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RESUMO 

A resposta imune inata em processos infecciosos é conhecida por sofrer alterações em 

decorrência de estados de desnutrição. Assim, o objetivo deste estudo foi de comparar a 

cinética da produção de óxido nítrico (ON) e a viabilidade de macrófagos alveolares 

(MA), após infecção celular in vitro, com Staphylococcus aureus meticilina-sensível 

(MSSA), e meticilina-resistente (MRSA) entre grupos de ratos nutridos (N) ou 

submetidos à desnutrição neonatal (D). Ratos machos Wistar (n=45) foram divididos 

em dois grupos distintos, de acordo com a dieta utilizada: N (ratos amamentados por 

mães submetidas à dieta com 17% de caseína) e D (ratos amamentados por mães 

submetidas à dieta nutricionalmente deficiente com 8% de caseína). Após o período de 

amamentação, os animais foram submetidos a um longo período de reposição 

nutricional, com Labina. Os MA foram coletados através da técnica do lavado 

broncoalveolar, após traqueostomia. O isolamento dos MA foi realizado por adesão em 

placas, sendo distribuídos na proporção de 106 células/mL de RPMI. Após o isolamento 

dos MA, foram estabelecidos quatro sistemas: controle negativo (CN), contendo apenas 

MA; controle positivo (CP), MA mais 10µL de LPS (lipopolissacarídeo); MSSA, MA 

mais 100µL de suspensão bacteriana (ATCC 29213) (densidade óptica de 0.15, 

equivalente a 10-6 CFUmL-1) e MRSA, MA mais 100µL de suspensão bacteriana 

(ATCC 33591). As placas foram incubadas à 37ºC, com atmosfera úmida e 5% de CO2. 

A cada duas horas, num total de 24 horas de incubação, foram retirados 100µL do 

sobrenadante das culturas. A quantificação do ON baseou-se na reação de Griess, 

através da determinação da concentração de nitritos. A leitura foi realizada em leitor de 

ELISA, filtro-550nm. A viabilidade dos MA foi analisada após 24 horas de incubação 

dos sistemas, e avaliada pela redução mitocondrial do 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-

brometo de difenil tetrazólico (MTT) à formazam. A quantificação do formazam 



 

 

solubilizado foi realizada em leitor de ELISA com filtro de 570nm. Utilizou-se teste t-

Student e Mann-Whitney, admitindo-se p<0,05. A desnutrição acarretou diminuição do 

crescimento ponderal dos animais, da liberação de ON nos sobrenadantes das culturas e 

da viabilidade dos macrófagos. Houve menor produção de ON no MRSA quando 

comparado com MSSA, entretanto, a partir das 12h, não foi detectada diferença entre os 

sistemas, permanecendo até 24h. Ao avaliar a viabilidade dos macrófagos entre os 

sistemas, ocorreu maior redução no MRSA do grupo desnutrido. Pode-se concluir que o 

modelo de desnutrição neonatal adotado promoveu alteração na função das células 

fagocitárias, comprometendo o estresse nitrosativo e a viabilidade dos macrófagos 

alveolares. Além disto, há evidências de diferenças no mecanismo de evasão do sistema 

imune entre as cepas MSSA e MRSA. 

 

Palavras chave: Desnutrição Neonatal; Resposta Imune Inata; MRSA; Óxido Nítrico; 

Viabilidade Celular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

The innate immune response in infectious processes is known to change as a result of 

states of malnutrition. Thus, the purpose of this study was to compare the kinetics of 

nitric oxide (NO) and viability of alveolar macrophages (AM), after in vitro cellular 

infection with methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) and methicillin-

resistant Staphylococcus aureus (MRSA ) between groups of rats fed (N) or submitted 

to neonatal malnutrition (D). Male Wistar rats (n = 45) were divided into two distinct 

groups, according to the diet used: N (rats suckled by mothers subjected to the diet with 

17% casein) and D (rats suckled by mothers subjected to nutritionally deficient diet with 

8% casein). After the nursing period, the animals underwent a long period of nutritional 

supplementation with Labina. The MAs were collected using the technique of 

bronchoalveolar lavage after tracheostomy. The isolation of MA was carried out by 

membership on boards and is distributed in the proportion of 106 cells / mL of RPMI. 

After isolation of the MA, was established four systems: negative control (NC), 

containing only MA; positive control (PC), MA more 10μL of LPS 

(lipopolysaccharide), MSSA, MA over 100 mL of bacterial suspension (ATCC 29213) 

(density view of 0.15, equivalent to 10-6 CFUmL-1) and MRSA, MA More 100mL of 

bacterial suspension (ATCC 33591). The plates were incubated at 37 ° C, humid 

atmosphere and 5% CO2. Every two hours, totaling 24 hours of incubation, 100 mL 

were removed from the supernatant of cultures. The quantification of NO was based on 

the Griess reaction, by determining the concentration of nitrite. The reading was held on 

reader ELISA, filter-550nm. The viability of the MA was analyzed after 24 hours 

incubation systems, and assessed by mitochondrial reduction of 3 - [4,5-

DimethylTiazol-2-yl] -2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) to formazam. The 

quantification of solubilized formazam was performed in an ELISA reader with 570nm 



 

 

filter. We used the Student t test and Mann-Whitney test, accepting p <0.05. 

Malnutrition has decreased weight growth of the animals, the release of NO in 

supernatants of cultures and the viability of macrophages. There was a lower production 

of NO in MRSA compared to MSSA, however, from 12 am, no difference was detected 

between the systems, staying until 24. In assessing the viability of macrophages 

between the systems, a greater reduction in the MRSA group had. It can be concluded 

that the model of neonatal malnutrition adopted promoted change in the function of 

phagocytic cells, nitrosative stress and undermining the viability of alveolar 

macrophages. Moreover, there are differences in the mechanism of immune evasion 

between MSSA and MRSA strains.  

 

Keywords: Neonatal Malnutrition; Innate Immune Response; MRSA; Nitric Oxide; cell 

viability. 



xii 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

CN Controle Negativo 

c-NOS Nitric Oxide Sintase Constitutive (Óxido nítrico sintase constitutiva) 

CP Controle Positivo 

D                            Desnutrido 

ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay (Ensaio imunoenzimático) 

IgA Imunoglobulina A 

IL Interleucina 

i-NOS Nitric Oxide Sintase Inducible (Óxido nítrico sintase induzida) 

LBA Lavado broncoalveolar 

LIKA Laboratório de Imunopatologia Keizo-Asami 

LPS Lipopolissacarídeos  

MA Macrófagos alveolares 

MRSA Staphylococcus aureus meticilina resistente 

MSSA Staphylococcus aureus meticilina sensível 

N Nutrido 

NaNO2 Nitrito de Sódio 



xiii 

 

NO Óxido nítrico 

NOS Nitric Oxide Sintase (Óxido nítrico sintase) 

PAMP Receptores de Reconhecimento Padrão   

PBP Protein binding penicilin (Proteína ligadora de penicilina) 

PBS Phosphate Buffered Saline (Solução salina tamponada com fosfato) 

PC Pesos Corporais 

PMN Polimorfonucleares 

ROI Intermediários reativos de oxigênio 

S. aureus Staphylococcus aureus 

SCC-mec 
Staphylococcus cassete chromosome mec (Cassette estafilocócico 

cromossomal mec) 

TLR Receptores do tipo Toll 

TNF Fator de necrose tumoral 

UFPE Universidade Federal de Pernambuco 

UTI Unidade de Terapia Intensiva 

 



xiv 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

QUADRO 1 - Organograma geral da distribuição dos sistemas............................................ 

 

31

 

FIGURA 1: Rato macho Wistar, primeiro dia de vida. Fonte: Arquivo 

pessoal..................................................................................................................................... 

 

 

26

 

FIGURA 2: Rato macho Wistar, vigésimo segundo dia de vida. Fonte: Arquivo 

pessoal...................................................................................................................................... 

 

 

27

 

FIGURA 3: Colônias de Staphylococcus aureus em Ágar Sangue e padronização do 

inoculo bacteriano. Fonte:Arquivo pessoal ............................................................................. 

 

 

29

 

FIGURA 4: Procedimento cirúrgico de traqueostomia e coleta do LBA. Fonte: Arquivo 

pessoal.......................................................................................................................................

 

 

31

 

FIGURA 5: Placa de ELISA, contendo o sobrenadante das culturas adicionado ao reagente 

de Griess. Fonte: Arquivo pessoal.......................................................................................... 

 

 

33

 

 

ARTIGO I 

 

 

FIGURA 1: Cinética da produção de óxido nítrico no sobrenadante das culturas dos 

macrófagos alveolares de ratos adultos para os sistemas CN, CP, MSSA e 

MRSA................................................................................................................................... 

 

 

54

FIGURA 2: Viabilidade dos macrófagos alveolares de ratos adultos para os sistemas CP, 

MSSA e MRSA...................................................................................................................... 

 

55

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

 

 

ARTIGO II 

 

FIGURA 1: Evolução da curva ponderal durante a desnutrição neonatal (21 dias) e 

reposição nutricional (23-90 dias) dos grupos Caseína a 17% e a 8%. Dados expressos em 

média ± erro-padrão para 32 animais...................................................................................... 

 

 

75

 

FIGURA 2: Cinética da produção de óxido nítrico no sobrenadante das culturas dos 

macrófagos alveolares de ratos adultos submetidos ou não a desnutrição neonatal para os 

sistemas CN, CP, MSSA e MRSA. Teste t de Student, seguido por Mann-Whitney. Valores 

expressos como média ± erro padrão.................................................................................... 

 

 

 

 

76

 

FIGURA 3: Viabilidade dos macrófagos alveolares de ratos adultos para os sistemas CP, 

MSSA e MRSA. Teste t de Student, seguido por Mann-Whitney. Valores expressos como 

média ± erro padrão............................................................................................................ 

