobre o açaí permitiu o conhecimento mais aprofundado da composição química da
espécie e acarretaram no seu uso para diversos fins, como o caso da indústria farmacêutica e de diferentes
gêneros alimentícios que auxiliaram no reconhecimento não só nacional como internacional do fruto, tendo
como principal mercado os Estados Unidos, Europa, Japão e Coreia Sul (MAC FADEN, 2005).
Um exemplo claro da aplicação desta espécie, é a produção de corantes naturais, que por sua vez são
muito utilizados na composição de balas e gelatinas, servindo para boa estabilidade e altas temperaturas
(NAZARÉ; RIBEIRO, 1998). De acordo com estudos, este corante seria colocado como um substituto natural
e muito mais saudável em comparação ao uso de colorantes artificiais, que são usualmente empregados nas
grandes indústrias e possuem ação deletéria e alto grau de toxicidade (NAZARÉ et al., 1996). Esta substância,
composta por dois complementos da classe das antocianinas teria ação antioxidante e seria cotada para o
tratamento de distúrbios na coordenação motora, memória, visão e no tratamento do câncer (ROGEZ, 2000),
além da diminuição da doença de Alzheimer (ROGEZ, 2000).

Conclusão
Então o que de fato é Açaí e Juçara? A relação que os seres humanos possuem com a biodiversidade de
maneira geral e, especificamente com as plantas, é tão intrínseca que muitas vezes não se possui certeza sobre
a classificação ou uso correto para as nomenclaturas das espécies. Existem muitas dúvidas ainda e elas já são
discutidas no meio científico.
Taxonomicamente Euterpe oleracea e Euterpe edulis podem ser facilmente diferenciadas por seus caules
e pelo comprimento da planta, no entanto existe semelhança por parte do fruto, apontado como uma das
maiores causas de confusão entre essas plantas. Além disso, as denominações populares aumentam ainda
mais as dúvidas pois E. oleracea também é chamada de juçara e E. edulis também é conhecida como açaí.
Esses não são termos cientificamente válidos, o que reforça ainda mais a importância dos estudos botânicos,
principalmente a taxonomia, para esclarecer essas distinções e obter a certeza da identificação correta da
planta.
Ambas espécies apresentam distribuições diferentes sendo E. oleracea registrada na Amazônia e E. edulis na
Mata Atlântica. Esses padrões também são importantes para entender onde e como essas espécies são mais
encontradas podendo assim indicar onde possuem maior ocorrência e onde elas podem ser mais consumidas.
É possível perceber a etnovariedade dos nomes utilizados nas diferentes regiões, o “vinho” produzido no
estado do Maranhão é chamado de juçara, mesmo que ele seja produzido a partir da espécie Euterpe oleracea.
Da mesma forma o “vinho” produzido na região sudeste é popularmente conhecido com açaí mesmo sendo
produzido a partir da espécie Euterpe edulis. Não é cabível ditar que uma expressão está sendo utilizada
corretamente em detrimento de outra, partindo do princípio dos nomes populares e de todos os aspectos
culturais envolvidos no uso desses termos. Todavia, é possível observar que as diferenças apresentadas
mostram a riqueza etnobotânica e cultural relacionadas ao uso dessas palmeiras.
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Por fim, a interdisciplinaridade em relação aos conhecimentos botânicos como a taxonomia, a distribuição
geográfica, a etnobotânica além de aspectos ecológicos, econômicos e culturais fazem-se necessários por
permitir melhores interpretações em relação ao conhecimento e mostram as diferenças em espécies muito
semelhantes entre si.
Referências

AGUIAR, F.F.A; et al., Produção de mudas de palmito-juçara Euterpe edulis Mart. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria
de Estado do Meio Ambiente. São Paulo. 2002.
ALCORN, J. B. The scope and aims of ethnobotany in a developing world. Ethnobotany: evolution of a discipline, v. 23, 1995.
ALVES, R. V. Estudo de caso da comercialização dos produtos florestais não madeireiros (PFNM) como subsídio para
Restauração Florestal. 2010. p. 114. 2010. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Viçosa.
ANDERSON, A. B. et al. Um sistema agroflorestal na várzea do estuário amazônico (Ilha das Onças, Município de Barcarena,
Estado do Pará). Acta amazônica, v. 15, p. 195-224. 1985.
ARECACEAE in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.
jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15711>. Acesso em: 27 Mar. 2019.
BALICK, M. J. Ethnobotany of palms in the Neotropics, N°12543. 1984.
BARROSO, R. M.; REIS, A.; HANAZAKI, N. Etnoecologia e etnobotânica da palmeira juçara (Euterpe edulis Mart.) em
comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, São Paulo. Acta botanica brasilica, v. 24, n. 2, p. 518-528, 2010.
BERKES, F.; ECOLOGY, S. Traditional ecological knowledge and resource management. Philadelphia and London: Taylor and
Francis, 1999.
BEZERRA, V. S.; NERY, M. D. S.; LOBATO, M. O açaí como alimento e sua importância socioeconômica no Amapá. Embrapa
Amapá-Documentos (INFOTECA-E), 2001.
BFG. Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia, v.66, n.4, p.1085-1113. 2015.
COELHO DE SOUZA, G.; KUBO, R. A perspectiva da etnobotânica sobre o extrativismo de produtos florestais não madeiráveis
e a conservação. RR Kubo; JB Bassi; GPC Souza, p. 85-98, 2006.
COSTA, E. L. Pode o Açaí (Euterpe precatoria Mart.) ser parte importante no desenvolvimento socioeconômico das famílias
extrativistas no Acre, Brasil? Dissertação de Mestrado. 2017. da Universidade
Federal de Minas Gerais. 2017.
CUNNINGHAM, A. B. Applied Ethnobotany People, Wild Plant Use and Conservation. London, Earthscan Publications Ltd.
p. 300. 2001.
DE NAZARÉ, R. F. R.; RIBEIRO, G. Análise quantitativa dos teores de corantes em frutos de açaizeiro. Embrapa-CPATU.
Boletim de pesquisa, 1998.
DOS SANTOS, A. J. Produtos não madeireiros: conceituação, classificação, valoração e mercados. Revista Floresta, v. 33, p.
215- 224, 2003.
GARAU, E. C. Sabores do Maranhão (ou) Você já viu como é o açaí de verdade? 2012. Disponível em:<https://viagemmassa.
com/2012/11/08/sabores-do-maranhao-ou-voce-ja-viu-como-e-o-acai-de-verdade/>. Acesso em: 17 abr. 2019.
HANAZAKI, N. Comunidades, conservação e manejo: o papel do conhecimento ecológico local. Biotemas, v. 16, n. 1, p. 23-47,
2003.
HENDERSON, A.; GALEANO, G. Euterpe, Prestoea, and Neonicholsonia (Palmae: Euterpeinae). New York: New York Botanical
Garden (Flora Neotropica, 72), p.90, 1996.
HODGE, W.H. Palm cabbage. Principes, v.9, p. 124-131, 1965.
INTERNACIONAL SOBRE FLORESTAS, Porto Seguro. Resumos técnicos. Rio de Janeiro: Instituto Ambiental Biosfera, v. 6,
p. 336-337, 2000.
JARDIM, M. A. G.; STEWART, P. J. Aspectos etnobotânicos e ecológicos de palmeiras no município de Novo Airão, Estado do
Amazonas, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, série botânica, v. 10, p. 69-76, 1994.
JARDIM, M. A. G. Usos de palmeiras em uma comunidade ribeirinha do estuário amazônico. Boletim do Museu Paraense
Emílio Goeldi, série botânica, v. 14, p.69-77.1998.
KAHN, F.; DE GRANVILLE, J.J. Palm communities in the forest ecosystems of Amazonia. In: Palms in Forest Ecosystems of
Amazonia. Springer, Berlin, Heidelberg, p. 41-89, 1992.
LEITMAN, P.; SOARES, K.; HENDERSON, A.; NOBLICK, L.; MARTINS, R.C. 2015. Arecaceae in Lista de Espécies da Flora do
Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponivel em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB22139>.
MARTIN, G. J. Ethnobotany-A People and Plants conservation manual. WWF International. UNESCO. Royal Botanic Gardens,
Kew, UK. Chapman & Hall, p.268, 1995.
MARTINS, M. M. C. Antocianinas foliares como indicadores de mobilização de reserva cotiledonar durante o desenvolvimento
de plântulas de Hymenaea courbaril L. 2004. Trabalho de Conclusão de Concurso. Universidade Metodista de São Paulo, São
Bernardo. p.37, SP. 2004.
MENEZES, E.M.S; TORRES, A. T; SRUR, A.U.S. Valor nutricional da polpa de açaí (Euterpe oleracea Mart.) liofilizada. Acta
Amazonica, v. 38(2) p. 311 - 316. 2008.
MOCHIUTTI, S. et al. Manejo e cultivo de açaizais para produção de frutos. In: Embrapa Amapá-Resumo em anais de congresso
(ALICE). In: Congresso e Exposição.

34 Boletim PETBio UFMA / nº 46 / Dezembro de 2018

BOTÂNICA

NOGUEIRA, O. L.; CONCEIÇÃO, H.D. Análise de crescimento de açaizeiros em áreas de várzea do estuário amazônico.
Pesquisa agropecuária brasileira, v. 35, n. 11, p. 2167-2173, 2000.
NOGUEIRA, O. L.; HOMMA, A. K. O. Importância do manejo de recursos extrativos em aumentar o carrying capacity: o caso
de açaizeiros (Euterpe oleracea Mart.) no estuário amazônico. In: Embrapa Amazônia Oriental-Artigo em anais de congresso
(ALICE). In: Congresso Brasileiro de Economia.
OLIVEIRA, M. et al. Cultivo do açaizeiro para produção de frutos. Embrapa Amazônia Oriental. Circular técnica, 2002.
OLIVEIRA, K.T. Identificação molecular de Euterpe edulis Mart. (palmito juçara) através da técnica de High Resolution Melting:
uma potencial contribuição para a conservação da Mata Atlântica. 2017. Dissertação de Mestrado. Instituto de Biociências da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2017.
REIS, M. S. et al. Manejo sustentável do palmiteiro. Sellowia, v. 49, n. 52, p. 202-224, 2000.
ROSETTI, C. F. Análise econômica da indústria de palmito no estado do Paraná. (Dissertação de Mestrado). Pós-Graduação
em Engenharia Florestal do Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 1988.
SOCIOLOGIA RURAL, 36., 1998, Poços de Caldas, MG. Agronegócio: quo vadis? anais... Brasília: SOBER, 1998.
SCHULTES, R.E. El desarrollo histórico de la identificación de las malpigiáceas empleadas como alucinógenos. El Instituto,
1986.

Glossário

Imagem: cdn.shopify.com

1: É utilizado para designar caule de palmeiras, esse tipo de caule apresenta divisões em
gomos, as folhas são normalmente encontradas somente no ápice.
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D

esde a Revolução Industrial, ocorrida entre os séculos XVIII e XIX, onde o trabalho artesanal foi eventualmente substituído pelo
uso de maquinarias, muito tem sido discutido e especulado acerca da relação entre as vantagens socioeconômicas adquiridas
com este advento e os impactos causados pela emissão e descarte de poluentes e rejeitos por numerosas empresas do ramo
industrial dos mais variados setores (FRANCO; DRUCK, 1998). Essas agressões ambientais têm sido pauta não somente de discussões
com teor conservacionista, mas também de questões que dizem respeito à saúde pública local e mundial (EBEINSTEIN, 2012; RIBEIRO
et al., 2019).
As frequentes oscilações de temperatura que temos presenciado, são comumente associadas aos danos ambientais causados
pelas grandes indústrias, principalmente com a emissão de gases capazes de alterar a conformação natural da atmosfera, como é o caso
do CO² (FRANCO; DRUCK, 1998; LUEDEMANN). As mudanças de temperatura influenciam também nas taxas de riqueza, diversidade
e abundância biológicas (SIQUEIRA; PETERSON, 2003).
No meio científico, assim como nas discussões populares, há quem acredite que uma era de temperaturas elevadíssimas está
por vir, outros, no entanto, defendem que uma nova “Era do Gelo” acontecerá em breve, ambas teorias possuem muitas evidências e
adeptos (SIQUEIRA; PETERSON, 2003; MOLION, 2007; 2008; VASCONCELOS et al. 2018). Independentemente da futura temperatura
da Terra, há um consenso entre os estudiosos das duas teorias: as temperaturas estão cada vez mais instáveis e as mudanças cada vez
mais significativas. Qualquer um dos extremos de temperatura com toda certeza afetará negativamente a biosfera de modo geral (SILVA;
PAULA, 2009).
Na convergência dessa temática, encontram-se os hotspots de biodiversidade, que podem ser definidos como áreas geográficas
com grande perda de habitat, riqueza de espécies, altos níveis de endemismo¹, espécies ameaçadas de extinção ou alguma combinação
desses atributos (REID, 1998), sendo regiões de alvos prioritários para esforços de proteção e conservação de ecossistemas (LEVIN, 2009);
também são considerados hotspots áreas com um mínimo de 1500 plantas vasculares e possuir 30% ou menos de sua cobertura vegetal
original (MITTERMEIER et al., 2004).
Atualmente, 34 áreas mundiais são consideradas como hotspots de biodiversidade (Figura 1) que concentram cerca de 50% de
espécies endêmicas de plantas vasculares e 36% de espécies animais vertebrados de quatro grupos (anfíbios, répteis, aves e mamíferos)
em uma área de 3,3 milhões de quilômetros quadrados ou 2,3% da superfície terrestre. Originalmente, representavam 15,8% do globo
ou 23,4 milhões de quilômetros quadrados (MITTERMEIER et al., 2004). No território brasileiro existem dois grandes biomas que
são considerados hotspots de biodiversidade, a Mata Atlântica e o Cerrado, ambas áreas amplamente degradadas e ameaçadas, afetadas
diretamente pela ação antrópica e, consequentemente, pelas mudanças climáticas previstas (MEYERS et al., 2000; RIBEIRO et al., 2011).
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A Mata Atlântica é uma das maiores áreas de
biodiversidade tropical no mundo (MYERS et al., 2000).
Está presente tanto na região litorânea como nos planaltos
e serras do interior do Rio Grande do Norte ao Rio Grande
do Sul, ao longo de toda costa brasileira e partes do Paraguai,
Uruguai e Argentina. A sua área principal ou central está nas
Serras do Mar e da Mantiqueira, abrangendo os estados de
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito do Santo
(RIZZINI, 1997). Na costa oriental do Nordeste, a Mata
Atlântica ocupa as restingas e, principalmente, a formação
dos Tabuleiros Costeiros, desde o Rio Grande do Norte
até Alagoas. Ao sul de Pernambuco e em Alagoas, reveste
também as costas das serras baixas próximas ao litoral.
Destacam-se também a existência de pedaços isolados de
Mata Atlântica nos topos de chapadas sedimentares e nos
cumes das serras interioranas do Nordeste, chamadas de
Brejos de Altitude (BARBOSA, 1996).

Figura 1. Os 34 hotspots de biodiversidade mundiais. Imagem extraída de
CONSERVATION INTERNATIONAL, 2014.

