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Introdução 

 

O projeto “Análise diagnóstica laboratorial de indivíduos da comunidade 

Mackenzista  e da população assistida do entorno para promoção da saúde e 

fins epidemiológicos” consistiu de 3 sub-projetos cujos objetivos,  inicialmente 

propostos,  foram: 

a) Laboratório clínico na assistência pré-natal de gestantes e promoção da 

saúde da comunidade Mackenzista 

 

Pesquisadora responsável:  Profa Profa. Dra. Yoshimi Imoto Yamamoto  

 

b) Identificação de Streptococcus β-hemolítico do grupo B (SGB) em 

gestantes, através da polimerase chain reaction e do cultivo, e 

determinação de cepas resistentes à tetraciclina e eritromicina através de 

técnicas moleculares 

 

Pesquisadora responsável:  Profa. Dra. Regina Ayr Flório da Cunha 

 

c) Estudo do polimorfismo Pro 12Ala do gene PPAR-g2 e a suscetibilidade 

para o diabetes 

 

      Pesquisadora responsável:  Profa. Dra. Ana Paula Pimentel Costa  

 

Em virtude da dificuldade em obter amostras de gestantes como foi proposto 

inicialmente, os objetivos dos subprojetos 1 e 2 foram parcialmente modificados. No 

sub-projeto 1, as análises para promoção da saúde foram feitas somente com a 

comunidade da Universidade Mackenzie e do seu entorno  pelo fato de que as 

amostras provenientes de gestantes da Fundação Francisca Franco foram muito 

pequenas.  Dessa forma, foram estudadas amostras de estudantes e colaboradores 

da universidade, de ambos os sexos e de idades variáveis .  
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No segundo sub-projeto o estudo foi feito com as  cepas de Streptococcus já 

isoladas  de gestantes e cedidas pelo Laboratório do Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo.  

 

Dentro do sub-projeto 1, cujo principal   objetivo foi o de promover a saúde, 

foram realizados exames laboratoriais de hemograma e perfil lipídico com ênfase no 

diagnóstico precoce do diabetes e dislipidemias. Foi feito também um trabalho de 

alertar a comunidade acadêmica quanto à biossegurança no trabalho dos profissionais 

e estudantes da área de saúde enfatizando a necessidade da prevenção da hepatite 

B, convidando os estudantes a participarem do estudo da duração da imunidade 

contra hepatite B pós vacinação.  

 

Além dos aspectos preventivos e de promoção da saúde, foram realizadas 

dentro do sub-projeto 1  outras investigações de interesse epidemiológico e de 

melhoramento de testes  para diagnóstico.  

 

Dessa forma, foram executados  os seguintes estudos: 

 

 Estudo do perfil bioquímico e hematológico da população mackenzista 

para prevenção do diabetes e das dislipidemias 

 Avaliação da imunidade após vacinação contra Hepatite B mediante 

determinação quantitativa de anticorpos anti-HBs 

 Estudo da Soroprevalência da Hepatite A em universitários da grande 

São Paulo, SP, Brasil 

 Estudo da ocorrência de anticorpos IgG anti-rubéola em adultos maiores 

de 35 anos  do município de São Paulo, Brasil, 2009 

 Determinação do anticorpo antiestreptolisina O em estudantes de 18 a 25 

anos  do município de São Paulo, SP, Brasil 

 Análise comparativa de três testes imunoenzimáticos comerciais para 

detecção de IgG anti-Toxoplasma gondii 

 Determinação do HDL colesterol: comparação do método direto e de 

precipitação 

 Pesquisa de enteroparasitoses em crianças de 1 a 3 anos  de uma 

creche do município de São Paulo 
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Sub-projeto 2 

 

Streptococcus agalactiae: caracterização dos perfis de resistência à Eritromicina e 

Tetraciclina através do método de difusão em disco e da determinação dos genes de 

resistência tet K, L, M, e O e erm (A) ,erm (B), mre (A) e mef (A) através de técnicas 

moleculares.” 

 

Sub-projeto 3 

Estudo do Polimorfismo Pro12Ala do Gene PPAR-g2 e a suscetibilidade para o 

diabetes 

 

 

A seguir estão apresentados os relatórios dos trabalhos desenvolvidos e  os 

resumos que foram enviados para congressos e que estão aguardando parecer de 

aceite das respectivas comissões científicas.   
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Estudo do perfil bioquímico e hematológico da população 

mackenzista para prevenção do diabetes e das dislipidemias 

 

 

Introdução 

 

O diabetes e as dislipidemias são problemas de saúde pública no mundo todo. 

Fazem parte da síndrome denominada metabólica juntamente com a obesidade 

visceral e hipertensão, síndrome esta considerada atualmente como um conjunto de 

fatores responsáveis pelo aparecimento de doenças cardiovasculares (ALBERTI et al., 

2005; STERN et al, 2004; TOSCANO, 2004).  A partir da década de 80, começaram a 

relacionar a resistência à insulina, hiperglicemia, hipertensão, baixo HDL colesterol e 

aumento do LDL colesterol e a obesidade, mensurada pela circunferência abdominal e 

índice de massa corporal, como fatores de risco para doenças cardiovasculares.   

 

O aumento da incidência dessas doenças tem sido associado às mudanças do 

estilo de vida e do meio ambiente resultantes da industrialização, levando à 

obesidade, ao sedentarismo e ao consumo de uma dieta rica em calorias (TOSCANO, 

2004).  

 

Atualmente, no mundo todo, o diabetes  apresenta uma incidência  muito alta, 

tendo atingido 173 milhões em 2002 e com projeção de 300 milhões em 2030 segundo 

as diretrizes sobre diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2007). Essa 

epidemia tem atingido com maior intensidade países em desenvolvimento e com 

crescente proporção de pessoas jovens.  

 

O diabetes permanece assintomático por um longo periodo de tempo até ser 

diagnosticado e com agravante de que na época do diagnóstico já apresenta alta 

prevalência de complicações microvasculares.  É conhecido de que a mortalidade dos 

pacientes diabéticos decorre principalmente das doenças cardiovasculares (SHAAN, 

2004). 

 

Sendo a síndrome silenciosa, a hiperglicemia, a dislipidemia e a hipertensão 

assintomáticas, quanto mais precocemente detectarem esses fatores de risco, 

mediante exames de laboratório e consultas médicas, melhores serão os resultados  

para os pacientes.  



8 

 

Como foi salientado por Toscano (2004) devemos pensar em diferentes ações 

para diminuição da ocorrência do diabetes. As estratégias de intervenção para esta 

doença dependem de um conjunto de ações, iniciando pela prevenção primária; 

rastreamento e diagnóstico precoce através de exames laboratoriais de glicemia,  da 

garantia de acesso e  da utilização do serviço de saúde pela população; e por fim da 

qualidade do cuidado prestado pelos serviços de saúde.          

   

O diagnóstico precoce tem como objetivo iniciar as intervenções antes que a 

doença traga complicações. Assim, a identificação da síndrome metabólica tem 

possibilitado a adoção de práticas físicas para perda de peso, mudanças nos hábitos 

alimentares e o início de tratamentos farmacológicos em casos de dislipidemias 

resistentes e em caos de hipertensão. Exercícios físicos regulares como fazer 

caminhadas, nadar e correr produzem adaptações cardiovasculares que melhoram a 

capacidade muscular e têm demonstrado que reduzem os sintomas naqueles 

pacientes que já apresentam doença cardiovascular (THOMPSON et al, 2003). Os 

benefícios da redução de fatores de risco para doenças cardiovasculares são também 

percebidos em pacientes com diabetes, minimizando as complicações dessa doença.  

Dessa forma, é importante avaliar as alterações lipídicas juntamente com o 

rastreamento e diagnóstico precoce do diabetes, por meio de dosagens no sangue.  

Com o intuito de alertar para a importância do diagnóstico precoce do diabetes, este 

trabalho realizou a análise da glicemia de jejum, do perfil lipídico e do hematológico 

em  estudantes e colaboradores  da Universidade Presbiteriana Mackenzie . 

 

 

Objetivo 

 

Determinar a glicemia de jejum, o perfil lipídico e o hematológico em estudantes 

e colaboradores da Universidade Presbiteriana Mackenzie para prevenção do diabetes 

e de dislipidemias. 

 

 

Material e Métodos 

  

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (Processo CEP n. 1094/10/2008 e CAAE n. 

0071.0.272.000-08).  
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Foi realizada neste estudo amostra não probabilística por conveniência, no qual 

os participantes que deram entrada no Laboratório Escola de Análises Clínicas da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, no ano de 2009, foram convidados a participar 

da pesquisa. Ttodos os participantes receberam esclarecimentos sobre os objetivos do 

estudo antes da assinatura no termo de consentimento. A coleta de sangue foi feita 

após de 12 horas de jejum, da veia do braço e com utilização do sistema de coleta a 

vácuo. 

Foram analisadas amostras de sangue de 164 estudantes e funcionários da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, de ambos os sexos, cuja idade variou de 15 a 

77 anos, sendo que 59,7% das pessoas pertenciam à faixa de até 25 anos, 17,1% à 

de 26 a 35 anos e 23,2% à de 36 anos ou mais. Do total, 78,7% eram do sexo 

feminino. O sangue foi coletado da veia do braço após jejum de 12 h utilizando o 

sistema de coleta a vácuo.  

 

Foram realizados os seguintes exames laboratoriais: a) hemograma; b) dosagem 

de glicose; c) perfil lipídico com dosagem de colesterol total, HDL-colesterol e 

triglicérides. Esses foram processados logo após a coleta para o hemograma e dentro 

de 4 horas para o perfil lipídico e glicemia.  

  

Para o hemograma utilizou-se o contador automático de células (modelo 

Humacount da marca Human de In Vitro Diagnostica S/A, Itabira, MG) e análise 

microscópica do esfregaço sanguíneo após coloração com corante hematológico 

Panótico Rápido do Laborclin Produtos para Laboratório Ltda. 

 

Para os exames bioquímicos utilizou-se analisador semi-automático, modelo 

Humalyzer 3000 da marca Human (In Vitro Diagnostica S/A, Itabira, MG). Os conjuntos 

diagnósticos para os exames bioquímicos foram da marca Human e Labtest (Lagoa 

Santa, MG) e o controle de qualidade dos testes foi feito empregando-se soros 

controles comerciais.  

 

A metodologia empregada nessas dosagens foi:  

a)  Glicose-oxidase colorimétrico para determinação da glicose;  

b)  Colesterol total e frações: O colesterol total (CT) foi determinado pelo método 

enzimático – colorimétrico. O HDL (high density lipoprotein) foi determinado, após 

remoção por precipitação dos quilomicrons, LDL e VLDL da amostra de soro, 

utilizando o reagente para colesterol. As outras frações do colesterol, ou seja, o LDL 



10 

 

(Low density lipoprotein) e o VLDL (Very low density lipoprotein) foram obtidos por 

cálculo mediante a fórmula do Friedewald: 

 

LDL= CT – HDL – (Triglicerides/5) 

VLDL= Triglicerides/5 

 

c) Triglicérides: método enzimático colorimétrico.  

 

Quanto à análise dos resultados, a classificação das alterações glicêmicas foi 

baseada nos critérios das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2007), 

conforme apresentados no quadro 1. 

 

 

Quadro 1. Valores de glicose plasmática  para diagnóstico do diabetes mellitus   

 

Categoria 

Jejum 

(mg/dl) 

2h após 75g de 

glicose 

( mg/dl) 

Glicemia normal < 100 <140 

Tolerância à glicose diminuída 100-125 140 a <200 

Diabetes mellitus  126 200 

 

 

Os pontos de corte adotados para a classificação das dislipidemias foram os 

recomendados pela III Diretrizes Brasileiras da Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(2001) conforme o quadro 2  e quadro 3, sendo este último para pessoas com idade 

inferior a 20 anos. 

 

Quadro 2. Valores de referência dos lipídeos para indivíduos maiores de 20 anos 

Lipideos  Valores  (mg/dL) Categoria 

Colesterol total  < 200 Ótimo 

 200-239 Limítrofe 

  240 Alto 

LDL-C  < 100 Ótimo 

 100-129 Desejável 

 130-159 Limítrofe 

 160-189 Alto 



11 

 

  190 Muito alto 

HDL-C < 40 Baixo 

 >60 Alto 

Triglicérides < 150 Ótimo 

 150-200 Limítrofe 

 200-499 Alto 

  500 Muito alto 

 

 

Quadro 3.  Valores de referência dos lipídeos para indivíduos entre 2 a 19  anos. 

 Idade (ano) Valores (mg/dL) 

  Desejáveis Limítrofes Aumentados 

Colesterol total   < 170 170 - 199 ≥ 200 

HDL-C < 10 ≥ 40 - - 

 10-19 ≥ 35 - - 

Triglicérides  < 10 ≤ 100  >100 

 10-19 ≤ 130  >130 

 

  

O grau de anemia foi interpretado utilizando a literatura (FAILACE, 2003; 

HOFFBRAND et  al, 2008)  conforme o  quadro 4  

 

 

Quadro 4. O grau de anemia foi interpretado utilizando os seguintes valores de 

referência: 

 Valores de hemoglobina em g/dL 

Anemia  Homem Mulher 

Discreta  10 a 13 10 a 12 

Moderada  7 a 10 7 a 10 

Acentuada < 7 < 7 
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Resultados e discussão 

 

Os resultados obtidos foram analisados por grupos de faixa etária, ou seja, ≤ 25 

anos, 26 a 35 anos e ≥ 36 anos.   Para análise do perfil lipídico das pessoas com 

idade inferior a 20 anos, que representou 17% da população estudada, utilizou-se o 

quadro     contendo valores de referência específicos para essa idade.  Do total de 164 

indivíduos, 142 (86,5%) [IC95%: 80,7 – 91,3] apresentaram glicemia de jejum de até 

99 mg/dL, 20 (12,2%) [IC95%:  7,2 – 17,2] de 100 a 125 mg/dL e 2 (1,2%) [IC95%:  0 – 

2,8] acima de 126 mg/dL. (tabela 1 e figura 1). Não houve diferença significativa na  

distribuição de pessoas que apresentaram intolerância à glicose (valores entre 100 e 

125 mg/dL) nas 3 faixas etárias. Os dois indivíduos que apresentaram valores acima 

de 126 mg/dl de glicemia em jejum referiram possuir diabetes.  

 

Tabela 1. Classificação dos valores de glicemia segundo a faixa etária 

 Faixa etária  

Glicemia 

mg/mL 

≤ 25 anos 26 a 35 anos ≥ 36 anos  total 

<100 90 (92%) 

[86,1 – 97,9]* 

24  (85,7%) 

[71 -100] 

28  (73,7%) 

[58,4 -89] 

142 (86,5%) 

[80,4 – 91,,0] 

100 a 125  8 (8%) 

[2,1 – 13,9] 

3  (10,7%) 

[0 -23,8] 

9  (23,7%) 

[8,9 – 38,5]] 

20 (12,2%) 

[6,9 – 17,2] 

≥ 126 0 1 (3,6%) 

[0 – 12,3] 

1 (2,6%) 

[0 -6.2) 

2 (1,2%) 

[0-3,1] 

 98 28 38 164 

* intervalos de confiança de 95% 
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Figura  1. Distribuição dos valores de glicemia segundo a faixa etária 

  

Em nosso estudo, a tolerância diminuída à glicose foi detectada desde a faixa 

etária jovem de até 25 anos. Valores variando de 6 a 11 % de intolerância foram 

relatados por Toscano (2004) entre os grupos de 30-39 anos e 60-69 anos.   O 

objetivo do nosso trabalho de alertar para a ocorrência do diabetes foi especialmente 

útil para essas pessoas que apresentaram valores de glicemia até de 125 mg/dL e que 

desconheciam essas alterações.  

 

A dosagem do colesterol deu valores desejáveis para a idade, em 122 (74,4%) 

[IC95%: 68,1 – 81,3] valores limítrofes em 34 (20,7%) [IC95%: 14,5 – 26,9] e elevados 

em 8 (4,9%) [IC95%: 1,6 – 6,5]  (tabela 2 e figura 2).  Os resultados alterados foram 

vistos nas 3 faixas etárias mas os valores limítrofes foram  mais prevalentes na faixa 

etária  de ≥ 36 anos.  Já a LDL-colesterol, em valores limítrofes, foram mais 

prevalentes a partir do grupo de  26 a 35 anos. (tabela 3 e figura 3). 
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Tabela 2. Classificação dos resultados de colesterol total  segundo a faixa etária  

 Faixa etária  

Colesterol 
total  

mg/mL 

≤ 25 anos 26 a 35 anos ≥ 36 anos  total 

desejável 78  (79,6%) 

[71,1 – 88,1]* 

 

22  (78,6%) 

[61,6 – 95.6] 

17  (44,7%) 

[27,6 -61,8] 

122  (74,4%) 

[67,8 – 81,0] 

Limítrofe 16  (16,3%) 

[8,5 – 24,1] 

4  (14,3%) 

[0 – 29] 

18 (47,4%) 

[30,3 -64,5] 

34  (20,7%) 

[14,2 – 27,2] 

alterado 4     (4,1%) 

[0 – 8,5] 

2   (7,1%) 

[0 – 18,4] 

3 (7,9%) 

[0 – 17,8] 

8  (4,9%) 

(1,3- 6,8] 

 98 28 38 164 

* intervalos de confiança de 95% 

 

Tabela 3. Classificação dos resultados de LDL- colesterol  segundo a faixa etária  

 Faixa etária  

LDL -
Colesterol  

mg/mL 

≤ 25 anos 26 a 35 anos ≥ 36 anos  total 

desejável 94  (96%) 

[91,6 – 100]* 

19 (67,9%) 

[48,8 – 71,4] 

20 (52,6%) 

[35,4 – 69,8] 

133  (81,1%) 

{75,0 – 87,6] 

Limítrofe 3 (3,0%) 

[0 – 6,9] 

 6  (21,4%) 

[4,4 – 38,4] 

 13 (34,2%) 

[17,8 – 50,5] 

  22  (13,4%) 

[7,9 – 18,9] 

alterado 1 (1%) 

[0 – 3,4] 

 3  (10,7%) 

[0 – 23,9] 

 5  (13,1%) 

[1,0 – 25,1] 

    9    (5,5%) 

[1,7 – 9,3] 

 98 28 38 164 

* intervalos de confiança de 95% 
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Figura 2. Classificação dos resultados de colesterol total  segundo a faixa etária  

 

 

 

 

Figura 3. Classificação dos resultados de LDL- colesterol  segundo a faixa etária  

 

O HDL-colesterol situava-se abaixo de 40 mg/dL em 36 (22%) [IC 15,7 – 28,3] 

(tabela 4 e figura 4). Esta alteração foi observada nos 3 grupos, sendo que nos grupos 
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acima de 25 anos de idade a frequência foi maior, não mostrando diferença 

significativa  entre a faixa de 26 a 35anos   e  ≥ 36 anos. 

 

Tabela 4. Classificação dos resultados de  HDL - colesterol  segundo a faixa etária 

 Faixa etária  

HDL-
Colesterol 

mg/mL 

≤ 25 anos 26 a 35 anos ≥ 36 anos Total 

≥40 89  (90,8%) 

[84,6 – 97,0]* 

16  (57,1%) 

[37,0 – 77,2] 

25   (65,8%) 

[49,4 – 82,2] 

128  (78,0%) 

[71,7 – 84,0] 

< 40 9  (9,2%) 

[2,9 – 15,4] 

12  (42,9%) 

[22,8 – 62,3] 

13   (34,2%) 

[19,1 – 50,6] 

36  (22,0%) 

[15,4 – 28,0] 

 98 28 38 164 

* intervalos de confiança de 95% 

 

 

 

Figura 4. Classificação dos resultados de  HDL - colesterol  segundo a fixa etária 

 

Os triglicérides estavam em níveis desejáveis em 143 (87,2%) [IC 82 – 92,3], em 

níveis limítrofes em 14 (8,5%) [IC 95%  4,2 – 12,8] e elevados em 7 (4,3%) [IC 95%  



17 

 

1,2 – 7,4].  (tabela 5 e figura 5).  As alterações se distribuíram de modo semelhante 

nos 3 grupos. 

 

Tabela 5. Classificação dos resultados de Triglicérides segundo a faixa etária  

 Faixa etária  

Triglicérides 

mg/mL 

≤ 25 anos 26 a 35 anos ≥ 36 anos Total 

Desejável 86  (87,7%) 

[80,7 – 94,7]* 

25  (89,3%) 

[86,8 – 91,7] 

31  (81,6%) 

[67,9  - 95,2} 

143  (87,2%) 

[81,7 – 92,6] 

Limítrofe 8  (8,2%) 

[2,2 – 14,1] 

3   (10,7%) 

[0 – 23,9] 

4  (10,5%) 

[0 – 21,5} 

14  (8,5%) 

[3,9- 13,1] 

Alterado 4  (4,1%) 

[0 – 8,5] 

0 3 (7,9%) 

[0 – 17,8} 

4,3  (1,2%) 

[0,9 – 7,7] 

 98 28 38 164 

* intervalos de confiança de 95% 

 

 

Figura  5. Classificação dos resultados de Triglicérides  segundo a faixa etária  

 

A prevalência das dislipidemias em jovens está aumentando e trazendo 

preocupações devido à forte associação dos níveis aumentados de lípides com a 
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formação de ateromas responsáveis pelas doenças cardiovasculares. O trabalho de 

Seki e cols (2001) feito em 624 casos de indivíduos de ambos os sexos, com idade de 

3 a 19 anos, de  Londrina, PR, mostrou dados alarmantes.   Foram vistos  em crianças 

com idade inferior a 10 anos, valores limítrofes de colesterol total em 34,8% e 

alterados em 11,9%. Os valores em pessoas com idade superior a 10 anos foi  

próximo a esses. Ao analisar isoladamente o LDl-colesterol, triglicérides e HDL,  

alterações importantes foram igualmente notadas. Considerando o conjunto de lípides, 

esse grupo observou valores alterados no perfil lipídico em 33,4% e 56,6%, 

respectivamente, no grupo de idade inferior a 10 anos e no grupo de mais de 10 anos 

(SEKI et al, 2001).   

O nosso trabalho mostrou prevalências menores comparativamente aos 

resultados de Seki  e cols (2001), no grupo de  98 pessoas com idade de até 25 anos, 

entretanto são resultados preocupantes e observados em todos os tipos de lípides: 

colesterol, LDL, HDL e triglicérides. Quanto ao HDL, houve aumento de resultados não 

desejáveis (inferior a 40 mg/dL) conforme a idade avança.  As alterações de 

Colesterol, LDL e triglicérides, vistas em outras faixas etárias, não permitem inferir se 

há relação com a idade devido à reduzida casuística desses grupos.  

Das 147 pessoas que realizaram o hemograma, 108 (73,5%) [IC 95% 66,4 – 

80,6] apresentaram-se normais quanto ao nível de hemoglobina, 38 (25,8%) [IC 95% 

18,8 – 32,8] apresentaram anemia discreta e em um caso (0,7%) [IC 95% 0 – 2], foi 

detectada anemia moderada (tabela 6 e figura 6). Dos casos que apresentaram 

anemia, 92,3% pertenciam ao grupo feminino. O grau de anemia e sua distribuição por 

faixa etária estão apresentados na tabela 6. Dentro do grupo feminino não foi possível 

ver diferença na incidência da anemia,  entre os grupos de ≤ 25 anos, de 26 a 35 anos 

e  ≥ 36 anos por causa do número baixo de casos nas categorias de idade mais 

avançada.    

Quanto a outros parâmetros do hemograma, a média da contagem de hemácias 

e leucócitos, da hemoglobina e o hematócrito dos 147 casos estão apresentados na 

tabela 7. Nos resultados de hemograma, incluindo a análise morfológica e contagem 

diferencial dos leucócitos e a contagem de plaquetas, não houve alterações 

significativas, excetuando a anemia observada pela dosagem da hemoglobina. 
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Tabela 6.  Análise dos valores de hemoglobina conforme sexo e faixa etária.  

Hemoglobina 

Faixa etária 

Total ≤  25 anos 26 a 35 anos ≥ 36 anos 

Homem  Mulher Homem  Mulher Homem  Mulher 

Normal 

18 

(100%) 

[97,3-
100]* 

41 

(62,1%) 

[49,6-
74,5] 

8 

(72,7%) 

[41,8-100] 

10 

(71,4%) 

[44,1-
98,6] 

6 

(100%) 

[91,7-100] 

25 

(78,1%) 

[62,2-
93,9] 

108 

(73,5%) 

[66-81] 

Diminuição 
discreta 

0 

24 

(36,4%) 

[24-48,7] 

3 

(27,3%) 

[3,5-58,1] 

4 

(28,6%) 

[1,4-55,8] 

0 

7 

(21,9%) 

[6,1-37,7] 

38 

(25,8%) 

[18,4-
33,2] 

Diminuição 
moderada 

0 

1 

(1,5%) 

[0-5,2] 

0 0 0 0 

1 

(0,7%) 

[0-2,4] 

Total 

 

18 66 11 14 6 32 147 

* intervalos de confiança de 95% 

Tabela 7. Valores médios da contagem de hemácias e leucócitos, concentração de 
hemoglobina e hematócrito  nas diferentes faixas etárias e sexo. 

 

Exames hematológicos  

Faixa etária 

≤  25 anos 26 a 35 anos ≥ 36 anos 

Homem  Mulher Homem  Mulher Homem  Mulher 

Hemácias  

por mm3 

Média 5,1 4,4 5,09 4,2 4,9 4,4 

Desvio 

padrão 

0,27 0,41 0,57 0,33 0,42 0,36 

Hemoglobina 

g/dL 

média 14,1 12,2 14,3 12,1 14,1 12,6 

Desvio 

padrão 

0,5 0,81 1,15 0,83 0,72 0,8 

Hematócrito 

% 

média 44,3 37,8 44,2 37,4 43,4 39,1 

Desvio 

padrão 

2,24 2,65 4,31 2,45 2,07 2,75 

Leucócitos  

por mm3 

média 6,9 7,3 6,4 6,7 6,5 5,9 

Desvio 

padrão 

1,58 2,13 1,37 1,41 1,80 1,49 
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Figura  6 .  Análise dos valores de hemoglobina conforme sexo e faixa etária.  