 

 

 

77



xvi 

 

LISTA DE TABELAS 
 

TABELA 1 - Composição da dieta Caseína a 8% e a 17%, utilizada na alimentação dos 

animais............................................................................................................................... 

 

27

TABELA 2 - Composição da dieta padrão LABINA® (Purina do Brasil) utilizada na 

alimentação dos animais.................................................................................................... 

 

28

TABELA 3 - Características das Cepas Staphylococcus aureus utilizadas........................ 30

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................ 1 

2. REVISÃO DA LITERATURA ................................................................................................................ 4 

3. HIPÓTESES ........................................................................................................................................... 21 

4. OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 23 

5. METODOLOGIA .................................................................................................................................. 24 

5.1 Desenho do Estudo ............................................................................................................ 24 

5.2 Animais, Estado Nutricional e Peso Corporal ................................................................... 24 

5.3 Cepas de Staphylococcus aureus ....................................................................................... 27 

5.4 Lavado Broncoalveolar ..................................................................................................... 29 

5.5 Cultura de Macrófagos Alveolares .................................................................................... 30 

5.6 Infecção in vitro dos Macrófagos ...................................................................................... 30 

5.7 Análise da Produção de Óxido Nítrico por Macrófagos Alveolares ................................. 31 

5.8 Viabilidade dos Macrófagos Alveolares ........................................................................... 32 

5.9 Análise Estatística ............................................................................................................. 32 

5.10 Considerações Éticas ....................................................................................................... 33 

6. ARTIGO I .............................................................................................................................................. 34 

7. ARTIGO II ............................................................................................................................................. 52 

8. CONCLUSÃO........................................................................................................................................ 75 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................................. 76 

10- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................. 76 

11. APÊNDICES ........................................................................................................................................ 87 

12. ANEXOS .............................................................................................................................................. 89 

 

   



 
11. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO 
 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) emergiu como um 

patógeno nosocomial no início da década de 60 (LANE, 1962). Constitui um grave 

problema para a saúde pública mundial por estar relacionado, a taxas de mortalidade 

significativamente maiores do que aquelas provocadas pelo Staphylococcus aureus 

sensível a meticilina (MSSA) (COSCROVE et al., 2003), além de serem restritas as 

opções terapêuticas (BEAM, BUCKLEY, 2006).  

Assim como a virulência e a patogenicidade de um micro-organismo, outros 

fatores podem influenciar na capacidade de defesa do hospedeiro, dentre os quais 

encontra-se a desnutrição. Estudos demonstram que a desnutrição neonatal afeta a 

formação dos sistemas de homeostase, como os sistemas nervoso, endócrino e imune, 

tornando o organismo adulto vulnerável às infecções (MORGAN, 1997; RODRIGUEZ 

et al., 2005).  

Em 1994, Boles et al. verificaram que os mecanismos de defesa pulmonar são 

afetados pela desnutrição com diminuição no número de macrófagos alveolares (MA). 

Alguns estudos relataram diminuição da função fagocitária, com deficiente produção do 

óxido nítrico (ON), do ânion superóxido, e redução da viabilidade dos MA (CHAN et 

al., 1996; DONG et al., 1998; ANSTEAD et al., 2001; AMARANTE-MENDES, 2003).  

Os patógenos isolados de crianças desnutridas gravemente são os mesmos que 

causam altas taxas de morbidade e mortalidade em indivíduos imunocompetentes 

(MORGAN, 1997). Entretanto, a maioria dos estudos avalia os efeitos da desnutrição 

sem infecção, uma vez que a infecção por si só pode levar a alterações na resposta 

imunológica. Em 2008, Melo et al. verificaram diminuição na produção de ON de MA 

oriundo de ratos desnutridos e endotoxêmicos, estimulados, in vitro, com LPS 

(lipopolissacarídeo). Além do ON, a resposta inflamatória pulmonar de ratos adultos, o 
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recrutamento de células inflamatórias para o pulmão e a atividade oxidante-antioxidante 

dos MA encontravam-se comprometidos. 

Em 1979, Cutler sugeriu que as modificações, nas paredes celulares das cepas de 

Staphylococcus aureus, relacionadas com o fenótipo de multirresistência poderiam 

afetar seus mecanismos de virulência. Entretanto, segundo Combes et al. (2004) ainda 

não está claro se a resistência constitui um fator de risco independente para morbidade e 

mortalidade dos indivíduos infectados.  

Vaudaux et al. (1976) analisaram, através de um ensaio in vitro, a taxa de 

fagocitose dos leucócitos polimorfonucleares (PMN). Depois de 30 e 60 minutos de 

incubação, cepas MRSA sobreviveram à ação fagocitária dos PMN melhor do que as 

cepas MSSA. Entretanto, em 2001, Mekontso-Dessap et al. não observaram diferença 

na função fagocítica de neutrófilos e nem no percentual de sobrevivência das bactérias 

no interior da célula quando comparadas às cepas sensíveis e resistentes à meticilina 

Apesar de existirem alguns estudos in vivo e in vitro sobre a patogenicidade das 

cepas de MSSA e MRSA (SALGADO et al.; GORDON, LOWY, 2008), são escassos 

os trabalhos que avaliam a associação entre a desnutrição neonatal e a resposta 

microbicida de MA infectados com Staphylococcus aureus multirresistente. Em virtude 

disto, o presente estudo foi delineado para analisar a cinética da produção do ON e a 

viabilidade dos MA de ratos adultos submetidos à desnutrição neonatal e infectados, in 

vitro, com MSSA e MRSA.  

Métodos de avaliação, in vitro, da atividade microbicida dos MA são importantes 

ferramentas para a investigação da integridade funcional destas células, bem como para 

o estudo de interações entre os micro-organismos e o hospedeiro (RAIDAL et al., 

1998). Pesquisas sobre infecção celular e suas eventuais alterações em ratos que foram 

submetidos à desnutrição neonatal seguida de reposição nutricional, favorecerá, maior 

entendimento sobre a resposta imunológica do macrófago infectado com as cepas de 
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MSSA e MRSA. E poderá promover subsídios para estudos posteriores sobre 

patogênese e tratamento de doenças infecciosas causadas por S. aureus. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Imunidade Inata 

 O sistema imunológico é constituído por uma intrincada rede de órgãos, células 

e moléculas, e tem por finalidade manter a homeostase do organismo, combatendo as 

agressões em geral (CRUVINEL et al., 2010). Desempenha papel crítico na defesa 

contra agentes infecciosos e é tido como principal mecanismo para impedir a ocorrência 

de infecções disseminadas (MACHADO et al., 2004). É caracterizado por possuir duas 

respostas distintas, entretanto, interligadas: a imunidade inata e a adaptativa (TEGNÉR 

et al., 2007).  

 A imunidade inata caracteriza-se pelo reconhecimento rápido, porém, pouco 

detalhado dos micro-organismos, sendo considerado mecanismo de baixa 

especificidade, devido a sua natureza estereotípica (ação similar contra todos os 

antígenos) (CRUVINEL et al., 2010). A imunidade adaptativa consiste em reações 

antígeno-anticorpo específica através de linfócitos T e B, e é apenas ativada após o 

primeiro contato com agente estranho ao organismo, quando então se desenvolve a 

memória imunológica. Portanto, exposições subsequentes levam a reação mais rápida e 

intensa, mas não imediata (LIMA et al., 2007). 

  A invasão do organismo por micro-organismos ativa primeiramente a imunidade 

inata, a qual é constituída por barreiras físicas e químicas, tais como epitélios e 

substâncias anti-microbicidas, por célula fagocíticas (macrófagos, monócitos e 

neutrófilos), células liberadoras de mediadores (basófilos, mastócitos e eosinófilos) e 

células matadoras naturais (células Natural killer). Os componentes moleculares desta 

resposta incluem por sua vez, o sistema complemento e as proteínas da fase aguda 

(proteína C reativa, histamina e serotonina, que são responsáveis pela vasodilatação e 

aumento da permeabilidade celular) (ROSENTHAL et al., 2006). 
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 As células do sistema imune inato reconhecem patógenos por meio de 

receptores, como, os de manose, os scavanger, e a família dos receptores do tipo Toll 

(TLR), sem a necessidade de exposição prévia (ADEREM, UNDERHILL 1999). Esta 

interação receptor–patógeno ativa vias de sinalização intracelular que acarretam indução 

de citocinas inflamatórias, quimiocinas, interferons e regulação de moléculas co-

estimulatórias (MACHADO et al., 2004).  

 Esses receptores reconhecem elementos estruturais altamente conservados, 

expressos apenas em micro-organismos patogênicos, chamados de receptores de 

reconhecimento padrão ou PAMP (“pathogen–associated microbial patterns”). Os 

PAMP incluem vários componentes da parede celular microbiana, como os 

lipopolissacarídeos (LPS), peptideoglicanos, lipopeptídeos, flagelina, DNA bacteriano e 

RNA viral de fita dupla. A estratégia da imunidade inata baseia-se neste 

reconhecimento de estruturas essenciais presentes em muitos tipos de micro-organismos 

e ausentes em células hospedeiras (TEGNÉR et al., 2007).  

  

2.2 Resposta Imune contra Bactérias 

 As bactérias são os micro-organismos mais frequentes causadores de infecções 

no homem. Os mecanismos de defesa estão relacionados principalmente, com as 

barreiras naturais do hospedeiro, a resposta imune inata e a produção de anticorpos 

(TEGNÉR et al., 2007).  