Em toda sua extensão, a Floresta Atlântica
apresenta uma variedade de formações e engloba um
diversificado conjunto de ecossistemas florestais com
estruturas e composições florísticas bastante diferenciadas,
acompanhando as características climáticas e geográficas.
A distribuição da vegetação é fortemente influenciada pela
distância do oceano, seguido do regime de distribuição
de chuvas, da altitude e da duração das estações secas
(OLIVEIRA-FILHO; FONTES, 2000).
Na região de ocorrência da Mata Atlântica,
existem grandes diferenças edáficas² e geológicas, sendo
o elemento comum a exposição aos ventos úmidos que
sopram do Oceano Atlântico. Ela também está associada
aos ecossistemas costeiros de mangues, nas enseadas, foz
de grandes rios, baías e lagunas de influência de marés;
às restingas, nas baixadas arenosas do litoral; às florestas
mistas com araucárias, no Paraná e em Santa Catarina;
e aos campos de altitude e rupestres, localizados em
altitudes acima de 900 metros, nos cumes das Serras da
Bocaina, na Mantiqueira, no Caparaó, entre outros. Em
função da latitude, longitude, relevo e clima, apresenta
variações nas formações vegetais sem perder, no entanto,
certa homogeneidade florística (BARBOSA; THOMAS,
2002).
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A biodiversidade elevada da Floresta Atlântica
é em função das variações ambientais do bioma, um dos
fatores de maior importância que contribui para esta
variação é sua extensão em latitude, que abrange cerca de
38º. Variações de altitudes constituem outro importante
fator que contribui para a ocorrência de alta diversidade
biológica, dado que as matas se estendem do nível do mar
a uma altitude de aproximadamente 1.800 metros. As
matas do interior também diferem consideravelmente das
matas do litoral, proporcionando uma maior variedade
de habitats e nichos ecológicos. Estes fatores em conjunto
resultam numa diversidade única de paisagens que abrigam
extraordinária biodiversidade (CEPF, 2001).
Contudo, durante os últimos 500 anos a Mata
Atlântica foi explorada e destruída, sendo substituída
por plantações de cana-de-açúcar na região Nordeste
(século XVI); mais tarde por plantações de café no Rio de
Janeiro e São Paulo (século XIX); por ranchos e criação
de gado em São Paulo e Minas Gerais (século XIX e XX);
pela monocultura de cacau na Bahia (século XX) e, mais
recentemente, por florestas de eucalipto para a produção
de papel e celulose. A floresta também foi ocupada por
cidades e centros urbano, sendo lar de cerca de 125 milhões
de brasileiros, contendo todas as capitais das regiões SulSudeste e a maior parte das capitais da região Nordeste.
Consequentemente, um bioma que cobria mais de um
milhão de quilômetros quadrados, hoje, restam cerca de
11 a 16% do seu estado original e menos de 50% está sobre
área de conservação ambiental (FUNDAÇÃO SOS MATA
ATLÂNTICA E INPE, 1998; RIBEIRO et al., 2009).
Mesmo com a intensa fragmentação e
desmatamento, a Mata Atlântica, juntamente com seus
ecossistemas associados, ainda é extremamente rica
em biodiversidade, abrigando uma elevada proporção
de espécies brasileiras, com altos níveis de endemismo.
Estima-se que existam cerca de 250 espécies de mamíferos
(55 endêmicas), 340 de anfíbios (90 endêmicas), 1.023 de
aves (188 endêmicas) e cerca de 20.000 espécies de árvores,
metade das quais são endêmicas. Mais de dois terços das
espécies de primatas também são endêmicas (CEPF, 2001).
Cerrado
O Cerrado ocupa cerca de 204 milhões de hectares
na área central do Brasil e abrange parte dos estados de
Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Bahia, Maranhão,
Piauí, Rondônia e também o Distrito Federal, totalizando
aproximadamente 24% da área total do Brasil (IBGE,
2004). Este bioma se caracteriza como uma formação do
tipo savana tropical, com grande sazonalidade e presença
de formações herbáceas, arbustivas e arbóreas (WALTER
et al., 2008). Com isso, o Cerrado apresenta uma grande
diversidade ecológica, de paisagens (savanas, matas,
campos e matas de galeria) e também é conhecido por
sua elevada produtividade em termos de cultura agrícola
(SANO, 2010).

Os remanescentes de Cerrado que existem nos
dias de hoje desenvolveram-se sobre solos muito antigos,
intemperizados, ácidos, depauperados³ de nutrientes,
mas que possuem concentrações elevadas de alumínio
(HARIDASAN, 1982). Para torná-los produtivos para fins
agrícolas, aplicam-se fertilizantes e calcário aos solos do
Cerrado. A pobreza dos solos, portanto, não se constituiu
em obstáculo para a ocupação de grandes extensões de
terra pela agricultura moderna, especialmente a cultura da
soja, um dos principais itens da pauta de exportações do
Brasil, e as pastagens plantadas.
Além dessas preocupações, os hotspots podem
estar ameaçados pelas mudanças climáticas. Projeta-se que
os efeitos das mudanças climáticas em todo o Brasil sejam
significativos - considerando a média de dois cenários
de mudanças climáticas de baixa a média intensidade do
Hadley Center (HHGGAX50 e HHGSDX50), a temperatura
deverá aumentar cerca de 23% e a precipitação diminuir
em até 24% em todo o país – e os números bastante
alarmantes exigem algumas investigações sobre como as
mudanças climáticas podem afetar a biodiversidade do
Brasil (SIQUEIRA; PETERSON, 2003).
Alterações climáticas e consequências
Alguns estudos demonstram que alterações
climáticas podem contribuir para a redução da riqueza
e diversidade de espécies na Mata Atlântica e Cerrado.
Um deles mostra que existe uma correlação entre o clima
e o crescimento de plantas Cedrela spp em 5 pontos
diferentes de Mata Atlântica, localizados na Serra do Mar
em São Paulo, onde os locais de maior altitude são mais
vulneráveis ao aquecimento regional durante os invernos
(estação fria e seca). Estas secas, se persistirem como nos
invernos de 2014 e 2015, terão efeitos deletérios sobre as

populações de florestas localizadas nos locais mais altos
das áreas analisadas. Os resultados verificam um pior efeito
das mudanças climáticas futuras, no ciclo hidrológico
da região e na dinâmica de crescimento das florestas
neotropicais das regiões montanhosas, onde se espera que
diferentes espécies experimentem deslocamentos de suas
áreas de ocorrência devido aos efeitos desse aquecimento
atípico (VENEGAS-GONZALEZ et al., 2018).
Em um estudo feito com 25 espécies de primatas
(gêneros Alouatta, Brachyteles, Callicebus, Callithrix,
Leontopithecus e Sapajus) residentes da Mata Atlântica
demonstrou-se que eles se concentram principalmente
na região central do bioma, em áreas localizadas ao sul
da Bahia, sudeste de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio
de Janeiro e litoral de São Paulo. Com uso de dados da
ocorrência das espécies e dados climáticos regionais,
a distribuição dos locais de maior riqueza sofrerá uma
mudança e estes passarão a se concentrar no litoral da
região sul da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
e áreas de ecótono⁴ com o Cerrado. É importante ressaltar
que áreas de Mata Atlântica próximas à costa estão mais
vulneráveis às mudanças climáticas, principalmente pela
diminuição de precipitação e aumento de temperatura.
Entretanto, as áreas de ecótonos são as mais suscetíveis
a mudanças no regime de precipitação, fazendo com que
mude para algo semelhante a uma savana, ocasionando
uma redução de espécies nessas porções devido a drástica
mudança da cobertura vegetal da região (LIMA, 2018).
Outro estudo com anuros⁵ do gênero
Brachycephalus mostra como as mudanças climáticas
poderão afetar a distribuição do grupo, sendo estes
considerados altamente sensíveis às alterações climáticas.
Realizado no bioma da Mata Atlântica, com algumas
lacunas em áreas de florestas no leste de Santa Catarina e
Rio Grande do Sul, oeste do Paraná e São Paulo, sul do Mato
Grosso do Sul, sudeste, norte e nordeste de Minas Gerais,
assim como regiões interioranas dos estados da Bahia
e Goiás. Com uso de modelagem de nicho ecológico⁶, o
estudo mostrou que grande parte das espécies desse gênero
podem estar à mercê dos efeitos negativos das mudanças
climáticas. Além disso, comprovam que as áreas adequadas
à população no futuro se localizarão em porções mais
elevadas do bioma, com grandes perdas de adequabilidade
em todos os cenários analisados. No entanto, essas regiões
mais elevadas (geralmente acima de 1.500 metros) não
possuirão habitat florestal, colocando diversas espécies em
sério risco de redução do tamanho populacional e/ou até
mesmo extinções locais, principalmente as espécies com
distribuição restritas (VANCINE, 2018).
Com a utilização de 38 espécies arbóreas, com
mais de 2.837 ocorrências de distribuição ao longo da
Mata Atlântica, com diferenças climáticas e topográficas
marcantes, foram desenvolvidos modelos de distribuições
futuras das espécies estudadas considerando as
temperaturas projetadas para 2050, utilizando os cenários
otimistas e pessimistas. O cenário otimista prevê um
aumento de 0,5% ao ano na concentração de CO² na
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O Cerrado é a segunda maior formação vegetal
brasileira, apenas superado pela Floresta Amazônica, e é
composto por um mosaico de vários tipos de vegetação,
resultante da diversidade de solos e climas presentes nessa
extensa região (ALHO; MARTINS, 1995). Com mais
de 4.800 espécies de plantas e vertebrados endêmicos, o
Cerrado é considerado um dos hotspots mundiais para
conservação da biodiversidade (STRASSBURG, 2017).
Segundo o mapeamento realizado em 2013 pelo projeto
de mapeamento de uso e cobertura de terras do Cerrado,
aproximadamente 44% de sua área já havia sido antropizada
(MMA, 2015). Ou seja, apesar de sua enorme importância
para a conservação de espécies e fornecimento de serviços
ecossistêmicos, este bioma já tinha perdido 88 milhões
de hectares da sua cobertura original de vegetação. Entre
2002 e 2011, a taxa média de desmatamento no Cerrado
foi por volta de 1% ao ano, cerca de 2,5 vezes maior do
que a da Amazônia (STRASSBURG, 2017). O principal uso
de terras do Cerrado é a pastagem plantada, seguida pela
agricultura anual e perene, mostrando assim que uma das
principais ameaças à perda de sua biodiversidade advém da
agropecuária, sendo este bioma a última fronteira agrícola
do país (BORLAUG, 2002).

ECOLOGIA

atmosfera e projeta um aumento médio na temperatura
média ≤ 2° C, enquanto o cenário pessimista prevê um
aumento de 1% de CO² ao ano e projeta um aumento
médio de temperatura de ≥ 4° C. Os resultados obtidos
mostraram uma redução alarmante na área que as espécies
estudadas poderão ocupar, bem como um deslocamento
da ocorrência atual em direção ao sul do Brasil (Figura
2). Na média, com o cenário otimista, a redução da área
potencial de ocorrência é de 25%, ao passo que no cenário
pessimista este patamar é da ordem de 50%. As espécies
que sofrerão a maior redução na área de ocorrência são:
Euterpe edulis, Mollinedia schottiana, Virola bicuhyba, Inga
sessilis e Vochysia magnifica (COLOMBO; JOLY, 2010).

Aves também são afetadas pela distribuição das
plantas, estas últimas, mais afetadas pelo clima. Um estudo
com espécies de aves em três tipos de floresta do sul do
Brasil (floresta mista, floresta estacional semidecidual⁷
e floresta densa) mostra que 61% dessas aves estão
diretamente relacionadas com a floresta em que habitam.
Logo, uma perturbação ecológica causada pelo clima
ou ações humanas afetaria as populações dessas aves,
especialmente na região de floresta mista, onde apenas
0,39% de sua área original está sobre proteção (ANJOS,
2018).

Figura 2. Mapa das áreas de potencial ocorrência de 38 espécies arbóreas da
Mata Atlântica a) área de ocorrência atual; b) ocorrência das espécies no cenário
otimista; c) ocorrência das espécies no cenário pessimista. Imagem extraída de
COLOMBO; JOLY, 2010.

Vale lembrar que espécies de plantas invasoras se
beneficiam e expandem-se com as mudanças climáticas
em diversas regiões do mundo, incluindo em zonas
costeiras da América do Sul. Essa invasão pode causar
uma homogeneidade da paisagem em escala regional,
diminuindo a riqueza de espécies da região e alterando
as interações originais do ecossistema, tendo que ser
consideradas nos novos planos de conservação do habitat
(WANG et al, 2019). Um dos organismos mais afetados
por essa mudança na cobertura vegetal é a onça-pintada
(Panthera onca), um dos animais símbolo do país, e que
atualmente sofre com a fragmentação e perda de habitat
(Figura 3). Grandes carnívoros necessitam de um amplo
espaço com um número de presas estáveis para uma
sobrevivência a longo prazo e realizam um importante
controle da cadeia alimentar do ecossistema inserido, no
caso da onça-pintada na Mata Atlântica, estima-se que suas
populações tenham desaparecido de 96% dos fragmentos
de habitat com menos de 100km2, 86% dos fragmentos de
habitat entre 100km2 e 1.000km2 e 40% dos fragmentos de
habitat maiores que 1.000 km2 (PAVIOLO et al, 2016).
Em um estudo com marsupiais e roedores em
uma área fragmentada de Mata Atlântica do Espírito
Santo, constatou-se a presença de 20 espécies diferentes,
sendo 12 roedores e 8 marsupiais. Os resultados mostram
uma abundância desses pequenos mamíferos em áreas
fragmentadas, com eles se beneficiando de zonas de
transição e efeitos de borda, porém há ressalvas quanto as
espécies arbóreas e como a quantidade de árvores podem
influenciar nas suas populações e distribuição no espaço
(PASSAMANI; FERNANDEZ, 2011).
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Figura 3. Mapa da área de ocorrência para a onça-pintada com os graus de
viabilidade dos habitats baseado na cobertura vegetal na Mata Atlântica. Imagem
extraída de PAVIOLO et al, 2016.

Nos últimos 30 anos, o Cerrado foi intensamente
transformado pela rápida expansão da agricultura; apenas
20% da área original continua sendo de vegetação primária.
Esses dados são de grande preocupação, visto que esse
bioma é rico em espécies endêmicas. Principalmente no
que tange as plantas, onde o endemismo atinge 44% de
um total de 10.000 espécies. Este alto nível de endemismo
foi uma razão importante na inclusão do Cerrado na lista
de hotspots mundiais para a biodiversidade (SIQUEIRA;
PETERSON, 2003).
Mas apesar da notável importância desse bioma, o
Cerrado segue muito negligenciado pelos poderes públicos
em comparação aos outros biomas como a Mata Atlântica
e a Floresta Amazônica. As taxas de desmatamento têm
sido absolutamente mais significativas que na Floresta
Amazônica, contudo o esforço de conservação do Cerrado
é bastante inferior. Calcula-se que somente menos de 3% do
Cerrado está legalmente protegido, o que vem notadamente
ameaçando a sobrevivência de inúmeras espécies animais
e vegetais. Além disso, aproximadamente 20% das espécies
ameaçadas não ocorrem em áreas legalmente protegidas
atualmente.

Mata Atlântica é o que chamam de “Pacto de Restauração
da Mata Atlântica”, no qual uma iniciativa com mais de
200 instituições envolvidas foi lançada em 2009 para
a restauração de cerca de 15 milhões de hectares até
2050. Essas iniciativas podem dobrar o tamanho da
Mata Atlântica e restaurar cerca de 30% da área original
do bioma, além de diminuir o processo de extinção de
algumas espécies e sequestrar 7,5 bilhões de toneladas de
CO2 da atmosfera (SCARANO; CEOTTO, 2015).

Alguns estudos relacionados às taxas de
biodiversidade também sugerem alterações nas
composições de fauna e flora. Em um desses casos, os
anuros são indicados como importantes bioindicadores de
perturbação climática nesses hotspots, visto que a diminuição
de vegetação e umidade funcionam como principais fatores
limitantes de abundância e diversidade desses animais.
Das cerca de 155 espécies de anuros do Cerrado analisadas
por VASCONCELOS et al. (2018), apenas três não terão
área climaticamente adequada entre 2050 e 2070. Outras
duas espécies poderão apresentar áreas adequadas até
2050 mas ressalta-se a hipótese de que em 2070 nenhuma
espécie possuirá ambiente climaticamente adequado a
estes organismos. Nos resultados das modelagens de nicho
ecológico do referido artigo, aproximadamente 5 espécies
de anuros endêmicos das regiões de Cerrado serão extintos
até 2070 (VASCONCELOS et al. 2018).

Apesar de ser um bioma tão representativo tanto
em extensão quanto em biodiversidade, o Cerrado vem
sofrendo intensa subtração na área total correspondente.
As principais ameaças à biodiversidade do Cerrado tem
sido a erosão dos solos, degradação da vegetação e a invasão
biológica, causada por gramíneas de origem africana
utilizadas na formação de pastagens. As pastagens de
gramíneas africanas cobrem uma área de aproximadamente
500.000km². O uso do fogo nas pastagens para estimular
o rebrotamento também é danoso. Além disso, o uso
excessivo de fertilizantes e calcário poluem os corpos
d’água.

Outros estudos apontam a importância biológica
do Cerrado em relação à flora, por possuir grande riqueza
de espécies vegetais ameaçadas pela invasão de gramíneas
africanas introduzidas em algumas regiões (KLINK;
MACHADO, 2005). De acordo com os autores, cerca de
7.000 espécies de angiospermas são encontradas neste
bioma, das quais 44% apresentam caráter endêmico, o que
torna o Cerrado a savana tropical com maior biodiversidade
do mundo.
Considerando um inventário botânico realizado
em 315 localidades de Cerrado, das 914 espécies amostradas,
apenas 300 foram encontradas em mais de 8 localidades,
enquanto 614 foram registradas somente em um local,
comprovando a altíssima taxa de endemismo vegetal desse
bioma (RATTER et al., 2003). Ademais, são estimados
para este bioma também cerca de aproximadamente 199
espécies de mamíferos, 837 espécies de aves, 180 espécies
de répteis, 150 espécies de anfíbios e 1.200 espécies de
peixes (ROQUETE, 2018).
Conclusão
As mudanças climáticas observadas em ambos os
biomas sugerem resultados que afetam a viabilidade de
sobrevivência dos mais variados organismos, pois alterações
climáticas em hotspots de biodiversidade são mais severos
do que no restante dos habitats (WILLIAMS et al., 2007).
Uma possível explicação para esta alta vulnerabilidade é
que os hotspots já foram duramente alterados, restando
cerca de 30% de sua vegetação primária (BELARD, 2014).