 

Conforme pesquisa realizada por Frutuoso e cols (2003) em diferentes regiões 

brasileiras, a anemia foi encontrada em 16,6% de  jovens de 7 e 15 anos, na região 

mineira,  17,6% entre as jovens de São Paulo. Em nosso estudo, observamos uma 

prevalência de 38% de anemia discreta e moderada no grupo de mulheres de até 25 

anos de idade. Não foi observada anemia no grupo masculino dessa faixa etária e na 

de maiores de 36 anos, provavelmente devido ao pequeno número de casos 

estudados (18  e 6 casos respectivamente).   

 

A maior prevalência  no sexo feminino é  frequentemente observada  e pode ser 

explicada pela perda menstrual  (FABIAN  et al, 2007; FRUTUOSO  et   al, 2003) 

somado à alimentação inadequada, como por exemplo a substituição de refeições 

completas por lanches rápidos. As gestantes também sofrem de anemia em 

proporções que variam de  15 a 30% (FABIAN et al, 2007). Em idades mais baixas, 

como em escolares de 7 a 14 anos, a anemia ocorre de modo semelhante nos dois 

sexos, como foi observado por Miglioranza e cols (2002)  que detectaram 44,4% em 

meninos e 37,6% em meninas, num estudo feito em 526 escolares de 7 a 14 anos  de 

centros educacionais na periferia de Londrina.  As crianças e adolescentes encontram-

se num período de crescimento  e é comum observar-se carência de ferro.   A 

freqüência de 36,4% (IC95%:  24 – 48,7) de mulheres com anemia discreta, observada 
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por nós, na faixa de até 25 anos, é maior do que os dados  obtidos por Fabian e cols 

(2007) que obtiveram 19,2% (IC95% : 14,8-23,6) em mulheres jovens de 20 a 29 anos, 

da região de São Leopoldo de Rio Grande do Sul, provavelmente por outros fatores 

que influenciam  esses dados tais como a etnia, fator sócio-econômico, hábitos 

alimentares, etc.   

As alterações detectadas nos exames serviram como alerta para os participantes 

que foram orientados para consultar o médico assistente e reavaliar a sua saúde.  

 

Conclusão 

Em nosso estudo, observamos uma prevalência importante de alterações no 

perfil lipídico e na tolerância à glicose nos jovens de até 25 anos. Neste grupo, 8% 

apresentaram tolerância diminuída á glicose, 20,4% apresentaram valores limítrofes 

ou alterados de colesterol, 9,2% de HDL reduzido e 12,3% de triglicérides em valores 

limítrofes ou alterados. Foi observada uma prevalência de 38% de anemia discreta ou 

moderada no grupo feminino nessa faixa etária.. 
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Avaliação da imunidade após vacinação contra Hepatite B mediante 

determinação quantitativa de anticorpos anti-HBs 

 

Introdução 

  

As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no mundo e no 

Brasil. Segundo estimativas, bilhões de pessoas já tiveram contato com os vírus das 

hepatites e milhões são portadores crônicos (BRASIL, 2008). São estimadas nas 

Américas 400.000 novas infecções de hepatite B a cada ano (LAVANCHY, 2004).  

A hepatite B é causada pelo vírus HBV da família Hepadnaviridae, transmitido 

pelo sangue, sêmen e outros fluidos corporais de pessoas contaminadas com o vírus, 

através do compartilhamento de agulhas entre usuários de drogas, ou da mãe 

infectada para o recém-nascido. Os humanos são os únicos hospedeiros naturais 

conhecidos. Estima-se que ela afete pelo menos 350 milhões de pessoas no mundo 

(CDC, 2008; SHEPARD et al., 2006; XIMENEZ, 2002; ZUCKERMAN, 1998). 

O vírus possui 42-47 nm de diâmetro, é formado por um envelope viral de origem 

protéica, constituído pelo HBsAg, glicoproteínas e lipídios. O núcleo, também 

conhecido por core ou nucleocapsídeo contém o ácido desoxirribonucléico (DNA), a 

respectiva DNA polimerase/transcriptase reversa, o antígeno do core (HBcAg) e o 

antígeno e (HBeAg) (SHEPARD et al., 2006; SOUZA, 2006).  

Atualmente, são reconhecidos quatro meios de transmissão do HBV: da mãe 

para o filho durante o parto ou transmissão perinatal; pelo contato com pessoas 

infectadas ou transmissão horizontal; por contato sexual; via parenteral, através da 

exposição ao sangue e outros fluidos contaminados (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002). A transmissão por transfusão de sangue está cada vez mais 

rara, devido à triagem realizada nos laboratório para o HBsAg em várias partes do 

mundo (SOUZA, 2006). 

Segundo CDC (2006), muitos fluidos biológicos contêm o HBsAg, porém apenas 

o soro, o sêmen e a secreção vaginal demonstraram maior infecciosidade. O VHB está 

presente em maiores concentrações no sangue e no soro, mas pode ser encontrado 

também na saliva, no sêmen, em secreções vaginais e no sangue da menstruação em 

concentrações menores; e em menores quantidades no leite materno e urina de 

pessoas infectadas (LAVANCHY, 2004; SHEPARD et al., 2006). 
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A via de transmissão depende da endemia da região. Nas áreas de alta 

endemicidade, ocorrem com mais frequência a transmissão perinatal ou infecção 

durante os anos de pré-escola; nos locais com endemicidade intermediária ocorre 

tanto a perinatal quanto a horizontal; nas regiões de baixa endemia prevalece a 

transmissão horizontal na fase jovem, principalmente entre usuários de drogas 

intravenosas ou por relações sexuais sem preservativos. Nos países em 

desenvolvimento, há um problema particular nos hospitais com relação ao uso de 

seringas ou agulhas mal esterilizadas na acupuntura e tratamentos dentários, bem 

como na colocação de piercings e tatuagens (LAVANCHY, 2004; SOUZA, 2006). 

O HBV pode permanecer estável e infeccioso em superfícies do meio-ambiente 

por pelo menos, sete dias e a transmissão pode ocorrer indiretamente por superfícies 

contaminadas e outros objetos, como escovas dentais, lâminas de barbear e 

equipamentos hospitalares (SHEPARD et al., 2006; SOUZA, 2006). 

A infecção crônica depende da idade, e acontece com mais frequência quando a 

infecção é adquirida nos primeiros anos de vida e é a maior causa de morbidade e 

mortalidade relacionada ao vírus da hepatite B (OPAS, 1999). 

A vacinação contra hepatite B é a medida mais efetiva de prevenção contra a 

essa infecção e suas sequelas, como a cirrose, o câncer no fígado e morte.  

As primeiras vacinas contra hepatite B foram licenciadas em 1982 e eram 

derivadas de plasma de pacientes com infecção crônica e compostas pelo HBsAg 

purificado e inativado por métodos físico-químicos. A partir de 1986, a produção 

passou a ser feita pela tecnologia de DNA recombinante (ESTADO DE SÃO PAULO, 

2006) e a vacina aplicada em três doses (BRASIL, 2009b). A primeira deve ser 

administrada na maternidade nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido, a 

segunda após 30 dias e a terceira dose, 180 dias após a primeira dose. Caso o recém-

nascido não tenha sido vacinado, o indivíduo entrará no calendário de vacinação do 

adolescente e poderá tomar a vacina dos 11 aos 19 anos, seguindo o mesmo 

esquema das três doses (BRASIL, 2009c). 

Atualmente, a vacinação contra hepatite B está indicada para crianças e 

adolescente até 19 anos; pacientes com ausência do baço por razões anatômicas ou 

funcionais e doenças relacionadas; auxiliares de necropsia dos Institutos de Medicina 

Legal; carcereiros de delegacias e penitenciárias; coletores de lixo hospitalar e 

domiciliar; comunicantes domiciliares de portador crônico do HBV; comunicantes 

sexuais de portadores do HBV; doadores regulares de sangue; indivíduos com 
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nefropatias crônicas, ou dializados ou síndromes nefróticas; portadores de 

hepatopatias crônicas e portadores de HCV; pacientes com risco de transfusão 

múltipla devido à doença hematológica; pessoas com doença de depósito; pessoas 

com exposição a sangue de portadores da hepatite B; pessoas com práticas homo ou 

bissexuais; pessoas infectadas pelo Human Immunodeficiency Virus (HIV) ou 

imunocomprometidos; podólogos e manicures; policiais civis e militares; população 

institucionalizada (abrigos de menores, psiquiatria); população penitenciária; 

potenciais receptores de múltiplas transfusões sanguíneas ou politransfundidas; 

profissionais de funerárias responsáveis pelo preparo dos corpos; profissionais do 

sexo; profissionais atuantes na área da saúde, de preferência nos cursos de 

graduação, do setor público e privado; tatuadores; transplantados e doadores de 

órgãos sólidos e medula óssea; usuários de drogas; vítimas de abuso sexual; vítimas 

de acidentes com material biológico (ESTADO DE SÃO PAULO, 2009). 

A administração é por via intramuscular, na região deltóide ou no vasto lateral da 

coxa em crianças pequenas e no deltóide para adultos. Não devem ser aplicadas na 

região glútea ou por via subcutânea, por apresentarem menor imunogenicidade 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 2006).  A eficácia da vacinação depende da idade, mais 

de 95% das crianças e adolescentes e 90% de adultos jovens tornam-se imunes, 

entretanto essa imunogenicidade diminui para cerca de 75% em pessoas com idade 

de 60 anos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2002) 

A vacina contra hepatite B atua pela estimulação de anticorpos humorais anti-

HBs  cujos níveis declinam rapidamente no primeiro ano e mais vagarosamente nos 

próximos. Entre os adultos jovens que respondem bem, 17% a 50% apresentam 

valores baixos ou indetectáveis de anti-HBs após 10 a 15 anos de vacinação. Na 

ausência da exposição contra o vírus, a persistência do anti-HBs detectável após a 

vacinação depende da concentração de anticorpos após a aplicação da vacina (CDC, 

2006). 

Diante do conhecimento de que há um decréscimo nos títulos de anticorpos anti-

HBs com o tempo, este trabalho avaliou o nível desses anticorpos em amostras de 

soro de indivíduos que tomaram a vacina contra a hepatite B. As amostras foram 

agrupadas de acordo com o tempo decorrido após a vacinação com o intuito de 

comparar e determinar o tempo em que o título de anti-HBs chega a valores 

indetectáveis. 
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Objetivo 

 

Avaliar o tempo de permanência de anticorpos anti-HBs no soro de indivíduos 

vacinados com esquema completo de 3 doses. 

  

Material e Método 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão Interna de Ética em 

Pesquisa (CIEP) do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) com seres 

humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), Processo CEP nº 

1094/10/2008 e CAAE nº 0071.0.272.000-08  em 12 de novembro de 2008. 

Foi realizada uma amostra não probabilística por conveniência, na qual 

estudantes universitários, da área de saúde, foram convidados a fazer parte do 

estudo.  

Foram estudadas 74 amostras de soro de estudantes  com idade superior a 18 

anos que haviam sido vacinados contra a hepatite B tanto nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) quanto em locais particulares. 

A coleta de sangue foi realizada após confirmação de jejum de 8 horas do 

paciente e as explicações sobre o projeto, leitura da Carta de Informação ao Sujeito de 

Pesquisa e a assinatura do voluntário no Termo de Consentimento, autorizando a 

utilização de seu material biológico para a pesquisa. Foi feito um questionário sobre a 

vacinação contra hepatite B a fim de verificar se o participante já havia se infectado 

pelo vírus, as doses de vacina com as respectivas datas e resultados de exames 

sorológicos para a hepatite, caso já tenham sido realizados alguma vez. Foram 

analisadas, no presente trabalho, apenas as amostras de pessoas que haviam tomado 

o esquema completo (3 doses) da vacina. 

O sangue foi obtido utilizando o sistema de coleta a vácuo, da veia do braço, 

sendo que o soro foi armazenado a 20ºC negativos até a sua análise. 
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ENSAIOS REALIZADOS PARA ANTI-HBc 

A determinação de anticorpos anti-HBc foi realizada pelo método ELISA (kit ETI-

AB-COREK PLUS, DiaSorin, Itália), seguindo as instruções do fabricante.  

Resumidamente, foram adicionados 50 µL do tampão de incubação em todos os 

poços, exceto no branco e 50 µL de calibradores  em triplicata, controle negativo, 

controle positivo e amostras. Distribuíram-se 50 µL de solução de neutralização 

[HBcAg recombinante (E. coli)], exceto no branco para posterior incubação a 37°ºC por 

2h. A placa foi lavada com solução de lavagem por cinco vezes na lavadora (Biotek 

Instruments, modelo ELX50). Em seguida, adicionaram-se 100 µL de conjugado 

enzimático (anti-HBc conjugado com peroxidase) diluído no respectivo diluente em 

1:50, exceto no branco e incubou-se a placa novamente a 37°C por 1h, com posterior 

lavagem. A reação ocorre com a adição de 100 μL de solução cromogênica 

(tetrametilbenzidina e peróxido de hidrogênio) em todos os poços e após 30 min em 

temperatura ambiente ao abrigo da luz, foi acrescida de 100 µL de ácido sulfúrico 0,4 

N. As absorbâncias das amostras foram obtidas através do leitor de placas de ELISA 

(Biotek Instruments, modelo ELX800) utilizando o filtro de comprimento de onda (λ) de 

450 nm e filtro de referência de 620 nm.  Após o teste ser validado, segundo critérios 

fornecidos pelo fabricante, a amostra era considerada negativa se o valor de 

absorbância fosse  superior ao limiar de reatividade  (cut-off) e considerada positiva se 

fosse inferior. O limiar de reatividade é calculado pela multiplicação da média da 

absorbância dos calibradores por 0,300, variando 10% para cima e para baixo.  

ENSAIOS REALIZADOS PARA ANTI-HBs 

A determinação de anticorpos anti HBs foi feita pelo método ELISA, utilizando 

dois kits comerciais (kit IEMA WELL, Radim, Itália e kit ETI-AB-AUK-3, DiaSorin, 

Itália). Seguindo a orientação do kit Radim, foram adicionados às placas de 

microtitulação previamente sensibilizadas com o HBsAg 50 µL de calibradores (soro 

contendo anti-HBs IgG) ou amostras e 200 µL de conjugado (HBsAg conjugado com 

peroxidade), exceto no branco. O calibradores utilizados continham as concentrações 

0 mUI/mL, 10 mUI/mL, 30 mUI/mL, 100 mUI/mL, 300 mUI/mL e 1000 mUI/mL. Após 

incubação de 3h a 37°C, as placas foram lavadas seis vezes com solução salina 

fosfatada e Tween® 20 na lavadora de placas de ELISA, como descrito acima, e 

adicionaram-se 200 µL de solução cromogênica contendo peróxido de hidrogênio e 

tetrametilbenzidina para incubação a 37ºC por 20min. Logo após, para interromper a 

reação enzimática, foi acrescentado um volume de 100 µL de ácido sulfúrico 1N. As 
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amostras que apresentaram concentração de anti-HBs acima de 1000 mUI/mL foram 

retestadas após diluição de 1:10 no diluente de amostra. 

Na marca Radim, foi considerado como limiar de reatividade (cut-off) a média 

dos calibradores negativos (0 mUI/mL) somado a 0,060. 

A reação imunoenzimática da marca DiaSorin® foi processada como segue: 

primeiramente, foram adicionados 100 µL de solução tampão de incubação (solução 

salina fosfatada), exceto no branco, e 100 µL de calibradores nas concentrações 0 

mUI/mL, 10 mUI/mL, 100 mUI/mL, 500 mUI/mL e 1000 mUI/mL e amostras à placa 

previamente sensibilizada com o HBsAg humano. Logo após, incubou-se a placa em 

estufa a 37°C por 2h min. Realizou-se a lavagem da placa com de solução de lavagem 

como descrito acima no teste de Anti-HBc. Em seguida, foram adicionados 100 µL de 

conjugado enzimático (HBsAg humano conjugado com peroxidase) em todos os 

poços, com exceção do branco,  e a placa ficou incubada novamente a 37°C por 1h, 

com posterior lavagem. Para verificar a ligação antígeno-anticorpo adicionaram-se 100 

µL de solução cromogênica e a placa ficou mantida no escuro à temperatura ambiente 

por 30 min. A reação foi interrompida pela adição 200 µL de ácido sulfúrico 1 N  e  a 

leitura foi feita no leitor de placas de ELISA (Biotek Instruments, modelo ELX800) 

utilizando λ = 450 nm ou 405 nm, conforme indicação do fabricante do kit. Considerou-

se como cut-off o valor da absorbância do calibrador 10 mUI/mL. 

 

Resultados 

ENSAIOS REALIZADOS PARA ANTI-HBc 

A análise do soro para anti-HBc foi realizada para verificar se algum voluntário já 

havia se infectado pelo HBV. Assim, uma pessoa que possuísse positividade seria 

descartada do estudo por apresentar imunidade devido à infecção e não pela vacina. 

Todos os participantes apresentaram resultados negativos para o anticorpo anti-

HBc, indicando que os mesmos não haviam entrado em contato com o vírus. 

ENSAIOS REALIZADOS PARA ANTI-HBs 

Participaram do projeto 74 indivíduos que haviam tomado as 3 doses de vacina, 

que foram agrupados em função do tempo decorrido após a última dose, tendo  

formado grupos de até 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 7 anos, 8 a 10 anos e mais de 10 anos.  
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A distribuição dos resultados de testes para anticorpos anti-HBs observados nos 

diferentes grupos, encontra-se na tabela 1. Entre os 74 participantes vacinados 60 

(81%) possuíam anti-HBs detectável, em níveis que variaram de 11 até 2096 mUI/ml e 

14 (18,9%)  não apresentavam anticorpos, pois estes eram inferiores a  10 mUI/mL. 

 

Tabela 1.  Frequência de indivíduos e respectiva faixa de concentração de 

anti-HBs  em função do tempo decorrido da última dose da vacina contra 

hepatite B. 

Tempo decorrido da 

última dose da vacina 

Concentração de anticorpos anti-

HBs em mUI/mL Total 

< 10 10-100 101-1000 > 1000 

Até 1 ano 0 1 9 0 10 

1 - 4 anos 3 0 8 0 11 

5 e 6 anos 1 3 12 3 19 

7 - 9 anos 5 6 9 0 20 

> 10 anos 5 3 6 0 14 

Total 14 13 44 3 74 

 

Os títulos apresentados pela totalidade das amostras estudadas estão ilustrados 

na figura 1. 
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Figura 1. Distribuição de níveis de anticorpos Anti-HBs nos grupos com 

diferentes tempos pós-vacinação  

No grupo de pessoas com até 1 ano de vacinação, todos apresentaram 

anticorpos indicando boa resposta imunológica, entretanto uma amostra apresentou 

11 mUI/ml de anticorpo,  nível esse muito próximo do limiar de proteção. 

A ausência de anticorpos foi observada nos diferentes grupos (tabela 3) 

 

Tabela 3. Ausência de anticorpos Anti-HBs nas pessoas vacinadas agrupadas 

segundo  tempo decorrido após vacinação. 

Tempo decorrido da 

última dose da vacina 

Ausência de 

anticorpos anti-

HBs 

Total de 

pessoas 

 

Porcentagem 

% 

Até 1 ano 0 10 0 

1 - 4 anos 3 11 27,3 % 

5 e 6 anos 1 19 5 % 

7 - 9 anos 5 20 25 % 

> 10 anos 5 14 35,7 % 

Total 14 74 18,9 % 
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Verificou-se que 14 (18,9%) das amostras analisadas eram negativas para 

anticorpo anti-HBs, observando-se um acréscimo de soronegativos com o decorrer do 

tempo. Assim, no grupo com 7 a 9 anos de vacinação, 25% (5/20) já não 

apresentavam anticorpos  e no grupo que tinha mais de 10 anos decorridos esse valor 

foi para 35,7% (5/14). 

Esses dados parecem mostrar que a partir do sétimo ano a queda de anticorpos 

se acentua passando para valores inferiores ao limiar de imunidade de 10 mUI/mL 

 

 Discussão 

O grupo de participantes formado por indivíduos adultos que realizou o exame 

sorológico dentro de um ano, era constituído pelas pessoas que haviam tomado a 

vacina recentemente, apresentando somente 1 a 3 meses após a terceira dose. Todos 

desse grupo apresentaram título de anti-HBs acima de 100 mUI/mL, com exceção de 

um caso que apresentou 11 mUI/mL podendo representar uma resposta mais 

demorada ou fraca pertencendo ao grupo mal respondedor. Gabbuti et al. (2007), após 

avaliação de um curso completo de vacinação, concluíram que a frequência de 

produção de anticorpos é aproximadamente 100% em crianças e cerca de 95% em 

adultos saudáveis. A alta produção de anti-HBs nessas 10 pessoas era esperada pois 

90% desse grupo eram constituídos por jovens com idade inferior a 25 anos  e é 

conhecido na literatura que a resposta após vacinação da hepatite B embora  

dependente da idade (CDC, 2006), mais de 90% de pessoas até 40 anos apresentam 

resposta protetora. 

Em relação ao comportamento dos anticorpos anti-HBs com o decorrer do 

tempo, observou-se uma queda na soropositividade nos grupos estudados.  

Existem muitos trabalhos que estudaram a duração da imunidade na hepatite B. 

Petry e Kupek (2006) demonstraram que o intervalo de tempo entre a última dose da 

vacina e a realização do teste anti-HBs ocasionou significativo impacto nos índices de 

soroproteção. Quando a análise foi feita no período de 2 a 6 meses pós vacinação, 

verificou-se maior efetividade, uma vez que 95% dos vacinados apresentaram no 

mínimo 10 mUI/mL de anti-HBs. À medida que aumentava o intervalo entre a última 

dose da vacina e o exame sorológico, os índices de anti-HBs reduziam, chegando a 

75,3% para o intervalo de 25 ou mais meses (acima de 2 anos). Os resultados desse 

trabalho indicaram uma queda de anticorpos em 2,2% ao ano. 
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No presente trabalho, 27% (3/11) apresentaram resultados abaixo de 10 mUI/mL 

no grupo de indivíduos com 1 a 4 anos pós vacinação.  Entretanto, não é possível 

afirmar se ocorreu redução nos seus níveis de anticorpos ou se inicialmente esse 

indivíduos apresentaram baixa resposta, uma vez que não foi feita a determinação 

sorológica logo após a vacinação. Tais resultados concordam com os dados de Petry 

e Kupek (2006) que verificaram queda de anticorpos protetores nos primeiros dois 

anos uma vez que no presente estudo, a queda de anticorpos já foi constatada nas 

amostras do grupo de 1 a 4 anos, e com maior clareza entre as amostras obtidas 

decorridos 7 anos após a vacinação (tabela 3). 

A queda de anticorpos com o tempo é uma tendência natural, percebe-se que 

dentre os 74 participantes aqui estudados, 18,9% não possuíam mais níveis 

detectáveis de anticorpos anti-HBs, sendo que 10 pessoas (71%) desse grupo 

soronegativo haviam tomado a vacina há mais de 7 anos. É interessante informar 

ainda que 2 participantes vacinados há 11 e 12 anos apresentaram resultados, 

respectivamente, de  20 mUI/mL e 60 mUI/mL. Mesmo com os níveis acima do limiar 

protetor (10 mUI/mL), tais indivíduos, provavelmente, encaixam-se nos casos de 

redução de anticorpos ao longo do tempo, acreditando-se que 10 anos atrás esses 

participantes possuíam maior nível de anticorpos.  

A proporção 35,7% (5/14) de soronegativos encontrada no grupo de vacinados 

há mais de 10 anos foi superior à verificada por Lu et al. (2008) que descreveram 

desaparecimento da imunidade, conferida pela vacinação neonatal, em 10,1% da 

população quando analisada com 15-18 anos de idade. A proporção de soronegativos 

no decorrer do tempo foi constada por vários autores, assim Hammitt et al. (2007), ao 

analisar a imunidade após 15 anos em crianças vacinadas ao nascer, obtiveram  95% 

de negatividade.Considerando que no presente trabalho foram analisadas somente 14 

amostras e o período decorrido entre a imunização e o exame ter variado  de 10 a 14 

anos, intervalo este menor que o estudado por Hammit et al, (2007), pode-se supor 

que a proporção encontrada aumentaria  caso fossem incluídos indivíduos vacinados 

há mais tempo. 

A idade é um fator que interfere na resposta imunológica contra a vacina da 

hepatite B. Já foi reportado que recém-nascidos vacinados desenvolvem títulos de 

anticorpos máximos mais baixos e com menor duração quando comparadas às 

crianças com 1 a  4 anos de idade (WATSON et al., 2001). Segundo Samandari et al. 

(2007), geralmente, a proporção de crianças com resposta anamnésica ao reforço 
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decresce com o aumento da idade a partir dos 10 anos. Dessa maneira, parece que a 

resposta de anticorpos é mais efetiva até a idade de cerca de 10 anos. 

Embora ocorra a perda de anticorpos, muitos estudos apontam para a 

permanência da memória imunológica, mesmo em pessoas vacinadas há  mais de 15 

anos; em outras palavras, um indivíduo que após a vacinação primária tenha 

desenvolvido picos altos de anticorpos e após alguns anos não apresente mais 

anticorpos anti-HBs no seu soro ainda pode possuir imunidade contra hepatite B 

(SAMANDARI  et al, 2007; GABBUTI   et  al, 2007; WATSON  et al, 2001). 