  A importância das barreiras naturais no combate às infecções bacterianas é bem 

reconhecida. A integridade da pele e das mucosas impede a aderência e a penetração de 

bactérias; o movimento mucociliar elimina bactérias do trato respiratório; o pH ácido do 

estômago destrói as bactérias que penetram pelo trato digestivo alto; e na saliva e 

secreções prostáticas existem substâncias com atividade antimicrobiana (MACHADO et 

al., 2004).  
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 Todas as células da imunidade inata participam da defesa contra bactérias, 

embora seja enfatizado principalmente o papel de neutrófilos e monócitos/macrófagos 

pela capacidade fagocítica destas células. Os basófilos e mastócitos ativados por fatores 

do sistema complemento, como C5a, C3a e C4a, liberam mediadores que, juntamente 

com as referidas proteínas do complemento, atraem leucócitos para o sítio de agressão e 

contribuem para a passagem destas células dos vasos para os tecidos, local onde está 

ocorrendo à agressão ao hospedeiro (CRUVINEL et al., 2010). Os eosinófilos, além da 

atividade fagocítica, podem destruir micro-organismos por meio da liberação de 

proteínas com atividade microbicida, tais como a proteína básica principal e a proteína 

catiônica eosinofílica (DAL PIZZOL, 2004). 

 Os neutrófilos e os macrófagos têm participação importante na defesa contra as 

bactérias, desde que sejam susceptíveis a substâncias produzidas por estas células, como 

do óxido nítrico (ON) e do peróxido de hidrogênio. Existem também no interior destes 

fagócitos, enzimas e outras substâncias como a mieloperoxidase e azurocidina, que 

apresentam propriedades microbicidas (HATSUKARI, HITOSUGI, 2006). Apesar dos 

mecanismos de ação destes fagócitos serem semelhantes possuem características bem 

distintas.  

 Os neutrófilos têm vida curta tanto no sangue como nos tecidos, são encontrados 

apenas nos tecidos inflamados e atuam principalmente, contra as bactérias 

extracelulares (GORDON et al., 2003). Enquanto, os macrófagos têm sobrevida 

prolongada, concentram-se tanto em tecidos inflamados como em sadios e são 

fundamentais para a eliminação dos agentes intracelulares (DAL PIZZOL, 2004). 

Segundo Tegnér et al. (2007) os macrófagos, juntamente com os neutrófilos, constituem 

uma das primeiras linhas de defesa contra infecções, após as barreiras naturais da pele e 

mucosas. 

 

2.2 Macrófagos 



 
72. REVISÃO DA LITERATURA

 O sistema mononuclear fagocítico é formado por células que se originam na 

medula óssea, são transportadas pela circulação sanguínea e se localizam em diversos 

tecidos. Após a maturação e subsequente ativação, estas células assumem morfologia 

variada, mas com uma função em comum, a defesa do organismo através da fagocitose. 

É constituído por monoblastos, promonócitos e monócitos na medula óssea, por 

monócitos no sangue periférico, e por macrófagos nos tecidos (HATSUKARI, 

HITOSUGI, 2006). 

 Os monócitos, sob a influência das moléculas quimiotáticas, migram para vários 

tecidos do corpo onde se diferenciam em macrófagos (HUME et al., 2002). Os 

macrófagos são células relativamente grandes, que medem entre 25-50μm de diâmetro, 

apresentam núcleo irregular, possuem um ou mais nucléolos, cromatina pouco 

condensada, citoesqueleto bem desenvolvido, inúmeras projeções citoplasmáticas, 

grande número de lisossomos, complexo de Golgi e mitocôndrias (TEGNÉR et al., 

2007).  

 Os macrófagos são, sem dúvida, um dos mais importantes tipos de células do 

sistema imune inato e podem assumir formas morfológicas diferentes conforme sua 

localização. Aqueles que não sofreram estímulo extracelular são denominados 

macrófagos residentes. São células menores, quando comparadas às células ativadas, 

com poucas projeções citoplasmáticas, localizados em diversos tecidos saudáveis 

(CRUVINEL et al., 2010). 

 Populações representativas de macrófagos estão presentes no fígado (células de 

Kupffer), pulmão (macrófagos alveolares - MA), tecido conjuntivo (histiócitos), rim, 

linfonodos, baço, medula óssea, fluidos serosos (macrófagos pleurais e peritoneais), 

pele (histiócitos e células de Langerhans) e cérebro (NATHAN, 2008). O trato 

respiratório é frequentemente exposto a micro-organismos e partículas presentes no ar, 

defende-se de eventuais efeitos prejudiciais, através de mecanismos microbicidas 

associados ou não à fagocitose, efetuados por MA (REYNOLDS, 2005). 
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 Recentemente, propôs-se a existência de três subpopulações de macrófagos: os 

ativados, de reparo tecidual e os reguladores. Os primeiros seriam os macrófagos 

clássicos, com atividade microbicida e tumoricida, que secretam grandes quantidades de 

citocinas e mediadores pro-inflamatórios, apresentam antígenos aos linfócitos T e estão 

envolvidos com a resposta imune celular. O segundo tipo, ativado por IL-4, estaria 

basicamente envolvido no reparo tecidual, estimulando fibroblastos e promovendo 

deposição de matriz extracelular. O terceiro tipo exerceria atividade reguladora 

mediante liberação de IL-10, uma citocina antiinflamatória (CRUVINEL et al., 2010) 

 Os macrófagos clássicos, quando ativados, apresentam uma série de diferenças 

morfológicas, funcionais e metabólicas quando comparadas às células não ativadas. 

Neste processo, os macrófagos podem apresentar alterações, tais como aumento de 

tamanho, de aderência, da velocidade de deslocamento e da atividade fagocítica 

(CUNNINGHAM-RUNDLES et al., 2005). São fagócitos ávidos que internalizam 

quaisquer partículas estranhas ou restos celulares com os quais entram em contato 

(QURESHI, 2003).  

 Essas propriedades fagocíticas e bactericidas são essenciais para a defesa do 

hospedeiro, mas quando a ativação dos macrófagos torna-se descontrolada, estas células 

contribuem para o desenvolvimento de uma reação inflamatória generalizada (TEGNÉR 

et al., 2007). O equilíbrio entre resposta anti e pró-inflamatória deve ser mantido para 

eliminar o patógeno sem induzir lesão no hospedeiro (SAMPAIO, 2005).  

 Os macrófagos podem exercer a função de defesa por meio de atividades 

antitumorais e microbicidas, da secreção de citocinas, ou da apresentação de antígenos, 

regulando assim o sistema imune (KLIMP et al., 2001). As interleucinas IL-1, IL-6, IL-

8 e o fator de necrose tumoral (TNF) mobilizam respostas imunes inatas e sinalizam 

linfócitos T, via IL-10, IL-12 e IL-18, a iniciar respostas específicas contra patógenos 

intra e extracelulares. Desta forma, o macrófago tem papel central no início da resposta 
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inata e adquirida, e a efetividade da resposta contra o patógeno depende da sua forma de 

ativação (TEGNÉR et al., 2007).  

 O início do conjunto das atividades biológicas da resposta imunológica é 

composto pela fagocitose exercida pelos macrófagos, que se constitui de várias etapas: 

aderência ao substrato, quimiotaxia, ingestão de células e partículas inertes, e produção 

de radicais livres de oxigênio e de nitrogênio (ZAPOLSKA-DONAR et al., 2000). 

Inicialmente, haverá o espraiamento do macrófago, com alteração da forma 

(arredondada para achatada), e consequente aumento da área de contato da membrana 

plasmática com o substrato a ser fagocitado, e redistribuição das organelas 

citoplasmáticas (TEGNÉR et al., 2007).  

 Durante a aderência, ocorre ativação de receptores para moléculas de adesão, 

como fibronectina, vibronectina e laminina, entre outros, ocasionando rearranjo do 

citoesqueleto celular (SAMPAIO, 2005). Após a internalização da partícula, a actina-F 

que envolve o fagossomo é despolimerizada, tornando a vesícula acessível ao 

endossoma precoce. Por meio de uma série de eventos de fusão, a membrana vacuolar e 

seu conteúdo fusionam-se com o endossoma tardio e finalmente com o lisossomo, para 

formar o fagolisossoma. A taxa de fusão fagossomo-lisossomo varia drasticamente, 

dependendo da natureza da partícula ingerida (AMER, SWANSON, 2002). 

 Posteriormente à formação do fagolisossomo, os macrófagos ativados convertem 

o oxigênio molecular em intermediários reativos do oxigênio (ROI), ânion superóxido e 

peróxido de hidrogênio (BOWLER et al., 2000). A adição de um elétron ao oxigênio 

(O2) gera o ânion superóxido, o qual é rapidamente convertido em peróxido de 

hidrogênio, pela superóxido dismutase (TEGNÉR et al., 2007). Sabe-se que estes 

metabólitos apresentam papel importante na eliminação de patógenos. Além dos ROI, 

os macrófagos produzem intermediários reativos do nitrogênio, principalmente ON. Há 

indícios que a produção de ON seja o mecanismo antimicrobiano mais acentuado dos 

macrófagos (MACMICKING et al., 1997). 
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2.4 Óxido Nítrico 

 O ON é um gás solúvel em água e lipídeos, sendo livremente difusível e 

liberado. Este radical livre constitui um dos mais importantes mediadores de processos 

intra e extracelulares, atuando como mensageiro/modulador em diversos processos 

biológicos essenciais (CRUVINEL et al., 2010). O ON tem importância desde a 

manutenção inicial da vida, através do controle da circulação placentária e das 

contrações uterinas durante o parto, como no controle endócrino, na imuno-regulação, 

na neurotransmissão e nos vários sistemas do organismo (COSTA et al., 2003). 

 O ON é gerado por uma família de isoenzimas expressas em várias células de 

mamíferos, através da catálise enzimática do aminoácido essencial L-arginina 

(TEGNÉR et al., 2007). Esta catálise da reação do aminoácido L-arginina e oxigênio 

resulta na formação de L-citrulina e ON, é realizada por enzimas denominadas: 

constitutiva (c-NOS) e induzida (i-NOS). A c-NOS, dependente de íons cálcio (Ca2+) e 

de calmodulina, está envolvida na sinalização celular (DUSSE et al., 2003). Esta 

isoforma compreende a NOS neuronal, presente normalmente nos neurônios, e a NOS 

endotelial, encontrada nas células endoteliais vasculares e nas plaquetas. O ON formado 

por estas vias participa de muitos processos homeostáticos (SHIBATA, NAGATA, 

KOBAYASHI 2010).  