Com esta prática, todos os níveis dos ecossistemas
de Cerrado são impactados e a extinção em massa é
esperada. A deficiência na disseminação do conhecimento
biológico sobre as regiões de Cerrado influencia muito
em seu presente status de negligência, em detrimento
de outros biomas como as Matas Atlântica e Amazônica
(KLINK; MACHADO, 2005). Nesse sentido, os autores
citados sugerem que medidas para mitigar⁸ os danos
sofridos por esse hotspot sejam tomadas, conjuntamente,
entre os poderes governamentais e os grandes produtores
agrícolas nas regiões adjacentes.
A área legalmente protegida para conservação
do Cerrado é de cerca de 33.000km², tamanho irrisório
quando comparado com outros biomas. Destaca-se,
por fim, a importância de políticas públicas e trabalhos
de conscientização voltados para a conservação e
sustentabilidade dos biomas brasileiros como rever,
atualizar e acrescentar áreas para o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC), segundo a Lei nº
9.985/2000, e os Decretos nº 4.340/2002 c/c nº 5.746/2006
normatizam e classificam as unidades de conservação
(FILHO et al., 2018).
Mesmo considerando os benefícios econômicos
e sociais que podem ser obtidos a partir do manejo
mais racional dos seus recursos naturais, além daqueles
ambientais, como a armazenagem de carbono, que
contribui para a mitigação das emissões de gases do efeito
estufa e controle de vetores. Mesmo os ambientalistas mais
otimistas preveem que as emissões de carbono aumentem,
no mínimo, em 2 °C a temperatura da Terra (IPCC, 2013).
As mudanças climáticas são inevitáveis e seus efeitos sobre
a biodiversidade devem ser minimizados.

Um dos planos mais ambiciosos para o bioma da
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Técnicas de modelagem de nicho ecológico são
frequentemente utilizadas para a elaboração de uma
avaliação de primeira passagem dos possíveis efeitos da
mudança climática nas distribuições de espécies arbóreas
no Cerrado. Projeções de potenciais áreas de distribuição
para algumas espécies desse bioma, em 2055 (KLINK,
MACHADO; 2005), com base em dois cenários de mudança
climática global, indicam efeitos antecipados sérios sobre a
diversidade arbórea do Cerrado nas próximas décadas.

ECOLOGIA

Glossário
1: Fenômeno no qual uma espécie ocorre exclusivamente em determinada região geográfica; endemicidade.
2: Fatores que regulam o solo e que influenciam a distribuição e abundância da flora e fauna.
3: Estado físico fraco e desgastado.
4: Áreas de transição ambiental onde comunidades ecológicas diferentes entram em contato.
5: Ordem de animais que inclui sapos, rãs e pererecas.
6: Conjunto de condições ambientais, recursos e interações nas quais populações conseguem se manter sem
migração.
7: Plantas que perdem as folhas em épocas muito frias ou secas do ano.
8: Abrandar ou tomar cuidado em relação a algo que pode ser prejudicial.
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G

rande parte das disciplinas científicas dentro de nosso contexto educacional
ainda é apresentada de maneira puramente expositiva. O grande volume
de conteúdo ministrado em um curto período de tempo gera a impressão,
no discente, de que aquelas informações estão desarticuladas de sua realidade,
tornando-se desinteressantes ou inúteis para os que não pretendem seguir na área.
Em busca de um cenário onde o aluno possa conviver com diversas linguagens e
construa seu conhecimento atrelado aos conteúdos de sala de aula, torna-se cada vez
mais frequente a procura por ferramentas de aprendizagem inclusivas e dinâmicas
(PALHARES, 2008).
Neste artigo apresentamos algumas propostas de ensino amplamente estudadas
no Brasil, mostrando-se promissoras e eficazes, com grande potencial para serem
utilizadas em aula a favor de um processo lúdico e envolvente na construção do
conhecimento.
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Teatro Científico: das carteiras às cortinas
Apesar de muitas vezes ser atribuída à Grécia Antiga, a origem do teatro remonta ao ser humano
primitivo e toda a essência de suas atividades culturais. Os rituais associados aos deuses (colheita, natureza,
vida e morte) eram regados por danças, declamações, imitações de animais e práticas lúdicas, marcados
com uma grande significação social: transmissão de valores, conexão entre todos os envolvidos, o despertar
de emoções e a grande imersão dentro de seu contexto (CEBULSKI, 2013). O teatro científico, por sua vez,
além dos elementos artísticos, apresenta uma preocupação constante em inserir corretamente conceitos
que sejam relevantes para a Ciência, Tecnologia e Sociedade, trabalhando áreas como História da Ciência,
Matemática, Física, Química, Saúde ou Biologia (CAMPANINI; ROCHA, 2017). Este “casamento” provouse uma ferramenta eficaz de divulgação e ensino, usando a narrativa teatral para transmitir os conteúdos e
promover o pensamento crítico, humanizando a ciência e envolvendo a plateia.
Uma das vantagens do teatro é que ele pode ser trabalhado de inúmeras formas, adequando-se às
diversas linguagens e faixas-etárias. Por exemplo, para alunos da alfabetização e educação infantil, podese optar pelo teatro de fantoches. Muitos livros infantis que tratam de temas importantes como educação
ambiental ou biodiversidade já trazem personagens, falas e enredo que podem ser facilmente adaptados para
uma narrativa teatral, ou ainda serem livremente modificados para uma melhor interação com o público.
O teatro de fantoches não demanda muito espaço físico, requer apenas um cenário simples e bonecos/
marionetes, e, além de não necessitar de muitas pessoas para sua execução, o tempo de apresentação é bem
flexível, podendo encaixar-se ao horário de aula disponível sem interferir demais nas atividades regulares.
No decorrer da peça há, por parte dos alunos, um encantamento pela ação lúdica dos fantoches, entonação da
voz e tom divertido, muito familiar às vivências cotidianas das crianças em brincadeiras, desenhos animados
e filmes infantis, aumentando seu nível de identificação, interesse, e até mesmo gerando uma participação
mais ativa no conteúdo e apresentação. (SILVA; PIASSI, 2010)
Se, por outro lado, a turma com que se trabalha é mais madura, pode-se propor que eles mesmos
atuem na construção da apresentação teatral elaborando ou adaptando roteiros, colaborando com as partes
técnicas como cenário, figurino e sonoplastia, interpretando personagens ou até mesmo incorporando outras
formas de arte à peça, como música, dança e poesia. Cada uma destas etapas proporciona diferentes formas
de aprendizado e crescimento pessoal. Na fase inicial de concepção do roteiro, os alunos podem optar por
criar uma história nova, adaptar um trecho de livro, filme ou notícia, ou ainda utilizar um texto teatral já
pronto que contemple o assunto alvo. Em todos os casos há um exercício da leitura, escrita, imaginação,
experimentação e pesquisa (VESTENA; PRETTO, 2012), e a consequente absorção e reflexão acerca do
conteúdo trabalhado, uma vez que este deve ser compreendido primeiro pelos alunos atuantes para que
possa ser posteriormente apresentado ao público.
As fases de planejamento, ensaio e composição dos demais elementos da apresentação demandam
envolvimento, dedicação, trabalho em equipe, paciência, improviso e inventividade. O teatro deve ser
sempre um convite à reflexão, curiosidade e exercício da cidadania, podendo mesclar o conteúdo científico
a temas sociais (muito abordados em peças sobre história da ciência), suscitar debates e posicionar o aluno,
considerado diversas vezes um aprendiz passivo, como agente atuante de mudança e engrenagem motora na
construção do conhecimento. No palco há o trabalho da voz, postura, expressão e timidez, além do aspecto
social uma vez que ao conceber um projeto é preciso trabalhar em conjunto, comunicar-se, conhecer melhor
a equipe e lidar com diferenças.
No Brasil, o teatro científico vem ganhando cada vez mais atenção: há uma série de grupos consolidados
como o QuíMistura (UERN - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte), Núcleo de Teatro Científico/
Nutec (Colégio QI, Rio de Janeiro) e Casa da Ciência (SP), além de congressos como o Ciência em Cena,
que já contou com 11 edições. Em um artigo publicado no IV ConEdu (Congresso Nacional de Educação)
mapeou-se dissertações envolvendo teatro científico, onde foram detectadas 36 experiências bem-sucedidas
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nas áreas de Química, Física e Matemática (BEZERRA; ALVES, 2018). A tendência é que este ramo venha
conquistando mais e mais espaço.
RPG: da avaliação à imaginação
O Role Playing Game (Jogo de interpretação de papéis), conhecido pela sigla RPG, é conduzido por
uma equipe de jogadores que interpreta personagens em um cenário, mundo de ficção criado ou adotado
pelo grupo, que é descrito por um dos jogadores denominado “mestre”. O mestre em uma partida de RPG tem
o papel de narrar a aventura, construindo a atmosfera do jogo e conduzindo a história onde os personagens
dos outros jogadores tomam decisões. Juntos, o mestre e os demais jogadores decidem e descrevem as ações
de seus personagens. Desta forma, a trama toma diferentes rumos de acordo com suas escolhas. A aventura,
como é geralmente chamado o enredo desenvolvido durante a partida, apresenta regras para que as ações
sejam coerentes com o universo planejado na história, guiando o processo de imaginação em conjunto,
possibilitando que todos os jogadores possam ter participação ativa na aventura. (MARINS, 2017; SILVA,
2009.).
Um exemplo prático de estudo envolvendo os jogos de RPG como ferramenta de ensino foi o
trabalho conduzido por Marins (2017) com alunos do ensino fundamental. O RPG foi utilizado como
atividade complementar às aulas de ciências, na qual o professor da disciplina assumiu o papel do mestre
das sessões e narrou para os alunos um cenário futurista espacial, inspirado em filmes como Star Trek:
jornada nas estrelas. O cenário apresentava um futuro distante no qual os humanos conviviam diariamente
com alienígenas, viajando em espaçonaves e visitando planetas, onde os alunos tornavam-se tripulantes de
uma nave de pesquisa. Assim, os jogadores narravam as ações de seus personagens e como queriam agir
diante das situações apresentadas. A imersão em diferentes ambientes planetários permitiu a abordagem
de temas como: ácido, base e escalas de pH, densidade, leis de newton e zoologia de invertebrados, vistos
posteriormente em aulas. Com a participação dos alunos no processo criativo de seus próprios personagens, o
grupo pôde ainda dialogar sobre pressões seletivas e adaptações dos seres vivos, já que ao criarem alienígenas
precisavam descrever a espécie e as condições ambientais do planeta de origem de onde esta espécie evoluiu.
A principal vantagem do uso do RPG para o ensino está em sua ampla potencialidade, já que possui
competência para abordar diversos assuntos e, como sugere Schmit (2008), agregar valores através da
socialização, interatividade e cooperação dos jogadores. Desta forma, é possível romper as barreiras de
memorização de conteúdos densos e complexos, um dos principais empecilhos no aprendizado de acordo
com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000). Assim, a
aventura de RPG consegue se sobrepor a estes problemas, utilizando uma abordagem dinâmica, sem
respostas prontas, estimulando os jogadores a descobrir e resolver problemáticas ao utilizar conhecimentos
adquiridos em sala de aula (REZENDE; COELHO, 2009). Como afirma Freire (1987), a educação dá-se
entre o educador, o educado e de ambos com o mundo à sua volta, desta forma, nada melhor que transportálos às infinitas possibilidades de mundos imaginários que apenas o RPG pode proporcionar.
Música: da tabuada à batucada
A música é um forte elemento cultural e, como parte de nosso dia a dia, vai muito além de entreter e
balançar: ela identifica, expressa e reflete. Nietszche, grande filósofo para o qual “sem a música, a vida seria
um erro”, define a música além de seu sentido físico, afirmando que esta se trata de “uma vontade de potência
afirmativa da vida, da mesma forma que uma exaltação dos sentimentos e um estimulante das vivências”.
(CHAUÍ, 2000)
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(GASPARIN, 2005) favorecendo o diálogo aluno-professor de forma simples, dinâmica e
contextualizada. As canções podem ser utilizadas para introduzir temas, despertar o interesse e gerar
maior receptividade ao conteúdo, reforçar a memorização, interdisciplinaridade e criatividade (no caso de
elaboração de paródias). Esta metodologia busca integrar o domínio cognitivo (aprendizado dos temas,
pensamento crítico e interpretação) ao afetivo (ludicidade, ritmo e identificação) (JAGHER; SCHIMIN,
2014).
Muitos professores optam por trabalhar em suas aulas músicas clássicas da MPB ou cultura popular,
recorrentes nas áreas de educação ambiental e ciências naturais (como, por exemplo, “Planeta Água”Guilherme Arantes, “Xote Ecológico”-Luiz Gonzaga e “O Sal da Terra”- Clube da Esquina) ou globalização,
biodiversidade e etnias brasileiras (por exemplo, “Ruas da Cidade” -Lô Borges e Milton Nascimento,
“Inclassificáveis” -Arnaldo Antunes e “Queremos Saber” -Gilberto Gil...).
Como propõe Neri Carneiro, há a possibilidade de relacionar canções a correntes de pensamento
e identificá-las dentro de nosso próprio contexto. Por exemplo, para trabalhar os filósofos pré-socráticos
Heráclito e Parmênides foram utilizadas músicas de Lulu Santos e Chico Buarque. Heráclito defendia
uma realidade dinâmica, em constante mutação, onde “não se pode entrar duas vezes no mesmo rio”
(BORNHEIM, 2001), o mesmo princípio pode ser identificado na letra de “Como uma Onda”, onde Lulu
Santos afirma: “Nada do que foi será/ de novo do jeito que já foi um dia/ tudo passa, tudo sempre passará/A
vida vem em ondas, como um mar/num indo e vindo infinito”. Parmênides se opunha a esta visão da
realidade, defendendo a ideia de imutabilidade do destino: “Pouco me importa por onde comece, pois para
lá sempre voltarei novamente” (BORNHEIM, 2001). A ideia de um ser preso à um eterno imutável pode ser
identificada na música “Cotidiano”, que narra o dia a dia de um trabalhador repetindo-se, sem que ele ou sua
vontade possam interferir no looping ao qual está destinado: “Todo dia eu só penso em poder parar/ meio
dia eu só penso em dizer não/ depois penso na vida pra levar/ e me calo com a boca de feijão”. A presença
das ideias destes dois teóricos na cultura popular, mesmo milhares de anos após sua concepção, representa
a imagem de uma Filosofia viva e vinculada à nossa realidade, com grande importância e significação social.
Vale lembrar que a filosofia foi a precursora das demais ciências- princípios de mutabilidade e permanência
permeiam a natureza: os ciclos de vida, a entropia, o universo, a matéria. O mesmo vale para outras disciplinas
que apliquem metodologia semelhante.
Quando se esbarra em conteúdos mais específicos torna-se difícil encontrar músicas famosas com
a abordagem desejada. Uma alternativa para contornar esta problemática e exercitar a inventividade é o
uso de paródias. Para professores que desejam sintetizar os conteúdos trabalhados, ou mesmo descontrair
o ambiente de sala de aula com o intuito de motivar os alunos, há disponível na internet de forma gratuita,
inclusive em plataformas oficiais como a do Ministério da Educação, uma gama de paródias sobre os mais
variados temas. Abrangendo desde hits de carnaval até clássicos da música brasileira, as paródias brincam
com as sílabas, fixando-se com facilidade na memória: “Era um garoto /que resolveu /provar que existe
evolução/ girando o mundo/ foi encontrar/ as evidências na América”- começa a versão evolucionista
criada pelo Prof Rinaldo Barral, disponibilizada no site do Ministério, e, quem conhece a canção original
dos Engenheiros do Hawaii (Era um garoto que como eu amava os Beatles e Rolling Stones) logo identifica
o ritmo e vê-se cativado pela criativa associação. Muitos trabalhos nesta área propuseram que os próprios
alunos, em grupos, fizessem paródias e apresentassem à turma. Esta se revelou uma proposta com grande
envolvimento, já que os estudantes escolhem músicas com as quais possuem mais afinidade e sentem-se
ainda mais entusiasmados ao ver as produções de seus colegas (SILVA; et al, 2015).
HQ: do quadro branco aos quadrinhos
As histórias em quadrinhos (HQs) são tão naturais e inerentes ao ser humano que seus primeiros
registros encontram-se nas cavernas pré-históricas retratando caçadas e o cotidiano dos povos primitivos
(CHIAPPINI, 1997). As HQs acompanharam, então, o desenvolvimento da escrita e da imprensa, tendo
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Não pare por aqui...
Estes são apenas alguns métodos que podem auxiliar tanto alunos quanto professores a abrirem
brechas no modelo tradicionalista vigorante em salas de aula, que aos poucos vão deixando de ser lugares de
“decoreba” e obrigação para dar espaço a um ambiente saudável de construção do conhecimento e educação
cidadã. Vale lembrar que outras inúmeras maneiras de ensinar estão sendo criadas, aperfeiçoadas e estudadas,
recebendo releituras, misturas, adaptações e inovações. Cada vez mais busca-se formar um estudante que
aprenda não apenas pelo dever, mas por respeito e amor ao papel indispensável que a ciência possui em
nossa sociedade. Um estudante capaz de refletir e mudar a realidade em que está inserido, pesquisando,
ensinando e mobilizando: das escolas para o mundo.
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seu ápice com o surgimento dos super-heróis em 1930, tornando-se um produto popular de
consumo, uma cultura de massa.
Sua grande aceitação deve-se ao fato das HQs trazerem em si uma grande densidade de informações,
combinando imagem e texto de forma harmoniosa, favorecendo a catarse (queda do estresse, ludicidade)
e sensações de profunda significação cultural e social (PALHARES, 2008). Mas, longe de ser uma atividade
passiva, para a devida compreensão e imersão na história, o leitor deve exercitar sua imaginação, síntese,
capacidade de análise, interpretação verbal e não verbal, gerando um grande exercício e envolvimento
cognitivo (ABIB, TESTONI, 2003).
Giesta (2002) já afirmava que as HQs podem servir como recurso de ensino a ser utilizado em salas
de aula ou tarefas para casa, com grande potencial para introduzir temas, ilustrar ideias ou gerar discussões
a respeito de um assunto. A familiaridade dos estudantes com as HQs oportuniza uma pronta associação
entre o conteúdo abordado em sala com o material lido, gerando uma maior disposição a aprender e uma
compreensão quase que inconsciente por parte do discente (RAMOS, 1990).
Uma das alternativas para o trabalho com quadrinhos em sala de aula é a leitura e avaliação crítica
de obras já existentes, sejam elas educacionais, como edições especiais da Turma da Mônica ou o “Gibi
da Saúde” publicado pelo Ministério da Saúde com o claro intuito pedagógico em temas como inclusão,
educação ambiental e educação em saúde, ou ainda a leitura de revistas que carreguem o tema alvo em
segundo plano, como a leitura de “Capitão América” para analisar o retrato da soberania estadunidense
durante a guerra ou as edições de “As Aventuras de Tex” no cenário do conflito indígena argentino. É
possível também encontrar grandes clássicos da literatura na linguagem dos quadrinhos, do romance
“Dom Casmurro” aos contos de Kafka, que, por serem mais chamativos e de fácil leitura, podem despertar
o interesse dos alunos a ler as obras originais. Talvez o exemplo mais marcante seja o “Guia Mangá”, série
da editora Novatec publicada internacionalmente, que aborda temas complexos de ensino superior como
Biologia Molecular, Física Quântica, Relatividade, Estatística, Álgebra Linear e Fisiologia. O céu é o limite
para a variedade de quadrinhos.
Há ainda a possibilidade de propor aos alunos a criação de seus próprios quadrinhos para melhor
absorção do conteúdo e exercício da criatividade, onde o aluno passa a ter um papel ainda mais ativo. Após
a apresentação dos elementos narrativos das HQs (quadros, balões, desenhos...), grupos de alunos podem
elaborar histórias acerca do tema alvo, reproduzindo o que foi visto em sala ou ainda pesquisando para
aprofundar-se mais. Os quadros podem ser feitos de forma artesanal, desenhados ou com colagem, e, caso
haja um laboratório de informática disponível, há a possibilidade de utilizar softwares online de domínio
público como o “Tondoo”, que disponibiliza personagens, cenários, cores e etc, deixando
as produções ainda mais “profissionais” e atrativas para serem expostas ou divulgadas
(MARTINS, 2003).
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Visão geral e perspectivas
sobre as principais
ferramentas de edição
gênica