De acordo com Banatvala e Damme (2003), a proteção contra vírus não 

citopáticos, como o HBV, é dependente de um complexo que envolve as células B de 

memória, células T de memória, linfócitos T citotóxicos e interações antígeno-

anticorpo. Embora na prática, a determinação do antiHBs seja empregada como 

medida da imunidade,  os linfócitos T agem de maneira sinérgica e são de importância 

fundamental na eliminação do vírus. 

Bauer e Jilg (2006) descreveram que provavelmente as células T CD4+ 

específicas para HBsAg sejam a parte efetiva da memória imunológica no sangue 

periférico. No estudo realizado em indivíduos com níveis indetectáveis de anti-HBs, 

mas que haviam sido vacinados 4 a 8 anos atrás, verificou-se um aumento significativo 

dessas células T CD4+ após 10 dias de uma dose de reforço. Em relação à imunidade 

humoral, observou-se que em 28 dias da aplicação do reforço, o título de anti-HBs 

atingira valores superiores a 100 mUI/mL. 

Entretanto, há controvérsias de que a imunidade permaneça com valores de 

anti-HBs abaixo de 10 mUI/mL. No trabalho de Lu et al. (2008), foi visto que 63% não 

apresentavam mais anticorpos depois de decorridos 15 a 18 anos pós vacinação. 

Quando esse mesmo grupo foi submetido a uma dose de reforço, 29,2% não 

produziram anticorpos, como também não foram detectadas alterações nas células T 

produtoras de citocina específica para o HBsAg pelo método Enzyme Linked 

Immunospot (ELISPOT). Para outros 26% do grupo, o nível de resposta ficou entre 10 

mUI/mL e 100 mUI/mL, considerado baixo pelos autores.. 

O grupo de Hammitt et al. (2007) avaliou também a resposta de memória frente 

a dose adicional da vacina, em adolescentes com 15 anos que haviam tomado a 

vacina ao nascimento, tendo observado ausência de produção de anticorpos em cerca 

de 37% desses indivíduos um mês após o reforço. Foram escolhidas 7 pessoas desse 

grupo para administrar mais doses de reforço, cinco delas responderam após a 
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segunda dose e uma somente após a  terceira. Esses fatos parecem indicar a 

necessidade de empregar o esquema completo de 3 doses em casos de revacinação 

para alcançar uma proteção completa. 

Acredita-se ainda que a natureza do antígeno presente na vacina seja de 

importância fundamental na potência da resposta imune a qual resultará em uma 

memória imunológica de longa duração; bem como a persistência do antígeno é 

dependente da sua apresentação e concentração na dose. (BANATVALA; DAMME, 

2003). No estudo realizado por Samandari et al. (2007) em moradores do Alaska, 

região de alta endemia para hepatite B, verificou-se uma diferença na resposta frente 

á dose de reforço entre  adolescentes e crianças, ambos vacinados no nascimento 

com vacina recombinante. Segundo este trabalho, a baixa frequência de resposta 

entre os adolescentes pode estar relacionada à concentração da dose da vacina 

primária; enquanto os participantes mais jovens receberam 5 µg ou 10 µg nas doses, 

foram aplicados nos adolescentes vacinas contendo somente 2,5 µg. 

Outro ponto preocupante no panorama de imunização contra Hepatite B é o 

aparecimento de variantes da proteína de superfície, ou seja, do antígeno HBs, com 

repercussões na prevenção, tratamento e diagnóstico dos pacientes (WALLACE & 

CARMAN, 1997) que aumentariam a não cobertura das vacinas usuais, falha 

terapêutica e resultados falso negativos nos testes imunodiagnósticos.  

Diante das evidências de que algumas pessoas não respondem ou perdem os 

anticorpos produzidos após alguns anos, torna-se clara a necessidade de realizar 

testes sorológicos após a administração da vacina. Entretanto, alguns autores 

(BANATVALA & DAMME, 2003; WEST & CALANDRA, 1996; GABBUTI et al., 2007) 

acreditam que a frequência de indivíduos não respondedores à vacina é muito baixa o 

que não justificaria a necessidade de confirmar a soroconversão na população, em 

geral, pois o custo dos exames sorológicos é muito elevado.  Assim, apenas grupos 

especiais (imunodeprimidos, pessoas que apresentem risco ocupacional e pacientes 

previsíveis de produzir baixa resposta) deveriam realizar os exames para confirmação 

e receber doses de reforço, caso necessário. West e Calandra (1996) atribuem ainda 

essa idéia ao nível de exposição de risco e os procedimentos realizados que podem 

indicar suspeita ou confirmação de contaminação. 

Ainda que os testes sorológicos não sejam recomendados para toda a 

população devido principalmente ao seu alto custo, há de se pensar nos gastos para o 

tratamento das consequências de uma doença como a hepatite B. Os recém-nascidos 
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de uma paciente infectada pelo HBV devem receber imunoglobulinas em caso de 

suspeita de infecção durante o parto; indivíduos que evoluem para hepatite crônica 

ativa podem desenvolver carcinoma hepático; sem contar no risco de morte dos 

pacientes portadores do vírus. 

Segundo o consenso europeu, no caso de não ser atingida uma resposta 

imunológica adequada pós-vacinação, recomenda-se (EUROPEAN CONSENSUS 

GROUP ON HEPATITIS B IMMUNITY, 2000): determinar marcadores de infecção 

recente ou passada (HBsAg e anti-HBc), administrar uma dose adicional da vacina, 

repetir o exame de detecção de anti-HBs por outro ensaio, e considerar imunização 

passiva com imunoglobulina da hepatite B após exposição. 

As autoridades do Centro de Vigilância Epidemiológica (ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2002; ESTADO DE SÃO PAULO, 2006) não recomendam reforço para 

pessoas imunocompetentes, com exceção dos imunossuprimidos como: recém-

nascidos prematuros, recém-nascidos de mães infectadas pelo HIV, pacientes HIV 

positivos, pacientes com doença renal crônica e pacientes neoplásicos. Para os 

grupos de risco (WHO, 2002): recém-nascidos de mãe portadoras de HBsAg, crianças 

de creche em áreas endêmicas, pessoas que mantenham relações sexuais com 

pessoas infectadas, trabalhadores da área da saúde, pacientes e empregados de 

centros de hemodiálise, usuários de drogas injetáveis, pessoas que tenham usado 

equipamentos dentários, agulhas de acupuntura e tatuagens não esterilizadas, 

indivíduos que vivem ou viajarão para áreas endêmicas, heterossexuais e 

homossexuais ativos sexualmente, são indicados (ESTADO DE SÃO PAULO, 2002) 

testes de sorologia entre 1 e 2 meses após a vacinação completa; caso as pessoas 

vacinadas não mostrem soroconversão, recomenda-se a revacinação repetindo o 

esquema de três doses. 

A duração da imunidade induzida pela vacina ainda apresenta controvérsias, 

alguns trabalhos indicam que ela permaneça por pelo menos 15 anos (BANATVALA & 

DAMME, 2003; BAUER & JILG, 2006 e outros como os nossos dados, bem como os 

de Hammit et al. (2007) e Petry e Kupek (2006) demonstram declínio de anticorpos 

anti-HBs a partir de 5 anos da imunização.  

Os dados obtidos neste trabalho e nos outros levantados reforçam a 

necessidade da avaliação do estado imunológico do paciente após a aplicação da 

última dose da vacina. 
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Conclusão 

O presente trabalho verificou ausência de anticorpos anti-HBs em 25% e 35,7% 

das pessoas vacinadas, respectivamente, há 7 a 9 anos e há mais de 10 anos. A 

determinação de anticorpos anti-HBs é necessária para verificar a duração de 

anticorpos protetores e dessa forma  indicar um possível reforço. 
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Estudo da Soroprevalência da Hepatite A em universitários 

da grande São Paulo, SP, Brasil 

 

 

Dentre as várias hepatites virais que acomete o ser humano, o vírus da hepatite 

A é o que apresenta maior prevalência. Esta doença é conhecida de longa data, sob 

forma epidêmica de icterícia contagiosa. O agente etiológico é o vírus pertencente ao 

gênero Hepatovírus da família Picornaviridae e mede em torno de 27 a 32 nm de 

diâmetro (SÁEZ-ALQUÉZAR  et al, 2001)  

A principal via de contágio deste vírus é a fecal-oral, por contato inter-humano ou 

por meio de água e alimentos contaminados (BRASIL, 2008; MILS, 2004, SÁEZ-

ALQUÉZAR et al. 2001). A disseminação está relacionada com as condições de 

saneamento básico e de higiene praticados pela população (MARKUS, 2008). A 

transmissão é facilitada pela grande estabilidade do vírus da hepatite A no meio 

ambiente e também pela grande quantidade de partículas virais presentes nas fezes 

dos infectados. Assim, esse vírus pode ser isolado de água dos  rios contaminados 

com esgoto, como foi comprovado por De Paula et al. (2007) que encontrou 92% de 

positividade em amostras coletadas na Bacia Amazônica. O vírus pode ser encontrado 

nos moluscos, nos quais o vírus fica concentrado, explicando a transmissão 

principalmente através da ingestão de frutos do mar e da água não tratada.  Em 

experimentos foi possível saber que o vírus resiste ao aquecimento a 60 ºC por 10 a 

12h, ao congelamento a 20 graus negativos por anos, à acidez (pH 1,0) por cerca de 

2h à temperatura ambiente, o que faz o vírus ser altamente resistente no meio 

ambiente e persistir inclusive nos fômites por mais de 7 dias (MARKUS, 2008). 

Após a ingestão, as partículas virais são trasportadas pela corrente sanguínea 

até o fígado, órgão exclusivo de replicação do vírus da hepatite A. A viremia é 

observada por 5 a 10 dias e a eliminação nas fezes se dá por 1 a 2 semanas. O 

período de incubação é de cerca de 4 semanas, podendo variar de 10 a 50 dias, com 

início abrupto de sintomas, quando não corre assintomaticamente como é comum em 

crianças. A taxa de mortalidade é de cerca de 0,1%, mas é menor nas crianças  e 

aumenta com a idade. A infecção não evolui para forma crônica ou latente de portador 

assintomático.  A resposta imune celular é responsável pela resolução da infecção, 

mas os anticorpos anti-HAV tem sido a base para o diagnóstico laboratorial dessa 

infecção (MILS, 2004). 
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A hepatite A ocorre mundialmente, sendo que a prevalência varia conforme a 

região e a introdução de melhoramentos na infraestrutura de saneamento básico, tais 

como o fornecimento de água potável e melhorias no sistema de eliminação de 

dejetos. No continente africano, o HAV infecta precocemente as crianças, atingindo 

valores superiores a 90% na primeira década de vida. Essas regiões são consideradas 

de alta endemicidade. 

A América Latina situa-se na área de transição de elevada endemicidade para 

intermediária  (MARKUS, 2008).  

Já na maior parte da Europa Oriental e da Ásia, nos quais o saneamento e as 

condições sócio-econômicas são melhores ou tiveram grandes avanços nos últimos 

anos, as populações apresentam prevalência de anticorpos superior a 50% na 

segunda ou terceira década, e são consideradas área de endemicidade intermediária 

(MARKUS, 2008). Ocorrem variações grandes conforme as regiões estudadas, por 

exemplo MIchos et al. (2008)  observaram, em crianças cuja idade variou de 5 a 15 

anos, incidências altas de  98,3% de anti-HAV positivos nas crianças de Roma e 

valores mais baixos de 32,7% em crianças de outras regiões da Itália. 

A baixa endemicidade é observada em alguns países da América do Norte, na 

maior parte da Europa Ocidental, na Austrália e na Nova Zelândia (MARKUS, 2008) 

É sabido que a prevalência da hepatite A está ligado diretamente às condições 

sócio-econômicas e da infraestrutura sanitária em que as pessoas vivem, tanto que 

para o Sistema Único de Saúde a prevalência da hepatite A é utilizada como indicador 

de nível de saneamento, havendo inclusive variações sazonais de ocorrência  (VILAR  

et al, 2002). 

 

No Brasil, segundo dados preliminares de uma grande pesquisa nacional 

realizada pelo MInistério da Saúde (BRASIL, 2008 ) anticorpos contra o vírus da 

hepatite A estão em 32 a 38% da população abaixo de 10 anos de idade. Entretanto, 

dentro de um mesmo país e até mesmo dentro de uma cidade, as prevalências variam 

em função das condições sócio-econômicas entre diferentes grupos.  Pinho et al (1998 

encontraram 85% de soropositividade em grupos com menor escolaridade e renda, 

contra 19,2% no grupo mais favorecido.  

Conforme os dados da Vigilância Epidemiológica, no ano de 2008, no Brasil 

foram notificados mais de 10 mil casos de hepatite A (BRASIL, 2008). Os casos de 
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hepatite A concentram-se na região Nordeste, com 3920 casos, o que pode ser 

explicado pela falta de saneamento básico nessa região, isso porque a transmissão do 

HAV é fecal-oral, resultado da contaminação da água e dos alimentos. As regiões 

Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul notificaram respectivamente, 2098, 1831, 1465 e 

1272 casos.  

Como existe grande variação da prevalência da hepatite A conforme as regiões 

com diferentes condições de saneamento, de escolaridade, de fatores sócio-

econômicos, buscou-se no presente trabalho avaliar a freqüência de anticorpos contra 

a hepatite A numa população de jovens residentes na grande São Paulo. 

 

Objetivo 

 

 Determinar a prevalência de anticorpos contra vírus da hepatite A em 

universitários de 18 a 25 anos de idade de uma instituição de ensino da grande São 

Paulo, SP.  

 

Materiais e Método 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (Processo CEP n. 1094/10/2008 e CAAE n. 

0071.0.272.000-08).  

Amostra: foi realizada uma amostra não probabilística por conveniência, na qual 

estudantes que deram entrada no Laboratório Escola de Análises Clínicas de uma 

instituição de ensino superior do município de São Paulo, no período de fevereiro a 

novembro de 2009, foram convidados a fazer parte do estudo.  

A coleta de sangue foi realizada após a confirmação de jejum de 8 horas do 

estudante  e as explicações sobre o projeto, leitura da Carta de Informação ao Sujeito 

de Pesquisa e a assinatura do voluntário no Termo de Consentimento, autorizando a 

utilização de seu material biológico para a pesquisa. O sangue foi obtido utilizando o 

sistema de coleta a vácuo, da veia do braço, sendo que o soro foi  armazenado a 20ºC 

negativos até a sua análise. 

No total, foram analisadas 197 amostras de soro de universitários que aceitaram 

participar do  projeto, de ambos os sexos, com idade de 17 a  25 anos.  
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ENSAIOS REALIZADOS PARA ANTI-HAV   

A determinação de anticorpos anti-HAV foi realizada pelo método ELISA 

competitivo (marca DiaSorin, Itália), seguindo as instruções do fabricante.  

Resumidamente, foram adicionados 50 µL da solução- tampão de incubação em todos 

os poços, exceto no branco e em seguida, 50 µL de calibradoresde 20 mUI/ml, 

controle negativo, controle positivo (IgG anti-HAV humana) e amostras. Distribuíram-

se 50 µL de solução de neutralização [HAVAg recombinante], exceto no branco para 

posterior incubação a 37° por 2h. A placa foi lavada com solução de lavagem por cinco 

vezes na lavadora (Biotek Instruments, modelo ELX50). Em seguida, adicionaram-se 

100 µL de conjugado enzimático (anti-HAV conjugado com peroxidase) diluído no 

respectivo diluente em 1/50, exceto no branco e incubou-se a placa novamente a 37°C 

por 1h, com posterior lavagem. A reação ocorreu com a adição 100 μL de solução de 

cromogênio (tetrametilbenzidina) e substrato (peróxido de hidrogênio) em partes iguais 

em todos os poços e após 30 min em temperatura ambiente, ao abrigo da luz, foi 

acrescida de 100 µL de solução de paragem (ácido sulfúrico 0,4 N). As absorbâncias 

das amostras foram obtidas através do leitor de placas de ELISA (Biotek Instruments, 

modelo ELX800) utilizando o filtro de comprimento de onda (λ) de 450 nm e filtro de 

referência de 620 nm.  Após o teste ser validado, segundo critérios fornecidos pelo 

fabricante, e pelo fato desse teste ser competitivo, a amostra foi considerada negativa 

se o valor de absorbância fosse superior ao limiar de reatividade (cut-off) e 

considerada positiva se fosse inferior. O limiar de reatividade é calculado pela 

multiplicação da média da absorbância do calibrador de 20 mUI/ml acrescido de 20 %  

para cima e para baixo. 

 

Resultados  

 A prevalência de anticorpos anti-HAV na totalidade de 197 universitários foi de 

19,8% (IC 95%: 14 – 25,6), sendo que não houve diferença significativa na distribuição 

desses resultados entre os grupos masculino e feminino (tabela 1 e figura 1). 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Tabela 1. Distribuição dos resultados positivos segundo sexo  

 

Sexo Positivos Porcentagem IC 95% 

Feminino 32/151 21,2% 14,4 – 28,0 

Masculino 7/46 15,2 3,7 – 26,7% 

Total 39/197 19,8% 14 – 25,6 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Distribuição dos resultados positivos segundo sexo e no total de 

universitários 

 

 

 A tabela 2 mostra a distribuição da positividade nas faixas etárias de 17 a 22 

anos e de 23 a 25 anos, não sendo possível ver diferença estatisticamente significativa 

nesses dois grupos.  
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Tabela 2. Distribuição de  anticorpos segundo faixa etária  

Idade Positivos Porcentagem IC 95% 

17 a 22 anos 26/146 17,8 % 11,2-24,3% 

23 a 25 anos 13/51 25,0 % 12,1 -37,8% 

 

 

 

Discussão 

 

Foi encontrada a prevalência de 19,8% de anticorpos anti-HAV nos 197 

universitários (Intervalo de confiança de 95%: 14 – 25,6%).   Não houve diferença 

entre o gênero e também não foi possível ver diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo de 17 a 22 anos e o grupo de 23 a 25 anos.  

 

Devido ao tipo de transmissão que a hepatite A apresenta, é conhecido que a 

prevalência desta infecção aumenta com a idade.  Markus (2008) avaliou a 

prevalência da hepatite A em 901 crianças e adolescentes,da cidade de Curitiba, 

Paraná, mediante anticorpos Anti-HAV, e encontrou  3% na faixa etária de 1 e 4 anos, 

21,1% na faixa de 5 e 9 anos e 29,9% na faixa de 10 e 14 anos.  A ocorrência da 

hepatite A na população, no decorrer do tempo, foi bem demonstrada por Vilar e cols 

(2002) que analisaram anticorpos IgM anti-HAV, que são marcadores de infecção 

recente,  numa população de mais de 1700 pessoas, tendo observado positividade  de 

aproximadamente 31% em média, nos anos de 1999 a 2001, no estado de Rio de 

Janeiro, observando inclusive maior incidência dessa infecção na primavera e verão.  

A prevalência por nós verificada é menor até mesmo quando comparadas às 

encontradas em faixas etárias mais jovens, como os valores citados por Medronho e 

cols (2003) que observaram prevalência de 28,2% em crianças de 1 a 9 anos, na 

cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro e também por Markus (2008) citada 

acima.  Comparando com a população de faixa etária mais próxima e do mesmo 

município, podemos citar os resultados de Lieber e cols (2005). Esses pesquisadores  

encontraram prevalência de  80,2% em jovens de 18 a 30 anos, residentes no 

município de São Paulo, prevalência esta muito acima que a vista por nós.  Igualmente 

aos nossos resultados, não foi observada diferença na positividade segundo o sexo.  

Dinelli e cols (2006) em pacientes de ambulatório de São Paulo encontraram 

54,%% de soropositividade em adolescentes, sendo 64% no grupo de 15-19 anos e 

46% no grupo mais jovem de 10 a 14 anos.  
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Estudos mostram que a prevalência pode variar dentro de um país, ou região, ou 

até um município em função das análises feitas em agrupamentos conforme a 

escolaridade e nível sócio-econômico. 

 

No Brasil, como já foi citado, inquéritos populacionais têm mostrado resultados 

bastante variáveis, com a média de 32 a 38% na população de crianças de até 10 

anos (Brasil, 2008). A região Norte é a que apresenta maior prevalência de anticorpos 

anti-HAV (92%) seguida de região Nordeste (Fortaleza com 76,5%; Região Sul (Porto 

Alegre) com 55,7% e igualmente a região Sudeste (Rio de Janeiro) com 55,7%. Na 

totalidade estudada, as pessoas da faixa etária de 16 a 20 anos apresentaram 72,9%  

e as de faixa de 21-30 anos, 85,9% (CLEMENS et al, 2000). 

Pinho e cols (1998) encontraram 85% de soropositividade em grupos com menor 

escolaridade e nível sócio-econômico baixo, contra 19,2% no grupo maior 

escolaridade e nível sócio-econômico médio/alto. Assim como Gaze et al (2002) 

encontraram valores de 88,8% em pacientes de um laboratório clínico de Macaé tendo 

encontrado prevalência  maior em pacientes do SUS do que em pacientes não SUS.  

Em nosso trabalho encontramos valores mais reduzidos de soroprevalência do 

que a literatura, provavelmente porque os universitários pertenciam a uma camada 

sócio-econômica mais privilegiada, vivendo em condições melhores de saneamento 

básico e por possuírem mais informações a respeito das doenças e da sua prevenção 

pelo fato de serem alunos da área de saúde do ensino superior. A escolaridade é um 

dos fatores que influencia na menor incidência da hepatite A, como foi verificado por  

Pinho et al. (1998).  

 

Não foi possível saber se os resultados positivos de anticorpos seriam 

provenientes de  infecções naturais do passado ou se estariam refletindo a imunidade 

pela vacinação contra a hepatite A, uma vez que estas já se encontram disponíveis em 

clínicas particulares de imunização. 

 

A reduzida prevalência da população de universitários aqui observada significa, 

por outro lado, a baixa proteção dessas pessoas frente à hepatite A, ao contrário das 

populações  cuja maioria já possui anticorpos contra hepatite A. Nesse sentido, seria 

recomendável realizar um trabalho de prevenção da hepatite A junto a esses 

estudantes, divulgando as vias de transmissão e incentivando a vacinação pois esta é 

a maneira mais eficaz de obter proteção. 
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Estudo da ocorrência de anticorpos IgG anti-rubéola em adultos 

maiores de 35 anos  do município de São Paulo, Brasil, 2009 

 

 

Introdução 

A rubéola é uma doença exantemática aguda altamente contagiosa, cujo Virus 

pertencente ao gênero Rubivírus, da família Togaviridae. Ocorre predominantemente 

na infância e adolescência, de forma benigna, mas quando acomete gestantes, no 

primeiro trimestre de gestação, pode ocasionar abortos, natimortos ou a síndorme da 

rubéola congênita (SRC), que se caracteriza por malformações congênitas. As 

crianças com SRC apresentam catarata, glaucoma, retinopatia, microftalmia, surdez, 

cardiopatia congênita, microcefalia e retardo mental, além de nascerem com baixo 

peso.  

A transmissão da rubéola pós-natal se dá através de contato direto com 

indivíduos infectados, através de gotículas de secreções nasofaríngeas. O período de 

incubação varia de 12 a 23 dias, sendo a média de 17 dias. A rubéola congênita é 

transmitida, por via transplacentária, da mãe para o feto. Essa criança torna-se uma 

importante fonte de infecção pois poderá eliminar o vírus pela urina e secreções 

nasofaríngeas por período superior a 1 ano. A transmissão é maior nos primeiros 

meses de vida. Até os três meses de idade todas devem ser consideradas 

contagiantes. Já na rubéola pós natal, o período de transmissibilidade é de cerca de 

cerca de 5 dias antes até 5 a 7 dias após o aparecimento do exantema. (TAKEI  & 

YAMAMOTO,   2002)  

A incidência de rubéola congênita depende do número de suscetíveis, da 

circulação do vírus na comunidade e do uso de vacina específica. A vacinação é um 

meio eficaz de prevenção pois a imunidade obtida dura praticamente a vida toda.  

No Estado de São Paulo, o Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria do 

Estado da Saúde de São Paulo (CVE/SES) introduziu, em 1992, o Programa de 

Controle da Rubéola e da SRC que consistia numa campanha inicial de vacinação de 

todas as crianças entre 1 a 10 anos de idade, independente da história anterior de 

doença ou de vacina. Esse programa substituiu a vacina monovalente contra sarampo 

pela tríplice viral, aplicada aos 15 meses de idade e tornou compulsória a  notificação 

da rubéola aguda e da SRC. 
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 A vacina tríplice viral utilizada no Programa Nacional de Imunização contém a 

cepa Wistar RA 27/3 do vírus da rubéola. Esta cepa é a mais utilizada no mundo e foi 

obtida a partir de um feto infectado com rubéola. As passagens sucessivas em cultura 

de células, atenuou o vírus, que perdeu a sua patogenicidade,  porém preservou a 

capacidade de replicação e a imunogenidade (BRASIL, 2008, 2008a, 2008b). 

  

A eficácia da vacina é muito alta e a soroconversão em níveis protetores ocorre 

em cerca de 95-99% dos vacinados. A vacinação confere uma imunidade duradoura, 

provavelmente por toda a vida. A vacina da rubéola é bastante segura e as contra-

indicações são restritas a poucas condições como: antecendente de reação anafilática 

severa, imunossupressão, doenças agudas graves e gestantes.  