 A i-NOS não é expressa sob condições normais, é induzida por citocinas e/ou 

endotoxinas, LPS e outros produtos microbianos que ativam receptores semelhantes ao 

Toll (TLR), especialmente em combinação com o interferon gama (HATSUKARI, 

HITOSUGI, 2006). Requer algumas horas para ser expressa, mas uma vez sintetizada, 

libera quantidades maiores de ON que a c-NOS (COSTA et al., 2003). 

 A produção deste radical continua indefinidamente até que a L-arginina ou os 

co-fatores necessários para sua síntese sejam depletados ou ocorra à morte celular 

(DUSSE et al., 2003). O ON produzido pela i-NOS possui papel fundamental no 
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controle de muitas infecções, apresentando atividade antibacteriana, antiparasitária e 

antiviral (FILHO, ZILBERSTEIN, 2000). Em 1997, Macmicking et al. verificaram que 

a deficiência no gene da i-NOS, em roedores, torna os animais altamente susceptíveis à 

infecção quando comparados a seus homólogos normais. 

 A expressão da i-NOS é o resultado de uma resposta inflamatória localizada ou 

difusa resultante de uma infecção ou dano tecidual. Assim, onde a resposta inflamatória 

é parte de uma resposta adaptativa (infecção ou sepse), a expressão de i-NOS é 

benéfica, resultando em inibição do crescimento de patógenos microbianos; quando a 

expressão da i-NOS é parte da inflamação anormal (não adaptativa), a expressão de i-

NOS pode ser nociva (DUSSE et al., 2003). 

 Segundo Davies et al. (1995), após a indução, i-NOS é ativa por 20 horas e 

sintetiza ON em concentrações nanomolares, mil vezes maior que a c-NOS. Embora 

pequenas quantidades sejam necessárias para a homeostasia, grandes quantidades, como 

aquelas produzidas na ativação da i-NOS são citotóxicas. Porém, a produção de grandes 

quantidades de ON pode ser importante na defesa contra invasores celulares, tumores e 

ainda em lesões vasculares com perda endotelial (CERQUEIRA, YOSHIDA, 2002).  

 Existem fortes evidências que a i-NOS pode estar envolvida, além dos processos 

bacterianos e virais, em processos neurodegenerativos e outras condições que levam à 

liberação de citocinas no cérebro, tais como traumas e isquemias (FILHO, 

ZILBERSTEIN, 2000). Em virtude disto, o ON apresenta um papel dúbio, às vezes 

benéfico, outras vezes prejudicial ao organismo. A citotoxicidade do ON resulta da sua 

ação direta ou da sua ação com outros compostos liberados durante o processo 

inflamatório (DUSSE et al., 2003).  

 A base bioquímica para a ação direta do ON consiste na sua reação com metais 

presentes nas enzimas, principalmente o ferro (DUSSE et al., 2003). Desta forma, 

enzimas cruciais para funcionamento do ciclo de Krebs na cadeia transportadora de 

elétrons, para a síntese de DNA e para o mecanismo de proliferação celular são 
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inativadas (SHIBATA, NAGATA, KOBAYASHI 2010). A ação citotóxica indireta 

consiste principalmente na sua reação com os intermediários do oxigênio, como a 

reação do ON e o ânion superóxido, que resulta na formação do peroxinitrito, um 

poderoso oxidante de proteínas (TEGNÉR et al., 2007). Deste modo, a liberação 

descontrolada de ON pode induzir uma cascata que gera sérios danos celulares, necrose 

e inflamação (DELEO, DIEP, OTTO, 2009). 

 

2.5 Morte Celular  

 A lesão celular pode ocorrer por diferentes tipos de estímulos, seja causa externa 

ou interna, como: ausência de oxigênio; agentes químicos e drogas; agentes infecciosos 

e reações imunológicas; distúrbios genéticos, que podem desencadear diversas 

anormalidades, como erros inatos do metabolismo decorrentes da falta de uma enzima, 

ocasionadas por alteração sutil do DNA; e desequilíbrios nutricionais como a 

deficiência protéico-calórica, assim como os excessos nutricionais (AMARANTE-

MENDES, 2003). 

 A célula, dentro de certos limites pode compensar alterações e retornar ao seu 

estado normal, mas quando o estímulo nocivo ultrapassa o limiar da lesão irreversível 

ocorre à morte celular que, por sua vez, pode acontecer por apoptose ou necrose 

(ROBBINS, COTRAN, 2005).  

 A apoptose é uma via de morte celular altamente regulada. O termo “apoptose” 

descreve um processo ativo de colapso celular que difere morfologicamente da morte 

por necrose (McCONKEY, 1998). É um tipo de morte celular que ocorre durante várias 

situações fisiológicas e patológicas, constituindo um mecanismo de remoção de células 

lesadas e, de renovação celular e tecidual. A apoptose é um fenômeno complexo 

caracterizado por condensação cromatínica, fragmentação do DNA e formação dos 

corpos apoptóticos, sendo que a morte e proliferação celular estão intimamente 

conectadas (AMARANTE-MENDES, 2003). 
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 Por outro lado, a necrose é um processo de morte celular descontrolada. A morte 

celular por necrose ocorre, geralmente, em resposta à injúria severa às células e é 

caracterizada por edema celular e destruição de membranas. Com a membrana dos 

lisossomos lesada ocorre extravasamento das enzimas para o citoplasma, as quais 

degradam os componentes celulares e nucleares. Como consequência, ocorre à geração 

de uma resposta inflamatória, que pode causar injúria e até morte de células vizinhas, 

nesta condição grande número de células são afetadas e lesadas ao mesmo tempo. 

Devido ao desencadeamento do processo inflamatório, há alterações irreversíveis no 

tecido e/ou órgão afetado (ROBBINS, COTRAN, 2005).  

 

2.6 Pulmão e Defesa do Hospedeiro 

 No pulmão, mais especificamente nos alvéolos, existem dois principais tipos de 

células imunes residentes: células dendríticas, que medeiam à imunidade adaptativa, e 

macrófagos, que possuem papel central na manutenção da estrutura normal deste órgão. 

Neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, células Natural killer também estão presentes, mas 

tendem a ser menos frequentes na ausência de inflamação (KAZIMIERZ et al., 2004). 

 Considera-se o ON produzido a partir da c-NOS como responsável pela 

homeostase das vias aéreas. O ON mantém o calibre brônquico, regula a frequência dos 

movimentos ciliares e na circulação pulmonar, equilibra a relação ventilação-perfusão. 

A i-NOS epitelial bronquial é responsável pela defesa imunológica a agentes externos 

inalados, principalmente pelo recrutamento de macrófagos epiteliais e subepiteliais 

(FILHO, ZILBERSTEIN, 2000). 

 O trato respiratório é um alvo frequente de infecção por bactérias capazes de 

produzir um amplo espectro de doenças, desde lesões superficiais até severas infecções 

sistêmicas, no homem e em outros animais (HAMPTON et al., 1996). Estes patógenos 

utilizam extensivas estratégias moleculares para manipular as defesas microambientais 

do hospedeiro infectado e colonizar os tecidos. A patogênese é devido aos inúmeros 
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fatores de virulência na forma de toxinas, proteínas associadas à parede celular e 

enzimas (BRUDASTOV et al., 2001). 

 

 

 

2.7 Bactérias 

 As bactérias podem ser classificadas em intracelulares e extracelulares: as 

intracelulares possuem a capacidade de sobreviver, e mesmo de se replicar, dentro dos 

fagócitos, entretanto, as extracelulares são capazes de se multiplicar fora das células do 

hospedeiro (na circulação, nos tecidos conjuntivos e em espaços teciduais) 

(MACHADO et al., 2004). As bactérias extracelulares, como Staphylococcus aureus, 

são susceptíveis à destruição quando fagocitadas, com isto desenvolvem mecanismos 

para escapar da ação do sistema imune (SANTOS, 2007). 

 

2.8 Staphylococcus aureus 

 Apesar de ser considerada uma bactéria extracelular, o Staphylococcus aureus é 

capaz de invadir uma variedade de células, e também de sobreviver a endocitose dos 

fagócitos profissionais, tais como neutrófilos e monócitos. Em ambos os tipos de 

células, o S. aureus pode conseguir se evadir dos fagossomos e proliferar dentro do 

citoplasma, o que leva rapidamente à morte de células hospedeiras (SANDBERG et al., 

2010).  

Staphylococcus aureus é considerado um dos principais patógenos causadores de 

infecções no ambiente hospitalar. As manifestações clínicas vão desde infecções 

traumáticas até septicemias (WUNDER, SETUBAL, 2004). É uma bactéria pertencente 

à família Micrococcaceae, sendo cocos Gram-positivos e catalase-positivos, com 

aproximadamente 0,5 a 1,5μm de diâmetro, imóveis, não-esporulados e geralmente não-

encapsulados (SANTOS, 2007). Possui a capacidade de integrar-se à microbiota normal 



 
152. REVISÃO DA LITERATURA

e colonizar o hospedeiro numa frequência superior à que determina infecções. No ser 

humano, está presente no trato respiratório (principalmente narinas) de cerca de 73% da 

população em geral, permanecendo sem causar doença em condições normais, e pode 

também ser detectado em outras regiões úmidas do corpo como axilas, períneo, vagina e 

reto (SIBBALD et al., 2006).  

No último século, S. aureus emergiu como um importante patógeno humano, 

resultado da evolução da resistência antimicrobiana e das técnicas de procedimentos 

médicos que acarretou o uso extensivo de dispositivos intravasculares (SOUZA, REIS, 

PIMENTA, 2005). Esta bactéria é responsável por uma variedade de infecções, como na 

pele e tecidos moles, feridas cirúrgicas, osteomielite, pneumonias, abscessos, 

endocardites e bacteremia (SIBBALD et al., 2006). As doenças provocadas pelo S. 

aureus podem ser decorrentes da invasão direta dos tecidos, de bacteremia primária ou, 

exclusivamente, devido às toxinas produzidas e liberadas no organismo do hospedeiro 

(ANDRIOLO, 2005). Estas infecções acometem pacientes em todas as faixas etárias, 

com maior frequência nos extremos de idade (SPIANDORELLO et al., 2000). 