O interesse pelo melhoramento genético de animais, plantas
e microrganismos, além da busca pelo entendimento da função
de muitos genes são processos com notórios avanços nas últimas
décadas. A partir deles, hoje se tem uma grande variedade
de Organismos Geneticamente Modificados (OGM), com
repreentantes nos mais diversos campos da pesquisa, muitos dos
quais direta ou indiretamente já beneficiam a população humana
(OSAKABE et al., 2015).
Em 1973, representando um enorme avanço na tecnologia
de OGM, foi criado o primeiro organismo geneticamente
modificado, uma cepa de Escherichia coli que recebeu um gene
de um organismo de outra espécie e passou a ser resistente
ao antibiótico kanamicina (COHEN et al., 1973). De forma
similar, pesquisadores inseriram DNA exógeno em embriões de
camundongos, sendo produzidos, portanto, os primeiros animais
geneticamente modificados (JAENISCH e MINTZ, 1974).
Dez anos após a criação do primeiro OGM, plantas do tabaco
receberam genes provenientes de vaga-lumes, produzindo, desse
modo, vegetais bioluminescentes (OW et al., 1986). Contudo,
ainda não se tinha a liberação de produtos derivados de OGM
para o consumo humano.
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O interesse pelo melhoramento genético de
animais, plantas e microrganismos, além da busca
pelo entendimento da função de muitos genes são
processos com notórios avanços nas últimas décadas.
A partir deles, hoje se tem uma grande variedade de
Organismos Geneticamente Modificados (OGM), com
representantes nos mais diversos campos da pesquisa,
muitos dos quais direta ou indiretamente já beneficiam
a população humana (OSAKABE et al., 2015).
Em 1973, representando um enorme avanço na
tecnologia de OGM, foi criado o primeiro organismo
geneticamente modificado, uma cepa de Escherichia
coli que recebeu um gene de um organismo de
outra espécie e passou a ser resistente ao antibiótico
kanamicina (COHEN et al., 1973). De forma similar,
pesquisadores inseriram DNA exógeno em embriões
de camundongos, sendo produzidos, portanto,
os primeiros animais geneticamente modificados
(JAENISCH e MINTZ, 1974). Dez anos após a criação
do primeiro OGM, plantas do tabaco receberam genes
provenientes de vaga-lumes, produzindo, desse modo,
vegetais bioluminescentes (OW et al., 1986). Contudo,
ainda não se tinha a liberação de produtos derivados
de OGM para o consumo humano.
Em meados de 1980, a suprema corte dos
Estados Unidos deu um passo importante para uma
aproximação entre OGMs e humanos. Isso foi possível
graças à permissão para o patenteamento de bactérias
geneticamente modificadas para decomposição de
petróleo. Essa decisão permitiu legalmente os direitos
de propriedades sobre os OGMs, impulsionando
a corrida pelo desenvolvimento de ferramentas
biotecnológicas com alta rentabilidade.
Dois anos após a decisão da suprema corte, a
Food and Drug Administration (FDA) dos Estados
Unidos, já havia aprovado a comercialização da
primeira medicação produzida a partir de bactérias
geneticamente modificadas. Esses microrganismos
foram modificados para produzir insulina humana em
quantidades suficientes para tratamento de diabéticos
(QUIANZON e CHEIKH, 2012). Contudo, embora a
liberação de OGMs para biorremediação ou produção
de medicamentos tenha sido realizada com relativa
facilidade, a comercialização de produtos alimentícios
enfrentou maior número de barreiras.
Somente em 1987 a primeira cultura alimentar
foi aprovada, após cinco anos de extensivos testes para
avaliar danos ao ambiente e à saúde humana. O tomate
Flavr Savr da Calgene, modificado para se tornar mais
firme e ter uma durabilidade prolongada, tornouse o primeiro alimento humano a estar disponível
nas prateleiras dos supermercados (KRAMER e
REDENBAUGH, 1994). A comercialização de animais
para o abate é mais recente. O salmão AquAdvantage,
originado a partir de uma alteração genética que
permite um rápido crescimento em comparação com
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variedades selvagens, tornou-se a primeira fonte de
proteína animal liberada para o consumo humano
(FOX, 2010). Paralelamente, diversas pesquisas têm
sido desenvolvidas utilizando técnicas variadas,
compartilhando o objetivo de obter OGMs.
Historicamente, as técnicas para obtenção de
variantes desejáveis eram baseadas em seleção artificial
a partir de cruzamentos. Isso mostra a importância
das mutações naturais para o desenvolvimento de
variantes genéticas, mesmo que ainda não se tenha
uma abordagem de engenharia genética. Contudo,
mutações induzidas também foram amplamente
utilizadas para seleção de variantes. Para isso, a radiação
geralmente é empregada com a finalidade de induzir
sistemas de reparo do DNA, gerando novos fenótipos
(MORGAN, 1996). Entretanto, essas técnicas clássicas
necessitam de uma grande triagem de populações e
um período muito longo para gerar indivíduos com
as características desejadas, visto que as mutações no
genoma ocorrem de forma aleatória (OSAKABE et al.,
2015).
Nos últimos anos, genomas inteiros vêm sendo
elucidados e anotados, criando-se um banco de dados
com uma infinidade de genes. Diante desse grande
avanço, as técnicas com base na aleatoriedade perdem
espaço para metodologias com abordagens específicas
(WINGENDER et al., 2000; MICHAEL e JACKSON,
2013). A partir disso e do entendimento da dinâmica
estrutural e função do genoma, a engenharia genética
tem desenvolvido ferramentas capazes de modificar
regiões específicas do genoma (GARTLAND et al.,
2013).
As técnicas modernas utilizam nucleases
modificadas artificialmente para quebrar o DNA em
um local desejado do genoma. Essas metodologias
exploram a atividade de reparo natural das células
após uma quebra na dupla fita de DNA (em inglês,
double strand break, DSB) (KHANNA e JACKSON,
2001). O mecanismo de reparo do DNA pode ser
realizado de duas formas. Uma delas é direcionado
por homologia (em inglês, homology-directed repair,
HDR), na qual uma fita molde é utilizada para
reparar o DNA e, dependendo da sequência utilizada,
podem ser introduzidas artificialmente mudanças
no sítio de reparo. O outro mecanismo por sua vez,
não é direcionado por homologia (em inglês, nonhomologous end joining, NHEJ). Neste tipo de reparo, as
extremidades das duplas fitas são religadas, geralmente
com imprecisão, induzindo mudanças nas sequências
dos nucleotídeos no sítio da DSB. Desse modo, regiões
de tamanhos variáveis do DNA podem ser removidas
a partir da indução simultânea de DSB em dois pontos
distintos do mesmo cromossomo (SONODA et al.,
2006).
O entendimento dessas vias mostra sua
importância pela possibilidade de mudança mais
específica na sequência de nucleotídeos de uma região
alvo, com inserção ou remoção de bases, gerando uma

2.Principais ferramentas para edição genômica
2.1 ZFN
As estratégias de edição genômica mediadas por
ZFN trabalham com complexos proteicos desenhados
para reconhecimento e clivagem da dupla fita de
DNA em locais específicos do genoma (KIM, S. et al.,
2011). As ZFN são cadeias polipeptídicas quiméricas
resultantes da combinação entre proteínas de dedo
de zinco (em inglês, zinc finger proteins, ZFP) e
endonucleases, representando uma ferramenta útil
para realização de processos como silenciamento,
correção de genes defeituosos, adição de genes ou
mesmo conjuntos gênicos em locais de DSB (KIM, S.
et al., 2011; DURAI et al., 2005; KIM, S. et al., 2012;
MOELLER e WANG, 2005)
As ZFP são um grupo diverso de proteínas que
estão envolvidas em várias atividades celulares como,
por exemplo, replicação e reparo de DNA, transcrição,
tradução, metabolismo, sinalização, crescimento
celular, transcrição reversa e montagem de partículas
virais (KRISHNA et al., 2003). Elas são constituídas
por domínios funcionais de aproximadamente 30
resíduos de aminoácidos, formando arranjos de três a
sete domínios cuja estabilidade é garantida pela ligação
a pelo menos um átomo de zinco. Essas proteínas
possuem estruturas secundárias em α-hélice e duas
fitas β, unidas pelo átomo de zinco, assumindo uma
conformação terciária tetraédrica com um aspecto
de dedo (por isso recebem esse nome) (LAITY et al.,
2000; WOLFE et al., 2000).
Os domínios ZFP interagem com diversas