 

As campanhas de vacinação que foram realizadas em todos os estados de modo 

gradativo, com início em 1992 e término em 2000  ( BRASIL, 2008a)   diminuiram a 

circulação do vírus com conseqüente mudança no padrão de incidência da doença por 

grupo de idade. A partir de 2001, a taxa de incidência, em ambos os sexos, passou a 

ser maior no grupo de 20 – 29 anos. As ações de vacinação foram continuadas em 

todos os estados, entretanto a cobertura vacinal não foi homogênea em todos os 

municípios, fato que ocasionou um acúmulo de indivíduos suscetíveis o que contribuiu 

para o surto de rubéola em 2006 e 2007. Em 2007, realizou-se uma estimativa de 

pessoas não vacinadas contra rubéola, por faixa etária e sexo. Esse estudo mostrou 

que na população jovem de até 20 anos havia poucos suscetíveis, como era de se 

esperar em virtude da adoção da vacina para rubéola no calendário oficial do Plano 

Nacional de Imunização. Entretanto em mulheres, havia cerca de 60% de suscetíveis 

na faixa etária mais avançada de 36 a 40 anos.  Já no grupo masculino, a 

suscetibilidade era maior, sendo de  60% no grupo de 21 a 25 anos  e de cerca de 

95% nos grupos de faixa etária maior. Esses estudos motivaram a realização da 

vacinação em agosto de 2008, com foco tanto na população masculina como na 

feminina, estendendo a faixa etária para o grupo de 20 a 39 anos, utilizando a vacina 

dupla de rubéola e sarampo. 

 

Diante das campanhas de vacinação recentes, o objetivo do presente estudo foi 

determinar a presença de anticorpos contra rubéola em adultos maiores de 35 anos, 

de ambos os sexos, para determinar o grau de imunidade. 
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Objetivo 

Determinar a prevalência de anticorpos IgG anti vírus da rubéola em pessoas 

com mais de 35 anos de idade. 

 

Material e métodos  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (Processo CEP n. 1094/10/2008 e CAAE n. 

0071.0.272.000-08).  

 
Amostra: foi realizada uma amostra não probabilística por conveniência, na qual 

pacientes com mais de 35 anos que deram entrada no Laboratório Escola de Análises 

Clínicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no período de fevereiro a 

novembro de 2009, foram convidados a fazer parte do estudo.   Após  esclarecimentos 

e assinatura do termo de consentimento, foi feita a coleta de sangue da veia do braço, 

utilizando o sistema de coleta a vácuo. 

 
  Foram testadas amostras de sangue de 100 adultos, cuja faixa etária variou de 

35 a 77 anos, coletadas após jejum de 8 horas. Desse total, 68 eram do sexo feminino 

e 32 do sexo masculino. O soro foi mantido congelado a -20°C até o momento do teste 

de anticorpos anti vírus da rubéola. 

 
Foi utilizado o kit imunoenzimático da marca Dia Sorin (Vercelli, Itália) para 

determinação de anticorpos IgG anti vírus da rubéola. Resumidamente, em placas de 

microtitulação previamente sensibilizadas com antígeno do vírus da rubéola, foram 

colocadas 100 microlitros de amostras de soro diluídas (1/101). Após incubação de 60 

min a 37°C, as placas foram lavadas utilizando o equipamento automático e incubadas 

novamente com conjugado enzimático (anticorpo anti-IgG humana marcado com 

peroxidase) em volume de 100 microlitros por 60 min a 37°C.  Após incubação, as 

placas foram novamente lavadas e a reação foi revelada com a mistura cromogênica 

de peróxido de hidrogênio e tetrametilbenzidina (100 microlitros). Após 

desenvolvimento da cor por 30 minutos à temperatura ambiente, a reação foi 

estabilizada pela adição de 200 microlitros de ácido sulfúrico 0,4 N. A coloração 

amarela desenvolvida foi lida na leitora de placa, utilizando o filtro de 450 nm e o filtro 

de 620 nm como referência. A interpretação dos resultados foi feita após validação do 

teste mediante análise dos valores de absorbãncia dos calibradores de limiar de 

reatividade e dos controles negativo e positivos fornecidos pelo fabricante do kit.Os 
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resultados foram expressos em U.I./ml, sendo considerados positivos ou reagentes 

valores acima de 10 U.I./ml.  

 

Resultados e discussão 

 

A maioria das pessoas que participou do estudo pertencia à faixa etária de 35 a 

45 anos, mas também houve 12% de pessoas com mais de 56 anos como poder ser 

visto na tabela abaixo (tabela 1). 

 

 

Tabela 1:  Distribuição de pessoas  analisadas conforme o sexo e faixa etária 

 Faixa etária (anos)  

 35-40 41-45 46-50 51-55 >56 Total 

Homem 16 (50%) 9 (28,2%) 3 (9,4%) 3 (9,4%) 3 (9,4%) 32 

Mulher 21 (31%) 19 (27,9%) 13 (19,1%) 6 (8,8%) 9 (13,2%) 68 

 

Total 

 

37 (37%) 

 

28 (28%) 

 

16 (16%) 

 

9 (9%) 

 

12 (12%) 

 

100 

(100%) 

 

  

Utilizando como limiar de proteção o valor de 10 UI/ml de IgG, conforme a 

literatura preconiza   (CUTTS et al., 1999; HORSTMANN et al., 1999; TAKEI; 

YAMAMOTO, 2001), analisou-se os resultados da determinação quantitativa de IgG 

contra antígeno de rubéola pelo ensaio imunoenzimático. Todas as 100 amostras 

testadas apresentaram resultados acima de 10 UI/ml, indicando que todos 

apresentavam níveis protetores de anticorpos. A maioria apresentou valores acima de 

20 UI/ml atingindo até 300 UI/ml. (figura 1 e tabela 2). 
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Figura 1. Distribuição das dosagens de IgG anti-rubéola nas 100 pessoas de 

mais de 35 anos de idade 

 

Tabela 2: Distribuição de resultados quantitativos de IgG anti-rubéola nas 

diferentes faixas etárias. 

Níveis de 

IgG anti-

rubéola 

 

Faixas etárias (anos) 

 

 35-40 41-45 46-50 51-55 >56 Total 

<10 UI/ml 0 0 0 0 0 0 

10 a 20 

UI/ml 

3 0 3 0 0 6 

>20 UI/ml 34 27 13 9 12 94 

Total 37 28 16 9 12 100 

 

A positividade observada no grupo estudado pode estar refletindo o resultado 

das campanhas realizadas, em particular a de 2008 que incluiu o grupo masculino 

(BRASIL, 2008a). Em outros casos, poderia ser resultante de infecção na infância, 

uma vez que a infecção estimula a produção de  anticorpos IgG que permanecem para 

vida toda (HORSTMANN et al., 1985).  
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Os resultados do presente estudo são diferentes dos observados por Lieber e 

cols (2003)  que analisaram amostras de soro de 377 estudantes de ambos os sexos 

de 18 a 30 anos, coletadas em 2002, na cidade de São Paulo. Esse grupo detectou 

anticorpos IgG,  utilizando igualmente um teste imunoenzimático, em  75,9% da 

população.  Dos indivíduos sem anticorpos, portanto suscetíveis á rubéola, 62,5% 

eram do sexo masculino e 38,5% pertenciam ao sexo feminino.  Esse estudo feito em 

2002, mostrou a existência de adultos jovens suscetíveis como bem mostrou a 

estimativa feita pelo ministério da saúde (BRASIL, 2008a). O acúmulo de pessoas 

suscetíveis ocasionou o surto da rubéola que ocorreu em 2006 e 2007. 

O presente estudo analisou amostras de adultos coletadas em 2009, 

posteriormente à grande  campanha de vacinação contra rubéola e sarampo (BRASIL, 

2008a) que foi realizada em 2008. Essa campanha incluiu pessoas do sexo masculino 

e abrangeu a faixa etária de 20 a 39 anos. A população por nós estudada, embora 

seja constituída por apenas 100 pessoas, apresentou 100% de positividade para 

anticorpos. As pessoas do sexo feminino provavelmente foram imunizadas nas 

diversas campanhas realizadas a partir de 1992. A positividade observada nos 

indivíduos maiores de 40 anos, 50% dos homens e 69% das mulheres, reflete em 

parte as infecções tidas na infância, pois são pessoas nascidas anteriormente à 

disponibilidade da vacina contra rubéola, em parte às diversas imunizações que houve 

na população feminina, e também pode estar refletindo a imunidade resultante do 

contato com o vírus durante o surto da rubéola de 2007.  

 

Conclusão 

Este estudo mostrou a presença de anticorpos protetores da rubéola em 100% 

da  população adulta de faixa etária maior que  35 anos. 
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Determinação do anticorpo antiestreptolisina O em 

estudantes de 18 a 25 anos  do município de São Paulo, 

SP, Brasil 

 

Introdução 

 

Os estreptococos são bactérias Gram-positivas em forma de cocos e constituem 

a principal população de microrganismos da cavidade oral além de estarem envolvidos 

em diversas doenças. Os estreptococos de importância médica são divididos em: 

estreptococos beta-hemolíticos (ou estreptococos piogênicos), pneumococos, 

estreptococos do grupo D e estreptococs viridans. (MARTINS  et al, 2005) 

O Streptococcus pyogenes  tem sido causador de diversas manifestações 

clínicas, principalmente a orofaringite e suas sequelas não supurativas como a febre 

reumática e glomerulonefrite. Entre os fatores de virulência relacionados aos 

Streptococcus pyogenes temos: a  fímbria que possibilita a fixação da bactéria à 

mucosa faringoamigdalina; toxina eritrogênica que é responsável pelo eritema da 

escarlatina;  cápsula que confere resistência a fagocitose;  proteína M que interfere 

com a fagocitose de modo que amostras ricas nesta proteína são resistentes, 

tornando-se sensíveis na presença de anticorpos anti-M; ácidos lipoteicóicos, 

importantes componentes da superfície dos estreptococos do grupo A, formando 

fímbrias juntamente com a proteína M;  peptideoglicano, é tóxico para células animais 

in vitro e in situ; estreptolisina S que é a responsável pelo halo de hemólise; 

estreptolisina , que também é uma hemolisina, mas só é ativa na ausência de 

oxigênio; a estreptoquinase, desoxirribonuclease e hialuronidase que  são enzimas 

produzidas pela maioria dos S. pyogenes estando provavelmente envolvidas na 

patogênese das infecções estreptocócicas. A Estreptolisina O parece contribuir com a 

virulência do S. pyegenes porque pode lesar outras células além das hemácias. 

(MARTINS  et al, 2005) 

 A seguir, apresentamos resumidamente a descrição das infecções causadas 

pelos estreptococos. 

a) Faringite Estreptocócica: O Streptococcus pyogenes é responsável por mais 

de 90% das faringoamigdalites bacterianas. A doença é caracterizada por um curto 

período de incubação (2 a 3 dias), febre alta (39 a 40ºC), calafrio, dor de cabeça e, 

frequentemente, vômitos. As tonsilas ficam avermelhadas podendo apresentar 

exudado supurativo e os nódulos linfáticos cervicais aumentam de tamanho tornando-

se doloridos.  
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b) Piodermites: Fazem parte do grupo das piodermites estreptocócicas a 

erisipela, o impetigo e a ectima. A mais característica é o impetigo, que se inicia como 

uma vesícula que progride rapidamente para uma lesão recoberta por crosta espessa. 

Aparentemente o S. pyogenes penetra pela pele através de lesões determinadas por 

trauma, mordedura de insetos ou por dermatoses. O impetigo ocorre com muita 

freqüência em crianças no verão, sendo de localização preferencialmente facial, 

embora muitas vezes predomine nas extremidades, espalhando-se para outras áreas 

do corpo por auto contaminação. Mesmo nas formas extensas raramente o impetigo é 

acompanhado de manifestações gerais. (MARTINS  et al, 2005) 

Erisipela é uma infecção estreptocócica aguda de pele envolvendo a mucosas 

adjacentes algumas vezes. Os locais mais freqüentemente comprometidos são a 

perna e a face. A lesão é dolorosa, de coloração vermelha intensa, aparência lisa e 

brilhante e forma e extensão variáveis. Muitas vezes a epiderme se descola, formando 

bolhas volumosas e tensas com conteúdo amarelo-citrino não-purulento podendo 

evoluir para ulceração superficial. O mecanismo de transmissão não é conhecido mas 

a bactéria parece originar-se das vias aéreas superiores do próprio paciente. A 

duração natural do processo é de alguns dias, raramente atingindo uma semana, 

quando então começa o período de regressão da doença até o retorno da pele ao 

aspecto normal. Em indivíduos idosos, a erisipela pode ser acompanhada de 

bacteremia. 

 

Infelizmente, as infecções estreptocócicas causam sequelas, sendo as principais 

a febre reumática e a glomerulonefrite.  

- Febre Reumática: caracteriza-se por lesões inflamatórias não supurativas 

envolvendo coração, articulações, tecido celular subcutâneo e sistema nervoso 

central. Os indivíduos que sofrem um episódio de febre reumática são particularmente 

predispostos a outros episódios, em conseqüência de infecções estreptocócicas 

subsequentes das vias aéreas superiores. Evidências sugerem que a febre reumática 

é uma doença imunológica sendo que infecções estreptocócicas não tratadas são 

seguidas de febre reumática em até 3% dos casos.  

- Glomerulonefrite: pode aparecer depois da faringoamigdalite e das piodermites. 

Trata-se também de uma doença de natureza imunológica. A freqüência de 

aparecimento é bastante variável, dependendo muito do sorotipo M do estreptococo 

causador da infeção prévia. Quando a infeção cutânea é causada por um tipo 

altamente nefritogênico, a freqüência pode ser superior a 20%. (MARTINS  et al, 2005) 
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Embora possa ocorrer em qualquer fase da vida, a infecção estreptocócica é 

mais freqüente em indivíduos entre 5 e 15 anos. Esta também é a faixa etária de maior 

incidência da febre reumática, pois corresponde ao período de maior susceptibilidade 

às infecções do trato respiratório superior, que são mais freqüentes em comunidades 

pobres e rurais, do que em centros urbanos e indivíduos de classe média.  

 

O exame de antiestreptolisina O (ASLO) é o teste laboratorial mais comumente 

utilizado para determinar uma infecção anterior por S. pyogenes e seu estado 

evolutivo, enquanto que, a determinação da velocidade de hemossedimentação 

sanguínea (VHS) e a proteína C reativa (PCR), podem indicar uma reação inflamatória 

recente. Em conjunto, podem ser utilizados em estudos epidemiológicos, auxiliando 

tanto na investigação da infecção por S. pyogenes, quanto no diagnóstico da febre 

reumática. 

 

A determinação do ASLO pode ser realizada por um teste de aglutinação 

empregando partículas de látex revestidas com estreptolisina O, mas também pode 

ser determinado pelo método de turbidimetria e nefelometria, que permitem analisar 

um número grande de soros em aparelhos automatizados.  

 

Estes anticorpos antiestreptolisina O identificados no exame são provenientes de 

infecções por estreptococos beta hemolíticos, apresentando-se positivo em 85% dos 

casos de faringites e 50% dos casos de GNDA – Glomerulonefrite Difusa Aguda. Na 

febre reumática 80% dos casos causam alteração neste exame. (LOPES, 2010; 

MACHADO et al , 2001) 

 

A faringite estreptocócica é uma das infecções mais comuns na infância e na 

juventude. A incidência é maior entre 5 e 15 anos.  O Objetivo deste trabalho foi 

examinar a presença de ASLO em estudantes na faixa etária de 18 a 25 anos. 

  

Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho consistiu na determinação qualitativa e semi-

quantitativa dos níveis de anticorpos antiestreptolisina O em univertsitários de 18 a 25 

anos de idade, residentes na grande São Paulo.  
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Materiais e Método 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (Processo CEP n. 1094/10/2008 e CAAE n. 

0071.0.272.000-08).  

 
Amostra: foi realizada uma amostra não probabilística por conveniência, na qual 

estudantes que deram entrada no Laboratório Escola de Análises Clínicas de uma 

instituição de ensino superior do município de São Paulo, no período de fevereiro a 

novembro de 2009, foram convidados a fazer parte do estudo.  

A coleta de sangue foi realizada após a confirmação de jejum de 8 horas do 

estudante  e as explicações sobre o projeto, leitura da Carta de Informação ao Sujeito 

de Pesquisa e a assinatura do voluntário no Termo de Consentimento, autorizando a 

utilização de seu material biológico para a pesquisa. O sangue foi obtido utilizando o 

sistema de coleta a vácuo, da veia do braço, sendo que o soro foi  armazenado a 20ºC 

negativos até a sua análise. 

Foram testadas 142 amostras de soro de universitários, de 18 a 25 anos de 

idade, sendo 38 do sexo masculino e 104 do sexo feminino, residentes na grande São 

Paulo. A média da idade foi de 20,7 anos e desvio padrão de 1,82. 

 
A determinação do anticorpo antiestreptolisina foi feita utilizando o teste de 

aglutinação comercial Humatex ASO® , marca Human, In Vitro Diagnostica S/A, Itabira, 

MG.  Esse teste emprega uma suspensão de látex de poliestireno  sensibilizada com 

estreptolisina O.  Sobre uma placa escura, um volume de 50 microlitros de soro é 

misturado com 25 microlitros de suspensão de látex e após agitação suave por dois 

minutos é feita a leitura. A presença do anticorpo manifesta-se pela aglutinação das 

partículas de látex.  Para determinações semi-quantitativas as amostras de soro são 

diluídas de maneira progressiva com solução-tampão. A última diluição que der um 

resultado positivo (aglutinação) é multiplicada pelo valor de limiar de detecção do teste 

que é de 200 UI/ml, obtendo-se dessa forma a concentração do anticorpo na 

amostra.(LOPES, 2010) 

 

 

Resultados e discussão 

Entre as amostras testadas, 55 soros (38,7%) apresentaram resultados positivos 

de ASLO, em títulos que variaram de 200 a 1200 UI/ml.  O título de 200 UI/ml foi o 

mais freqüente, observando-se em 58,2% dos casos positivos. (tabela 1 e figura 1)  
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Tabela 1.  Distribuição de resultados da determinação quantitativa de anticorpos 

anti-estreptolisina O (ASLO) nos soros de jovens  de 18 a 25 anos  

Resultado ASLO 
(UI/ml) 

Numero de 
casos 

Porcentagem IC 95% 

 

Positivo 

200 32 22,5 15,3 –  29,6 

400 12 8,4 3,6 – 8,9 

600 6 4,2 0,6 – 7,8 

800 3 2,1 0 – 4,7 

1000 1 0,7 0 – 2,4 

1200 1 0,7 0 – 2,4 

Total de 
positivos 

 55 38,7 30,4 – 47,0 

Negativo < 200 87 61,3 53,0 – 69,6 

Total geral  142 100  

 

 

 

 

                200            400             600            800            1000            1200   UI/ml 

Figura 1. Frequência dos títulos de ASLO nos 55 casos positivos. 

 

 

A prevalência de 38,7% observada por nós no grupo de 18 a 25 anos foi superior 

à observada por Prestes-Carneiro (2005) que observaram 13,6% de títulos altos de 

ASLO em 411 escolares de 5 a 16 anos, no município de Laranjal, Paraná. Pesquisa 

feita na população atendida pelo SUS em Ouro Preto (VIEIRA et al., 1995) mostrou 
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58,8% de positividade sendo o título médio 369 UI/ml.  Esses pacientes haviam 

procurado atendimento nas unidades básicas de saúde por possuírem alguma queixa 

ou moléstia, diferentemente dos estudos feitos em populações sadias.  Assim,  

Pinheiro e cols.(1991) verificaram que a maioria das pessoas sadias da grande 

Florianópolis possuia títulos de ASLO inferiores a 250 Ui/mL 

Dessa forma, verifica-se que a soroprevalência de ASLO varia conforme o tipo 

de população pesquisada, se sadia ou se são portadores de alguma doença 

relacionada à infecção estreptocócica.  

 

Conclusão 

 

 Na população testada de universitários de 18 a 25 anos  houve 38,7% de casos 

com antiestreptolisina positivos, sendo que desses, 58% apresentaram titulo de 200 

UI/mL e 42% título igual ou superior a 400 UI/mL. 
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Análise comparativa de três testes imunoenzimáticos 

comerciais para detecção de IgG anti-Toxoplasma gondii 

 

Introdução 

  

A toxoplasmose é uma infecção muito comum no ser humano cujo agente 

etiológico é o protozoário Toxoplasma gondii. Este protozoário apresenta distribuição 

mundial, causando infecção em muitos animais e aves. O hospedeiro definitivo é o 

gato e outros felídeos e como hospedeiro intermediário, o homem e outros mamíferos. 

Na grande maioria das vezes, a infecção pode ocorrer de modo assintomático – é a 

toxoplasmose-infecção - forma essa que pode ser diagnosticada somente por métodos 

laboratoriais.  Quando sintomática, a toxoplasmose é geralmente benigna, causando 

em sua fase aguda quadros de linfoadenopatia, hepatomegalia, mialgia, febre e mal 

estar, sendo que às vezes confundem com a mononucleose infecciosa. Esta 

manifestação é geralmente benigna e auto-limitada evoluindo para o desaparecimento 

de sintomas e para a cura, à medida que surge a resposta imune no organismo. 

Apesar da aparente cura, o parasito não é eliminado totalmente do organismo 

permanecendo sob forma latente. A evolução da doença, de maior ou menor 

intensidade, está relacionada com o amadurecimento do sistema imunológico 

(AMATO-NETO, 1995; CAMARGO, 2001).  

A importância médica da toxoplasmose está na ocorrência da forma ocular, 

congênita e da reativação. Na infecção aguda, bem como na forma congênita, o 

parasito pode migrar para retina, causando uma retinocoroidite, com perda  acentuada 

de visão em cerca de 40% dos casos (AMATO-NETO, 1995).  A forma congênita 

resulta da transmissão trans-placentária para o feto em casos de toxoplasmose aguda 

em gestantes. A infecção fetal, no primeiro trimestre de gravidez, leva a seqüelas 

graves tais como a calcificação cerebral, retinocoroidite, hidrocefalia e retardamento 

mental quando não causa aborto ou morte fetal. Já, a transmissão no final da gravidez  

leva ao nascimento de crianças aparentemente normais que poderão desenvolver 

quadros graves de toxoplasmose ocular tardiamente (AMATO-NETO, 1995, 

CAMARGO, 2001 DINIZ, 1991;  DUPOUY-CAMET, 1997; PEDREIRA, 1999; 

SPALDING et al., 2003). 
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A forma de latência, também denominada de toxoplasmose crônica, não causa 

nenhuma doença em indivíduos imunocompetentes, entretanto representa risco de 

reativação em situações de deficiência imunológica acentuada como por exemplo em 

AIDS (AMATO-NETO, 1995; CAMARGO, 2001).  

 Nesses pacientes, os taquizoítos têm preferência por localização no sistema 

nervoso central, causando a neurotroxoplasmose. Em pacientes transplantados, 

quimicamente imunodeprimidos, podem apresentar formas localizadas como a 

miocardite até formas disseminadas, de alta gravidade (AMATO-NETO, 1995).    

A transmissão da toxoplasmose ocorre, mais freqüentemente, através da 

ingestão de carne contendo cistos de Toxoplasma gondii ou de frutas e verduras mal 

lavadas contaminadas com oocistos (AMATO-NETO, 1995; BONAMETTI  et al,1997).   

Na assistência pré-natal das gestantes, é importante verificar a imunidade contra 

a toxoplasmose. As pessoas infectadas no passado, por possuírem anticorpos IgG,  

não apresentam risco de adquirir a mesma infecção novamente. Entretanto, as 

mulheres que não apresentam anticorpos estão potencialmente suscetíveis para 

contrair o toxoplasma.  Assim, as gestantes soro-negativas deverão ter 

acompanhamento clínico e laboratorial, pois somente a detecção de anticorpos no 

soro poderá identificar uma infecção assintomática durante o período gestacional.  

Dessa forma, a determinação de anticorpos na toxoplasmose é muito importante, 

seja para identificar uma infecção aguda, uma toxoplasmose congênita ou para 

verificação do estado de imunidade em gestantes (FERREIRA; CAMARGO, 2002).   

Atualmente existem muitos testes sorológicos comerciais para determinação de 

anticorpos para toxoplasmose, desde os testes de hemaglutinação indireta, testes de 

imunofluorescência indireta, imunoenzimáticos (técnica chamada ELISA) e testes 

automatizados utilizados em analisadores automáticos.  Com exceção do teste de 

hemaglutinação, todos os testes são oferecidos para determinação de anticorpos IgG 

e IgM e os antígenos empregados são altamente purificados para fornecerem 

resultados de alta sensibilidade e especificidade.  Atualmente os testes 

imunoenzimáticos são os mais usados pela praticidade e pelo resultado de alto 

desempenho, tanto na determinação de IgG como de IgM. 

 

Objetivo 
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O presente trabalho  teve como objetivo analisar três conjuntos diagnósticos de 

ELISA para IgG, de diferentes procedências comerciais.  

 

 Material e métodos 

 

Amostras de soro.  Foram escolhidos 56 amostras de soro de pacientes que 

haviam concordado com este trabalho e que haviam assinado termo de consentimento 

autorizando a utilização dos resultados para fins de pesquisa. (Processo CEP n. 

1094/10/2008 e CAAE n. 0071.0.272.000-08).  

   Dentre as 56 amostras, dez eram não reagentes para anticorpos anti-

Toxoplasma gondii e 43 reagentes para IgG anti-T. gondii, pelo teste ELISA da marca 

A.   No presente estudo,  o kit da marca A foi  considerado referência, sendo que duas  

outras marcas B e C  foram analisadas.  

 

Reação Imunoenzimática- ELISA-IgG  A determinação de anticorpos IgG anti-

Toxoplasma gondii foi feita utilizando três kits comerciais, cujo procedimento está 

descrito resumidamente. 