A patogenicidade do Staphylococcus aureus é dada por um arsenal de fatores de 

virulência, dispostos na superfície da célula bacteriana ou secretados no meio externo 

(FEDTKE et al., 2004). Especificamente, estes fatores incluem: proteínas de superfície 

que promovem adesão e colonização dos tecidos do hospedeiro; fatores de superfície 

que inibem a fagocitose (cápsula e proteína A); superantígenos que contribuem para o 

choque séptico, dentre outros; e compostos bioquímicos que aumentam a permanência 

desta bactéria no interior de fagócitos (carotenóide e catalase) (SIBBALD et al., 2006). 

Tais mecanismos propiciariam um tempo de sobrevivência maior para o S. aureus no 

organismo, caracterizando o seu alto poder infeccioso (FEDTKE et al., 2004).  

 

2.9 Resistência Antimicrobiana 
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O desenvolvimento de resistência a antibióticos por diversos patógenos representa 

um grave problema à terapêutica antimicrobiana (SOUZA, REIS, PIMENTA, 2005). Na 

década de 1940, a maioria dos Staphylococcus aureus era sensível à penicilina. No final 

dos anos 50, S. aureus tinha adquirido resistência a praticamente todos os antibióticos 

de uso parenteral, incluindo a eritromicina e a tetraciclina (SANTOS, 2007).  

A introdução das penicilinas resistentes a penicilinases, na década de 1960, 

possibilitou um avanço na terapêutica antiestafilocócica. Com o uso das penicilinas 

semi-sintéticas, como a meticilina empregada no tratamento de infecções 

estafilocócicas, surgiram cepas resistentes à meticilina denominadas MRSA, cujo 

padrão de resistência estende-se a outros antibióticos beta-lactâmicos (REMONATTO 

et al., 2007). As cepas MRSA, rapidamente, se disseminaram em ambientes 

hospitalares, limitando, assim, a antibioticoterapia de combate do Staphylococcus 

aureus aos glicopeptídios (vancomicina e teicoplamina) (SANTOS, 2007).  

Staphylococcus aureus possui cinco PBP (proteínas ligadoras de penicilina). As 

PBP são enzimas que catalisam a etapa terminal da síntese da parede bacteriana, e 

encontram-se localizadas na membrana celular da bactéria. As PBP 1, 2 e 3 são 

essenciais e têm alta afinidade (sítios-alvo) com os antibióticos beta-lactâmicos, unindo-

se a estes por ligações covalentes. A resistência à meticilina, especificamente, em 

estafilococos é devida à produção de uma proteína ligadora de penicilina (PBP) 

adicional, anômala, denominada PBP2a, que apresenta baixa afinidade aos antibióticos 

beta-lactâmicos, resultando na resistência de ligação alterada (SOUZA, REIS, 

PIMENTA, 2005). Esta proteína é conferida pela existência de um elemento genético 

móvel de 26 a 67 quilobases, denominado SCCmec (Staphylococcus cassete 

chromosome mec), que contém o gene mecA e seus reguladores, responsáveis por 

codificar a PPB2a (RICARDO, 2004).  

O MRSA é tipicamente um patógeno nosocomial, que infecta pacientes com 

fatores de risco como afecções dermatológicas, diálise, procedimentos cirúrgicos, 
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internações prolongadas (>14 dias), permanência em Unidades de Tratamento Intensivo 

(UTI) e uso prolongado de antimicrobianos. Provoca altos índices de mortalidade, além 

de serem restritas as opções terapêuticas (BEAM, BUCKLEY, 2006). A ocorrência de 

cepas de MRSA adquiridas na comunidade era raramente identificada, entretanto, vem 

aumentando de forma gradativa. Segundo Ribeiro et al. (2005), o fator mais importante 

para a aquisição de MRSA na comunidade é o contato, direto ou indireto, com serviços 

de saúde (RIBEIRO et al., 2005).  

As infecções em pacientes imunocomprometidos e/ou desnutridos são favorecidas 

devido à permanência, por mais tempo, dos micro-organismos no hospedeiro, a qual 

dificulta a resolução da infecção (MACHADO et al., 2004). Estudos indicam que este 

tipo de paciente associado a infecções bacterianas com perfis de resistência a 

antibióticos possui maiores chances de desenvolverem quadros clínicos com desfechos 

fatais (COSCROVE et al., 2003; MANDELL et al., 2005). Segundo Reed et al. (2005), 

pacientes com infecções nosocomiais por MRSA (bacteremia, infecções em sítio 

cirúrgico e pneumonia) possuem altas taxas de morbidade e/ou mortalidade quando 

comparadas com MSSA.  

 

2.10 Desnutrição e Períodos Críticos de Desenvolvimento 

A desnutrição é um problema de saúde pública que acomete grande parcela da 

população mundial, e é mais frequente em crianças de países emergentes (DÂMASO, 

2001). Quando ocorrida nos primeiros anos de vida, a desnutrição pode gerar 

consequências severas para o organismo (BROWN, POLLITT, 1996). 

Em humanos, eventos importantes para imunocompetência são iniciados ainda no 

embrião e continuam na primeira semana de vida. Em ratos, a competência imunológica 

também é adquirida gradualmente após o nascimento (SILVA et al., 2006). Estes 

constituem períodos críticos de desenvolvimento do sistema imunológico, nos quais 

ocorrem à evolução e maturação dos componentes celulares e moleculares essenciais 
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para a defesa do organismo (CHANDRA, 1997). Durante estes estágios críticos, o 

sistema imune fica mais propenso a injúrias ambientais em razão dos processos 

implicados no seu desenvolvimento que ocorrem com muita rapidez (MORGANE, 

1993). 

Agressões ambientais precoces incidindo nos períodos críticos de 

desenvolvimento podem acarretar efeitos permanentes sobre estruturas e funções de 

sistemas orgânicos com repercussão na vida adulta (PEREIRA et al., 2009). Pesquisas 

indicam que a dieta materna durante a gestação, bem como a nutrição peri-natal 

inadequada, podem afetar a organogênese e, consequentemente, a função orgânica na 

maturidade (CAMELO et al., 2005). Em estudos experimentais, algumas alterações 

produzidas pela desnutrição são mais evidentes, tais como a redução do peso corporal e 

determinadas alterações no desenvolvimento (SILVA et al., 2006). Dependendo da 

intensidade e da duração das alterações nutricionais, as consequências terão impacto 

maior ou menor sobre todo o organismo no futuro (GUEDES, MELO, TEODÓSIO, 

2004). 

 Estudos epidemiológicos e em animais têm mostrado que estas agressões 

ambientais durante os períodos fetal, neonatal ou infância levariam o adulto a apresentar 

problemas como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, problemas renais, 

podendo repercutir nas defesas orgânicas (CAMELO et al., 2005). Ausência de 

nutrientes essenciais predispõe o indivíduo a uma cascata de reações adversas, eventos 

metabólicos que comprometem a capacidade do corpo de se adaptar, recuperar e 

sobreviver (SILVA et al., 2006). O mecanismo associado com estes eventos é chamado 

de programação (PEREIRA et al., 2009).  

O conceito de “programação” sugere que o indivíduo pode ser programado 

durante o desenvolvimento intra-uterino e pós-uterino para desenvolver doenças na 

idade adulta (PEREIRA et al., 2009). Dentre as inúmeras hipóteses elaboradas para 

explicar o mecanismo da programação, destaca-se a hipótese de fenótipo protetor de 
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Hales e Baker (1992). Segundo estes autores, condição nutricional deficiente na vida 

precoce programa o fenótipo na vida adulta, de maneira que é benéfica para sobreviver 

sobre condições nutricionais pobres, em contrapartida, é prejudicial, quando a nutrição é 

abundante (HALES, BAKER, 1992). Três décadas anteriormente Neel (1962) defendia 

a hipótese do genótipo protetor, a qual sugeria ocorrer mudanças genéticas benignas 

para sobrevivência sobre condições de fome. No entanto, no caso de situação nutricional 

favorável, estas mudanças genéticas se tornam maléficas.  

 Em 2003, Waterland e Jirtle afirmaram que reduções seletivas de macro ou 

micronutrientes fazem correlação entre a deficiência de determinados nutrientes com a 

expressão de genes, o que induz mudanças no genótipo e consequente fenótipo. Em 

2004, estes mesmos pesquisadores verificaram que após a desnutrição precoce ocorreu 

aumento na metilação do DNA e mudanças covalentes de histonas, com consequentes 

modificações na expressão fenotípica (WATERLAND, JIRTLE, 2004). Estes achados 

podem indicar as bases subjacentes de mudanças no padrão fisiológico do indivíduo na 

vida adulta em resposta ao ambiente pós-natal. 

 

2.11 Desnutrição e Sistema Imune  

Vários fatores têm sido relacionados à depressão do sistema imunológico, dentre 

os quais, encontra-se a desnutrição (CHANDRA, 1997). A desnutrição energético-

protéica caracteriza-se por menor aporte de nutrientes às células em relação às 

necessidades destas (RODRIGUEZ et al., 2005). Diversos componentes da dieta 

exercem efeitos sobre os mecanismos de defesa inata do sistema imunológico 

(CHANDRA, 2002).  

A forte associação entre desnutrição e infecções tem sido estabelecida através de 

estudos epidemiológicos realizados em vários países (RODRIGUEZ et al., 2005). Os 

fatores nutricionais podem alterar os mecanismos de defesa influenciando 

profundamente na resistência à infecção (CHANDRA, 2002). De acordo com Rodriguez 
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et al. (2005), várias anormalidades na resposta imune em crianças desnutridas têm sido 

descritas, podendo contribuir para aumento na severidade e frequência de processos 

infecciosos (RODRIGUEZ et al., 2005). 