moléculas, incluindo ácidos nucléicos. Nas fitas de
DNA, a α-hélice se liga a quatro bases nitrogenadas,
três em uma das cadeias da dupla fita e uma na fita
complementar por meio de pontes de hidrogênio
(JABALAMELI et al., 2015). Portanto, quando se
modifica essa região da ZFP, pode-se criar ZFN para
reconhecer todas as 64 possibilidades de combinações
entre três bases nitrogenadas com alto grau de precisão,
principalmente quando se tem múltiplos domínios de
dedos de zinco ligados de forma adjacente, pois há um
aumento do tamanho do sítio de ligação (LUSCOMBE
et al., 2000).
Associados às ZFP, que são responsáveis pelo
reconhecimento da área de interesse, são utilizadas
enzimas de restrição para realização de mutação sítio
dirigida. Para isso, geralmente é usada a enzima FokI,
que apresenta atividade catalítica apenas quando
dimerizada, sendo, portanto, necessário desenhar
pares de ZFN capazes de se ligarem de modo invertido
em cadeias opostas da fita de DNA (CATHOMEN
e JOUNG, 2008; MANI et al., 2005). Desse modo,
a combinação entre domínios ZFP e enzimas FokI
configura uma ferramenta de edição gênica que pode
ter várias aplicações na prática.
Na área da saúde humana, por exemplo,
a utilização de ZFN tem mostrado resultados
promissores na terapia gênica (HOLT et al., 2010).
Hoje já se sabe que a mutação CCR5-delta32 confere
resistência contra o vírus HIV. Desse modo, tratar
com ZFN células tronco de pacientes infectados, a
fim de induzir essa mutação, pode representar uma
possível estratégia de cura para portadores de HIV no
futuro. Contudo, os estudos estão em fase de testes,
principalmente para redução de riscos de rejeição das
células tratadas (RATHNAYAKA e SIVAKUMARAN,
2018).
A agricultura é outra área com avanços
significativos, principalmente diante da tendência
do aumento populacional nas próximas décadas
e, portanto, da necessidade de produção de mais
alimentos.
Assim, controlar características como
resistência das cultivares a diferentes tipos de estresse,
sejam eles de origem biótica ou abiótica, bem como
melhoramento da qualidade nutricional, são uns
dos principais objetivos a serem alcançadas com o
uso ZFN (GILHUMANES e VOYTAS, 2014). Como
exemplo, variedades de plantas cultivadas como
milho, soja e algodão tolerantes a herbicidas, estão
sendo desenvolvidas em vários laboratórios a partir da
aplicação dessa tecnologia, o que mostra a eficiência da
técnica (URNOV et al., 2010).
Entretanto, até mesmo o uso de ZFN apresenta
algumas limitações. Alguns estudos demonstraram a
ocorrência não desejada de alterações no DNA alvo,
gerando efeitos deletérios para a célula por completa.
Isso acontece quando as DSB, erroneamente, ocorrem
em genes responsáveis pela manutenção das atividades
essenciais para o funcionamento adequado da célula
Boletim PETBio UFMA / nº 46 / Dezembro de 2018
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alteração na matriz de leitura na fita de DNA, ou mesmo
adição ou remoção de grandes fragmentos de DNA.
Esses mecanismos de reparo citados anteriormente
ocorrem de forma natural nas células, porém as DSB
são realizadas por nucleases programadas a fim de
atuarem em pontos específicos do genoma (HOTTA
e YAMANAKA, 2015). Nesse sentido, atualmente três
tipos de engenharia de nucleases tem sido bastante
utilizados para edição de genoma de diversos grupos
de organismos: dedos de zinco (Zinc-Finger Nucleases
- ZFN), nucleases com efetores do tipo ativador
transcricional (em inglês, Transcription Activator-like
Effector Nucleasse, TALEN) e o sistema CRISPR/Cas9
(Clustered Regulary Interspaced Palindromic RepeatsCRISPR) (JOUNG e SANDER, 2013; SMITH et al.,
2006; HAEUSSLER e CONCORDET, 2016). Embora
os objetivos sejam compartilhados, cada abordagem
difere na estratégia utilizada para conduzir as
modificações no DNA, o que as torna mais adequadas
para resolver desafios específicos no genoma (KIM
et al., 2014). Nesse sentido, o presente artigo tem
como objetivo trazer uma visão geral das principais
ferramentas utilizadas para editar genomas, além das
perspectivas diante da aplicação dessas técnicas.
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(BIBIKOVA et al., 2002; PORTEUS, 2006).
Contudo, várias técnicas têm sido adotadas para
identificar sítios de clivagem fora do alvo, a fim de
reduzir as taxas, que variam de 1 a 6%, para valores
ainda menores (SIVALINGAM et al., 2016).
Outros problemas envolvendo ZFN também
foram reportados. Entre eles, a complexa e demorada
montagem dessas matrizes, associada também às altas
taxas de falhas, além da variação de especificidade
entre diferentes domínios de reconhecimento do
DNA (CRADICK et al., 2011; FINE et al., 2014). Esses
fatores têm levado pesquisadores a investir também
em outros sistemas que agreguem qualidades como
especificidade, praticidade e simplicidade.
2.2 TALEN
Recentemente, outra técnica promissora de
edição gênica, a TALEN, foi desenvolvida a partir
de proteínas denominadas TALEs (Transcriptional
Activators Like Effectors/Efetores como Ativadores
Transcricionais) derivadas do sistema de secreção
tipo III de bactérias do gênero Xanthomonas, que
utilizam para facilitar o processo de infecção nas
plantas hospedeiras (BOCH; BONAS, 2010). As
TALEs consistem em domínios repetidos de resíduos
de aminoácidos, que se ligam a uma região específica
do DNA – cada qual ligando-se a um nucleotídeo – e
conduzem uma nuclease FokI, com função efetora de
clivar o sítio alvo (JOUNG; SANDER, 2013).
A maior facilidade de síntese das TALES garante
a popularidade da técnica, sendo menos custosa que
as ZFN e além disso, também apresentam uma baixa
incidência de erros, especialmente quando aliada a
mecanismos de predição de ligações em sequências
erradas (FINE et al., 2014; VERES et al., 2014). A
especificidade dessa técnica não apenas tem sido
demonstrada experimentalmente, como já é empregada
na agricultura em uma série de espécies e variedades
vegetais (MALZAHN; LOWDER; QI, 2017) e em
animais, produzindo suscetivelmente produtos de
interesse humano (VOYTAS et al., 2012). Apesar disso,
o desenvolvimento de alternativas ainda mais baratas
e fáceis de sintetizar tem reduzido a popularidade da
TALEN.
2.3 CRISPR/Cas9
Apesar da susceptibilidade das Zinc Fingers
nucleases e TALENs, o grande salto da edição gênica
foi certamente alcançado apenas na última década,
com o advento do sistema CRISPR (Clustered Regularly
Interspaced Short Palindromic Repeats/ Sequências
Palindrômicas Curtas Agrupadas e Regularmente
Inter Espaçadas). Esse mecanismo utiliza sequências
curtas repetidas (short sequence repeats, SSRs) de
DNA, contendo entre 21 e 37 pb; diferentemente de
outras sequências SSRs, as sequências CRISPRs são
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interrompidas por sequências de DNA não repetitivo
de tamanho similar (JANSEN et al., 2002). Essas
sequências, quando transcritas, produzem uma
molécula de RNA CRISPR (crRNA) que, em conjunto
com outra molécula de RNA denominada RNA de
transação (transacting RNA, tracrRNA), produzem
um RNA guia (single guide RNA, sgRNA). O sgRNA
direciona ao sítio alvo uma proteína nickase associada
ao CRISPR (CRISPR associated, Cas), enzima que,
por sua vez, realiza a quebra das fitas do DNA (NEW
ENGLAND BIOLABS INC., 2015).
Exclusivo de procariotos e arqueias, a família
gênica de CRISPRs foi inicialmente descoberta
no genoma da bactéria Escherichia coli, sendo
identificada posteriormente em diversas outras
espécies, apresentando também uma grande variação
em uma delas (JANSEN et al., 2002). Essa família
de sequências de SSRs participa da proteção do
genoma do microrganismo contra introdução de
DNA exógeno proveniente de fagos1, uma vez que,
após introduzido no genoma hospedeiro, a sequência
viral passa a compor a região espaçadora do CRISPR,
sendo então transcrita como crRNA e direcionando a
nickase ao alvo exógeno (BARRANGOU; HORVATH,
2010). Dessa forma, o sistema CRISPR atua como um
“mecanismo de imunização” da célula hospedeira, já
que é necessária a apresentação prévia do DNA viral
(BARRANGOU; HORVATH, 2010). Diante desse
mecanismo natural de interferência gênica, em 2012,
um grupo da University of California, Berkley (EUA)
verificou a ação de clivagem do DNA alvo pela enzima
Cas9 mediada por sequências de crRNA, modelando o
sistema CRISPR/Cas9 como é conhecido atualmente
(JINEK et al., 2012).
A Cas9 é atuante no sistema CRISPR/Cas tipo
II, todavia, os sistemas dos tipos I, III, IV e V valem-se
de outros mecanismos efetores para realizar a clivagem
mediada pelo crRNA (MAKAROVA et al., 2015).
Originalmente, o sistema CRISPR/Cas9 promove uma
deleção do sítio específico de DNA, a qual é perpetuada
devido ao sistema de reparo. Contudo, a precisão
do sistema sgRNA e Cas9 não é à prova de falhas e,
mutações fora do alvo podem ocorrer e passarem
despercebidas pelas técnicas de validação (CHO et al.,
2014). Em vista disso, são continuamente desenvolvidas
estratégias que aumentam a especificidade do sistema
(NAITO et al., 2015; SHEN et al., 2014; SLAYMAKER
et al., 2015), além de formas alternativas de indução de
mutações, como o sistema BE (base editing, ou edição
de base) por meio do qual se realiza uma alteração de
uma única base nitrogenada do sítio alvo, dessa forma
promovendo uma mutação pontual (KOMOR et al.,
2016).
Apesar de naturalmente demonstrado em
procariotos, a susceptibilidade do CRISPR/Cas9
como uma ferramenta prática de modificação
gênica foi confirmada pelo seu uso in vivo em
organismos eucariotos modelos (BASSETT et al.,

3. Maior acessibilidade e seus riscos
Dentre as ferramentas de edição gênica,
certamente a mais popular e amplamente utilizada
tem sido o sistema CRISPR/Cas9. Isso se deve, não
apenas à sua maior eficiência, mas também à sua fácil
utilização por parte dos usuários, não necessitando de
metodologias tão complexas ou demoradas quanto
às empregadas pelas TALENs e ZNFs (MALZAHN;
LOWDER; QI, 2017; NEW ENGLAND BIOLABS
INC., 2015). Por último – e não menos importante – a
pequena infraestrutura necessária para lançar mão de
uma pesquisa utilizando CRISPR/Cas9 torna a técnica
de edição gênica mais barata até o momento, abrindo
caminho para ser empregada por diversos grupos de
pesquisa (NEW ENGLAND BIOLABS INC., 2015;
STERNBERG; DOUDNA, 2015). Tal facilidade de
acesso, no entanto, pode mostrar-se negativa em certo
ponto.
No espectro da edição gênica, as convenções
laboratoriais e a bioética são úteis para evitar o
emprego precipitado de metodologias recentes in
vivo ou como forma de tratamento experimental
que possam gerar efeitos adversos e danosos aos
indivíduos experimentados. Dessa forma, a UNESCO
(United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization/ Organização Educacional, Científica
e Cultural das Nações Unidas), em 2006, criou
uma série de orientações às nações membros para o
desenvolvimento científico respeitando princípios
baseados em valores humanos (UNESCO, 2006);
essas por sua vez devem preservar esses princípios
por meio de suas legislações. Entretanto, o aumento
da acessibilidade de ferramentas de pesquisa, podem
levar ao seu uso indiscriminado e sem levar em conta

os princípios da bioética ou legislação, como um caso
recente e polêmico, do uso da ferramenta de edição
CRISPR/Cas9 para edição de embriões humanos.
Em 2018, o pesquisador chinês He Jiankui
anunciou publicamente que havia realizado
suscetivelmente a primeira edição gênica em embriões
humanos, no caso, duas crianças gêmeas filhas de um
pai portador de HIV-1, que nasceram aparentemente
saudáveis. O objetivo da pesquisa foi modificar uma
região gênica que codifica uma proteína utilizada
pelo HIV-1 no seu processo de infecção, impedindo a
transcrição do gene. Entretanto, segundo a Southern
University of Science and Technology, instituição
onde o pesquisador era alocado, não houve
qualquer comunicação por parte do pesquisador
ou consentimento da mesma (CYRANOSKI;
LEDFORD, 2018). Não é possível confirmar a
realização do experimento, tendo em vista que não
houve o acompanhamento necessário da atividade
do pesquisador, que fez anúncio apenas ao final do
suposto experimento, mas de qualquer forma, trata-se
de uma situação inapropriada e que pode promover
riscos aos envolvidos, diante das incertezas ainda
existentes sobre a técnica e sua segurança.
O caso de He Jiankui e muitos outros
demonstram os riscos associados à facilidade do
acesso a ferramentas de pesquisa que exigem maior
responsabilidade; entretanto, tais riscos podem não
se limitar ao laboratório de pesquisa. Ultimamente,
devido ao barateamento da edição gênica – e dos
materiais e equipamentos de biologia molecular
em geral – desenvolveu-se uma nova tendência:
biohacking, que consiste em processos de edição gênica,
transformação e outras práticas de biologia molecular
em ambientes caseiros e, claramente, sem seguir os
devidos princípios de biossegurança (CHARISIUS;
FRIEBE; KARBERG, 2013). Alguns casos insólitos
promovem ainda mais visibilidade a essa prática,
como de biohackers (praticantes do biohacking) que
injetaram em si próprios DNA sintético construído
a partir de passagens de livros sagrados (FELTON,
2018), além de eventos competitivos promovidos por
esses praticantes. Diante disso, há um questionamento
por parte tanto da comunidade científica como do
público em geral se essas ações que transgridem
tanto os preceitos da bioética quanto as normas de
segurança oferecem avanços “excêntricos”, perigos
ou se são apenas práticas descuidadas “inofensivas”,
porém amadoras e que pouco tem a contribuir com o
crescimento científico.
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2013; FRIEDLAND et al., 2013; JIANG; YANG;
WEEKS, 2014; O’ROURKE et al., 2015). A partir
dos resultados promissores com esses organismos,
pesquisas de caráter mais aplicado – em especial no
campo da produção alimentícia – começaram a ser
realizadas, tanto na agricultura como na pecuária
(CHURCH et al., 2017; SHI et al., 2017; UETA et
al., 2017). O campo médico-veterinário, por sua vez,
ainda apresenta poucas aplicações efetivas em virtude
dos numerosos protocolos para averiguar a segurança
e efetividade do método, apesar de haver diversas
pesquisas demonstrando o uso do CRISPR/Cas9 como
uma promissora ferramenta para terapias gênicas
(BASSEL-DUBY et al., 2014; ZHEN et al., 2014; ZHU
et al., 2015).
As numerosas pesquisas e aplicações em
desenvolvimento só são possíveis devido à maior
popularidade da ferramenta CRISPR/Cas9 que,
diferente das técnicas de edição empregadas
anteriormente, apresenta uma série de vantagens
que motivam sua expansão dentro e até fora do meio
científico.

4. Conclusão
O uso e aperfeiçoamento de técnicas de edição
genômica estão gerando um novo paradigma na
geração de OGM nos mais diversos setores da pesquisa,
com notória importância também para terapia gênica.
As abordagens clássicas para obtenção de variedades
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interessantes para o mercado não são deixadas
de lado, mas sim complementadas com adoção de
novas técnicas de manipulação genômica que fazem
uso de informações importantes de genes específicos
obtidas após a possibilidade de sequenciamento
dessas moléculas. E, ao contrário de técnicas
clássicas de transformação genética, onde se tem a
inserção de grandes fragmentos de DNA exógeno,
a edição genômica trabalha de forma mais precisa
nas sequências gênicas, mesmo que seja necessária a
introdução de um ou mais genes na fita de DNA. Além
disso, muitas alterações artificiais geradas por meio
de endonucleases são indistinguíveis das produzidas
de forma natural ou induzida por radiação, por
exemplo, porém podem gerar OGM ou ferramentas
terapêuticas com significativa importância para a
ciência. Assim, esses organismos têm um caminho
menor a ser percorrido para liberação por órgãos
regulamentadores. Entretanto, a fiscalização precisa
ser intensificada diante do cenário onde as técnicas
estão se tornando cada vez mais simples, diminuindo a
necessidade de infraestrutura mais sofisticada.
Glossário
1: vírus que infectam o genoma de células
bactérias e de arqueias.
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V

iajar com a finalidade de perceber ou conhecer os costumes, a comida,
a língua e a cultura de um lugar diferente é a forma mais simples de se
identificar a atividade turística. Em algumas ocasiões o ato de viajar pode,
inicialmente, não estar relacionado ao turismo, mas este acaba por acontecer
quando o indivíduo propõe-se a conhecer um pouco dos bens materiais, artísticos,
simbólicos, e imateriais disponíveis no ambiente de destino desse viajante (CORREA,
2015). O turismo também pode ser compreendido de forma mais ampla como “o
fenômeno social, cultural e econômico que envolve a circulação de pessoas para
países ou lugares fora de seu ambiente usual para negócios pessoais ou profissionais”,
segundo a Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas (UNWTO, 2005).
O turismo também pode ser visto como uma atividade que atua como catalisador
para o desenvolvimento (SHARPLEY; TELFER, 2002; SPENCER; BAVUMA, 2018).
Como os conceitos apresentados já indicam, o turismo é uma atividade com
vários segmentos de atuação, sendo alguns desses o turismo de lazer; de negócios;
de eventos (congressos, convenções, feiras, encontros e similares); o turismo gastronômico; ecológico; cultural; científico; estudantil; familiar e de amigos. Estes aspectos estão diretamente relacionados aos motivos dos deslocamentos ou viagens dos
indivíduos (RODRIGUES, 2003; COLANTUONO, 2015). Ademais, dentro desses
segmentos pode haver novos setores e um setor pode estar atrelado a outros, fazendo com que as atividades desenvolvidas pelo turismo se tornem bem mais dinâmicas.
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O surgimento da atividade turística não é algo
consensual entre os autores. Por exemplo, Bosisio (2005) aponta
para os registros em pinturas rupestres na Caverna de Madasin, nos
Pirineus, mostrando as idas e vindas de viagens feitas ao litoral da
região por povos pré-históricos, (COLANTUONO, 2015). Outros
autores apontam sua origem para Egito, Roma e Grécia por meio da
promoção de viagens para firmar paz, grifadas nas paredes de Deit
El Bahari, em Luxor (AMARAL JÚNIOR, 2008; FRATUCCI, 2008;
NAKASHIMA; CALVENTE, 2016). Além disso, os primeiros Jogos
Olímpicos devem ter motivado o turismo, visto que o fluxo de
pessoas influenciou na promoção de alojamentos para os visitantes
(atletas e espectadores) realizando assim uma atividade turística.
Em Roma, as viagens até as grandes cidades eram estimuladas
por meio das lutas de gladiadores nas arenas. Existiam também
as peregrinações religiosas dos cidadãos romanos com destino a
Jerusalém (MACHADO, 2010; QUEIROZ, 2011; COLANTUONO,
2015). Para além dessas primeiras manifestações de atividade
turística, tem-se o período da Revolução Industrial como a época
de consolidação das atividades turísticas nos países europeus;
nesses lugares o turismo estava relacionado ao lazer, devido à visita
a casas de jogos, e à saúde, por meio de visitas às fontes termais,
recomendadas por médicos da época.
Outro segmento do turismo que há muito tempo
identifica a atividade, além de movimentar o setor
econômico, é o turismo cultural. O seu advento
também não é conhecido de fato, mas o
movimento ganhou espaço na Europa
no período do Renascimento, quando
a aristocracia começou a se interessar
em conhecer sítios históricos e
arqueológicos, bem como em realizar
outras viagens que eram motivadas
por aspectos culturais (BRASIL, 2006).
Este segmento de turismo é visto
como uma atividade que proporciona
vivência sobre o patrimônio histórico
e cultural, havendo uma valorização aos
bens materiais e imateriais (BRASIL, 2010).
Inserido no segmento cultural se encaixa a
experimentação com visitas em centros históricos
e culturais, havendo assim uma sensibilização por meio
da interpretação, compreensão e valorização, assim como também
a vivência participativa e contemplativa do objeto visitado. Além
disso, os patrimônios de natureza material e imaterial possuem
valor artístico, científico e simbólico, uma vez que são centrados na
identidade local. Logo, as edificações, ruínas, sítios arqueológicos
e museus caracterizam e são espaços atrelados ao turismo cultural.
É nesse contexto que a atividade turística na
Paleontologia se encontra, sendo reconhecida dentro da
modalidade cultural e científica, o que é denominado por alguns
autores como paleoturismo. Esta atividade conta com os recursos
geológicos, naturais, científicos e educacionais locais, possuindo
uma atratividade para os mais diversos tipos de público com
diferentes idades e nacionalidades e com diferentes tipos de
abordagem (HENRÍQUEZ; VEJSBJERG, 2018). Entre as atividades
que podem ser realizadas encontram-se as visitas aos museus
e sítios paleontológicos e até mesmo eventuais visitas ao sítio
durante uma prática de atividade de campo, onde turistas podem
interagir com os fósseis (PERINI; CALVO, 2005; SANTOS; ROSA,
2001). A interação com o visitante proporciona um aprendizado
científico e cultural, bem como uma valorização dos estudos sobre
fósseis, sejam eles vegetais ou animais, avivando a importância do
patrimônio histórico, natural e paleontológico e colaborando para
a divulgação da ciência e a compreensão sobre a evolução da vida
(DOMINGOS, 2013).