Para o kit A 

Resumidamente, temos: em placas de microtitulação previamente sensibilizadas 

com antígeno de T. gondii, nas quais controles positivo e negativo, calibradores e 

amostras de soro diluídas a 1/101 foram adicionadas em volume de 100 microlitros. 

Após incubação de 60 min a 37°C, as placas foram  lavadas com solução salina 

tamponada e incubadas novamente com 100 microlitros de conjugado anti IgG 

humana marcado com peroxidase.  Após incubação por 60 min a 37°C, as placas 

foram novamente lavadas e a reação imunológica foi revelada com a  mistura 

cromogênica de peróxido de hidrogênio e tetrametilbenzidina (volume de 100 

microlitros), com incubação de 30 min à temperatura ambiente sob abrigo da luz.  Na 

presença de anticorpos, aparecerá uma cor azul e na ausência dos mesmos, a 

coloração da cavidade continuará incolor. Para interromper a reação enzimática, foi 

acrescentado um volume de 200 microlitros de ácido sulfúrico 0,4  N.  A absorbância 

da coloração desenvolvida foi lida no leitor  de placas de ELISA (Biotek) utilizando o 

filtro de  450  nm  e  de 620 nm como referência, conforme indicação do fabricante do 
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kit. A interpretação dos resultados foi feita utilizando o critério de validação do teste e 

do cálculo do limiar de reatividade fornecido pelo fabricante do kit. 

Para o kit B 

O procedimento foi semelhante ao descrito acima, com as seguintes diferenças: 

a amostra de soro é diluída a 1/300;  a incubação após adição do conjugado é de 30 

min a 37°C e o tempo de desenvolvimento da cor é de 10 a 15 minutos à temperatura 

ambiente. 

Para o kit C 

As diferenças em relação ao procedimento do kit A foram:  incubação de 30 min 

a 37°C tanto na incubação com as amostras de soro como também na etapa do 

conjugado, e o tempo de desenvolvimento da cor é de 10 a 15 minutos à temperatura 

ambiente. 

Limiar de reatividade  

Abaixo está representado o limiar de reatividade adotado pelos kits A, B e C. 

        Critérios para interpretação dos resultados do teste ELISA-IgG 

Kit A  

  

  

Não reagente ≤ 15 UI/ml -10% 

Inconclusivo 

Valores  entre  15 UI/ml +-

10% 

Reagente ≥ 15 UI/ml + 10% 

Kit B 

  

  

Não reagente < 15 UI/ml -10% 

Inconclusivo 

Valores entre 15 UI/ml +-

10% 

Reagente  > 30 UI/ml +10% 

Fracamente 

reagente 

 entre (15+10%)  e (30)  

UI/ml 

 Kit C 

  

Não reagente  ≤ calibrador -15% 

Inconclusivo 

Valores entre 15 UI/ml +-

10% 

Reagente ≥calibrador +15% 

 

 As amostras de soro que forneceram valores próximos ao limiar foram 

repetidos em duplicata. 
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Resultados 

Na tabela 1 encontram-se os resultados da determinação quantitativa de IgG  

nos 3 kits. 

 

Tabela 1. Concentração de IgG expresso em UI/ml nas 56 amostras determinados por 

3 kits de marcas diferentes  

Amostra 

Kit A 

Referência Kit B Kit C 

 

UI/ml UI/ml UI/ml 

1 9,0 15,9 4,4 

2 9,0 15,5 4,7 

3 8,2 15,5 4,5 

4 9,3 15,8 5,4 

5 303,97 695,7 818,5 

6 348,2 1073,4 3356,9 

7 87,6 44,5 62,0 

8 350,9 519,4 702,0 

9 198,5 35,6 19,8 

10 402,6 107,7 60,8 

11 332,8 248,5 172,9 

12 146,8 36,1 31,7 

13 107,8 158,7 45,5 

14 231,6 141,6 49,4 

15 31,9 43,8 30,9 

16 305,8 250,9 183,0 

17 149,5 95,6 95,8 

18 362,2 613,9 456,6 

19 283,1 117,5 132,4 

20 29,6 35,8 21,3 

21 85,6 120,4 80,0 

22 278,5 132,9 232,5 

23 273,5 140,1 253,7 

24 268,6 275,5 83,9 
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25 256,7 91,1 89,0 

26 276,4 341,9 130,2 

27 459,1 752,2 845,9 

28 213,1 351,4 81,8 

29 70,3 15,9 68,9 

30 222,0 41,3 61,9 

31 101,8 60,0 60,8 

32 244,2 115,9 28,5 

33 108,0 72,8 27,1 

34 371,6 111,9 341,7 

35 6,4 6,1 3,3 

36 448,8 304,0 757,3 

37 213,1 48,7 42,9 

38 484,0 761,7 435,5 

39 90,5 83,5 183,0 

40 296,3 249,7 95,7 

41 17,9 16,1 15,2 

42 413,1 698,2 78,5 

43 304,9 182,8 138,2 

44 115,3 39,4 17,7 

45 223,0 125,8 79,9 

46 15,3 6,6 4,5 

47 420,0 217,4 123,3 

48 377,3 324,8 629,7 

49 6,2 6,0 2,8 

50 62,4 110,1 25,6 

51 120,4 109,4 43,0 

52 7,1 6,2 2,9 

53 143,5 98,0 20,5 

54 7,7 6,2 3,2 

55 8,5 6,0 2,9 

56 7,6 6,1 3,0 
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Tabela 2. Classificação dos resultados segundo limiar de reatividade (Cut-off) 

fornecido por cada kit 

Amostra 

Kit A 

(referência) Kit B Kit C 

1 NR Inconclusivo NR 

2 NR Inconclusivo NR 

3 NR Inconclusivo NR 

4 NR Inconclusivo NR 

5 Reagente Reagente Reagente 

6 Reagente Reagente Reagente 

7 Reagente Reagente Reagente 

8 Reagente Reagente Reagente 

9 Reagente Reagente Reagente 

10 Reagente Reagente Reagente 

11 Reagente Reagente Reagente 

12 Reagente Reagente Reagente 

13 Reagente Reagente Reagente 

14 Reagente Reagente Reagente 

15 Reagente Reagente Reagente 

16 Reagente Reagente Reagente 

17 Reagente Reagente Reagente 

18 Reagente Reagente Reagente 

19 Reagente Reagente Reagente 

20 Reagente Reagente Reagente 

21 Reagente Reagente Reagente 

22 Reagente Reagente Reagente 

23 Reagente Reagente Reagente 

24 Reagente Reagente Reagente 

25 Reagente Reagente Reagente 

26 Reagente Reagente Reagente 

27 Reagente Reagente Reagente 

28 Reagente Reagente Reagente 

29 Reagente inconclusivo Reagente 

30 Reagente Reagente Reagente 

31 Reagente Reagente Reagente 

32 Reagente Reagente Reagente 
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33 Reagente Reagente Reagente 

34 Reagente Reagente Reagente 

35 NR NR NR 

36 Reagente Reagente Reagente 

37 Reagente Reagente Reagente 

38 Reagente Reagente Reagente 

39 Reagente Reagente Reagente 

40 Reagente Reagente Reagente 

41 Reagente Inconclusivo Inconclusivo 

42 Reagente Reagente Reagente 

43 Reagente Reagente Reagente 

44 Reagente Reagente Reagente 

45 Reagente Reagente Reagente 

46 Reagente NR NR 

47 Reagente Reagente Reagente 

48 Reagente Reagente Reagente 

49 NR NR NR 

50 Reagente Reagente Reagente 

51 Reagente Reagente Reagente 

52 NR NR NR 

53 Reagente Reagente Reagente 

54 NR NR NR 

55 NR NR NR 

56 NR NR NR 

NR: não reagente  

 

Análise Estatística  

 

 As concentrações de anticorpos IgG em UI/ml obtidas pelos 3 kits (A, B e C) da 

tabela 1 foram inicialmente testadas em relação à aderência à distribuição normal. 

Apenas os valores obtidos por meio do kit A tiveram aderência a distribuição normal 

(p=0,454), já que o kit B (p=0,002) e o kit C (p=0,000) não tinham distribuição segundo 

o teste de Kolmogorov-Smirnov. Portanto decidiu-se utilizar o teste não paramétrico de 

Kruskall-Wallis para avaliar a diferença entre as médias de valores de anticorpos IgG 

segundo cada kit.. 
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 A análise da diferença de médias do valor de anticorpos determinados por 3 

kits foi estatisticamente significativo (p<0,05), como observado na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3 – Estatística descritiva dos valores de Anticorpos IgG segundo tipo de kit 

empregado para sua determinação quantitativa 

Variável n Média 

UI/mL  

DP 

UI/mL 

Valor p* 

Anticorpos kit A 56 191,55 146,76 0,0051 

Anticorpos kit B 56 184,39 235,14  

Anticorpos kit C 56 197,74 489,77  

*teste de Kruskall-Wallis 

 

Observando a média da concentração de anticorpos , conforme o teste de 

Kruskall-Wallis, não foi observada diferença estatisticamente significativa (p=0,1661) 

entre os kits A e B. Porém, ao se analisar o kit C em relação ao kit A (teste de 

referência)  foi observada diferença estatisticamente significativa com p=0,0024. 

 

Entretanto, ao se analisar a classificação dos resultados em reagentes, não 

reagentes e inconclusivos, conforme o valor do limiar de reatividade de cada marca, 

observou-se diferença estatisticamente significativa (p=0,042) entre as 3 marcas.  

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Distribuição em número e porcentagem de indivíduos segundo 

classificação do resultado do teste de determinação de IgG anti T. gondii mediante os 

kits A, B e C.  

Classificação Kit A Ki B Kit C 

 n % n % n % 

Positivo 46 82,14 43 76,79 44 78,57 

Duvidoso --- --- 6 10,71 1 1,79 

Negativo 10 17,86 7 12,50 11 19,64 

Total 56 100 56 100 56 100 

*Teste de Qui-quadrado: =0,042 
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Discussão 

 Quando se faz um estudo comparativo de kits diagnósticos é importante ter um 

painel de soros com resultados bem caracterizados. Quando se emprega grupo de 

soros reagentes com títulos médios ou altos e grupo de soros não reagentes, a 

comparação de kits de diferentes procedências fornece, geralmente, uma 

concordância alta levando aos valores altos de co-sensibilidade e co-especificidade.   

 Entretanto no presente estudo, utilizamos alguns soros reagentes e não 

reagentes com valores em UI/ml ou absorbância próximos ao valor do limiar de 

reatividade.  O limiar de reatividade, também denominado de “cut-off”, é o valor que 

define  o que é um resultado positivo (reagente) e o que é um resultado negativo (Não 

reagente).   Todos os testes imunológicos empregados para determinação de 

anticorpos apresentam um valor de limiar de reatividade que é fornecido pelo 

fabricante.   

 Neste trabalho, os kits de ELISA de marca A, B e C  forneceram critérios 

próprios para validação e cálculo do limiar de reatividade. O kit A  e B definem como 

limiar o valor de 15 UI/ml acrescido de 10% para cima e para baixo e o kit C, utiliza o 

valor de absorbância do calibrador de 15 UI/ml com variação de 15% para cima e para 

baixo.  Dessa forma, a interpretação dos resultados utilizando como corte ou limiar o 

critério fornecido por cada marca, forneceu interpretações diferentes, nas  amostras 1, 

2, 3, 4, 29, 41 e 46.  Estes resultados discordantes dentre as 56 amostras, fizeram 

com que os resultados globais mostrassem diferenças, como foi apontado pelas 

análises estatísticas.  Somente quando se comparou a média dos valores quantitativos 

de IgG, os kits A e B forneceram  resultados semelhantes.   Dessa forma, há 

necessidade de empregar um número maior de amostras para realizar a comparação 

do desempenho desses kits.   

 Outro ponto a ser considerado é a reatividade dos antígenos empregados em 

cada teste. Embora os 3 kits empreguem extratos altamente purificados de 

Toxoplasma gondii a capacidade de cada kit em detectar quantitativamente os 

anticorpos IgG pode variar em função dos epítopos imunodominantes expressos nos 

referidos antígenos purificados, o que explicaria a grande variação no título observada 

em algumas amostras.  

 Na prática laboratorial, para fazer diagnóstico de uma infecção toxoplásmica, 

nas diferentes formas clínicas, são utilizados dois ou mais testes sorológicos, devido à 

discrepância que pode haver entre testes de marcas ou  de técnicas diferentes. O uso 
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de um conjunto de testes confirma os dados e fornece resultados mais exatos e 

confiáveis. 

 Os resultados deste estudo comparativo mostram a importância de se utilizar 

de maneira sensata o limiar de reatividade, reavaliando as amostras que fornecerem 

resultados muito próximos do limiar. 

 

Conclusão 

 

  O presente estudo não forneceu resultados conclusivos quanto ao 

desempenho dos kits A, B e C em virtude do reduzido número de amostras 

empregadas.  O limiar de reatividade do teste é decisivo na interpretação dos 

resultados, dessa forma as amostras que fornecerem resultados muito próximos do 

limiar devem ser testados por um outro método ou repetidos  com uma nova coleta de 

sangue. 
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Determinação do HDL colesterol: comparação do método 

direto e de precipitação 

 

Introdução  

 

O colesterol é um lipídio (esteróide), produzido pela coenzima A no fígado, 

essencial para a constituição das membranas celulares e para a produção de 

hormônios sexuais. Para que haja a distribuição pelo nosso organismo, ele se conjuga 

com proteínas formando as lipoproteínas, são eles o LDL (baixa densidade), o HDL 

(alta densidade) e o VLDL (muito baixa densidade).  

 
O HDL representa a fração boa do colesterol, ou seja, esse é responsável pela 

retirada do colesterol do sangue (artérias) para o fígado, para que esse seja quebrado, 

não havendo o entupimento dos vasos.  

  
O LDL é considerado a fração ruim do colesterol, ou seja, é responsável pela 

distribuição do colesterol pelo sangue, esse colesterol pode ser oxidado nos vasos 

ocasionando a aterosclerose. 

  
A aterosclerose é uma doença que vai afetar o funcionamento do coração 

causando uma pré disposição para a trombose, resultando em acidentes vasculares 

cerebrais (AVC) e doença vascular periférica, dependendo da artéria afetada. Isso se 

deve à oxidação do colesterol nas artérias, com isso os macrófagos ao perceberem a 

inflamação vão até esses e tentam fagocitá-lo, quando não conseguem alí começa a 

se formar uma placa espumante, impedindo a passagem normal de sangue, ou seja, o 

coração vai ter que fazer mais força (mais bombeamento) para que o sangue consiga 

passar por essa barreira rígida. 

  
A dislipidemia é o nome dado a esses distúrbios dos níveis de colesterol, onde 

esse é caracterizado pelo aumento de LDL, VLDL e triglicerídeos e pela diminuição do 

HDL. Fatores como alimentação, atividade física, álcool, fumo, ou seja, qualidade de 

vida ruim vai aumentar a dislipidemia, havendo também um acúmulo de gordura na 

cintura abdominal. 

 
Para a diminuição do LDL de aumento de HDL deve ser feita uma dieta 

hipocalórica e com diminuição da ingestão de colesterol na forma de gordura, 

principalmente a trans, ou então substituir a gordura trans pela gordura insaturada e 
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também gorduras d tipo ômega 3, pois esses previnem a coagulação do sangue nas 

artérias. 

 
Exercícios físicos como natação, caminhada, esportes em geral vão aumentar o 

HDL, são atividades que comprovadamente auxiliam no controle dos lipídeos 

plasmáticos (PRADO et al, 2002). 

 
A medicação é a solução que deve ser adotada se as outras não mostram 

efeitos significativos. Como exemplos de medicamento podemos citar as estatinas que 

irão aumentar o HDL e abaixar os níveis de LDL, VLDL e triglicerídeos, isso é possível 

devido à ação bloqueadora da enzima HMG-CoA, que faz a transformação de 

colesterol nas suas frações. Além das estatinas, são utilizados ácidos biliares e 

fibratos, mas estes possuem menor eficiência, e devem ser utilizados se houver algum 

problema na administração das estatinas (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2007).   

  
Dessa forma podemos dizer que o monitoramento dos níveis de colesterol é 

importante para verificar se os níveis estão dentro do padrão desejado.  

 
Os lipideos devem ser monitorados para que os níveis desses não se elevem e 

venham a ser prejudiciais à saúde, causando as doenças cardiovasculares.  

  
O monitoramento do HDL através de exames clínicos laboratoriais é muito 

importante para o controle de lipídios no organismo. Segundo as Diretrizes da 

Sociedade |Brasileira de Cardiologia ( 2007) o limiar de HDL é  igual a 40 mg/dl, sendo 

que pessoas com HDL superiores a 60mg/dl apresentam riscos baixos de doenças 

cardiovasculares, de 40 a 60 mg/dl têm risco médio  e abaixo de 40 mg/dl apresentam 

alto risco para doenças coronarianas. Já o nível de LDL deve ser menor que 100 mg/dl 

tanto para mulheres quanto para homens. (WARNICK  et al, 2002)  

  
Existem vários métodos para determinação de lipídeos e suas frações. 

(WARNICK  et al, 2002, PIVA; FERNANDES, 2008, CORDOVA  et al, 2004). 

 

O método direto para determinação do HDL colesterol tem como finalidade a 

determinação quantitativa de HDL. Essa determinação é possível através de duas 

etapas específicas, na primeira etapa os quilomicrons, VLDL e LDL são eliminados 

destruídos por reações enzimáticas. Na segunda etapa, o colesterol remanescente da 

fração HDL é determinado também por reações enzimáticas específicas, na presença 

de surfactantes específicos para HDL. Ficando livre, ou seja, o HDL é determinado por 

não conter mais as frações de LDL e VLDL. 
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 Já o teste de HDL por precipitação tem como finalidade fazer a determinação 

de HDL colesterol no soro ou plasma após a precipitação seletiva das lipoproteínas de 

baixa e muito baixa densidade (LDL e VLDL) com fosfotungstato e íons de magnésio. 

Essa precipitação é feita através da centrifugação da amostra, com isso o 

sobrenadante vai conter HDL, pois é um colesterol de alta densidade, depois a 

amostra é quantificado espectrofotometricamente. A absorbância do complexo 

formado será diretamente proporcional à concentração de HDL na amostra.   

 

Objetivo 

Realizar a comparação dos métodos direto e de precipitação para dosagem de  

HDL-colesterol  em amostras de soro. 

 

 

Materiais e método  

 

Amostras de soro.  Foram escolhidos 108 amostras de soro de pacientes que 

realizaram exames de perfil lipídico no Laboratório Escola de Análises Clínicas da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e que haviam concordado com este trabalho, 

através da assinatura do termo de consentimento autorizando a utilização dos 

resultados para fins de pesquisa. (Processo CEP n. 1094/10/2008 e CAAE n. 

0071.0.272.000-08).  

 

Dessa forma, as amostras de sangue foram obtidos após jejum de 12 horas e as 

dosagens feitas no soro dentro de no máximo 3 dias após a coleta. Os soros ficavam 

armazenados no congelador (-20°C) quando não eram analisados no dia da coleta. 

 

Os testes foram feitos em paralelo com soros controle comerciais  (Serodo e 

Serodo plus, marca Human, In Vitro Diagnóstica S/A. Itabira, MG) para controlar de 

qualidade das análises. 

 

O procedimento para as dosagens seguiu as instruções do fabricante Labtest 

(Labtest S/A, Lagoa Santa, MG) para o método de precipitação e da Human (In Vitro 

Diagnóstica S/A. Itabira, MG). 

 

Resumidamente, para o método de precipitação seguiu as seguintes etapas: as 

amostras de soro e padrão foram  tratadas com reagente precipitante, misturando-se 
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volumes iguais de 250 microlitros. Após agitação vigorosa por 30 s, os tubos foram 

centrifugados por 15 min a 3500 rpm, e o sobrenadante límpido separado. A reação 

colorimétrica com o sobrenadante consistiu em misturar  1000 microlitros de reativo e 

100 microlitros do sobrenadante, seguida de incubação a 37°C  por 10 min. O 

resultado da reação foi analisado no espectrofotômetro utilizando o programa 

específico (Humalyzer modelo 3000 , da  In Vitro Diagnóstica S/A. Itabira, MG). 

 

O procedimento para o método direto foi o seguinte:  em tubos previamente 

marcados para o branco, controle (Serodo e Serodo Plus), padrão (calibrador) e 

amostras (soros), foram  pipetados 750 microlitros de enzima. A seguir, adicionados 

10 microlitros de,  respectivamete nos tubos  acima,  água, controle (cada uma em um 

tubo diferente), calibrador e soro da pessoa. Antes de levar para a incubaçâo por 5 

minutos a 37º C os tubos foram  homogeneizados suavemente. Em seguida foram 

adicionados 250 microlitros de substrato em todos os tubos, homogeneizados e  

incubados novamente por 5 minutos na mesma temperatura. A coloração 

desenvolvida é analisada no espectrofotômetro para obter a leitura da concentração 

de HDL nas amostras dos pacientes, utilizando o programa específico  do 

equipamento (Humalyzer).  

 

Resultados 

 

Na tabela 1 encontram-se os resultados da dosagem de HDL-colesterol das 108 

amostras, obtidos pelo método de precipitação e método direto. 

 

Tabela 1.  Valores do HDL-colesterol  em mg/dL nas 108 amostras 

Número das 
amostras 

Método A-  Método 
de precipitação 

(mg/dL) 

Método B- método 
direto 

 
(mg/dL) 

1 44,2 40,9 

2 62,5 57,9 

3 49,1 40,8 

4 51,2 43,6 

5 31,8 33,7 

6 56,6 46,8 

7 40,8 34,8 

8 74,4 68,5 

9 36,5 32,3 
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10 53,4 39 

11 37,2 36,8 

12 52,9 51,7 

13 41,3 43,9 

14 63,6 64,3 

15 55,8 50,1 

16 34 49,5 

17 31,8 31,2 

18 71,7 63,2 

19 58 53,7 

20 42,8 40,6 

21 70,1 52,9 

22 47,4 47,9 

23 61,3 61,7 

24 86,1 86 

25 49 47,4 

26 51,1 56,8 

27 52,4 51,6 

28 58,1 51,7 

29 65,9 52,5 

30 57,3 45,7 

31 94,6 67,7 

32 31,1 27,6 

33 33,8 44,1 

34 51,6 48,3 

35 46,3 45,1 

36 36,5 45,4 

37 61,7 56,7 

38 30,9 31,4 

39 58,9 52,1 

40 37,1 33,9 

41 57 62,1 

42 43,1 54 

43 42,2 49,5 

44 31,6 42,1 

45 40,8 30,8 

46 49,7 66 

47 48,7 52 

48 42,6 47,3 

49 44,2 38,3 

50 46,1 66,9 
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51 53,6 49,8 

52 41,9 31 

53 78,5 62,2 

54 68,4 64 

55 41,8 44 

56 49,9 36,3 

57 44,4 43,5 

58 40 35,7 

59 42,8 32 

60 37,3 25 

61 32,1 31,6 

62 55,3 51,2 

63 54 39,6 

64 52 45,3 

65 38 36,1 

66 41 32 

67 61 69,1 

68 69 55,7 

69 43 44,6 

70 56 38,6 

71 39 41,1 

72 44,5 37,1 

73 61 45,5 

74 53 41,7 

75 40 34,3 

76 29 29,6 

77 46 41,7 

78 30,7 28,7 

79 63,2 57,5 

80 47,8 41,5 

81 35,1 34 

82 37,1 39,8 

83 63,6 53,3 

84 53,1 53,8 

85 27,4 27 

86 50,9 50 

87 56 54,3 

88 58 59,7 

89 64,4 62,9 

90 31,5 38,5 

91 41,2 41,9 
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92 58,5 40,6 

93 42,5 41,4 

94 50 46,9 

95 59,2 51,9 

96 48,9 43,4 

97 58 55 

98 63,9 57,5 

99 57,8 49,3 

100 52,2 48,4 

101 56,6 46,5 

102 43,6 41,4 

103 43,5 42,7 

104 65,2 37,6 

105 66 46 

106 68,6 62,35 

107 52,3 48 

108 63,1 62,7 

 

 

Análise estatística  

 

Em primeiro lugar, foi verificado o tipo de distribuição apresentada nos 

resultados da dosagem. Ao utilizar o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar o 

grau de aderência da distribuição das 2 variáveis com a distribuição normal, observou-

se que ambas têm aderência a distribuição normal, sendo que a medida do HDL-

colesterol pelo método A (de precipitação) obteve p=0,558  e o HDL-colesterol pelo 

método B (direto) obteve p=0,958 no teste estatístico. Portanto foram utilizados os 

testes paramétricos para estas variáveis. 

 

Para analisar a diferença de médias do valor de HDL-colesterol segundo tipo de 

método utilizado (por precipitação ou direto), foi utilizado o teste t de Student com nível 

de significância de 5%.  Pode-se observar na Tabela 2 que foi observada diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) entre as médias de HDL obtidos pelos dois 

métodos avaliados. 
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Tabela 2 – Estatística descritiva dos valores de HDL-colesterol segundo tipo de 

método utilizado para a sua aferição. 

Variável n Média DP Valor P* 

HDL por 

Precipitação 

108 50,36 12,68 0,0248 

HDL por 

método direto 

108 46,68 11,20  

     

*teste  t de Student 

 

 

Discussão  

 

Esse projeto teve como finalidade fazer a comparação dos testes de HDL direto 

e o método HDL por precipitação, através da analises de HDL nas amostras dos 

pacientes.  

O método direto forneceu resultados inferiores quando comparado ao método de 

precipitação. 