Segundo Chandra (1997), na desnutrição, a maioria dos mecanismos de defesa dos 

organismos está prejudicada. Assim, a infecção é a maior causa de mortalidade e 

morbidade em indivíduos severamente desnutridos (MORGAN, 1997). São comuns na 

desnutrição, os danos à imunidade inata que comprometem a integridade física das 

barreiras epiteliais e mucosas, os quais permitem o livre acesso de antígenos aos órgãos 

internos e a circulação, podendo aumentar a susceptibilidade às infecções, bem como as 

chances de infecção secundária ocorrendo modificação na evolução e no prognóstico da 

doença (OSLON, 1991; CHANDRA 1997).  

 A desnutrição energético-protéica está associada com o enfraquecimento da 

imunidade mediada por células, da função fagocítica, do sistema complemento, da 

concentração de anticorpos e da produção de citocinas (CHANDRA, 2002). Em 2003, 

Keusch verificou que, após a desnutrição precoce, houve redução na secreção de 

imunoglobulina A (IgA), na função dos macrófagos alveolares e aumento da 

colonização bacteriana (KEUSCH, 2003). 

Os sistemas antimicrobicidas dos fagócitos também são potencialmente afetados 

pela desnutrição. Nestes sistemas estão incluídos mecanismos que independem de 

oxigênio (lactoferina, lisozima, hidrolases) e os sistemas dependentes de oxigênio que 

são responsáveis pela explosão respiratória no fagócito (KAWAKAMI et al., 1999). 

Forte et al. (1999) avaliaram a fagocitose de partículas de zimosam (presente na 

superfície de leveduras) por neutrófilos, e verificaram que houve diminuição da 

capacidade fagocítica e do metabolismo oxidativo destas células, em crianças 

portadoras de desnutrição energético-protéica. Estes pesquisadores afirmaram que os 

resultados encontrados são coerentes com os dados clínicos obtidos nas infecções por 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Candida 
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albicans, as quais ocorrem com maior frequência em indivíduos desnutridos e/ou 

imunocomprometidos (FORTE et al., 1999).  

Estudos relacionaram à desnutrição ao déficit na produção de ON em macrófagos, 

indicando que ocorreu alguma alteração na ativação destes fagócitos (HILL et al., 1995, 

ANSTEAD et al., 2001). Em 1991, Redmond et al. estudaram o papel de macrófagos 

peritoneais e células de Kupfer na defesa do hospedeiro, em camundongos desnutridos. 

Verificaram que macrófagos peritoneais encontravam-se reduzidos em camundongos 

submetidos à intensa restrição protéica, e que sua capacidade de fagocitose estaria 

comprometida (REDMOND et al., 1999).   

 Apesar da existência de muitos estudos que analisam a associação entre a 

desnutrição e seus efeitos no sistema imune inato, são poucos os que investigam as 

repercurções tardias da desnutrição no início da vida, sobre este aspecto. A maioria das 

pesquisas relatadas é realizada em desnutridos sem infecção, uma vez que a infecção 

por si só pode levar a alterações na resposta imune. Em virtude disto, ainda há muito a 

esclarecer sobre a estrutura e o desempenho dos componentes da defesa imune durante 

infecção por cepas altamente patogênicas, como MSSA e MRSA, em organismos 

adultos que sofreram agressões ambientais precoces.  

3. HIPÓTESES 

 

Staphylococcus aureus quanto ao seu perfil de sensibilidade a meticilina: a cepa 

resistente induz menor produção de ON e reduz a viabilidade celular de macrófagos 

infectados in vitro. 

 

 Macrófagos de ratos submetidos à desnutrição neonatal e seguida de reposição 

nutricional, na vida adulta, quando infectados in vitro com Staphylococcus aureus 

meticilina-sensível e meticilina-resistente terão reduzidas a produção de óxido nítrico e 

a viabilidade celular. 
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Staphylococcus aureus quanto ao seu perfil de sensibilidade a meticilina: a cepa 

resistente induz menor produção de ON e reduz a viabilidade celular de macrófagos de 

ratos submetidos à desnutrição neonatal e seguida de reposição nutricional. 

 

 

 

 

 



 
234. OBJETIVOS

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Geral: 

Comparar a cinética da produção de óxido nítrico e a viabilidade dos macrófagos 

alveolares, após infecção celular, in vitro, com Staphylococcus aureus meticilina-

sensível e meticilina-resistente, entre grupos de ratos nutridos (N) e submetidos à 

desnutrição neonatal (D). 

 

4.2 Específicos: 

1. Avaliar a repercussão das dietas aplicadas sobre a evolução ponderal dos 

animais; 

2. Verificar a cinética da produção de óxido nítrico e a viabilidade dos macrófagos 

alveolares de ratos adultos infectados, in vitro, com Staphylococcus aureus 

meticilina-sensível e Staphylococcus aureus meticilina-resistente; 

3. Comparar a cinética da produção de óxido nítrico e a viabilidade dos macrófagos 

alveolares de ratos adultos infectados, in vitro, com Staphylococcus aureus 

meticilina-sensível e Staphylococcus aureus meticilina-resistente; 

4. Verificar a cinética da produção de óxido nítrico e a viabilidade dos macrófagos 

alveolares de ratos, N e D, infectados, in vitro, com Staphylococcus aureus 

meticilina-sensível e com Staphylococcus aureus meticilina-resistente; 

5. Comparar a cinética da produção de óxido nítrico e a viabilidade dos macrófagos 

alveolares de ratos, N e D, infectados, in vitro, com Staphylococcus aureus 

meticilina-sensível e com Staphylococcus aureus meticilina-resistente. 
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5. METODOLOGIA 

 
5.1 Desenho do Estudo 

 Para este trabalho foi utilizado o desenho tipo experimental. Considerando que a 

desnutrição apresenta alta prevalência nos países em desenvolvimento, o estudo 

experimental é o que melhor se aplica para identificar eventuais relações entre 

desnutrição neonatal seguida de recuperação nutricional e resposta microbicida no 

organismo adulto. A escolha deste desenho metodológico de estudo é determinada pela 

grande comparabilidade entre os grupos em termos de variáveis de confundimento e 

facilidade na formação do grupo controle. A comparabilidade é garantida pela 

homogeneidade que os grupos apresentam quanto à idade, sexo, raça, tipo de dieta etc. 

 

5.2 Animais, Estado Nutricional e Peso Corporal 

Foram utilizados 48 ratos machos, albinos, da linhagem Wistar, provenientes 

do biotério do Departamento de Nutrição, da Universidade Federal de Pernambuco. 

Os animais foram mantidos em biotério em gaiolas de propileno, com tampa de arame 

zincado, contendo um máximo de três animais por gaiola, a uma temperatura de 

22±1oC, em ciclo claro/escuro, com acesso livre à água e à ração. 

Os animais foram obtidos acasalando-se machos e fêmeas, com idade entre 90 

e 120 dias, na proporção de um macho para três fêmeas, por um período de 16 dias 

(HARKNESS, 1993). O diagnóstico da prenhez foi realizado pela observação do 

crescimento do ventre. Um dia após o nascimento, a ninhada foi padronizada em seis 

filhotes machos por mãe (Figura 1). Este número parece conferir maior potencial 

lactotrófico (FISHBECK, RASMUSSEN, 1987). Neste mesmo dia, adotado como 

primeiro dia de vida do animal, as ninhadas foram divididas em dois grupos: 

1) Nutrido - constituído por filhotes amamentados por mães 
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submetidas à dieta contendo 17% de proteína à base de caseína 

utilizada como fonte protéica (Tabela 1); 

2) Desnutrido - constituído por filhotes amamentados por mães 

submetidas à dieta contendo 8% de proteína à base de caseína 

utilizada como fonte protéica (Tabela 1). 

Os animais dos dois grupos foram amamentados durante os primeiros 21 dias 

após o nascimento - período de aleitamento (HARKNESS, 1993). Neste período 

foram registrados diariamente (em balança eletrônica digital – Marte, modelo S-4000-

com sensibilidade de 0,1g) os pesos corporais (PC) de cada animal, a fim de 

acompanhar o peso corporal durante a manipulação nutricional.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Rato macho Wistar, primeiro dia de vida. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A partir do 22o dia de vida até o final do experimento, o peso corporal foi 

aferido duas vezes por semana, objetivando acompanhar a recuperação nutricional dos 

animais (Apêndice 1) (Figura 2).  
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Figura 2: Rato macho Wistar, vigésimo segundo dia de vida. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Após o desmame, no 22o dia de vida, os animais foram separados de suas 

mães, mantidos em gaiolas coletivas contendo três ratos em cada gaiola, e passaram a 

consumir Labina ®, dieta padrão do biotério (Tabela 2). 

 

Tabela 1 - Composição da dieta Caseína a 8% e a 17%, utilizada na alimentação dos 

animais 

INGREDIENTES CASEÍNA A 8% CASEÍNA A 17% 

Caseína 79,3g 179,3g 

Mix Vitamínico 10g 10g 

Mix Mineral 35g 35g 

Celulose 50g 50g 

Bitartarato de |Colina 2,5g 2,5g 

DL-Metionina 3,0g 3,0g 

Óleo de Soja 70mL 70mL 

Amido de Milho 750,2g 650,2g 

Fonte: AIN - 93G. 

 

Tabela 2 - Composição da dieta padrão Labina® (Purina do Brasil) utilizada na 

alimentação dos animais. 