Barreales, localizado na Província de Neuquén, noroeste do
país. Os argentinos aliam o desenvolvimento de pesquisas
paleontológicas ao desenvolvimento cultural e científico dos
turistas. Isso porque a exploração dessa atividade turística está
expressa em três vertentes: exposição de coleções fósseis em um
museu, visitas no museu do sítio paleontológico ou no espaço
exterior do sítio, onde ocorriam as escavações, e um turismo
alternativo onde as pessoas poderiam se envolver em atividades
junto dos paleontólogos como, por exemplo, a preparação e
limpeza dos fósseis. Esses serviços são organizados por meio
de um site e constituem o Projeto Dino, um centro científico
e educacional em Paleontologia. Além disso, as visitações ao
museu são pagas e os recursos arrecadados são revestidos em
prol da estrutura física do projeto. No turismo alternativo, por
outro lado, as arrecadações são revestidas em pesquisa e compra
de equipamentos a serem utilizados no próprio centro. Dessa
forma, o turismo desenvolvido no projeto não só proporciona
a sensibilização a respeito dos fósseis locais e sua importância,
como também arrecada fundos para pesquisa local (CALVO et
al., 2002; PERINI; CALVO, 2008).
Na província de Chubut, ainda na Argentina,
o desenvolvimento mais recente do paleoturismo tem
movimentado o setor econômico da cidade de Sarmiento,
assim como o Projeto Dino. Essa cidade também possui
como atração turística os sítios paleontológicos,
museus e instituições que protegem o
patrimônio localizado em áreas urbanas e
rurais (VEJSBJERG, 2015; HENRÍQUEZ;
VEJSBJERG, 2018), Assim, o turismo em
Chubut tem se tornado uma alternativa
de desenvolvimento econômico para as
áreas onde os fósseis foram encontrados.
Várias instituições municipais, federais
e da iniciativa privada estão envolvidas
no incentivo ao paleoturismo da região.
Segundo Henríquez & Vejsbjerg (2018)
houve uma mudança positiva na sociedade
local em virtude do desenvolvimento do
interesse paleontológico: “ [...] ativação do turismo
fez contribuições significativas para a localidade,
por seu emprego como destino paleoturístico voltado para
o científico-recreativo e devido ao grau de consciência que é
gerado gradualmente na comunidade receptora” HENRÍQUEZ;
VEJSBJERG, 2018 p . 30).
Em Lisboa a estratégia turística consiste em realizar
passeios pela cidade em percursos estratégicos para mostrar os
“fósseis urbanos”, que são aqueles que foram retirados do seu
contexto geológico para fazer parte das fachadas e calçadas
dos edifícios antigos em Lisboa. O trajeto é guiado por um
profissional da área (SILVA; CACHÃO, 1998; SILVA; CACHÃO,
20104).
De forma geral, o desenvolvimento do setor
econômico também é fortemente influenciado pelo
desenvolvimento do turismo, o mesmo ocorre também no que
se refere ao investimento em paleoturismo. Como exemplo
tem-se a África do Sul, que possui o turismo como um dos
setores que mais cresce no país (NIEMAN; VISSER; WYK,
2008; SEETANAH; DURBARRY; RAGODOO, 2010; OMC,
2018; SPENCER; BAVUMA, 2018). Isso ocorre porque esse
setor econômico movimenta outros, como hotelaria e áreas de
alimentação; essa integração entre setores também ocorre com
o investimento no turismo paleontológico.

‘‘No site da

CAPES sobre as publicações relacionadas aos temas
Turismo e Paleontologia e
Geoturismo e Paleontologia
constavam apenas treze
artigos’’

“Pelo mundo afora”
A Argentina possui um dos projetos de paleoturismo
mais abrangentes da América do Sul, iniciado em 2001, um ano
depois que descobertas importantes foram feitas no sítio Lago
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Turismo paleontológico, cultura, educação e o
fazer Ciência
O turismo paleontológico pode ser trabalhado em um
contexto da vivência teórico-prática que permita a construção
do conhecimento através da observação direta de coleções
técnicas, laboratórios e escavações paleontológicas. Isso pode
representar algo de grande relevância para projetos educacionais

Geologia, com destaque, principalmente, nas perspectivas locais e
na viabilidade de uma vivência teórico-prática do contexto onde
se inserem as ações do Centro Paleontológico Llewellyn Price
(RIBEIRO et al. 2011).
O estado do Tocantins é mais um estado brasileiro que
conta com suas atrações ao paleoturismo. O Monumento
Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins
(MNAFTO) oferece diversos trabalhos para
as comunidades da região sobre educação
ambiental e patrimonial, organizados em
parceria com órgãos governamentais. As
atividades são realizadas em conjunto com
a pesquisa, abordando principalmente
a paleobotânica e paleoecologia da área
(DIAS-BRITO et al. 2009; MARTINS et
al. 2010) e inspirou diversas atividades
turísticas, incluindo empresas que passaram
a oferecer pacotes turísticos para locais dentro e
próximos do geoparque, que além do patrimônio
geológico, apresenta diversas belezas naturais, como
chapadas, que também atraem visitantes, potencializando o
reconhecimento do monumento. O conhecimento sobre o acervo
fossilífero descoberto na área sensibiliza os estudantes envolvidos
nas atividades de educação ambiental oferecidas pelos poderes
públicos municipal e estadual e as instituições de pesquisa que
desenvolvem, em parceria, ações que contribuem para a difusão
dos saberes científicos (KAUFFMANN, et al. 2013).
A divulgação das geociências e seus saberes atrelados
ao turismo também pode ser feita em âmbitos não muito
convencionais, porém igualmente proveitosos. Em Portugal, nas
últimas décadas, desenvolveu-se em várias cidades a chamada
“Paleontologia urbana”, um conceito que se originou a partir da
percepção de diversos fósseis e rochas nas calçadas, fachadas
e outros elementos do patrimônio arquitetônico urbano, que
muitas vezes passavam despercebidos (SILVA; CACHÃO, 1998).
Desse modo, procurou-se investir em uma abordagem desses
fósseis como elementos didáticos e lúdicos utilizados sob um
ponto de vista turístico, que usa dos contextos geológicos e
paleontológicos, além de fazer uma interface com o lado cultural
e histórico das cidades. Essa iniciativa foi inspirada no conceito de
“georrecurso cultural urbano” que visa à divulgação da Geologia
através da descrição e caracterização da rocha natural utilizada
nas construções (CAETANO, et al. 2003; CAETANO, et al.
2006). Projetos assim já aconteceram no centro histórico de São
Paulo (STERN et al. 2006) e na cidade de Segóvia, na Espanha
(HERRERO, SALAMANCA, 2011). Alguns trabalhos utilizam
pontos da geologia urbana em roteiros de caminhada e passeios
naturais (HERRERO, SALAMANCA, 2011), outros são voltados
a abordagens específicas de pesquisa, como os estudos voltados
apenas para a geologia eclesiástica, que trata das rochas utilizadas
em monumentos religiosos (SUTHERLAND, 2000; CAETANO,
et al. 2006).
A paleontologia urbana ocorre principalmente através
de trajetos, como o Cais do Sodré – Rato, que ocorre em Lisboa.
São visitados edifícios que apresentam afloramentos geológicos,
bem preservados. Ao longo dos percursos, os principais aspectos
paleontológicos são destacados em explicações e discussões (o
projeto ocorre sob a orientação de paleontólogos ou monitores
formados em temas paleontológicos, porém, o percurso também
pode ser feito de forma independente, com o auxílio de um folheto
explicativo) que evidenciam também questões de conservação
e educação ambiental sobre o meio em que os ouvintes estão
inseridos, dentro dos objetivos propostos pelos trajetos (SILVA;
CACHÃO, 1998). Desse modo, além da vertente científica da
atividade, trabalha-se o patrimônio histórico-arquitetônico através
do geoturismo (RODRIGUES. AGOSTINHO; MANTEIGAS,
2014).

‘‘O público

do ensino básico é
um dos principais alvos
de projetos envolvendo
paleontologia
urbana.’’
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voltados não apenas para alunos de graduação ou pós-graduação,
mas igualmente para aqueles dos ensinos fundamental e médio
(RIBEIRO e CARVALHO, 2009; RIBEIRO et al. 2011).
Por exemplo, muitos alunos de escolas locais
e estudantes universitários participam do geoturismo do Parque
Paleontológico de São José de Itaboraí, em busca dos saberes
sobre a evolução geológica do estado do Rio de Janeiro
(SANTOS e CARVALHO, 2013). Estes estudantes
têm acesso a treinamento para se tornarem
guias ou guardiões do parque, por professores
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro
e da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, através do Projeto Jovens Talentos.
Desse modo aprendem sobre a geologia,
paleontologia e arqueologia do parque, além
de participarem da realização de atividades
lúdicas e educativas, oficinas de artesanato e
modelagem, com supervisão adequada pelos
professores (RODRIGUES, et al. 2006; RIBEIRO et
al. 2011).
No município de Maravilha, em Alagoas,
ocorreram várias iniciativas abrangendo educação ambiental e
patrimonial envolvendo a Paleontologia, através da capacitação de
alunos e professores, bem como representantes da população local,
de modo que usassem a Paleontologia como instrumento para
difusão do conhecimento, tornando-se aptos a proteger, multiplicar
e divulgar a valorização dos saberes científicos da região. Buscouse expor a importância do patrimônio fossilífero e sua relevância
para a economia local e seu desenvolvimento. A sensibilização
populacional somente fora possível devido à participação ativa
das lideranças locais juntamente com a academia, um ponto
de extrema relevância para projetos de extensão. Desse modo a
gestão municipal investiu na temática em diversas áreas públicas
através de: construção de esculturas de mamíferos extintos, como
a réplica da preguiça-gigante (Xenarthra), Tigre dentes-de-sabre
(Smilodon) e o Toxodonte (Toxodon platensis); até mesmo as
lixeiras da cidade foram decoradas com o tema do projeto; também
ocorreu a produção de vídeos educativos a serem exibidos para as
escolas e para a população do município. Uma exposição com os
fósseis encontrados na cidade também foi realizada em um museu
paleontológico construído para o projeto (SILVA, et al. 2011;
RIBEIRO, et al. 2011).
Outro exemplo de localidade envolvida nesse eixo é o
distrito de Peirópolis, em Uberaba – MG, o qual se tornou um núcleo
regional de turismo científico cultural com destaque ao patrimônio
paleontológico, sendo o paleoturismo de grande relevância para
as atividades econômicas do local. Uma das atividades de teor
pedagógico que ocorre no Centro Paleontológico Llewellyn Price
é a Semana dos Dinossauros, que desde 1993 é um dos programas
educacionais de maior destaque da instituição. O evento ocorre
entre os meses de setembro e outubro, com a duração de cinco dias e
tem como proposta a divulgação do conhecimento das geociências,
em destaque os fósseis de dentes, ovos e ossos encontrados na
região de Uberaba (LOPES, 2006). O público tem acesso a palestras
que abordam conceitos de paleontologia, preservação ambiental e
apresentação de novas descobertas fósseis à comunidade acadêmica.
Além dessas atividades, algumas são voltadas para estudantes
desde as fases iniciais, com oficinas de argila e dobraduras de papel,
abordando a temática de forma lúdica. Para os estudantes mais
velhos que participam da Semana dos Dinossauros, é de grande
interesse as visitas aos sítios paleontológicos. Dessa maneira,
os participantes têm acesso a informações sobre as técnicas de
escavação, engessamento e transporte de fósseis em partes de
afloramentos onde os estudantes poderiam ter acesso para exercer,
na prática, a coleta de fósseis (LOPES, 2006). Durante o evento,
a importância de trabalhos semelhantes envolvendo turismo
paleontológico e educação ambiental realizadas em Peirópolis é
destacada, valorizando as atividades propostas. Outro exemplo,
voltado para alunos de universidades, é o Programa de Treinamento
de Estudantes Universitários (PROTEU), que se apresenta como
um curso caracterizado pelo aprofundamento em Paleontologia e
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O público do ensino básico é um dos principais
alvos de projetos envolvendo paleontologia urbana. Adaptada
para um percurso pedagógico, utilizando esses espaços como
ambientes não formais de ensino. É definido um trajeto
educacional, com o auxílio de fichas e outros recursos didáticos,
confeccionadas pelos professores e paleontólogos. Essas
atividades são trabalhadas de forma integrada aos currículos
escolares e também ao contexto disciplinar, envolvendo História,
Arte, Educação Visual, entre outros (SILVA; CACHÃO, 1998).
Alguns dos conteúdos programáticos trabalhados são os tipos
de rochas e minerais, ambientes e processos de formação, idade,
deformação etc. (no eixo de Geologia) e temas como principais
grupos de fósseis, sistemática e taxonomia, tafonomia,
paleobiologia, paleoambientes (no eixo de Paleontologia). A
prática da Paleontologia urbana ocorre também em outras
cidades portuguesas além de Lisboa, como Faro, Lagos e
Tavira. Os projetos consolidaram-se a partir de trabalhos de
formação de operadores turísticos e guias-interpretes como
monitores. Também editou-se três livros bilíngues como forma
de consolidar os saberes geocientíficos no meio turístico local
(RODRIGUES. AGOSTINHO; MANTEIGAS, 2014).
Identificaram-se grandes mudanças em relação
à postura e visão dos participantes acerca dos monumentos
e suas constituições rochosas, pois os mesmos passaram a
interpretá-los como instrumentos de grande valor cultural e
científico (RODRIGUES. AGOSTINHO; MANTEIGAS, 2014).
Os trabalhos realizados com paleontologia urbana contribuem
para a origem e diversificação da oferta turística sob a ótica
científica em regiões onde esses trajetos teriam alcance não
apenas turístico, mas educacional e econômico.
Check-out2: problemáticas, desafios e perspectivas
Apesar do grande potencial turístico da Paleontologia
existente no Brasil e no mundo, este segmento ainda se encontra
pobremente reconhecido e difundido (STRAPASSON;
NITSCHE; GOMES, 2015). No site da CAPES sobre as
publicações relacionadas aos temas Turismo e Paleontologia e
Geoturismo e Paleontologia constavam apenas treze artigos. Ao
analisar o conteúdo dos artigos foi constatado que parte dos
estudos não tinham por foco a atividade turística: o turismo
paleontológico é abordado de forma indireta, não sendo o
assunto fundamental da discussão (STRAPASSON; NITSCHE;
GOMES, 2015).
Entre as principais preocupações das instituições que
estão à frente de projetos que envolvem turismo paleontológico
destacam-se políticas e medidas necessárias à proteção da
integridade dos fósseis e investimentos na proteção e resguardo
da geodiversidade, que consiste em fenômenos e processos
ativos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, fósseis,
solos e outros depósitos superficiais (RIBEIRO et al. 2011). As
diversas localidades de comprovado potencial paleontológico
devem ser protegidas. Um bom exemplo a ser seguido é o da
unidade de conservação integral denominada Monumento
Natural de Peirópolis que, em consonância com a Lei do
Sistema Nacional das Unidades de Conservação (SNUC),
proíbe determinantemente quaisquer atividades que não
sejam a pesquisa, ensino, divulgação e turismo paleontológico,
além daquelas tradicionalmente ligadas à economia da região
(RIBEIRO et al. 2011).
A preservação ambiental é de extrema importância,
principalmente para regiões de geoturismo próximas às grandes
mineradoras, sendo necessário um controle das técnicas de
extração e moagem do recurso mineral. Isso inclui um prévio
estudo dos impactos ambientais, projetos de reabilitação
da área com o término das atividades de extração mineral,
inserção da mineração no planejamento territorial e até mesmo
incentivos financeiros aos trabalhadores das pedreiras para que
se interessem em encontrar fósseis. Outras normas específicas
podem ser definidas para cada região. Isso aumentaria a
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possibilidade de preservação ambiental, implicando não somente
na salvaguarda do patrimônio fossilífero, mas também impedindo
que fósseis sejam comercializados de maneira ilegal (SANTOS.
CARVALHO, FERNANDES, 2010).
A cidade de Peirópolis é um modelo para a integração
econômica entre a mineração e as pesquisas paleontológicas. O
distrito vem administrando racionalmente e de forma integrada e
produtiva os interesses científicos, turísticos, culturais e ambientais.
É um exemplo a ser seguido em áreas que tenham potencial fossilífero
especialmente no que diz respeito ao diálogo com a comunidade
local, como afirmam os pesquisadores no Anuário do Instituto de
Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro:
“A população de Peirópolis teve grande influência
na decisão da paralisação da mineração na serra do Veadinho.
Por ser pequena, rapidamente a comunidade criou identidade
com o patrimônio paleontológico e se conscientizou sobre a
importância da preservação dos fósseis como solução para o
fim dos impactos ambientais gerados pela mineração.”
Santos, W. F. S.; Carvalho, I. S.; Fernandes, A. C. S., 2010.
Um exemplo de problemática que afeta a conservação
do patrimônio paleontológico é o que ocorre com o Geopark
Araripe e, de modo geral, com toda a região da bacia do Araripe,
no Ceará. No decorrer das últimas décadas o comércio de fósseis
revelou-se uma grande ameaça ao patrimônio paleontológico da
região, mesmo ocorrendo de forma ilegal no país. Como qualquer
transação comercial, a venda de fósseis está relacionada com a
oferta e procura dos mesmos e o ambiente de oferta está inserido
em um local de realidade socioeconômica precária, cuja população
dificilmente irá reconhecer o valor dos fósseis como patrimônio
local. A procura ocorre devido ao grande valor científico e estético
que estes fósseis possuem o que acaba atribuindo aos mesmos um
alto valor econômico. Grande parte dessas comercializações da bacia
do Araripe estão relacionadas às explorações de calcário laminado,
comum na região. Os compradores e revendedores são de diversas
origens, inclusive das comunidades locais. Entretanto, os fósseis de
maior valor comumente acabam saindo ilegalmente do país para
serem vendidos a altas cifras em países ricos, como Alemanha e
Japão. A ausência de fiscalização com os recursos necessários e a
existência de lacunas na legislação vem facilitando estas atividades
ilícitas, como discutido por pesquisadores em artigo ao Boletim
Paranaense de Geociências:
“A única regulação sobre fósseis não está
enquadrada no Código de Mineração nem na lei de
patrimônio cultural, mas sim numa lei especial (Decreto
Lei 4.146/42) que não estabelece nenhum regime para além
de definir a competência do órgão responsável pelo setor
mineiro nacional para fiscalizar e autorizar a extração de
fósseis com fins científicos. Segundo o Decreto-Lei 4.146/42,
os fósseis estão sob fiscalização do Departamento Nacional
de Produção Mineral (atual Agência Nacional de Mineração),
uma vez que estes integram os bens e riquezas do solo que
compõem o domínio da União mas, ao mesmo tempo, são
considerados como bens integrantes do patrimônio cultural,
onde a lei confere a fiscalização ao órgão competente
(IPHAN).”
Vilas Boas, M.; Brilha, J. B. R.; Lima, F. F. 2013.
Para Henriques (2007), a importância de práticas cotidianas
de conservação do patrimônio paleontológico contribui para que
se conheça o contexto excepcional da fossilização e a relevância do
registro fóssil para a compreensão da história da vida na Terra, o
que tem implicações para o futuro do planeta. A melhor estratégia
para programas de desenvolvimento sustentável, principalmente
para a conservação de geoparques e sítios fossilíferos importantes,
é a promoção do paleoturismo atrelado à educação, investindo
na sensibilização das comunidades e no desenvolvimento do
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sentimento de patrimônio, ou seja, de algo pertencente àqueles
cidadãos e é, portanto, de seu interesse e responsabilidade e para o
seu próprio benefício.
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Entendendo o sistema imune
stamos sob constante exposição a uma série de agentes danosos, tornando,
assim, necessária a existência de um sistema capaz de nos defender das ameaças do
mundo externo, sendo esse o contexto para o surgimento do sistema imune. O sistema
imune é conhecido por ser um complexo conjunto de células, tecidos e moléculas que têm
como função realizar a manutenção da homeostase e é, quando bem desenvolvido, capaz de
defender nosso organismo de microrganismos infecciosos, macromoléculas e pequenos agentes
extrínsecos, permitindo um reconhecimento entre o próprio e o não próprio (SATTLER, 2017).
O nosso sistema imune é comumente dividido em duas partes: imunidade inata e
imunidade adaptativa. A imunidade inata constitui a primeira linha de defesa do nosso corpo,
provendo uma resposta rápida e de baixa especificidade, sendo componentes desta: barreiras físicas
e químicas, como a pele e as mucosas; moléculas, tais como o sistema complemento; e células,
dentre as quais temos neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, células dendríticas e células natural
killer. A imunidade adaptativa por sua vez possui como principais componentes as células B e T,
mediadoras das imunidades humoral e celular, conferindo uma resposta mais específica embora
relativamente demorada ao agente invasor (MARSHALL et al., 2018). É importante pontuar
que esses dois tipos de imunidade não são mutuamente excludentes, atuando sempre de forma
conjunta no combate a possíveis ameaças ao organismo (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015).
Apesar de o sistema imune possuir a responsabilidade de manter o equilíbrio e defender
todo o organismo, a nossa imunidade está sujeita a alterações, em certos casos decorrentes
de fatores como doenças autoimunes e agentes supressores de respostas imunológicas
(ELFAKI, 2014; MARSHALL et al., 2018). Além disso, o sistema imune também se encontra
vulnerável a mais um agente poderoso e inevitável: o envelhecimento (PAWELEC, 2018).
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Quando o sistema imune envelhece