Warnick e colaboradores (2001) fizeram um estudo da evolução dos métodos 

para a mensuração do HDL- colesterol desde o método de ultracentrifugação o 

método de precipitação e os métodos homogêneos com suas variantes. As análises 

desses autores mostraram que embora os métodos homogênoeos (método direto) 

tenham trazido grandes contribuições, principalmente na possibilidade de 

automatização, devem ainda ser melhor avaliados. A observação de grande número 

de resultados indicou haver alguns resultados discrepantes e portanto devem ser 

melhor investigados quanto à existência de possíveis fatores interferentes. 

 

No nosso trabalho, o método direto processado manualmente forneceu 

resultados estatisticamente diferentes (dando valores inferiores nas dosagens) quando 

comparados ao método tradicional de precipitação.  Entretanto, Leuchert e cols (1999) 

analisando 360 amostras e reagentes de outra procedência, concluíram que o método 

direto fornece valores mais altos que o método de precipitação. Portanto, diante dos 

resultados contraditórios, esse estudo deverá ser continuado com um número maior 

de amostras.  
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Conclusão  

 

No nosso trabalho, o método direto processado manualmente forneceu 

resultados mais baixos de HDL colesterol quando comparados ao método 

convencional  de precipitação,    
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PESQUISA DE ENTEROPARASITOSES EM CRIANÇAS DE 1 A 3 

ANOS  DE UMA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

Introdução 

As parasitoses intestinais constituem-se num grave problema de saúde pública, 

sobretudo nos países em desenvolvimento, onde o nível sócio-econômico, o grau de 

escolaridade, a idade e os hábitos de higiene facilitam a disseminação dessas 

doenças (FERREIRA et al., 1997, LUDWIG et al., 1999). A despeito da sua baixa 

mortalidade, as parasitoses intestinais são muito comuns e são responsáveis por 

estados crônicos de desnutrição, diarréia e anemias afetando o desenvolvimento físico 

e intelectual das crianças.  A erradicação dessas parasitoses requer melhoramento 

das condições socioeconômicas, do saneamento básico e educação sanitária para 

mudança de certos hábitos culturais.  A falta de controle da higienização de alimentos 

vendidos por manipuladores de alimentos constitui um importante obstáculo para 

desenvolver medidas de controle contra as parasitoses intestinais, além da falta de 

projetos educativos com a participação da comunidade, o que dificulta as implantações 

de ação de controle. 

Enquanto não se adota uma política para mudança dessas condições, a 

reinfecção é fato comum. Portanto o tratamento deve incluir além do emprego de 

antiparasitários, medidas de educação preventiva e de saneamento básico (GROSS et 

al.,1989; MELO et al., 2004, MENEZES et al., 2008).  

O parasitismo a partir dos seis meses de vida pode estar relacionado ao período 

do desmame da criança, quando ocorre a introdução de novos alimentos e inicia-se 

uma etapa do desenvolvimento que lhe permite maior mobilidade no ambiente 

(COSTA-MACEDO et al.,1999). Dessa forma, após desmame, as crianças passam a 

ter contato com terra e meio ambiente favorável para desenvolvimento precoce de 

infecções parasitárias. 

No estudo realizado em 387 crianças menores de dois anos de idade em Duque 

de Caxias, no Rio de Janeiro, entre julho e dezembro de 1997, observou-se a 

prevalência de infecção por Ascaris lumbricoides em 3,3% para os menores de um 

ano e 30,7% para as crianças entre um e dois anos de idade. As infecções com carga 

parasitária moderada/pesada foi observada em cerca de 38% das crianças (COSTA-

MACEDO et al., 1999). Estes resultados demonstram a importância dos exames 
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parasitológicos já nos primeiros anos de vida e indicam a necessidade de 

aprofundamento da investigação na população infantil.  

Dentre os helmintos causadores de infecções intestinais, os mais freqüentes são 

os nematelmintos Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura e os ancilostomídeos 

Necator americanus e Ancylostoma duodenale. Dentre os protozoários, destacam-se a 

Entamoeba histolytica e Giardia lamblia  (FERREIRA et al., 2000). 

Os parasitas podem causar diferentes danos nos seres humanos como lesão de 

mucosa (Giardia lamblia, Necator americanus e Strongyloides stercoralis); alteração 

do metabolismo dos sais biliares (Giardia lamblia); competição alimentar (Ascaris 

lumbricoides); exsudação intestinal (Giardia lamblia, Strongyloides stercoralis e 

Necator americanus); favorecimento de proliferação bacteriana (ameba) e 

sangramento (Necator americanus e Ancylostoma duodenale). 

Quanto à evolução da doença parasitária, é importante considerar o estado 

nutricional, idade, hábitos de vida, resposta do sistema imunológico e presença de 

doença básica concomitante. Em relação ao ambiente, considerar o saneamento 

básico deficiente, disponibilidade e tratamento da água, higiene precária das pessoas 

e alimentos, contaminação do solo, água e alimentos com ovos, larvas ou cistos de 

parasitas. Quanto ao agente é importante considerar a carga parasitária, o mecanismo 

de lesão determinada pelo parasita, a sensibilidade do tratamento empregado, e a 

localização do parasita. 

As sintomatologias das parasitoses são bastante variáveis, os quadros graves 

ocorrem com maior freqüência em pacientes desnutridos; imunodeprimidos; 

portadores de doenças do colágeno e neoplasias; anemia falciforme; tuberculose; ou 

paciente com uso prolongado de corticóides ou imunossupressores.  

Nos quadros leves as manifestações são inespecíficas como a anorexia, 

irritabilidade, distúrbios do sono, vômitos ocasionais, náuseas, diarréia. Crianças 

desnutridas podem apresentar anemia (Ancylostoma duodenale), 

hepatoesplenomegalia (Schistossoma mansoni), prolapso retal (Trichuris trichiura), e 

obstrução intestinal (Ascaris lumbricoides).  

O diagnóstico das enteroparasitoses é realizado através do exame parasitológico 

de fezes que é de fácil realização e de custo reduzido. 
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Objetivo 

O presente projeto tem como objetivo realizar exames parasitológicos nas fezes 

de crianças de 1 a 3 anos do Centro Educacional Infantil, localizado na região sul do 

município de São Paulo, a fim de pesquisar as parasitoses intestinais 

 

Material e métodos  

 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie – processo CEP/UPM n.1137/05/2009 e CAAE 

n.0035.0.272.000-09. 

Foram realizados exames de fezes nas crianças de um Centro Educacional 

Infantil (CEI) localizado na região sul do município de são Paulo. Este Centro atende 

crianças de idade de 1 a 3 anos, provenientes de 16 comunidades de nível sócio-

econômico baixo  da região.  Foram feitas duas coletas: a primeira em outubro de 

2009 e a segunda em março de 2010. 

Os pais das crianças foram orientados pelas professoras do CEI e pelos 

pesquisadores quanto à coleta do material.  As fezes foram  coletadas em 3 dias 

alternados, da evacuação normal sem uso de laxativos, coletada em superfície limpa, 

da qual uma pequena porção de cerca de 1,5 gramas foi colocada no tubo coletor com 

conservante (TF Test) e mantido por no máximo 1 semana até a entrega no 

Laboratório. 

Houve adesão de 53 pais, sendo 33 na coleta de outubro e 20 na coleta de 

março, que concordaram com a pesquisa através da assinatura do termo de 

consentimento.   

As fezes foram coletadas em tubos TF-Test (Immunoassay Indústria e Comércio 

S/A, Itupeva, SP), conforme as instruções do fabricante.  Resumidamente, em cada 

tubo contendo 5 ml de solução neutra de formalina como conservante, foi colocada 

uma porção de aproximadamente 1,5 g de fezes, utilizando uma pequena pá de 

plástico acoplada á tampa do tubo e homogeneizou-se delicadamente o tubo para 

completa dissolução do material. Após a coleta das 3 amostras em dias alternados, os 

tubos foram trazidos ao laboratório para a análise.  

O processamento do material fecal para análise dos parasitos seguiu as 

instruções do fabricante do TF Test e consistiu de seguintes etapas. Após agitação 

dos tubos coletores, acrescentou-se 1 gota de detergente neutro e incolor e 3 ml de 

acetato de etila p.a.. homogeneizando-se bem a seguir.  Os 3 tubos de fezes de cada 
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paciente foram acoplados ao tubo cônico de centrifugação e centrifugados a 1500 rpm 

por 1 minuto. Nesse processo o material fecal dos 3 tubos é filtrado e depositado num 

único tubo cônico. A seguir, o sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspenso 

em 10 gotas de solução fisiológica (NaCl 0,9%). O sedimento foi colocado numa 

lâmina, misturado com uma gota de lugol e examinado imediatamente no microscópio 

óptico com aumento de 10 e 40 vezes.   

A análise microscópica do sedimento de todas amostras foi feita por duas 

pessoas para confirmação dos resultados. 

 

Resultados 

Houve no total de 53 crianças 17 crianças (32%) com resultado positivo para 

parasitos intestinais (figura 1).  As espécies de parasito encontradas foram a Giardia 

lamblia e Entamoeba coli, algumas crianças apresentaram ambas as parasitoses. Não 

foi encontrado nenhum caso de helmintose. A distribuição dos resultados segundo o 

tipo de parasito está apresentada na figura 2. A Giardia lamblia foi a espécie mais 

encontrada nas crianças estudadas (71%), seguida da combinação Giardia lamblia e 

Entamoeba coli  em 23%  e a Entamoeba coli  somente em 6%. 

A ocorrência das parasitoses no sexo masculino foi de 35% (7/20) com  IC 95%: 

11 – 58%   e no sexo feminino foi de 62,5% (10/16) com IC95%: 35 – 89%. Portanto 

não foi possível detectar diferença na ocorrência das parasitoses segundo o sexo, 

nesse grupo de  crianças analisadas. 

 

 

 

Fig.1:  Distribuição dos resultados do exame parasitológico nas 53 crianças  de 0 

a 3 anos.  
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Fig.2: Freqüência e espécie de parasito nos 17 casos positivos. 

 

 

 

Discussão  

 

 O método de coleta e análise utilizando os tubos TF-Test é uma inovação 

recente na área de exames parasitológicos. Esse método oferece algumas vantagens 

em comparação à coleta do material fecal de modo convencional em frascos de plástico 

de boca larga, chamados de coletores universais de fezes e urina. No TF- Test as fezes 

são colocadas pelo próprio paciente no tubo com conservante, o que permite juntar os 

tubos de várias coletas e levá-los numa única vez ao laboratório.  Recomenda-se que 

devido à variação do grau de parasitismo, o exame de fezes deva ser feito em 3 

amostras coletadas em dias alternados. O TF Test atende esses requisitos, tornando 

mais prática a coleta e o envio do material ao laboratório e, do lado do laboratório, 

existe a vantagem do procedimento simples que elimina as etapas de contato direto 

com as fezes frescas, evitando o problema de contaminação das bancadas e do 

analista, assim como da necessidade de um espaço físico próprio para esses exames. 

Com o tubo contendo conservante, há preservação das formas parasitárias o que 

permite analisar as 3 coletas de uma só vez, com a vantagem ainda desse método 

oferecer uma  concentração e enriquecimento do material a ser analisado, melhorando 

o desempenho do exame parasitológico de fezes. 
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Os tubos TF–test foram testados por vários laboratórios e comprovou a sua 

superioridade sobre as técnicas convencionais de Hoffman e Faust (GOMES  et al, 

2004).  

 

 Em nossa pesquisa encontramos 32% de resultados positivos com maior 

prevalência de Giardia lamblia. Ferreira et al (2000) realizaram um extenso trabalho em 

crianças de 0 a 59 meses da cidade de São Paulo, onde comparou a prevalência das 

parasitoses em dois momentos:1984/1985 e 1995/1996. Nesse período constatou que a 

prevalência das parasitoses reduziu significativamente de 30% para 10,7%, havendo 

redução considerável tanto na tanto nas helmintoses quanto nas protozooses devido às 

melhorias de saneamento. Os nossos dados se aproximam ao resultado de Menezes et 

al. ( 2008) que encontraram 24,6% de parasitose nas crianças de creches de Minas 

Gerais. Esses autores encontraram Entamoeba coli e Giardia lamblia como os parasitos 

mais prevalentes.  Nas pesquisas de Ferreira et al (2000) a Giardia lamblia ocupou o 

primeiro lugar entre as protozooses, nos dois períodos estudados, cuja prevalência foi 

de 14,5%  em 1984/1985 e de 5,5% em 1995/1996. 

 

As pesquisas têm mostrado que Giardia lamblia é o mais freqüente em crianças 

pré-escolares, como foi demonstrado por por Machado et al.(19990 em crianças da 

cidade de Mirassol, SP, por Guimarães e Sogayar (1995) em creches municipais de 

Botucatu, SP e por Cardoso et al. (1995) igualmente em creches da cidade de Aracaju, 

SE.  

 

 

Conclusão 

 

Na creche estudada a prevalência de parasitoses intestinais foi de 32%, sendo 

representado apenas por protozoários Giardia lamblia e Entamoeba coli.  Não foi 

encontrado nenhum caso de helmintose intestinal. 
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Streptococcus agalactiae: caracterização dos perfis de 

resistência à Eritromicina e Tetraciclina através do método 

de difusão em disco e da determinação dos genes de 

resistência tet K, L, M, e O e erm (A) ,erm (B), mre (A) e mef 

(A) através de técnicas moleculares 

 

 

Introdução 

 

Streptococcus agalactiae (SGB) é um dos principais agentes causadores da 

sepsis neonatal precoce. A mortalidade dos neonatos infectados oscila entre 6 a 20%, 

e a taxa de seqüelas neurológicas pode chegar ao redor de 30%. 

 

Apesar do envolvimento do microrganismo em uma série de processos 

infecciosos em adultos e crianças, o foco principal de sua detecção está relacionado à 

sua presença em gestantes, cuja colonização pode levar à infecções graves no recém-

nascido, tais como meningite e septicemia. A mortalidade neste grupo varia entre 6 a 

20%, enquanto que as seqüelas neurológicas decorrentes da infecção podem chegar 

a 30%. (ALONSO, 1998; SAD-LARCHER, 2005) 

 

Dentre os fatores maternos universais de risco de infecção bacteriana, 

consideram-se a infecção geniturinária e outras patologias infecciosas que se 

desenvolvem durante a gestação.  

 

O aborto espontâneo no 2º. trimestre de gestação, vaginites de repetição (3 ou 

mais episódios), infecção do trato urinário, parto prematuro com ruptura de 

membranas ou com membranas intactas e infecção puerperal entre outras, são 

considerados antecedentes de risco de infecção urinária durante a gravidez. (OVALLE, 

2002) 

 

Estima-se que 70% das crianças nascidas de mães portadoras do Streptococcus 

agalactiae, tornam-se colonizadas durante o nascimento durante o trabalho de parto 

ou transmissão vertical. A colonização pode também ocorrer após o nascimento, 

conseqüência de sua permanência no berçário, onde o microrganismo pode ser 

transmitido pelas mãos das atendentes.  
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Em 1996 o Centro de Prevenção e Controle de Enfermidades de Atlanta, o 

Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas e a Academia Americana de 

Pediatria, estabeleceram que todos os profissionais envolvidos com a preservação da 

saúde neonatal-materna, deveriam adotar estratégias para a prevenção da sepsis 

neonatal. (SAD-LARCHER, 2005). 

 

Protocolos de profilaxia antibiótica intra-parto foram estabelecidos, para 

gestantes de alto risco ou colonizadas por S. agalactiae, para prevenir a transmissão 

vertical. Com essas medidas, a incidência de infecções neonatais decresceram, e os 

casos de isolamento de cepas invasivas, tem sido atualmente registradas mais 

freqüentemente em pacientes adultos imunocomprometidos e com enfermidades 

predisponentes como a diabetes mellitus. 

 

A administração de antimicrobianos antes do parto não chega a eliminar a 

colonização por S. agalactiae; entretanto, a transmissão do microrganismo, a infecção 

neonatal de início precoce e as complicações maternas pós-parto podem ser 

amplamente evitadas.  

 

Drogas -lactâmicas, tais como as penicilinas, são o tratamento de escolha para 

essas infecções, contudo macrolideos, como por exemplo a eritromicina, e as 

tetraciclinas fazem parte de terapia alternativa para pacientes alérgicos à penicilinas e 

para aqueles casos de infecção por cepas resistentes aos mesmos, o que tem sido 

observado cada vez mais frequentemente. 

 

Os antibióticos do grupo dos macrolídeos (como a eritromicina), lincosamidas 

(como a lincomicina) e estreptograminas (MLSb) atuam através da inibição da síntese 

protéica bacteriana por sua ação sobre a subunidade ribossômica 23S (WEISBLUN,  

2000; PECHERE, 2001). 

 

Dentre as diferentes estratégias de resistência às drogas, impostas pelos 

microrganismos, o mecanismo de resistência à eritromicina inclui a modificação do 

sítio alvo pela ação das enzimas metil transferases codificadas pelos genes erm. Os 

genes erm encontrados em Streptococcus agalactiae são erm (A), e erm (B), podendo 

ambos ser induzíveis ou expressados constitutivamente.  

 

A bomba de efluxo é codificada em S. agalactiae pelo gene mreA , análogo ao 

gene mef A de S.pyogenes . Em alguns estudos, o gene mreA tem sido encontrado 
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em todas as cepas resistentes à eritromicina  bem como em todas as cepas 

susceptíveis, confirmando a evidência da presença ubíqua deste gene em isolados 

resistentes e susceptíveis, reforçando a hipótese de que este gene mreA pode não 

estar diretamente relacionado a resistência à eritromicina (DUARTE et al., 2005) 

 

No que se refere aos mecanismos de resistência à tetraciclinas, estes são 

caracterizados através do efluxo ativo do antimicrobiano e proteção ribossômica, e são 

codificados pelos genes tet. O mecanismo de efluxo do antimicrobiano se caracteriza 

pela presença dos genes tet K e tet L, geralmente encontrados em plasmídeos 

pequenos e transmissíveis, enquanto que os mecanismos de proteção ribossômica 

são codificados pelos genes tet M e tet O, os quais podem estar localizados em 

elementos conjugativos (transposons e plasmídeos).  

 

Objetivos  

 

- A) Determinar, através de testes de suscetibilidade a drogas pelo método de 

difusão em disco (técnica de Kirby Bauer), cepas de Streptococcus agalactiae, 

isoladas de gestantes, resistentes à eritromicina e tetraciclinas. 

 

- B) Caracterizar as cepas resistentes à tetraciclinas quanto à presença dos 

genes tet M; tet O; tet K; e tet L; através da PCR. 

 

- C) Caracterizar as cepas resistentes à eritromicina quanto à presença dos 

genes de resistência: emr (A); erm (B); mre (A) e mef (A), através da PCR; 

 

Materiais e Métodos 

 

Amostras clínicas:  

 

 Foram obtidas 40 amostras clínicas de gestantes das regiões da fúrcula e anal, 

que estavam entre a 35ª. e 37ª. semanas de gestação e que acorreram à Clínica de 

Ginecologia e Obstetricia do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo.  

 

Após a coleta, as amostras foram encaminhadas ao setor de Microbiologia 

Clínica do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Universitário para cultivo e 

identificação de Streptococcus agalactie (Streptococcus B-hemolitico do grupo B). 
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A metodologia para identificação consistiu de semeadura em ágar-sangue, 

seguida da prova de CAMP-teste para as colônias B- hemolíticas. A confirmação dos 

achados foi realizada em equipamento Vitek da BioMériex, utilizando-se o cartão GPi. 

 

As cepas de Streptococcus agalactiae assim identificadas foram cedidas ao 

LEACT- Mackenzie (Laboratório Escola de Análises Clínicas e Toxicológicas da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie) para desenvolvimento do projeto de 

desenvolvimento da análise molecular. Para tanto foi encaminhado projeto de 

pesquisa, registro CEP-HU/USP: 934/09, para submissão à Câmara de Pesquisa do 

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, tendo sido aprovado pela 

mesma. 

 

Ensaios realizados no LEACT-Mackenzie: 

 

I) Testes de Susceptibilidade à Eritromicina e à Tetraciclina 

 Método de difusão em ágar- Kirby-Bauer 

 

As 40 cepas assim obtidas foram testadas seguindo metodologia de Kirby-Bauer 

e recomendação do Clinical and Laboratory Standards Institute, utilizando-se ágar 

Mueller Hinton suplementado com 5% de sangue de carneiro e utilizando-se discos 

dos antibióticos: eritromicina e tetraciclina em concentração de 30ug. (KONEMAN,  

2001; CLSI, 2005). 

 

II) Testes Moleculares 

 

As cepas que apresentaram perfis de resistência e padrões de sensibilidade 

intermediário à eritromicina e à tetraciclina pelo método da difusão em disco, foram 

submetidas aos protocolos de PCR abaixo descritos. 

 

 

Obtenção dos DNAs das amostras: 

 

Suspensões bacterianas constituídas de 10 a 15 colônias foram submetidas à 

fervura por 5 minutos. (DUARTE et al., 2005). 

 

Para a amplificação dos oligonucletídeos, as misturas finais de reações foram 

preparadas em volumes de 50μL, de forma a conter 20mM de Tris-HCl (pH 8.4), 50mM 
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de KCl, 3mM de MgCl2, 0.2mM de dNTP cada nucleotídeo, 0.5 μM de cada primer, 2.5 

U de Taq polimerase e 5μl do DNA. 

 

Primers e Programas empregados na determinação da Resistência à 

Tetraciclina 

 

 tet (K) primer sense: 5´- TAT TTT GGC TTT GTA TTC TTT CAT – 3´ Programa 1 

          primer anti-sense: 5´- GCT ATA CCT GTT CCC TCT GAT AA – 3´  

 

te t(L) primer sense-5´- ATA AAT TGT TTC GGG TCG GTA AT–3´    Programa 1 

          primer anti-sense- 5´ - AAC CAG CCA ACT AAT GAC AAT GAT – 3´ 

 

tet (M) :primer sense: 5´- AGT TTT AGC TCA TGT TGA TG – 3’      Programa 1 

            primer anti-sense:  5´- TCC GCA TAT TTA GAC GAC GG – 3´ 

 

tet (O):primer sense: 5´- AGC GTC AAA GGG GAA TCA CTA TCC-3´ Programa 2 

          primer anti-sense:  5´- CGG CGG GGT TGG CAA ATA – 3´ 

 

Programas: 

1= 93ºC/ 3 minutos seguido de 35 ciclos de: (93°C- 1 min, 50°C- 1min e 30 segundos, 

72°C- 1min.), seguidos por 1 etapa de 5 minutos a 72ºC. 

  

2= 93ºC/ 3 minutos seguido de  ciclos de: (93°C- 1 min, 55°C- 1min, 72°C-1min), 

seguidos por uma etapa de 5 minutos a 72ºC. 

 

Primers e Programas empregados na determinação da Resistência à 

Eritromicina 

 

Foram utilizados os oligonucleotídeos abaixo relacionados referendados por: Duarte et 

al.(2005), Clancy et al., 1997; Seppala et al., 1998; Bozdogan et al., 1999 e De 

Azavedo et al., 2001). 
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erm (A)-  5´- GCA TGA CAT AAA CCT TCA 3´                Programa 1 

              5´AGG TTA TAA TGA AAC AGA 3´ 

 

erm (B)-   5´-GAA AAG GTA CTC AAC CAA ATA-3´       Programa 1 

             : 5´- AGT AAC GGT ACT TAA ATT GTT TAC-3´ 

 

mef A-  5´-AGT ATC ATT AAT CAC TAG TGC 3´            Programa 1 

             5’ -TTC TTC TGG TAC TAA AAG TGG- 3´ 

 

mre A - 5´- AGA CAC CTC GTC TAA CCT TCG CTC-3´  Programa 2 

            5-´TTC AGT TAC TAC CAT GCC ACA GG-3´ 

 

 

Programas: 

 

1- 93ºC/ 3 minutos, seguida de 35 ciclos de: (93ºC/ 1 min., 52º C/1 min e 72ºC/1 min. 

A etapa final de extensão ocorrerá a 72ºC por 5 min.. 

2-  95 ºC/ 2 minutos, seguida de 25 ciclos de: (94ºC/ 1 min,; 53ºC/ 1 min e extensão 

a 72ºC por 1 min.). A extensão final será a 72ºC por 10 min (CLANCY et al., 

1997). 

 

 

 

 

Análise dos produtos amplificados pela PCR 

 

Todos os produtos obtidos pela PCR foram analisados através da eletroforese 

em gel de agarose 1,0% em tampão TBE 1 x (Tris 0,89M, EDTA 0,025M e ácido bórico 

0,89M).  

 

Foram utilizados como marcadores de peso molecular: 100 bp DNA Ladder 

Invitrogen e 50 bp DNA Ladder Invitrogen. Após a corrida eletroforética, os produtos 

foram submetidos à coloração com brometo de etídeo 0,5 g/mL , imergindo-se os géis 

por cerca de 10 minutos na solução.  

A observação foi feita em transiluminador sob luz ultravioleta. 
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Resultados 

 

Os resultados apresentados nos testes de sensibilidade de Streptococcus 

agalactiae (SGB), frente às drogas Eritromicina e Tetraciclina pelo método da Difusão 

em Disco, estão abaixo descritos. 

 

Valores de sensibilidade e resistência considerados nos Testes de 

Sensibilidade 

Eritromicina: halos: Sensível: ≥ 23 mm; Intermediário: 14-22 mm; Resistente: ≤ 

13 mm 

Tetraciclina: halos: Sensível: ≥ 19 mm; Intermediário: 15-18 mm; Resistente: ≤ 

14 mm. 

 

Abaixo estão descritos os valores obtidos com as 40 amostras de Streptococcus 

agalactiae, quando da realização dos testes de sensibilidade, Kirby-Bauer. Tabela 1. 