Enriquecimento Enriquecimento Níveis de garantia (%) 
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Vitamina A 20000UI Piridoxina 6mg Umidade (máx) 13 

Vitamina D3 6000UI Biotina 0,1mg Proteína (min) 23 

Vitamina E 30UI Colina 2000mg Extrato Etéreo 2,5 

Vitamina K 6mg Manganês 50mg Matéria Fibrosa (máx) 9,0 

Vitamina 

B12 
10mg Iodo 2mg Matéria Mineral (máx) 8,0 

Vitamina B2 8mg Ferro 65mg Cálcio (máx) 1.8 

Pantetonato 

de Cálcio 
24 mg Zinco 35mg Fósforo (min) 0,0 

Niacina 95mg Cobre 26mg   

Tiamina 4mg Antioxidante 100mg   

Ácido Fólico 0,5mg     

Fonte: Agribrands do Brasil Ltda. 

 

5.3 Cepas de Staphylococcus aureus 

Foram utilizadas as cepas Staphylococcus aureus meticilina resistente 

(American Type Culture Collection - ATCC 33591) e S. aureus metilicina sensível 

(ATCC 29213) pelo seu perfil distinto de resistência e por sua importância em termos 

de saúde pública. As cepas foram obtidas junto ao Instituto de Microbiologia Prof. 

Paulo de Góes, Departamento de Microbiologia Médica da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Foram mantidas em caldo Tryptic Soy Broth - TSB, adicionado de 20% de 

glicerol e a uma temperatura de -20°C até a sua utilização. 

 Vinte e quatro horas antes de cada experimento, as cepas foram semeadas em 

placas de Ágar Sangue (ágar suplementado com sangue de carneiro à 5%) e incubadas 

em estufa a 37ºC. No início do ensaio, algumas colônias foram transferidas para tubos 
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contendo PBS estéril, de forma a obter, com auxílio de espectrofotômetro a 570nm, uma 

turbidez de aproximadamente 0,15nm (Figura 3). Esta absorbância, segundo Lu e 

McEwan, em 2007, corresponde aproximadamente à concentração de 106 bactérias/mL 

de PBS.  

 

Figura 3: Colônias de Staphylococcus aureus em Ágar Sangue e padronização do inoculo 

bacteriano. Fonte: Arquivo pessoal. 

Tabela 3 - Características das Cepas Staphylococcus aureus utilizadas. 

Número ATCC® 33591™ 

Organismo Staphylococcus aureus subsp. aureus Rosenbach 

Isolamento Não informado 

Nível de Biossegurança  2 

Condições de crescimento  Ágar ou Caldo Nutriente, Temperatura: 37.0°C 

Comentários Resistente à Meticilina  

Aplicação Microrganismo para testes de formulações para lavagem de mãos 

  

Número ATCC® 29213™ 
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Organismo Staphylococcus aureus subsp. aureus Rosenbach 

Isolamento Ferida 

Nível de Biossegurança  2  

Condições de crescimento  Ágar Trypticase soy , Temperatura: 37.0°C 

Comentários Sensibilidade à Oxacilina 

Aplicação 
Controle de qualidade 

Testes de susceptibilidade a antibióticos 

Fonte: ATCC 

 

5.4 Lavado Broncoalveolar  

O lavado broncoalveolar (LBA) foi obtido de acordo com a técnica utilizada por 

De Castro et al., em 1995. Sob efeito do anestésico, uretana 12,5% na proporção de 

8mL/kg i.p., o animal foi colocado em superfície plana de parafina e em decúbito 

dorsal. Com o objetivo de realizar o procedimento cirúrgico de traqueostomia, 

inicialmente, realizou-se assepsia do animal com álcool etílico a 70%. Em seguida, 

retiraram-se os pêlos e a pele na porção média do pescoço, abrindo-se e afastando-se as 

camadas musculares até obter acesso à traquéia. Com uma pequena pinça, isolou-se a 

traquéia e, foi realizado um pequeno orifício entre dois anéis traqueais na porção ventral 

da mesma. Na sequência, foi inserida uma cânula plástica acoplada a seringa contendo 

5mL de solução de NaCl a 0,9% (soro fisiológico-SF), à temperatura ambiente. Várias 

alíquotas de SF foram injetadas e imediatamente coletadas (Figura 4). O LBA recolhido 

foi depositado em tubo de centrífuga, tipo Falcon de 50mL. O procedimento de coleta 

do material foi realizado até se obter cerca de 50mL do LBA, para cada rato. O LBA foi 

armazenado em banho de gelo e ao abrigo da luz, até o início da etapa seguinte. 
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Figura 4: Procedimento cirúrgico de traqueostomia e coleta do LBA. Fonte: Arquivo pessoal. 

5.5 Cultura de Macrófagos Alveolares 

Centrifugou-se amostras do LBA a 1500 rpm durante 15 minutos. O precipitado 

que corresponde às células foi ressuspendido em RPMI 1640 (Gibco-Invitrogen 

Corporation) contendo 3% de soro bovino fetal (Gibco-Invitrogen Corporation). A 

contagem foi realizada na Câmara de Neubauer colocando-se a suspensão de células e o 

corante Azul Tripan a 0,05% em uma diluição de 1:10. O Azul Tripan é um corante 

vital utilizado para avaliar a viabilidade e ao mesmo tempo promover a contagem das 

células. Após a contagem, as células foram ressuspendidas em RPMI 1640 contendo 

soro fetal bovino a 3%.  

As células foram transferidas para placas de cultura de seis poços com 35mm de 

diâmetro cada (Falcon), em uma proporção de 106 células/mL de RPMI 1640 em cada 

poço. Após 1h na incubadora a 37°C e 5% CO2, desprezou-se o sobrenadante com as 

células não aderentes e adicionou-se RPMI. Todas as placas permaneceram por mais 1h 

na incubadora para estabilização das células.  

 

5.6 Infecção in vitro dos Macrófagos  

Foram formados quatro sistemas (Quadro 1): controle negativo (CN), contendo MA; 

controle positivo (CP), contendo MA mais 10µL de LPS (sorotipo de Escherichia coli; 

055:B5, Sigma); MSSA, MA mais 100µL de inoculo bacteriano referente à cepa 
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sensível (ATCC 29213) e MRSA, MA mais 100µL de inoculo bacteriano da cepa 

resistente (ATCC 33591). As placas foram incubadas à 37ºC, com atmosfera úmida e 

5% de CO2. 

 

 

Quadro 1 - Organograma geral da distribuição dos sistemas. 

 

 

 

 

 

 

5.7 Análise da Produção de Óxido Nítrico por Macrófagos Alveolares 

 A produção de ON foi determinada a partir da concentração de nitrito no 

sobrenadante das células em cultura, a qual é uma medida indireta da síntese de ON 

(IMANISHI et al., 2005). 

 Foram retirados 100µL do sobrenadante das culturas a cada duas horas num total 

de 24 horas de incubação. Para a quantificação de nitritos e nitratos, foram 

acrescentados 50μL do reagente de Griess (1,5% de sulfanilamida em 5% de H3PO4, 

0,1% em H20 de naftiletilene diamine diidrocloride) aos sobrenadantes. Após repouso 

de 15 minutos à temperatura ambiente, foi realizada leitura em leitor de ELISA (BIO-

RAD, Model 680) com filtro de 550nm. A concentração de nitrito foi calculada através 

de valores médios de uma curva padrão de NaNO2 (Apêndice 1) (Figura 5) e os dados 

expressos em μM de nitrito/mL. 
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Figura 5: Placa de ELISA, contendo o sobrenadante das culturas adicionado ao reagente de Griess. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

5.8 Viabilidade dos Macrófagos Alveolares 

 A viabilidade celular foi avaliada pela redução mitocondrial do 3-[4,5-

dimetiltiazol-2-il]-2,5-brometo de difenil tetrazólico (MTT) à formazam como descrito 

em Mossman (1983). Foram formados os mesmos quatro sistemas descritos 

anteriormente. Após 24 horas de incubação, as culturas de células foram lavadas com 

PBS (1X) a temperatura ambiente. Sob proteção da luz, as culturas foram incubadas, por 

duas horas, com 550µL de PBS e 55µL de solução de MTT. Transcorrido este período 

de tempo, acrescentou-se 200µL de PBS e 200µL DMSO, e posteriormente, raspou-se a 

monocamada celular com um “scrape”. A quantificação do formazam solubilizado foi 

realizada em leitor de ELISA (BIO-RAD, Model 680), com filtro de 570nm. Os 

resultados foram expressos em absorbância de formazam por 1x106 células. 

5.9 Análise Estatística 

 Na comparação entre os grupos, utilizou-se o teste t de Student para os dados 

paramétricos e o teste de Mann-Whitney para os dados não paramétricos. Os resultados 
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foram expressos pela média±erro-padrão. A significância foi definida para p<0,05. O 

programa estatístico empregado para as análises foi o Sigma Stat®. 

 

5.10 Considerações Éticas 

 Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação Animal do 

Centro de Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Pernambuco e seguiu as 

normas sugeridas pelo Comitê Brasileiro de Experimentação Animal, com o título 

“Cinética de Liberação do Óxido Nítrico e Viabilidade dos Macrófagos Alveolares de 

ratos submetidos à Desnutrição Neonatal e Infectados in vitro com Staphylococcus 

aureus Meticilina Sensível e Meticilina Resistente” (Anexo 1).  