IMUNIOLOGIA

Aprendemos desde cedo que um dos processos
naturais da vida é o envelhecimento. Biologicamente, uma
série de consequências estão associadas à idade, entre estas,
físicas e fisiológicas. No que tange a nossa fisiologia, um dos
aspectos mais marcantes é o aparente remodelamento do
sistema imune, tornando-nos suscetíveis a diversas doenças. A
imunossenescência, como é chamado esse processo, compreende
uma série de mudanças e desregulações dos componentes da
imunidade levando a uma inabilidade na resposta (FUENTES et
al., 2017). Uma das principais constatações dos pesquisadores é
de que, na imunossenescência, tanto a imunidade inata quanto
a imunidade adaptativa são afetadas (AGARWAL; BUSSE, 2010;
DELAROSA et al., 2006). É igualmente importante destacar que
este não é um processo isolado, resultado de falhas pontuais em
proteínas, genes ou células, e sim um evento sinérgico na qual
diversos componentes do organismo possuem uma parcela de
contribuição (POLAND et al., 2014).
Infecções, doenças autoimunes e cânceres figuram
como as principais consequências da imunossenescência
(AGARWAL; BUSSE, 2010). Além disso, constantes inflamações
também são atribuídas ao envelhecimento e às mudanças do
sistema imune, condição essa denominada “inflammaging”
(AKHA, 2018; FRANCESCHI; CAMPISI, 2014). Por outro
lado, uma menor efetividade da imunidade em decorrência do
envelhecimento não ocasiona somente doenças, um sistema
imune frágil também pode apresentar dificuldades quanto a uma
resposta frente a vacinas, acarretando em uma prevenção não
adequada (BORASCHI; ITALIANI, 2014).

A imunossenescência inata e adaptativa
Como previamente apontado, a nossa imunidade
é dividida entre imunidade inata e adaptativa, estando ambas
envolvidas no processo de imunossenescência. Dentre seus
componentes, as células e seus produtos podem sofrer alterações
em decorrência do envelhecimento. Todas essas mudanças são
bem documentadas, embora possam existir, ainda, debates
acerca da ocorrência, de fato, de algumas dessas alterações. No
presente artigo serão destacados os tipos celulares mais bem
explorados e definidos do sistema imune, são eles: neutrófilos,
macrófagos, natural killer, células dendríticas, células B e células
T.
Neutrófilos
Uma das mais bem estudadas células da imunidade
inata são os neutrófilos, que desempenham uma função bem
estabelecida principalmente no contexto das infecções. Ações
como a produção de citocinas1, fagocitose2, liberação de espécies
reativas de oxigênio (ROS) e das armadilhas extracelulares de
neutrófilos (NETs), são caracterizadas como as principais armas
do arsenal disponível destas células no combate a patógenos
(TENG et al., 2017). Com o avanço da idade, foi constatado
que tais mecanismos de defesa dos neutrófilos são reduzidos,
contribuindo para a elevada susceptibilidade de indivíduos
idosos a infecções (TSENG; LIU, 2014). Foi observado que a
produção de ROS e NETs sofrem um declínio, sendo associado,
possivelmente, a falhas nos mecanismos de sinalização entre
componentes envolvidos em ambos os processos (HAZELDINE
et al., 2014). Ademais, os neutrófilos também podem ter a sua
migração para os sítios infecciosos prejudicada com a idade,
pois a quimiotaxia3 se encontra reduzida em idosos (WILSON
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et al., 2017). Funções como a fagocitose ainda apresentam
certo desencontro de informações, entretanto muitos autores
acreditam que também ocorra um declive dessa atividade com a
idade, muito em função de mudanças e reduções em receptores
necessários a esse processo (WESSELS et al., 2010).

		 Macrófagos
Outro componente celular da imunidade inata são os
macrófagos, com a sua origem a partir da diferenciação de outras
células circulantes no sangue, os monócitos. A principal função
desempenhada pelos macrófagos é a fagocitose, mas não a única.
Essas células também são capazes de exercer a neutralização de
fragmentos celulares e de produzirem citocinas e quimiocinas4
que atuam no recrutamento de outras células, como neutrófilos
e linfócitos (VAROL; MILDNER; JUNG, 2015). Os macrófagos
possuem um papel importante no processo inflamatório, no
qual podem atuar tanto na estimulação quanto na regulação
e resolução do mesmo. A depender do estímulo que essas
células recebem o seu perfil de resposta muda, pelo qual estas
podem ser divididas em duas subpopulações: macrófagos M1 e
macrófagos M2. Os macrófagos M1 possuem uma resposta mais
centrada na produção de citocinas pró-inflamatórias realizando
uma atividade mais citotóxica, enquanto que os macrófagos M2
têm ação reparadora através da produção de citocinas como IL10 e TGF-β (DACE; APTE, 2008). Ainda não estão totalmente
claros os efeitos do envelhecimento nas funções dos macrófagos,
com muitas pesquisas apresentando resultados contrastantes
(ALBRIGHT et al., 2016; MAIJÓ et al., 2014). Estudos conduzidos
em camundongos mostraram redução na produção de citocinas
pelos macrófagos, enquanto que estudos feitos com macrófagos
humanos mostraram um aumento na concentração destas,
especialmente citocinas pró-inflamatórias (AGARWAL; BUSSE,
2010). Acredita-se que possa haver um aumento na produção
destas citocinas em decorrência do envelhecimento, dentre as
quais algumas produzidas pelos macrófagos como IL-6 e TNF-α
(DACE; APTE, 2008). Seu consequente aumento em indivíduos
idosos levaria a uma condição chamada “inflammaging”,
caracterizada como uma inflamação sistêmica, persistente e de
baixo grau (AKHA, 2018; BAYLIS et al., 2013; FRANCESCHI;
CAMPISI, 2014; FULOP et al., 2018). Contudo, estudos também
mostram que macrófagos envelhecidos possuem uma troca no
seu perfil, com estes mudando de uma atividade pró-inflamatória
para um fenótipo anti-inflamatório, com aumento na produção
de IL-10 (DACE; APTE, 2008).		
		

Natural killer

As células natural killer (NK) compreendem um
grupo de células que atuam na imunidade inata, na qual
possuem os papéis de reconhecimento e eliminação de células
infectadas por vírus e células tumorais. A eliminação desses
constituintes anormais ocorre pela liberação de proteínas de
atividade citotóxica, como perforinas e granzimas, armazenadas
em grânulos no citoplasma. As células NK também apresentam
a capacidade de modular a resposta imunológica em razão das
citocinas e quimiocinas produzidas por estas, dentre as quais
temos IFN-Υ, TNF-α, IL-10 e IL-13 (CAMPBELL; HASEGAWA,
2013; FAURIAT et al., 2009; ZHANG; TIAN, 2017). Como
atuantes no combate a células infectadas por vírus, a
imunossenescência das células NK é consequentemente atribuída
como um dos principais responsáveis pela maior incidência de
infecções virais observadas em indivíduos idosos (HAYHOE et
al., 2010). Classicamente, as células NK são divididas em dois
subconjuntos (CD56LO e CD56HI), fato baseado principalmente
na função e perfil de seus receptores, ambos os quais podem ser
afetados pelo envelhecimento (GUILLEREY; HUNTINGTON;
SMYTH, 2016; MAIJÓ et al., 2014;YIN; DI; BIAN, 2018).

		

Células dendríticas

Embora comumente atribuída como constituinte da
imunidade inata, as células dendríticas representam muito mais
um ponto de comunicação entre a imunidade inata e adaptativa.
As células dendríticas podem ser dividas em três subtipos,
baseados na expressão de certos marcadores e produtos: temos
as células dendríticas convencionais ou clássicas (cDC1 e cDC2)
e as células dendríticas plasmocitóides (pDC) (GUILLIAMS et
al., 2014). A apresentação de antígenos5 é, reconhecidamente,
a principal função das células dendríticas, colocando-as como
figuras necessárias na indução de respostas imunes antígenoespecíficas (BANCHEREAU et al., 2000; MELLMAN, 2013;
SCHUURHUIS et al., 2006). Dados conflitantes
acerca de mudanças na proporção de células
dendríticas também foram reportados,
entretanto, diversos estudos apresentaram
uma constância de números e fenótipos
destas células representando uma
aparente indiferença entre indivíduos
jovens e idosos (AGRAWAL et al.,
2007; GUPTA, 2014). Por outro
lado, com o envelhecimento,
a produção de citocinas próinflamatórias pelas cDCs sofre um
aumento, em contraste com uma
redução de IFN tipo I pelas pDCs,
que são produzidos em resposta
a infecções virais. A fagocitose é a
primeira etapa da apresentação de
antígenos pelas células dendríticas para
os linfócitos T (GUPTA, 2014). Com a
fagocitose, é realizada uma amostragem
de antígenos próprios e não próprios que, por
sua vez, ditam a resposta das células dendríticas. Foi
constatado que o envelhecimento pode provocar falhas nesse
processo, consequentemente assim associado a uma ineficiência
na apresentação de antígenos (AGRAWAL et al., 2007). Esse
resultado é atribuído como uma das possíveis causas para a
elevada susceptibilidade a doenças autoimunes pelos idosos,
embora sejam necessários mais estudos a respeito (WONG;
GOLDSTEIN, 2013).

disseminados via sangue; e células B foliculares, caracterizadas
como grupo mais abundante sendo encontradas nos folículos
linfóides do baço e linfonodos (EIBEL et al., 2014; NUTT et al.,
2015; PIEPER; GRIMBACHER; EIBEL, 2013; VALE et al., 2015).
A função primordial das células B é a produção de anticorpos6
em resposta a um determinado antígeno, sendo esta uma peça
fundamental no contexto das vacinas. Os subconjuntos de células
B respondem a esses antígenos de modo diferente, em que, as
células B-1 e as células B da zona marginal podem ser ativadas
e produzem anticorpos independentemente da participação de
células T, enquanto que as células B foliculares possuem uma
ativação mais dependente de células T (NUTT et al., 2015). As
células B foliculares possuem uma maior ênfase no contexto de
produção de anticorpos uma vez que sua comunicação com as
células T proporciona sua ativação, expansão e diferenciação
em células plasmáticas secretoras de anticorpos e células de
memória (EIBEL et al., 2014; NUTT et al., 2015; VALE et al.,
2015).