 

 

 

Tabela 1. Resultados observados de cepas de Streptococcus agalactiae ao  teste de 

sensibilidade aos antibióticos  

Cepas-           

amostras 

Eritromicina Tetraciclina 

128/09-        1 I (21 mm) R 

282/09-        2 I (20 mm) R 

98/09-        3 I (20 mm) R 

308/09-        4 S R 

310/09-         5 I (15 mm) R 

02/09-         6 I (18 mm) R 

03/09-        7 I (20 mm) R 

11/09-         8 S R 

04/09-         9 I (20 mm) I (16 mm) 

12/09-       10 I (19 mm) R 

19/09-          11 I (20mm) I ( 15mm) 

97/09-          12 I (22 mm) R 

39/09-          13 S S 

27/09-          14 I (20 mm) R 
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29/09-          15 S R 

307/09-          16 I (20 mm) R 

99/09-          17 I (22 mm) R 

125/09-         18 I (18 mm) R 

127/09-         19 S R 

100/09-        20 R R 

29/09-          21 I (20 mm) R 

154/09-        22 S R 

96/09-           23 I (20mm) I (16mm) 

28109-         24 S R 

283/09-         25 I (20 mm) R 

209/09-         26 S I (16 mm) 

136/09-        27 S R 

210/09-         28 I (20 mm) R 

174/09-        29 I (20mm) R 

162/09-         30 S R 

248/09-       31 S R 

285/09-       32 S R 

169/09-       33 I (17 mm) R 

184/09-       34 S R 

267/09-       35 I  (21 mm) R 

158/09-       36 I (16 mm) R 

13/09-       37 S I (16mm) 

212/09-       38 S R 

259/09-       39 I (20 mm) R 

280/09-       40 I (20mm) R 

 

 

Analise da sensibilidade das amostras frente à tetraciclina pelo método de 

Kirby-Bauer 

 

 

Dentre as 40 cepas testadas frente à tetraciclina, 34 (=85%) apresentaram-se 

resistentes, enquanto que 4 cepas (10%) demonstraram halos de sensibilidade 

intermediários e 1 única cepa (2,5%) apresentou-se sensível ao antibiótico, 

demonstrando um halo de sensibilidade de 21 mm. 
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Apesar de termos observados cepas sensíveis (1 amostra) e 4 com sensibilidade 

intermediária, submetemos todas as amostras à análise molecular de genes de 

resistência. 

 

 

Análise Molecular da presença dos genes de Resistência à Tetraciclina 

 

Resultados observados após a realização da PCR para determinação dos  

genes tet. 

 

tet K 

 

Após a realização da PCR, verificou-se que as 40 cepas de SGB foram 

negativas para o gene tet K, demonstrando que a resistência observada nas amostras, 

é resultado da ação de outros genes tet.  

 

tet L 

 

Dentre as 40 cepas, 10 apresentaram a presença do gene tet L, tendo sido 

caracterizado pela presença de bandas ao redor de 1300 bp. Vale a pena ressaltar 

que a amostra 13, cepa 39/09, que se apresentou sensível no antibiograma, também 

não apresentou a referida banda. Abaixo segue figura 1, a qual apresenta alguns 

resultados da detecção do gene tet L. 
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                                         amostras         23             25 

                                            cepas         (96/09)        (283/09)                              

 

Fig. 1. A figura apresenta as amostras 23 e 25,  

respectivamente cepas 96/09 e 283/09, representativas de 

positividade para o gene tet L, após amplificação dos produtos 

de PCR em gel de agarose 1,2% , corado com brometo de etídeo 

 

 

 

tet M 

 

Dentre os resultados obtidos na detecção do gene tet M, pudemos verificar que 

29 cepas foram positivas. Abaixo, na figura 2, estão representadas algumas 

amostras positivas, podendo ser observadas através da detecção da banda ao 

redor de 1919 bp. 
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                 DNA                Amostras 

           Ladder   1   2   3              5  6   7  8          10 11  12       14  15             

 

Figura 2- A figura demonstra a positividade das amostras: 1, 2, 3, 5, 

 6, 7, 8, 10,11,12, 14,15 para o gene tet M, após amplificação dos  

produtos de PCR em gel de agarose 1,2% , corado com brometo de etídeo. 

 

 

 

tet O 

 

Dentre as amostras estudadas, 3 apresentaram gene de resistência, fragmento 

ao redor de 1900 bp. Na figura abaixo, figura 3, a amostra 34 (cepa.184/09) 

positiva para o gene tet O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1919 

bp 

bbpbp 
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 Dna Ladder 

  100 bp                                         amostra 34 

 

Fig. 3- A figura demonstra a positividade da dos produtos de PCR em gel de agarose 1,2%, 

amostra: 34 para o gene tet O, após amplificação corado com brometo de etídeo. 

 

A análise da sensibilidade das cepas de Streptococcus agalactiae frente à 

Eritromicina, observada no método de difusão em disco, Kirby-Bauer, demonstrou que 

dentre as 40 cepas analisadas 21 apresentaram perfis de sensibilidade intermediária e 

somente 1 cepa apresentou-se resistente à droga. 

 

 

Análise Molecular da presença dos genes de Resistência à Eritromicina 

Resultados observados após a realização da PCR para determinação dos  genes 

erm (A); erm (B); mre (A) e mef (A). 

 

Os resultados obtidos através do método de difusão em disco demonstraram que 

somente 1 amostra, amostra 20/ cepa 100/09, apresentou resistência à eritromicina 

nos testes in vitro enquanto que 21 amostras apresentaram perfis de sensibilidade, 

intermediários à droga.  

 

Apesar dos resultados prévios observados, além da amostra que apresentou 

resistência à eritromicina, todas as amostras com perfis Intermediários, foram 

submetidas a análise molecular para verificação dos genes de resistência: erm (A), 

erm (B), mre (A) e mef (A). 

 

O resultado da análise molecular revelou que todas as amostras ensaiadas 

foram negativas para a presença dos genes pesquisados. 

190

0 bp 
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Discussão 

 

Cepas de S. agalactiae, isoladas de diferentes amostras clínicas, ainda tem-se 

apresentado sensíveis à penicilina, apesar de serem em concentrações inibitórias 

mínimas mais elevadas do que aquelas observadas para S. pyogenes.(AL-SWEIH et 

al. 2005; ARUAND et al. 2000). Contudo, de acordo com (KIM, 1988; BETRIU et 

al.,1994), tem sido observados casos de resistência “in vitro” ao β- lactâmico, não 

tendo ainda se definido os reais mecanismos envolvidos. 

 

Em casos em que o emprego da penicilina não pode ser efetivado, uma das 

drogas a serem utilizadas no tratamento das infecções por S. agalactiae é a 

eritromicina. Considerando os aspectos relacionados à disseminação da resistência 

em S. agalactiae e os possíveis fatores que levariam ao surgimento de amostras 

resistentes é importante que se realize uma monitoração efetiva quanto ao possível 

aparecimento de novos marcadores de resistência a antimicrobianos clinicamente 

significativos, tais como à tetraciclina entre outros. (BOUGUÉNEC, CESPIDES & 

HORAUD, 1990). 

 

O presente estudo teve, portanto, como objetivo caracterizar os perfis de 

sensibilidade às drogas tetraciclina e eritromicina, frequentemente empregadas no 

tratamento das infecções por Streptococcus agalactiae utilizando o teste de difusão 

em disco e nos casos de resistência às mesmas, definir a presença ou não de genes 

responsáveis pelas mesmas, fornecendo assim um quadro da origem da resistência 

bacteriana. 

 

Em nosso estudo 85% das cepas apresentaram-se resistentes às tetraciclinas no 

teste frente à droga, resultados estes concordantes com aqueles observados por os 

quais encontraram valores de 84,6% em isolados humanos e 14,5 % em isolados 

bovinos. 

 

Quanto à presença dos genes tet, nossos resultados apresentaram taxas de 

72,5% para tet M, resultados estes concordantes com os de DOGAN et. al. (2005), e 

DUARTE et al. (2005) que encontraram predominância do gene tet M em amostras 

humanas. 
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Os resultados obtidos em nosso estudo demonstram que 7,5% das amostras 

foram positivas para o gene tet O, resultado este concordante com os observados por 

DUARTE et al. (2005), demonstrando que este gene não é predominante. 

Quanto à presença dos genes tet K e tet L, estes estão envolvidos com o 

mecanismo da bomba de efluxo e normalmente são de origem plasmideal. Obtivemos 

25% de nossas amostras positivas para tet L enquanto que nehuma foi positiva para 

tet K. Observamos que a literatura é exuberante quando se trata da pesquisa desses 

genes de amostras de origem animal e presença em cepas de S. aureus, não tendo 

sido encontrado resultados comparáveis para cepas de Streptococcus agalactiae em 

amostras humanas. (FESSLER et al., 2010). 

Os testes de sensibilidade à eritromicina, pelo método da difusão em disco por 

nós realizados, demonstraram que somente 1 (uma) cepa (2,5%) era resistente à 

droga, resultado concordante com o que se tem observado na literatura, onde as taxas 

variam de 3 a 8%, embora taxas maiores também têm sido observadas. 

(FERNANDEZ, HICKMAN & BAKER, 1998).  

 

Por outro lado nossos resultados divergem dos observados por DUARTE et al. 

(2005) os quais ao avaliarem a distribuição de genes responsáveis pela resistência de 

S. agalactiae frente à macrolídeos e à lincosamina em amostras bovinas e humanas e 

observaram resistência à eritromicina em 8.5% das amostras, sendo que os genes 

relacionados à virulência erm(B) e mre(A) foram mais freqüentes em amostras bovinas 

e erm(A) e mre(A) em amostras humanas. Em nosso estudo realizamos a análise 

molecular do gene mre (A), além dos gene erm (A) e erm (B), não tendo obtido 

nenhum resultado positivo. 

No que se refere à determinação do gene mef A, não encontramos nenhuma 

amostra positiva para o mesmo, resultado discordante do de ARPIN, C. et al. 1999, o 

qual detectou a presença dos gene mef A e mef E. 

 

Os resultados, por nós obtidos, necessitam ser melhor explorados, pois talvez a 

metodologia utilizada na obtenção dos DNAs das amostras clínicas devesse ser 

adaptada para que obtivéssemos amostras mais purificadas para que talvez 

obtivéssemos resultados observados na literatura internacional. 

 

No que concerne ao teste de sensibilidade à drogas por nós realizado, método 

de difusão em disco, acreditamos que talvez o mesmo pudesse ser substituído pelos 

MICs (Concentrações Inibitórias Mínimas) de cada droga para cada cepa, pois assim 

teríamos um quadro mais específico dos perfis de sensibilidade/resistência. 
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Acreditamos que o projeto em questão devesse ter um prazo maior de execução 

para que pudéssemos realizar um estudo mais minucioso, pois trabalhar com 

microrganismos vivos demanda um tempo maior para as repetições de cultivo e para 

os ensaios em geral. Além disso tivemos que obter as cepas do HU-USP para 

desenvolver o projeto, o que exigiu a aprovação de um projeto junto àquela instituição 

fazendo com nossos prazos ficassem ainda mais estreitos. 

 

Conclusões 

 

A) Dentre as 40 amostras testadas frente à tetraciclina, pelo método de Kirby-

Bauer, 35 cepas (87,5%= 35/40), foram resistentes; 4 cepas (10%=4/40) foram 

intermediárias enquanto que somente 1 cepa (2,5%=1/40) foi sensível. No que se 

refere à eritromicina: 1 cepa (2,5%=1/40) foi resistente, 21 cepas (52,5%= 21/40), 

apresentaram perfil intermediário e 18 cepas apresentaram perfis de sensibilidade à 

droga. 

 

B) A caracterização das cepas, através da análise molecular, quanto aos genes 

de resistência tet, revelou que: nenhuma das amostras apresentou o gene tet K; 10 

cepas apresentaram o gene tet L, 29 cepas apresentaram o gene tet M e 3 cepas 

apresentaram o gene tet O. 

 

C) Quanto à caracterização através da análise molecular das cepas, quanto aos 

genes de resistência à eritromicina: erm (A), erm(B), mre(A) e mef(A), todas as 

amostras foram negativas, demonstrando não apresentarem tais genes. 
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Estudo do Polimorfismo Pro12Ala do Gene PPAR-g2 e a 

suscetibilidade para o diabetes 

  

Introdução 

O diabetes melito é uma doença caracterizada por deficiência ou resistência a 

insulina que leva a complicações micro e macrovasculares graves. O diabete tem alta 

prevalência no mundo e, atualmente, acomete mais de 150 milhões de pessoas e é  

classificada em tipo 1 e tipo 2, de acordo com a etiologia que é multifatorial. Fatores 

genéticos têm um papel importante papel em várias formas de diabetes, mas a 

herança é complexa e interage com fatores ambientais. Embora a maioria dos casos 

de diabetes seja distúrbios poligênicos, várias formas monogênicas foram 

identificadas. O tratamento é instituído de acordo com o tipo de diabetes e 

compreende a administração de insulina ou hipoglicemiantes orais. A resposta a esses 

agentes terapêuticos também é influenciada por fatores genéticos e ambientais. 

 

O diabetes melito tipo 1 (DM1) é uma doença heterogênea caracterizada por 

uma insuficiência absoluta de insulina causada por destruição auto-imune das células-

b do pâncreas em indivíduos geneticamente predispostos a doença (ATKINSON, 

2005). A DM1 representa 5 a 10% dos casos de diabete e é mais comumente 

diagnosticada em crianças e adolescentes (75% dos casos). O diabetes tipo 2 (DM2) é 

uma síndrome heterogênea que resulta de deficiência na secreção de insulina pelas 

células-b do pâncreas e hiperglicemia por aumento das gliconeogênese hepática 

devido a resistência à insulina no músculo esquelético (PETERSEN; SHULMAN, 

2006).  DM2 é uma doença multifatorial com complexa interação entre fatores 

genéticos e ambientais que influenciam uma série de fenótipos intermediários. Vários 

genes têm sido associados com a forma poligênica e tardia da DM2, incluindo os 

genes MODY. Outros fatores de transcrição, tais como o fator 1 cerebral de ilhota 1 

(IB1), PPARG, HNF1, HNF4 e subunidade b3 da proteína G (GPB3), entre outros 

genes, também foram associados com DM2 (FROGUEL; VELHO, 2001; 

FERNANDEZ-REAL et al., 2003).  O DM do tipo 2 sabidamente associa-se a vários 

fatores de risco cardiovasculares, incluindo hipertensão arterial sistêmica, obesidade, 

resistência à insulina, microalbuminúrica e anormalidades nos lipídios e lipoproteínas 

plasmáticas, caracteristicamente elevação de triglicerídeos e redução de colesterol 
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contido na lipoproteína de alta densidade (colesterol HDL) (D'AGORD SCHAAN et al, 

2004). 

 

Os receptores ativados por proliferadores de peroxissoma (PPARs) são fatores 

de transcrição pertencentes à família de receptores nucleares que regulam a 

homeostase da glicose, metabolismo de lipídeos e inflamação. Três proteínas, 

codificadas por genes distintos, têm sido identificadas: PPARα, PPARβ e PPARγ, que 

controlam a expressão gênica pela ligação a elementos responsivos específicos 

(PPREs) localizados na região promotora. Estudos recentes sugerem que a ativação 

do PPARγ pode diminuir a progressão da aterosclerose e aumentar a sensibilidade à 

insulina, podendo ser um potencial alvo terapêutico para o tratamento de diversas 

enfermidades, incluindo o diabetes melito do tipo 2 e dislipidemia (TAVARES et al., 

2007). 

 

 Foi demonstrado que o PPAR-γ tem um papel importante na diferenciação de 

adipócitos e que regula o metabolismo de lipídeos e de carboidratos, e a sensibilidade 

a insulina (LATRUFFE et al., 1997; HAMADA et al., 2007). Estudos genéticos 

humanos têm dado importantes pistas sobre a função do PPAR-γ no metabolismo e 

sua ligação com certas doenças crônicas como hipertensão e alterações no perfil 

lipídico (baixo HDL e alto triglicérides). O polimorfismo Pro12Ala (a troca de prolina por 

alanina no aminoácido 12 na extremidade amino-terminal do PPAR-γ) é a alteração 

mais comum, e foi descrito que este polimorfismo teria efeito “protetor” no risco de 

diabetes (RHADA et al., 2006). Estudos de meta análise indicam que a presença do 

polimorfismo Pro12Ala confere uma redução de 20% no risco de diabete 

(ALTSHULER et al., 2000).  

 

Conforme descrito em Tavares et al. (2007) este alelo, cuja freqüência varia de 2 

a 23% em diferentes grupos étnicos (STUMVOLL e HARING, 2002), foi originalmente 

associado com baixo índice de massa corpórea (IMC) (DEB et al., 1998) e melhor 

sensibilidade à insulina (TAVARES et al., 2005), porém alguns questionamentos têm 

sido propostos em relação a esses estudos (EK et al., 2001, SANCHEZ et al., 2002). 

Uma das mais consistentes associações do polimorfismo Pro12Ala descrita é a 

associações do alelo Ala12 com alta sensibilidade a insulina (DEBB et al., 1998, 

KOCH et al., 1999), porém existem estudos, nos quais está associação não foi 

encontrada (MORI et al., 1998, HASSTED et al., 2001). A razão destas discrepâncias 
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pode estar relacionada ao componente étnico das amostras, de gênero e desenho da 

pesquisa (EK et al., 2001, TAVARES et al., 2005). Considera-se que o polimorfismo 

Pro12Ala está em desequilíbrio de ligação para a mutação funcional do gene PPAR 

que pode ter efeito direto na sensibilidade a insulina. Uma vez que a resistência a 

insulina pode ser um fator de risco para diabete tipo 2, aumento da sensibilidade a 

insulina pode ser um dos mecanismos, com o qual o alelo Ala12 protegeria contra o 

diabete tipo 2 (TAVARES et al., 2005).  

 

Para muitas doenças crônicas, a influência da genética é sutil e complexa. A 

variação genética pode influenciar o grau de propensão para o desencadeamento da 

doença, a sua progressão para um estágio clínico e a sua trajetória. Com a maior 

compreensão das bases genéticas das doenças complexas e as interações entre os 

genes e o ambiente, torna-se cada vez mais possível predizer a suscetibilidade a 

doenças e fazer intervenções positivas nos indivíduos suscetíveis antes que danos 

irreparáveis ocorram em tecidos e órgãos (DUFF, 2006). Neste contexto, este trabalho 

tem como objetivo o estudo do polimorfismo Pro12Ala encontrado no PPAR-γ, tendo 

como base a detecção e análise da freqüência do polimorfismo em amostras de DNA 

de sujeitos atendidos no Laboratório de Análises Clínicas, Toxicológicas e de Biologia 

Molecular da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Será investigada nesta 

população a possível relação entre este polimorfismo e fatores descritos como 

componentes da síndrome de resistência a insulina, a saber, concentrações 

plasmáticas de colesterol e frações, triglicérides e glicemia em jejum. 

 

 

Metodologia 

 

Casuística 

 

 As amostras de sangue foram colhidas de sujeitos atendidos no Laboratório 

Escola de Análises Clínicas, Toxicológicas e de Biologia Molecular da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (São Paulo, SP) que fizeram dentro da rotina de exames, 

dosagem plasmática de colesterol e frações, triglicérides e glicose. A autorização para 

o estudo genético de cada sujeito foi realizada após entrevista, na qual foram expostas 

as informações sobre o trabalho, seguidas do preenchimento do termo de 
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consentimento livre e esclarecido. Após o consentimento, foram colhidas amostras de 

sangue periférico para a extração de DNA genômico e triagem do polimorfismo do 

gene em estudo. Os sujeitos também autorizaram a consulta aos resultados aos seus 

exames de dosagem de colesterol e frações e triglicérides.  

A presente pesquisa foi amparada pelo parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

da UPM.  

 

Determinações bioquímicas  

 

As concentrações séricas de colesterol total, HDL colesterol, triglicérides e 

glicose foram determinadas por métodos enzimático-colorimétricos. As concentrações 

de LDL e VLDL colesterol forma calculadas pela fórmula de Friedwald (1972). 

 

Extração de DNA 

 

A extração de DNAg foi realizada após a coleta por punção venosa de 5 ml de 

sangue periférico utilizando o método de precipitação salina, segundo a técnica 

descrita por Miller et al. (1988).  

As amostra de DNA obtidas foram submetidas a eletroforese em gel de agarose 

0,7% para quantificação utilizando marcadores de concentração (λ DNA, Invitrogen). 

 

Análise do polimorfismo Pro12Ala.  

O segmento do gene PPAR-γ englobando o sítio polimórfico Pro12Ala foi 

amplificado através de PCR. Foram utilizados dois iniciadores a jusante (P1 e P2) e 

um iniciador comum a montante (P3). O iniciador P1(5’-GTGTATCAGTGAAGGA 

ATCGCTTTCTTG-3’) era especifico para o alelo C (Pro); e o iniciador P2 (5’-

TTGTGATATGTTTGCAGACAAGGTATCAGTGAAGGAATCGCTTTGTGC-3’) liga-se 

ao alelo G (Ala). O iniciador a montante P3 era 5’-TTTCTGTG 

TTTATTCCCATCTCTCCC-3’. As bases destacadas indicam os “mismatches” que 

mantém a especificidade de cada reação de amplificação (RUST et al., 1993).   
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Cada reação de PCR será realizada em um volume final 25 μl contendo 100 ng 

de DNA genômico, 10 pmol dos iniciadores P1 e P3, 5 pmol do iniciador P2, 200 

mmol/l DNTPs, 3 mM MgCl2 e 1 u de Taq polimerase em tampão (50 mmol/l of KCl, 

1.5mmol/l of MgCl2,10 mmol/l Tris–HCl pH9.0 ). As condições da PCR: desnaturação 

inicial de 94 °C por 3 min, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94 °C por 45 s, 

anelamento 62 °C por 45 s e extensão de 72 °C por 45 min, com a extensão final de 3 

min a 72 °C. Um produto de 230 pb identifica o alelo Pro, e um produto de 250pb 

identifica o alelo Ala.  

Os produtos de PCR foram separados por eletroforese em gel de agarose 3,0% 

e visualizado através de coloração com Syber Safe (Invitrogen).  

  

Análise dos resultados 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa PASW Statistics 18 

(SPSS Inc. Chicago, EUA). O teste t de Student e o one-way Anova foram utilizados 

para comparar as variáveis contínuas (com nível de significância de 5%) – expressas 

em médias e desvio-padrão. As distribuições gênicas e genotípicas foram calculadas 

para testar se as proporções estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg. As 

freqüências alélicas e genotípicas foram comparadas através do teste do Qui-

quadrado com nível de significância de 5%.   