Foi constatado que, com o envelhecimento,
ocorre um declínio de precursores das células B na medula
óssea, possivelmente em razão de mudanças na expressão de
determinados genes pelas células hematopoiéticas (KURANDA
et al., 2011; PANG et al., 2011), como consequência observandose um declínio no número de células B (FRASCA;
BLOMBERG, 2009). Outra possível causa seria
mudanças no microambiente da medula óssea,
decorrente de um decréscimo na secreção
de citocinas, segundo outros autores
(MONTECINO-RODRIGUEZ;
BERENT-MAOZ;
DORSHKIND,
2013; PRITZ; WEINBERGER;
G RU B E C K - LOE B E N ST E I N ,
2014). Uma vez que existe uma
estreita relação entre células
B, produção de anticorpos e
vacinas, também foi observado
que a efetividade das mesmas se
encontra menor em indivíduos
idosos, principalmente contra o vírus
Influenza. A este resultado atribuise uma série de fatores: diminuição
na produção de anticorpos, defeitos nas
células B de memória e células plasmáticas;
e defeitos intrínsecos tais como na enzima
AID (activation-induced cytidine deaminase),
responsável pela troca de classes das imunoglobulinas e no
fator de transcrição E47, importante para o desenvolvimento
das células B (FRASCA; BLOMBERG, 2009; FRASCA et al.,
2016). Deficiências nas células de memória associadas ao
envelhecimento também são atribuídas a uma maior incidência
de infecções por Streptococcus pneumoniae em idosos (SHI et
al., 2005). Estudos com camundongos também relataram um
possível efeito do envelhecimento na produção de anticorpos
mediada por células T, na qual uma redução na expressão da
		
Células B
proteína CD40L, necessária para maturação das células B, em
As células B são notáveis membros do sistema imune decorrência da idade, tenha originado tais resultados (EATON
adaptativo e fundamentais contra a defesa de patógenos através et al., 2004).
da imunidade humoral. O precursor das células B deixa a
medula óssea e migra para o baço onde acontece a formação de
seu principal receptor, o BCR, por meio do rearranjo de genes
e expressão de proteínas, seguido de um processo seletivo de
modo a autenticar sua não reatividade contra antígenos próprios.
A partir de então, há a formação dos diferentes subconjuntos
de células B no baço: células B-1 que, por localizaremse principalmente nas mucosas e nas cavidades pleural e
peritoneal, desempenham papel importante na vigilância dos
tecidos que possuem maior potencial de infecção; células B
da zona marginal, posicionadas na região marginal do baço,
o que permite uma identificação mais eficiente dos antígenos

“O papel do microbioma na conservação de anfíbios e répteis tem sido fundamental para identificar lacunas
para alcançar uma abordagem
de conservação de organismos macroscópicos”
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Uma das mudanças que ocorrem é referente à proporção de
cada subconjunto, comumente atribuída ao reduzido número
de precursores produzidos pela medula óssea (HAZELDINE;
HAMPSON; LORD, 2012; HAZELDINE; LORD, 2013;
SOLANA; TARAZONA; SOLANA, 2018). A citotoxicidade
mediada pela liberação do conteúdo dos grânulos das células
NK e um possível efeito do envelhecimento ainda se encontra
sob discussão, com alguns autores demonstrando declínio nessa
função com a idade, enquanto outros apresentam um aumento
ou até mesmo nenhuma mudança (HAZELDINE; LORD, 2013).

ARTIGOIMUNIOLOGIA

		 Células T
Outro componente da imunidade adaptativa são as
células T. Elas são formadas na medula óssea e seguem para
seu processo final de maturação no timo. Aqui ocorre então
o rearranjo do receptor de célula T (TCR), seleção positiva de
células não autorreativas e expressão dos co-receptores CD4 ou
CD8 (BLOM; SPITS, 2006; STARR; JAMESON; HOGQUIST,
2003). As funções das células T são diversas e, em suma,
são definidas a partir da sua ativação mediada por células
apresentadoras de antígeno. A característica da apresentação
do antígeno para a célula T irá ditar o fenótipo que a célula irá
adquirir, onde os principais componentes nesse processo são: o
TCR e seus co-receptores CD4 ou CD8, o complexo principal
de histocompatibilidade7 (MHC) e a natureza do antígeno
apresentado (exógeno ou endógeno). Após a ativação, são
formados diversos subtipos de células (melhores definidos em
camundongos), dentre os quais temos: as efetoras derivadas
de células T CD4: Th1, Th2, Th9, Th17 e Th22 (COSMI et al.,
2013), definidas pela expressão de citocinas pró-inflamatórias,
reguladoras e promotoras de ativação de células B (EAGAR;
MILLER, 2019); e as células T CD8, que possuem como principal
função efetora a eliminação de células infectadas e, quando
plenamente ativadas, recebem o nome de linfócitos T citotóxicos
(CTLs) (ACTOR, 2014).
As células T são uma das principais células afetadas
pelo envelhecimento. Como já abordado, o desenvolvimento das
células T ocorre no timo, o qual, entretanto, naturalmente atrofia
com o tempo (STEINMANN; KLAUS; MULLER-HERMELINK,
1985), sendo variadas as razões por trás dessa atrofia (CEPEDA;
GRIFFITH, 2018). Como consequência, uma redução de
células T nos indivíduos é observada (CEPEDA; GRIFFITH,
2018; FERRANDO-MARTÍNEZ et al., 2010; MORO-GARCÍA,
2013). A frequência de precursores das células T CD8 é objeto
de discussão entre pesquisadores, embora alguns acreditem
que esta possa sofrer uma redução com a idade (FERRANDOMARTÍNEZ et al., 2010; JERGOVIC; SMITHEY; NIKOLICHSUGICH, 2018; VESCOVINI et al., 2013). Contudo, infecções
por citomegalovírus atuam na expansão de células T CD8 em
indivíduos idosos, assim como um consequente aumento
de células T CD8 de memória (DELAROSA et al., 2006;
JERGOVIC; SMITHEY; NIKOLICH-SUGICH, 2018; MAIJÓ et
al., 2014). Aliado a um aumento no número de células T CD8
de memória, também foi observado um aumento de citocinas
pró-inflamatórias, sugerindo uma relação com a condição de
“inflammaging” (ZANNI, 2003).
Para as células T CD4, por sua vez, já foram
observadas alterações em componentes necessários à ativação
e proliferação da célula, porém a estas é associado um perfil
mais resistente a mudanças em decorrência do envelhecimento
do que as células T CD8 (MORO-GARCÍA, 2013). A exemplo,
temos as células T CD4 com função reguladora que não são
afetadas negativamente pelo mesmo (HAYNES; MAUE, 2009).
Contudo, embora possa ser atribuída uma maior resistência a
essas células, resultados divergentes podem ser observados.
Uma menor propensão à diferenciação em células efetoras em
razão do envelhecimento é estabelecida como um dos principais
fatores para respostas reduzidas ou ineficientes por parte das
células T CD4 (EATON et al., 2004; HAYNES; MAUE, 2009;
MAUE et al., 2009; ZHANG; BRAHMAKSHATRIYA; SWAIN,
2014). Outro ponto de alteração são as vias de sinalização das
células. Larbi et al. (2011) listam uma série de vias de sinalização
que são alteradas em consequência do envelhecimento, com uma
das principais, envolvendo a redução na expressão das moléculas
co-estimulatórias de CD28, necessárias para diferenciação e
proliferação das células T CD4.
Em geral, o entendimento da relação entre o
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envelhecimento e seus efeitos sob as células T representam um
ponto de muito debate, contudo há uma certa tendência por parte
dos pesquisadores em considerar a imunossenescência como
fator chave para ineficiência da imunidade celular em idosos.
Doenças associadas a imunossenescência
Diversas enfermidades podem ser associadas
à imunossenescência, podendo estar relacionadas ao seu
desencadeamento ou serem agravadas com seu desenvolvimento.
Numerosos estudos demonstram que o processo de
envelhecimento imunológico é considerado uma das principais
causas de doenças relacionadas ao avanço da idade, incluindo
inflamação crônica de baixo nível, maiores taxas de infecção,
doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, metabólicas
e até mesmo câncer, o que explica a grande incidência dessas
alterações de saúde em populações mais velhas (FULOP et al.,
2010; FULOP et al., 2018; FUENTES et al., 2017).
Por afetar todos os aspectos da resposta imunológica, a
imunossenescência pode acarretar em uma série de desequilíbrios,
como reações inflamatórias, resistência à apoptose, desequilíbrios
microambientais, instabilidades cromossômicas e diminuição
da vigilância imunológica. Todos esses fatores facilitam o
aparecimento de um processo carcinogênico (FULOP et al.,
2010). Os cânceres são, no início de seu desenvolvimento, ditos
imunogênicos, ou seja, capazes de causar uma resposta imune.
Sendo assim, o sistema imunológico é, por meio de um processo
denominado imunovigilância, capaz perceber sua formação e
deter sua gênese. As diminuições da competência e da vigilância
imunológica causadas pelo avanço da idade permitem que
esses processos carcinogênicos ‘passem batidos’ e favoreçam os
mecanismos de escape tumoral, nos quais as células cancerosas
são capazes de driblar o sistema imunológico para que não sejam
reconhecidas e eliminadas (PAWELEC; DERHOVANESSIAN;
LARBI, 2010). Cabe destacar que apesar de poder contribuir com
o processo de carcinogênese, a imunossenescência não deve ser
considerada como causa única do aparecimento de um câncer
em indivíduos idosos, sendo necessária sempre uma avaliação
acerca da existência de influências de fatores ambientais e
fisiopatológicos. Sendo assim, os caminhos que ligam o câncer
e o processo de imunossenescência ainda são considerados
contraditórios (PAWELEC; DERHOVANESSIAN; LARBI, 2010;
MALAGUARNERA et al., 2001).
Além da relação com o câncer, a imunossenescência
também é capaz de desencadear processos autoimunes, ou seja,
quando as células da imunidade reconhecem e atacam células
próprias de maneira indevida. Ambos os casos podem estar
relacionados com o aumento do número de células regulatórias
na circulação dos indivíduos com idade avançada, as quais têm
como função suprimir a atividade das células imunes, deixando
o indivíduo suscetível a uma série de agentes lesivos (BUENO;
SANT’ANNA; LORD, 2014).
Em alguns casos, certas infecções são descritas
como promotoras do processo de envelhecimento das células
imunes, como é o caso do Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV). A infecção pelo HIV, por acometer os componentes
do sistema imunológico como células T CD4+, macrófagos e
até mesmo células dendríticas e possui forte correlação com o
processo de imunossenescência (FULOP et al., 2018). Ainda
não se sabe, contudo, como essa associação ocorre exatamente,
havendo contradições quanto aos modelos que propõem que
a mesma acelera o envelhecimento, sendo necessários novos
estudos que estudem essa relação. Assim também ocorre com
o citomegalovírus (CMV). Como a taxa de infecção por CMV
aumenta com a idade na maioria dos países, tem sido sugerido
que ela estimula ou pelo menos exacerba a imunossenescência.
Estudos comprovaram que a infecção desse vírus reduz a relação

Tratamentos, rejuvenescimento do sistema imune e
perspectivas
Ao longo do artigo, foram mostrados diversos
problemas associados ao declínio do sistema imune em razão
do envelhecimento. Uma vez apresentados os alvos, o desafio
dos pesquisadores agora são as estratégias a serem empregadas
com o intuito de atenuar os efeitos da imunossenescência.
Sabemos que a alimentação possui uma importante associação
com a imunidade dos indivíduos (CALDER, 2013). Assim,
diversos estudos buscaram entender o papel da nutrição sob esse
declínio das respostas imunes em função da idade. Pesquisadores
analisaram os efeitos de probióticos8 em respostas imunes e
observaram que estes podem induzir uma estimulação de células
dendríticas e células T em indivíduos idosos (YAQOOB, 2016),
assim como aumento da responsividade de neutrófilos contra
bactérias (MAIJÓ et al., 2014). Micronutrientes como a vitamina
E também possuem atividade estimulante, como na produção de
citocinas (BELISLE et al., 2008), enquanto que a suplementação
de zinco e carotenóides pode atuar na ativação de células T e
células NK, respectivamente (MAIJÓ et al., 2014). Deste modo,
percebemos que uma abordagem nutricional fornece uma ótima
alternativa de tratamento contra a imunossenescência, porém
estudos complementares são sempre necessários.
Embora teoricamente atrativo, o rejuvenescimento
do sistema imune ainda figura como algo incerto no tocante
à aplicação clínica. A gênese dos componentes celulares do
sistema imune se dá na medula óssea e um rejuvenescimento
dos precursores parece uma alternativa interessante. Um método
a ser utilizado pode ser o transplante de medula. Contudo,
diversos problemas são associados a esse procedimento e à
imunossenescência, por muito o tornando inviável (HEINBOKEL
et al., 2013). Entretanto, outra alternativa é a indução de células
tronco para formação de precursores de células do sistema
imune (AKUNURU; GEIGER, 2016). Essas células tronco são
reprogramadas geneticamente e têm suas sequências repetitivas
de nucleotídeos localizadas no final dos cromossomos alongadas,
um processo denominado “envelhecimento reverso” (STAHL;
BROWN, 2015). Esse tratamento abre caminho para investigações
acerca de componentes genéticos da imunossenescência, a fim
de se obter uma resposta intrínseca por trás deste, possibilitando
também novos tratamentos.
Os tratamentos contra a imunossenescência também
abrangem as vacinas. Uma vez que essas apresentam baixa eficácia
diante do envelhecimento (POLAND et al., 2014), algumas das
estratégias fundamentais adotadas são: aumento na dosagem de
antígenos nas vacinas, com a finalidade de melhorar a entrega
destes pelas células apresentadoras de antígenos para as células
B; utilização de adjuvantes9, para aumentar o influxo de células
apresentadoras de antígenos nos sítios de vacinação; e mudanças
na rotas de administração da vacina, partindo do princípio da
variedade de componentes do sistema imune em determinadas
regiões do corpo buscando uma intensidade maior da resposta
(BORASCHI; ITALIANI, 2014). Além disso, a caracterização
e marcação de moléculas necessárias em vias de sinalização de
diferentes células do sistema imune pode igualmente representar
um artifício para tratamento da imunossenescência (FULOP et
al., 2016).
O

timo,

como

importante

órgão

para

desenvolvimento das células T, também é alvo de estratégias de
tratamento. O rejuvenescimento desse órgão pode representar
uma saída para o problema da redução dos precursores de
células T em decorrência da sua involução com o tempo.
Hormônios são um dos principais recursos em abordagem, na
qual estudos já demonstraram um aparente rejuvenescimento
do timo em razão do aumento da proporção de hormônios,
levando à restauração da sua estrutura, além de normalização
na maturação das células T. Citocinas e fatores de crescimento
também foram relatados como atuantes na normalização
do timo (HOLLAND; BRINK, 2009; VENTEVOGEL;
SEMPOWSKI, 2013).
		 Conclusão
O envelhecimento é um processo complexo e
caracterizado como o mecanismo natural que gera o estado
de desequilíbrio dos organismos vivos, levando-os à morte.
Compreender os pormenores e efeitos desse processo
sobre o sistema imune é fundamental, pois as alterações e
desregulações das respostas imunes apresentadas em idosos
constituem uma das principais causas de morbidade entre
os mesmos. Assim, o entendimento da imunossenescência
representa uma ferramenta necessária para busca de soluções
terapêuticas que resultem em uma resolução de doenças
associadas à idade. As abordagens de tratamento aqui
apresentadas fornecem perspectivas animadoras, entretanto
como sempre, investigações mais profundas são necessárias,
possivelmente integrando outros campos e métodos,
possibilitando uma diminuição nas taxas de mortalidade e um
consequente aumento na expectativa de vida.

Glossário
1: proteínas que medeiam reações imunes e inflamatórias.
2: processo de ingestão ou englobamento de células, partículas
ou fragmentos celulares por células vivas.
3: movimento de células guiadas por um gradiente de
concentração química.
4: citocinas que estimulam a quimiotaxia de leucócitos.
5: uma molécula que se liga a um anticorpo ou a um receptor
de célula T (TCR).
6: glicoproteína produzida por linfócitos B que liga-se a
antígenos com grande grau de afinidade e especificidade.
7: conjunto de genes responsáveis por codificar proteínas de
membrana que reconhecem e apresentam antígenos próprios
e não próprios para as células do sistema imune adaptativo.
8: produtos alimentares que contém em sua composição
microrganismos vivos benéficos.
9: substância que colabora/reforça a ação de um determinado
medicamento.
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entre número de células T helper e células T citotóxicas, eleva os
níveis de IL-6 (citocina pró-inflamatória) no plasma e diminui a
resposta à vacinação contra Influenza. Esses dados sugerem que
sinais rudimentares de senescência imunológica já podem ser
observados em adultos jovens infectados por CMV. No entanto, a
associação direta entre o citomegalovírus e a imunossenescência
ainda permanece sob debate (SOLANA et al., 2012).
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