 

 

Resultados e Discussão 

    

1-Caracterização da população analisada   

 

Foram coletadas amostras de sangue periférico de 149 indivíduos atendidos no 

Laboratório Escola de Análises Clínicas, Toxicológicas e de Biologia Molecular da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo, SP). Porém não foi possível 

concluir a análise do número total das amostras, devido a problemas ou nas amostras 

de DNA, ou na identificação dos genótipos. Apenas os dados referentes aos pacientes 

claramente genotipados, até o momento, encontram-se nas tabelas seguintes.  
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A amostra analisada foi composta de 79 sujeitos (60 mulheres, 19 homens) com 

idades variando entre 17 e 69 anos (média 27,2 ± 10,98 anos).  A amostra de 

pacientes entre 15 e 24 anos é bem superior às amostras com pacientes com idades 

acima de 25 anos. Isto é reflexo da população atendida no laboratório de Análises 

Clinicas, composta majoritariamente pelos alunos da UPM. Assim o perfil da amostra é 

majoritariamente jovem e universitária.  
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Tabela 1: Parâmetros bioquímicos e genéticos dos indivíduos analisados 

nº da 

amostra 

Registro 

de coleta  Sexo Idade  

Glicose 

(mg/dL) 

Colesterol 

(mg/dL) 

HDL 

(mg/dL) 

LDL  

(mg/dL) 

VLDL 

(mg/dL) 

Triglicerides 

(mg/dL) Genótipo 

1 010109/09 M 21 85,9 140 41,9  * 86,1 12 60 ALA/ALA 

2 010206/09 F 22 92,9 152,2 71,7* 57,4 23 115,4 PRO/PRO 

3 010306/09 F 21 89,6 122,5 58* 51,1 13,4 66,8 PRO/PRO 

4 010406/09 F 21 80 186,2 47,4 114,2 * 24,6 122,8 PRO/ALA 

5 010605/09 M 30 88,4 235,6 * 44,2 * 
157,68 
* 33,72 168,6* PRO/PRO 

6 010610/09 M 24 85 149 38 79,2 31,8 159 PRO/PRO 

7 010909/09 F 20 85 152 41,8 88 20,2 101 PRO/PRO 

8 011006/09 F 22 89,2 204,9 * 58,1 * 137,3 * 9,5 47,6 PRO/ALA 

9 011105/09 F 28 73,7 197 89,4 * 83 24,54 122,7 PRO/PRO 

10 011410/09 F 20 112 137 47 74,4 156 78 PRO/PRO 

11 011609/09 F 21 77 162 42,8 106 * 13 65 PRO/PRO 

12 012005/09 F 24 74,8 153,1 40,8 95,1 17,2 86 PRO/ALA 

13 012110/09 M 36 100* 113 30,7 70 12 60 PRO/PRO 

14 012205/09 F 21 75 203,1 * 63,6*  95,5 44 220,3* PRO/PRO 

15 012209/09 M 36 86,1 146,1 32,1 84,5 29,5 147,5 PRO/PRO 

16 012309/09 F 22 91,7 170,9 55,3 * 100 15,6 78 PRO/ALA 

17 012608/09 F 47 119,2* 151,5 30,9 105 * 14,6 72,9 PRO/PRO 

18 012810/09 M 28 95,9 172 37,6 117 * 17,4 86,8 PRO/ALA 

19 020109/09 F 58 108.0* 216 78,5 * 125,2 * 12,3 61,5 PRO/PRO 

20 020306/09 M 21 75,5 115,6 42,8 * 59,2 13,6 68,2 PRO/PRO 

21 020411/09 F 25 87 179 52,3* 103,9 * 22,8 114 ALA/ALA 

22 020610/09 F 25 74 142 41 87,6 13,4 67 PRO/ALA 

23 020909/09 F 29 79,9 112 49,9 49,1 13 65 PRO/PRO 

24 021105/09 F 23 82,4 215 * 62,5 * 119,4 * 33,12 165,6* PRO/PRO 
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25 021609/09 F 24 75 160 37,3 110,7* 12 60 PRO/PRO 

26 022010/09 F 20 89 159 61 * 82,2 15,8 79 PRO/PRO 

27 022105/09 M 22 76,5 159,4 36,5 107,9 * 15 75 PRO/PRO 

28 022110/09 F 22 98 149 63,2* 61,8 24 120 PRO/PRO 

29 022608/09 F 57 79,1 197 58,9 * 120,8 * 17,3 86,5 PRO/PRO 

30 022909/09 F 19 95,3 158,2 52 * 86,6 19,4 97 PRO/PRO 

31 030109/09 F 58 103* 236 68,4 * 146,1 * 21,5 107 PRO/PRO 

32 030406/09 F 21 94,2 233,8 * 86,1 * 126,3 * 21,4 106,9 PRO/ALA 

33 030411/09 F 23 85,2 220 * 63,1 * 122,5 * 34,4 172 PRO/PRO 

34 030412/09 F 69 100* 226 * 43 154 * 29 145 PRO/PRO 

35 030610/09 F 23 70 193 61 * 108,6 * 23,4 117 PRO/PRO 

36 031410/09 F 20 96 217 43 116* 56,6 288* PRO/PRO 

37 031706/09 F 21 90,9 192,4 94,6 * 82,3 15,5 77,7 PRO/PRO 

38 032010/09 M  20 93 138 53 * 73,2 11,8 59 PRO/PRO 

39 032110/09 F 22 93 122 47,8 58,4 15,8 79 PRO/PRO 

40 032508/09 F 30 89,9 137,2 31,1 97,6 8,3 41,3 PRO/PRO 

41 032605/09 F 20 74,6 129,9 45,6 77,8 6,5 32,5 PRO/ALA 

42 032710/09 F 20 83,3 182,9 64,4 * 95,1 23,4 117 PRO/PRO 

43 040909/09 F 42 97 186 40 133,8 * 12,2 61 PRO/PRO 

44 042508/09 F 39 92,6 159,9 33,8 108 * 18 90 PRO/PRO 

45 042608/09 F 31 80,3 178,5 57 * 109,2* 12,3 61,7 PRO/ALA 

46 042810/09 F 19 92,6 109 50 50,2 8,8 43,7 PRO/PRO 

47 050311/09 F 20 86,6 179 66 * 97,6 15,4 76,8 PRO/ALA 

48 050406/09 M 21 82 165,4 51,1 * 102* 11,6 58,1 PRO/ALA 

49 051410/09 M 23 107* 206 56 * 121* 28,6 143 PRO/PRO 

50 052105/09 F 22 74,8 137 52,9 * 68,6 15,5 77,5 PRO/PRO 

51 052110/09 M 22 109* 185 35,1 102,3* 47,6 238 ALA/ALA 

52 052605/09 F 17 67,6 129,9 45,6 77,8 6,5 32,5 PRO/PRO 

53 052608/09 M 31 85,5 127,8 43,1 * 67,2 17,5 87,6 PRO/PRO 
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54 052710/09 M 23 92,5 180,1 42,2 126,1* 12,8 64 PRO/ALA 

55 052810/09 F 20 85 152 59,2 30,4 22,4 112 PRO/PRO 

56 060406/09 F 21 89,8 161,4 52,4 91,8 17,2 85,9 PRO/PRO 

57 062010/09 M 21 87 113 29 66 18 90 PRO/PRO 

58 062105/09 F 22 80,9 133 41,3 79,5 12,2 61 PRO/ALA 

59 062608/09 M 39 87,3 147,9 42,2 94,6 11,1 55,7 PRO/PRO 

60 062810/09 M 22 124 184 48,9 118,4* 16,7 83,6 PRO/PRO 

61 072110/09 F 20 86 203 63,6 60,4 31 155 PRO/ALA 

62 072608/09 M 28 87,7 183,2 31,6 130,3* 21,3 106,6 PRO/PRO 

63 072810/09 F 19 93 268,8 * 69,4 166,4* 3,3 165 PRO/PRO 

64 082110/09 F 21 92 163 53,1 86,3 23,6 118 PRO/PRO 

65 082508/09 F 27 70,1 181 61,7 99,5 19,8 98,9 PRO/PRO 

66 082810/09 F 19 85 159 58 89,2 11,8 59 PRO/PRO 

67 092110/09 M 21 92 112 27,4 69,4 24,2 121 PRO/ALA 

68 092608/09 F 27 89,3 150 40,8 96,2 13 65 PRO/ALA 

69 092810/09 F 19 88,7 185,7 63,9 77,4 24,4 122 PRO/PRO 

70 102110/09 F 22 98 180 64,5 101* 14,4 72 PRO/PRO 

71 102608/09 F 58 89,2 210 49,7 129,*1 31,2 156* PRO/PRO 

72 112110/09 F 23 96 164 42,2 83,4 38,4 192* PRO/PRO 

73 112810/09 F 22 88,8 121,3 52,2 29,8 9,34 46,7 PRO/PRO 

74 127608/09 F 52 80,3 225 * 48,7 152,7* 23,6 118 PRO/PRO 

75 132110/09 F 29 99 143 61,3 73,8 7,9 39,6 PRO/PRO 

76 142110/09 F 23 89 195 56 119,8* 19,2 96 PRO/PRO 

77 142608/09 F 31 81,2 159 62,8 85,2 11 55,4 PRO/PRO 

78 152608/09 F 37 89,8 199 44,2 128,2* 26,6 133 PRO/PRO 

79 162608/09 F 40 79,7 234 * 46,1 159,7* 28,2 141 PRO/PRO 

* Refere-se a valores acima do índice considerado normal. 
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Tabela 3: Parâmetros bioquímicos de acordo com a faixa etária e sexo da população analisada. 

Faixa Etária Sexo (n) 

Glicose (mg/dL) Colesterol (mg/dL) HDL (mg/dL) LDL (mg/dL) VLDL (mg/dL) Triglicérides (mg/dL) 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 

Padrão 

15 - 24 anos 

Feminino – 

(39) 
89,13 9,88 169,67 31,14 51,43 10,84 98,64 26,25 19,57 8,17 96,80 36,43 

Masculino – 

(13) 
89,44 8,42 168,76 31,74 51,84 11,05 97,57 26,95 18,51 7,37 92,41 36,88 

25 - 34 anos 

Feminino – 

(12) 
90,40 9,29 186,37 31,30 50,88 19,91 117,63 31,73 17,86 11,56 89,15 57,82 

Masculino – 

(4) 
89,35 11,16 179,41 36,64 47,85 24,03 114,54 35,92 17,03 14,07 85,14 70,38 

35 - 44 anos 

Feminino - 

(4) 
91,39 9,58 173,95 33,40 50,27 10,65 96,79 29,11 29,85 32,70 112,63 58,65 

Masculino – 

(2) 
89,95 10,38 168,84 33,90 49,79 10,72 92,71 28,20 29,12 32,26 108,95 56,15 

45 - 56 anos 

Feminino - 

(3) 
100,63 10,19 172,19 51,29 45,94 15,90 109,66 42,16 12,20 6,60 82,20 31,18 

Masculino – 
(0) 

- - - - - - - - - - - - 

57 anos ou mais 
Feminino – 

(2) 
90,53 19,35 168,76 54,21 41,43 11,58 109,26 48,38 18,08 8,32 90,38 41,62 
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Masculino – 

(0)  
- - - - - - - - - - - - 
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    Tabela 2: Valores de referência para os parâmetros bioquímicos. 

 

 
Triglicérides (mg/dL) 

 
Colesterol Total (mg/dL) 

 
HDL (mg/dL) 

 
LDL 

(mg/dL) 

 
VLDL 

(mg/dL) 

 
Glicose 
(mg/dL) 

< 150 <200 
>40 H 
>50 M <100 Não há <100 

 

 

Considerando-se os valores de referência para as análises bioquímicas (Tabela 

2), e fazendo uma analise individual foi observado que 8,8% (7 indivíduos) apresentam 

nível de glicose elevada, 12,6% (10 indivíduos) apresentam nível de colesterol 

elevado, 35,4% (28 indivíduos) apresentam níveis de HDL elevado, 43% (34 

indivíduos) apresentam níveis de LDL elevados e 7,59% (6 indivíduos) apresentam 

níveis elevados de triglicérides (Tabela 1). 

 A análise dos valores médios dos parâmetros bioquímicos da amostra 

estratificada de acordo com sexo e faixa etária indicou para a maioria dos parâmetros 

bioquímicos os valores médios estão compatíveis com os níveis de referencia (Tabela 

3).   

 Isto não foi observado nas dosagens de HDL e LDL. No que tange ao HDL, os 

valores de referência para o sexo feminino e masculino são diferenciados, sendo >50 

mg/dL e >40 mg/dL, respectivamente. Para as amostras do sexo feminino das três 

primeiras faixas etárias, os valores estão acima do valor de referência. Para as duas 

últimas faixas etárias, os valores médios estão abaixo do valor de referência, sendo a 

maior diferença verificada para a faixa etária que compõem pacientes com 57 anos ou 

mais. Para as amostras do sexo masculino das três primeiras faixas etárias, os valores 

médios estão acima do valor de referência. Para a última faixa etária, a média 

observada é inferior ao valor de referência, mas não muito distante deste. Em relação 

ao LDL, cujo valor de referência é <100 mg/dL, é possível observar valores acima do 

de referência são observados para ambos os sexos da segunda faixa etária e para o 

sexo feminino das duas últimas faixas etárias.  

 

As amostras de DNA coletadas foram analisadas para determinação dos 

genótipos a partir da identificação do sítio polimórfico Pro12Ala do gene PPAR-γ. Um 

produto de PCR de 230 pb identifica o alelo Pro, e um produto de 250pb identifica o 

alelo Ala.  As freqüências genotípicas e alélicas, expressas em porcentagem, 

encontram-se na tabela abaixo.  
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Tabela 4: Freqüências alélicas e genotípicas da população analisada. (n) 

 Freqüência genotípica Freqüência 

alélica 

 Pro/Pro Pro/Ala Ala/Ala Pro Ala 

Total     (79) 75,9% 

(60) 

20,2%  

(16) 

3,9%   

(3) 

86% 14% 

Mulheres 

(60) 

78,3% 

(47) 

20%     

(12) 

1,7%   

(1) 

88,4% 11,6% 

Homens 

(19) 

68,5% 

(13) 

21%       

(4) 

10,5% 

(2) 

79% 21% 

 

 

Os três genótipos do polimorfismo Pro12Ala, Pro12Pro (75,9%), Pro12Ala 

(20,2%) e Ala12Ala (3,9%) foram encontrados em nossa análise.  Não há diferença 

significativa nas freqüências genotípicas Pro12Pro e Pro12Ala em relação ao gênero 

(χ2
=5,022, p≤0,05).  A freqüência de 10,5% do genótipo Ala12Ala em homens deve ser 

reportada ao tamanho reduzido da amostra masculina analisada. Todas as 

freqüências genotípicas e alélicas encontram-se em equilíbrio de Hardy Weinberg.   

Diferentes trabalhos indicam variação na freqüência alélicas e genotípicas deste 

polimorfismo. A presença do alelo polimórfico Ala pode variar de 1 a 23% em 

diferentes grupos étnicos (TAVARES et al. ,2007, MIERHAEGHE et al., 2004). Yen et 

al. (1997) reportam um freqüência genotípica  de 1,4%  para Ala12Ala, 21,2% para 

Pro12Ala e 77,4% para Pro12Pro em  americanos caucasianos, e respectivamente, de 

1%, 18% e 80% para americanos de origem mexicana,  e  0,1% 5,9% e 94%   para 

afro-americanos.  Sanchez et al. (2002), ao analisarem uma população  espanhola, 

encontraram uma freqüência genotípica de 83%, 16,1% e 0,9% para os genótipos 

Pro12Pro,  Pro12Ala  e Ala12Ala, respectivamente.  Em estudos com uma população 

brasileira, Mattevi et al. (2002) encontraram freqüências genotípicas de 85%, 14% e 

1,5% respectivamente para Pro12Pro,  Pro12Ala  e Ala12Ala.   

Sabe-se que as freqüências alélicas e genotípicas podem variar entre os 

indivíduos do sexo masculino e feminino, assim como entre os diferentes grupos 

étnicos. A população brasileira reflete o resultado de cinco séculos de miscigenação 

entre povos de quase todos os continentes (europeus, africanos e asiáticos), bem 

como de ameríndios autóctones, compondo uma das mais heterogêneas populações 

do mundo (CARVALHO-SILVA et al., 2001). Assim os resultados obtidos refletem esta 
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miscigenação e também o perfil da nossa população analisada, que por ser oriunda de 

um grupo universitário é majoritariamente branca.   

Uma amostra de tamanho reduzido ou restrita a um grupo étnico específico pode 

explicar as diferenças observadas nas analises das freqüências deste polimorfismo, 

bem como nos resultados dos parâmetros bioquímicos analisados. Deste modo é 

importante a realização de estudos onde com uma amostragem maior de diferentes 

grupos étnicos, pois o acúmulo de informações sobre o trará importantes subsídios 

para a melhor investigação do tema. Neste ponto um estudo com a população 

brasileira notadamente miscigenada mostra-se extremamente vantajoso. Assim, a 

coleta de novos casos terá prosseguimento para atingirmos uma ampliação e 

diversificação equitativa das amostras para maior embasamento em nossas análises. 

 

2- Relação do polimorfismo Pro12Ala com os parâmetros bioquímicos  

 

Estudos anteriores apontam a associação da substituição Pro12Ala no gene  

PPARγ2 com a redução da atividade da proteína, ou seja do receptor ativado por 

proliferadores de peroxissoma, resultando em baixo índice de massa corporal e 

aumento da sensibilidade a insulina (DEEB et al, 1998). Uma vez que é conhecido que 

a resistência a insulina está relacionada com distúrbios metabólicos da glicose e/ou 

lipídicos, muitos estudos investigam a hipótese da relação entre o polimorfismo do 

gene PPARγ2 e o nível das concentrações séricas de glicose e lipídios (IWATA et al, 

2001). 

Foi investigada a possível relação entre as variantes do polimorfismo Pro12Ala 

do gene PPARγ2  com as concentrações séricas de colesterol total, HDL, VLDL e LDL 

colesterol, triglicérides e glicose nas amostras analisadas neste estudo. Os valores 

médios destes parâmetros  foram comparadas entre os alelos pelo teste t de Student e 

one way  Anova. Assumiu-se que valores de P menores que 0,05 seriam considerados 

estatisticamente significantes.   

Como  foram detectados apenas  3 indivíduos  Ala 12 homozigotos (isto é, com o 

genótipo Ala12Ala), estes indivíduos foram combinados com os sujeitos  heterozigotos 

Pro12Ala, compondo o grupo Ala/X. Os sujeitos deste grupo foram comparados com 

os sujeitos homozigotos Pro12Pro em todas as análises estatísticas.  Os  resultados 

obtidos encontram-se na tabela abaixo.  
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Tabela 5: Parâmetros bioquímicos de acordo com o genótipo PParγ2 Pro12Ala. Valores  

expressos em médias ± desvio-padrão. (n) 

  Pro12Pro Ala12/X P* 

Glicose Total 89,07 ± 11,22 (60) 86,62 ± 8,59 (19) 0,386 

(mg/dL) Mulheres 88,54 ± 10,78 (47) 83,73 ± 6,77 (13) 0,134 

 Homens 91,00 ± 12,96 (13) 95,06 ± 8,58 (6) 0,53 

Colesterol total Total 170,19 ± 37,48 (60) 168,30 ± 29,70 (19) 0,842 

(mg/dL) Mulheres 174,31 ± 36,76 (47) 172,56 ± 30,59 (47) 0,875 

 Homens 155,27 ±37,66 (13) 157,82 ± 31,03 (6) 0,895 

HDL Total 52,01 ± 13,82 (60) 48,97 ± 13,41 (19) 0,404 

(mg/dL) Mulheres 55,16 ± 13,37 (47) 53,48 ± 13,18 (13) 0,690 

 Homens 40,62 ± 8,64 (13) 36,84 ± 6,06  (6) 0,386 

LDL Total 96,12 ± 31,79 (60) 99,36 ± 19,95 (19) 0,677 

(mg/dL) Mulheres 96,57 ± 32,52 (47) 98,85 ± 20,50 (13) 0,812 

 Homens 94,52 ± 30,17 (13) 92,93 ± 10,25 (6) 0,712 

VLDL Total 22,29 ± 20,02 (60) 17,91 ± 9,42 (19) 0,361 

(mg/dL) Mulheres 22,91 ± 22,25 (47) 16,53 ± 6,76 (13) 0,314 

 Homens 20,04 ± 8,11 (13) 22,76 ± 14,72 (6) 0,62 

Triglicérides  Total 102,33 ± 48,05 (60) 89,58 ± 47,05 (19) 0,315 

(mg/dL) Mulheres 102,89 ± 50,31 (47) 86,63 ± 33,77 (13) 0,178 

 Homens 100,29 ± 40,55 (13) 113,96 ± 73,45  (6) 0,616 

    *valores foram comparados pelo teste t de Student . 

 

Podemos observar que os valores nominais médios das concentrações séricas 

de glicose, colesterol, HDL colesterol e triglicérides são menores em  sujeitos 

portadores do alelo Ala do que em não portadores, contudo esta não demonstrou ser 

uma diferença significativa. O mesmo se observa ao fazer a mesma comparação 

dividindo os sujeitos de acordo com o gênero. Resultado semelhante foi obtido ao 

fazer a comparação utilizando o teste one way Anova.  

A maioria dos estudos sobre as relações do polimorfismo Pro12Ala e 

concentrações séricas de glicose, colesterol, HDL colesterol e triglicérides é do tipo 

caso-controle. Nestes estudos o pesquisador levanta a hipótese do envolvimento do 

gene estar envolvido e, então, verifica se a freqüência de uma determinada variação 
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ou alteração na estrutura desse gene é significativamente maior entre a população de 

afetados que na população de não-afetados. Busca-se, portanto, determinar se há 

uma associação entre a condição de afetado e aquela variação no gene. Por exemplo, 

estudos realizados com populações de obesos e não-obesos (GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

et al, 2002),  diabéticos e não diabéticos (TAVARES et al, 2005) relatam associação 

positiva entre a presença do alelo Ala e níveis mais baixos de triglicérides e colesterol.   

Por outro lado, correlações positivas deste polimorfismo em  um determinado 

grupo populacional foram encontradas em estudos em populações finlandesas (DEBB 

et al, 1998) e japonesas (HAMADA et al, 2007), entre outras, onde uma grande 

numero de sujeitos foram analisados. Isto aponta a necessidade da análise de um 

número maior de sujeitos permitindo ter uma amostragem mais confiável e 

representativa. Principalmente ao se levar em conta a variação na freqüência alélica 

do polimorfismo na população, além da sua variação em relação aos grupos étnicos.  

Assim para corroborar nossos resultados de distribuição genotípica e analisar as 

possíveis correlações, é necessário um número maior de sujeitos analisados além da 

ampliação e diversificação equitativa das amostras da população. O maior número de 

dados associados aos instrumentos utilizados na nossa amostra resultará em um 

maior embasamento de nossas análises.  

Apesar do número reduzido da nossa amostra, os nossos resultados são 

importantes, pois compõem um levantamento inicial de dados para investigar a relação 

entre o polimorfismo Pro12 Ala com concentrações séricas de glicose e lipídios sob 

condições fisiológicas, em uma população brasileira. Além de se verificar a 

possibilidade do seu emprego na avaliação do risco de doenças como o diabetes 

nesta população. 

Com os recursos obtidos neste projeto será possível dar continuidade ao 

trabalho. Este projeto foi primordial para a consolidação do grupo de pesquisa na 

instituição, e possibilitou a capacitação de alunos e pessoal técnico na área de 

pesquisa cientifica. Todas as técnicas de analises moleculares foram implementadas 

no laboratório da UPM, que agora contam com todos os equipamentos e insumos 

necessários para o desenvolvimento de trabalhos com ênfase em análise molecular. O 

MackPesquisa será informado, de todos os dados resultantes do prosseguimento 

deste trabalho, bem como terá o devido crédito nos trabalhos apresentados e/ou 

publicados oriundos deste estudo. 

 

.  
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Introduction and objective: Hepatitis B is a serious disease of global concern. 

Vaccination is the best way to prevent this infection. Immunization is confirmed 

by presence of a serologic marker, antibody to hepatitis B surface antigen (anti-

HBs), detected by enzyme linked immunosorbent test (ELISA). This study aimed 

to analyze the level of anti-HBs antibodies and relate to the time elapsed after 

vaccination. 

Materials and methods: 74 serum samples of vaccinated individuals to hepatitis 

B (3 doses) were grouped according to time after vaccination: up to 1 year (A), 1-

4 years (B), 5-6 years (C), 7-9 years (D), longer than 10 years (E). They were 

tested for antibody to hepatitis B core antigen (anti-HBc) and anti-HBs by manual 

ELISA using commercial kits. Positive response to vaccine  was defined as [anti-

HBs] ≥ 10 mUI/mL. 

Results and conclusion:  Absence of anti-HBc in all samples excluded prior 

infection by HBV. All participants of group A (10/10) had [anti-HBs] > 10 

mUI/mL. In the other groups there were negative results: 27,3% (3/11) in group B 

and 5% (1/19) in group C. The absence of protective antibodies increased as time 

elapsed after vaccination: in group D 25% (5/20) were seranegative and in group 

E, 35,7% (5/14). These results show a decline of anti-HBs antibody over time and 

suggest the necessity of serological tests to confirm immunity after vaccination to 

hepatitis B and inclusion of  booster dose in seranegative individuals. 
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Introduction and objective:  Hepatitis A is endemic in Latin America and its prevalence 
depends on socioeconomic and sanitary conditions between different regions.  The 
hepatitis A vírus occurs by fecal-oral transmission, either  by direct contact with an 
infected person or by ingestion of contaminated food or water. The transmission is 
facilitated due to of high stability of vírus A in the environment.  
The objective of present work was estimate the prevalence of specific antibodies to 
hepatitis A virus in a population of students of a private university located in São Paulo 
city, São Paulo state, Brazil. 
Materials and methods:  197 students aged between 17 to 29 years, comprising 76,6% 
female and 23,4% male, were  investigated.  Blood samples were collected and the IgG 
to /HAV were measured  by manual ELISA method. 
Results and conclusion: The overall seroprevalence was 19,8% (39/197) [ CI 14 - 25,6%]  
and the  occurrence of antibodies was similar between female and male students.  The  
prevalence in the age among 17 to 22 years was 17,8%  (26/146) [ CI 11,2 -24,3%]  and in 
the age among 23 to 29 years was 25% (13/51) [CI 12,1- 37,8%], showing similar 
distribution  in  these age ranges. The prevalence seen in this work is lower than the 
data of brazilian literature, presumably because of the higher socioeconomic and 
educational level beside good sanitary conditions of the localities where the students 
live.  
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Peroxisome-proliferator-activated receptors (PPARs) are members of the nuclear 
receptor super family of ligand-activated transcription factors that consists of three 
subtypes: PPAR-α, PPAR-β and PPAR-γ. It has been shown that PPAR-γ is a transcription 
factor that plays a key role in activation of adipocyte differentiation and is an important 
modulator of gene expression in a number of specialized cell types, and has been 
suggested as a candidate gene for obesity, insulin resistance, and dyslipidemia Cytosine 
to guanine single nucleotide polymorphism in PPARγ2 gene resulting in a proline to 
alanine substitution at codon 12, which has been found to modulate the transcriptional 
activity of the gene, and associated with altered insulin sensitivity. Since this amino acid 
substitution may cause a reduction in the transcriptional activity of PPARγ, this 
polymorphism may be associated with decreased insulin resistance and decreased risk 
of type 2 diabetes. Although most studies have shown a statistically significant Type-2 
diabetes mellitus (T2DM) risk reduction given by Ala variant, some others have not, 
suggesting variability in the contribution of this variant to the risk of T2DM. The 
objective of this study was to investigate the potential association of the most common 
variant substitution of the PPARγ2 gene with fasting plasma glucose, plasma total 
cholesterol, LDL and HDL cholesterol, and plasma triglyceride in subjects treated in the 
CCBS/UPM Clinical Analysis Laboratory. The genotype and allele frequencies of PPARγ2 
Pro12Ala polymorphism were determined in a no-diabetic type 2 group. Biochemical 
parameters were also measured. The three genotype groups of the Pro12Ala 
polymorphism, Pro12Pro (77%), Pro12Ala (21%) and Ala12Ala (1,8%) were found. We 
found an allelic frequency similar to previous studies. The allelic frequency of the Ala-
allele was 12% and the Pro-allele was 88%. All genotype frequencies are in Hardy 
Weinberg equilibrium (χ2

=5,022, p≥0,05). The frequency of subjects bearing the Ala12 
allele was higher in the plasma total cholesterol, triglycerides and glucose lower levels 
subjects group than Pro12 allele. The data pointed to a putative relation of PPARγ2 
Pro12Ala polymorphism variants and a decreased risk of T2DM. This is the initial 
gathering of data and further studies will be accomplished to investigate this possible 
association and the protection of individuals with this polymorphism from type 2 
diabetes.  
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