 

 

 

 

 

 



 
346. ARTIGO I

6. ARTIGO I 

 

 Com os dados obtidos através da análise da função microbicida de macrófagos 

alveolares em ratos saudáveis e eutróficos, confeccionou-se o artigo intitulado: 

“Cinética da produção de óxido nítrico e viabilidade de macrófagos alveolares após 

infecção, in vitro, com Staphylococcus aureus meticilina sensível/resistente”. Este 

artigo será submetido à Revista Brasileira de Medicina Tropical, versão impressa ISSN 

0037-8682, Qualis B2, Medicina II. 
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Produção de Óxido Nítrico e Viabilidade de Macrófagos Alveolares de Ratos 

Submetidos à Desnutrição Neonatal e Infectados in vitro com Staphylococcus aureus 

meticilina-sensível e meticilina-resistente”. Universidade Federal de Pernambuco; 2011. 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Staphylococcus aureus é um micro-organismo versátil, capaz de 

escapar dos mecanismos de defesa do sistema imune. Em virtude disto, será que cepas 
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de S. aureus resistente a meticilina, possuem também mecanismos distintos de 

resistência à ação microbicida de fagócitos? OBJETIVO: Comparar a cinética de 

produção do óxido nítrico e a viabilidade de macrófagos alveolares infectados, in vitro, 

com Staphylococcus aureus meticilina-sensível e meticilina-resistente. MÉTODOS: 

Utilizou-se 20 ratos machos da linhagem Wistar. Os macrófagos foram obtidos através 

da coleta do lavado broncoalveolar. Posteriormente, foram estabelecidos sistemas para 

avaliação da produção de óxido nítrico e viabilidade dos macrófagos: controle negativo, 

contendo apenas macrófagos; controle positivo, macrófagos mais lipopolissacarídeo; 

sensível, macrófagos mais suspensão bacteriana (ATCC 29213) e resistente, macrófagos 

mais suspensão bacteriana (ATCC 33591). RESULTADOS: O pico máximo da 

produção de óxido nítrico ocorreu após 4h de incubação do sistema sensível e 8h para o 

resistente. Houve menor produção média no período de até 10h (4h, 6h, 8h, e 10h) para 

o sistema resistente quando comparado ao sensível, entretanto, a partir das 12h, não foi 

detectada diferença entre os sistemas. Ocorreu redução na viabilidade dos macrófagos 

infectados com as cepas sensíveis e resistentes quando comparado com o controle 

positivo. CONCLUSÃO: Sugere-se que a resistência à meticilina poderá ser um fator 

que influencia a capacidade de evasão da bactéria à resposta microbicida dos 

macrófagos. A viabilidade dos fagócitos infectados embora não tenha sido alterada, 

ocorreram oscilações na cinética da produção de óxido nítrico que poderão contribuir de 

forma importante para a sobrevivência bacteriana. Palavras-chave: Macrófagos; 

Resistência meticilina; Óxido Nítrico; Viabilidade celular. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Staphylococcus aureus is a versatile micro-organism, able to 

escape the defense mechanisms of the immune system. Because of this, is that strains of 

Methicillin resistant Staphylococcus aureus, also have distinct mechanisms of resistance 

to the microbicidal action of phagocytes? OBJECTIVE: To compare the kinetics of 

nitric oxide production and viability of alveolar macrophages infected in vitro with S. 
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aureus methicillin-sensitive and methicillin-resistant. METHODS: We used 20 male 

Wistar rats. Macrophages were obtained by collecting the lavage. Later, systems were 

established for evaluation of nitric oxide production and viability of macrophages: 

negative control, containing only macrophages, positive control, more macrophages 

lipopolysaccharide; sensitive, more macrophages bacterial suspension (ATCC 29213) 

and resistant bacterial suspension more macrophages (ATCC 33,591). RESULTS: The 

peak of release occurred after 4 h incubation system for the sensitive and resistant 8am. 

There was a lower average production of nitric oxide in the period up to 10h (4h, 6h, 8h 

and 10h) for the system resistant compared to sensitive, however, from 12 am, no 

difference was detected between the systems. We observed a decrease in the viability of 

macrophages infected with strains susceptible and resistant when compared with the 

positive control. CONCLUSION: It is suggested that methicillin resistance may be one 

factor that influences the ability of bacteria to escape the microbicidal response of 

macrophages. The viability of phagocytes infected but has not been changed, there were 

fluctuations in the kinetics of nitric oxide production that may contribute significantly to 

bacterial survival.  

Keywords: Macrophages; Methicillin Resistance; Nitric Oxide, Cell viability. 
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INTRODUÇÃO 

A invasão do organismo por patógenos microbianos pode causar desregulação na 

resposta microbicida1. Este mecanismo propicia um tempo de sobrevivência maior para 

o micro-organismo no hospedeiro, caracterizando o seu alto poder infeccioso. Algumas 

bactérias possuem esta capacidade de evasão do sistema imune, como Staphylococcus 

aureus2. 

A fim de conseguir estabelecer uma infecção, S. aureus tem desenvolvido vários 

mecanismos para resistir ao sistema imunológico inato. Esta bactéria possui um arsenal 

de fatores de virulência dispostos na superfície da célula bacteriana ou secretados no 

meio externo, os quais podem reduzir a resposta microbicida dos fagócitos ou induzir a 

morte destas células2. Segundo Richardson, Libby e Fang3, a produção de óxido nítrico 

(ON) é considerada o mecanismo antimicrobiano mais acentuado dos macrófagos. 

Entretanto, existem poucos estudos que avaliam a produção deste radical livre e a 

viabilidade das células infectadas por S. aureus. 

Desde a década de 60, a infecção por S. aureus resistente à meticilina (MRSA) 

constitui um grave problema para a saúde pública mundial por estar relacionada, a taxas 

de mortalidade significativamente maiores do que aquelas provocadas pelo S. aureus 

sensível a meticilina (MSSA)4. Acredita-se que cepas MRSA possuam mecanismos 

distintos de virulência, que podem ser ou não mais exacerbados quando comparados às 

cepas MSSA5. 

Inúmeros estudos clínicos baseados em taxas de morbidade e mortalidade indicam 

que o MRSA é mais virulento que o MSSA. Entretanto, estudos laboratoriais que 

avaliam a presença e magnitude de mecanismos patogênicos e fatores de virulência das 

cepas de MSSA e MRSA obtiveram resultados conflitantes6, 7. Segundo Combes et al.8, 

ainda não está claro se a resistência constitui um fator de risco independente para 

morbidade e mortalidade dos indivíduos infectados. Em virtude disto, o presente 

trabalho tem como objetivo avaliar a cinética da produção de óxido nítrico e a 
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viabilidade de macrófagos alveolares após infecção celular, in vitro, com cepas MSSA e 

MRSA. 

 

METODOLOGIA 

Animais 

Foram utilizados 20 ratos machos, albinos, da linhagem Wistar (90-120 dias), 

provenientes do Biotério do Departamento de Nutrição, da Universidade Federal de 

Pernambuco. Os animais foram mantidos em gaiolas de propileno, com tampa de 

arame zincado, contendo máximo de três animais por gaiola, a uma temperatura de 

22±1oC, com ciclo fotoperiódico de claro-escuro de 12:12h, onde tiveram acesso livre 

à água e à ração. 

 

Cepas de Staphylococcus aureus 

 Foram utilizadas as cepas S. aureus meticilina resistente (The American Type 

Culture Collection – ATCC 33591) e Staphylococcus aureus metilicina sensível (ATCC 

29213) pelo seu perfil distinto de resistência e por sua importância em termos de saúde 

pública. As bactérias foram mantidas em caldo Tryptic Soy Broth (TSB), adicionado de 

20% de glicerol e a uma temperatura de -20°C até a sua utilização. 

 Vinte e quatro horas antes de cada experimento, as cepas foram semeadas em 

placas de Ágar Sangue (ágar suplementado com sangue de carneiro a 5%) e incubadas 

em estufa a 37ºC. No início do ensaio, algumas colônias foram transferidas para tubos 

contendo PBS estéril, de forma a se obter, com auxílio de espectrofotômetro a 570nm, 

uma turbidez de aproximadamente 0,15nm. Esta absorbância, segundo Lu e McEwan9, 

corresponde aproximadamente à concentração de 106 bactérias/mL de PBS. 

 

Lavado Broncoalveolar 
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 O lavado broncoalveolar (LBA) foi obtido de acordo com a técnica utilizada por 

De Castro et al.10. Para isso, os animais foram anestesiados com Uretana 12.5% na 

proporção de 8mL/kg i.p. O LBA foi coletado após a introdução de salina a 0,9% 

através de uma cânula plástica inserida na traquéia e em seguida, aspirada em várias 

alíquotas de 5mL. Foram coletadas em tubos cônicos de polipropileno de 50mL 

(Falcon, Sigma) recuperando-se, aproximadamente, 50mL de LBA para cada animal. 

 

Cultura de Macrófagos Alveolares 

 Centrifugou-se amostras do LBA a 1500rpm durante 15 minutos. O precipitado 

que corresponde às células foi ressuspendido em RPMI 1640 (Gibco-Invitrogen 

Corporation) contendo 3% de soro bovino fetal (Gibco-Invitrogen Corporation). As 

células foram transferidas para placas de cultura de seis poços com 35mm de diâmetro 

cada (Falcon), em uma proporção de 106 células/mL de RPMI 1640 em cada poço. Após 

1h na incubadora a 37°C e 5% CO2, desprezou-se o sobrenadante com as células não 

aderentes e adicionou-se RPMI. Todas as placas permaneceram por mais 1h em 

incubadora para estabilização das células.  

 

Infecção in vitro dos Macrófagos  

Foram formados quatro sistemas: controle negativo - CN, contendo macrófagos 

alveolares (MA); controle positivo - CP, contendo MA mais 10µL de LPS (sorotipo de 

Escherichia coli; 055:B5, Sigma); MSSA, MA mais 100µL de inoculo bacteriano 

referente à cepa sensível (ATCC 29213) e MRSA, MA mais 100µL de inoculo 

bacteriano da cepa resistente (ATCC 33591). As placas foram incubadas à 37ºC, com 

atmosfera úmida e 5% de CO2.  

 

Análise da Produção de Óxido Nítrico por Macrófagos Alveolares 
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 A produção de ON foi determinada a partir da concentração de nitrito no 

sobrenadante das células em cultura, a qual é uma medida indireta da síntese de ON11. 

Foram retirados 100µL do sobrenadante das culturas a cada duas horas num total de 24 

horas de incubação. Para a quantificação de nitritos e nitratos, foram acrescentados 

50μL do reagente de Griess (1,5% de sulfanilamida em 5% de H3PO4, 0,1% em H20 de 

naftiletilene diamine diidrocloride) aos sobrenadantes. Após repouso de 15 minutos à 

temperatura ambiente, foi realizada leitura em leitor de ELISA (BIO-RAD, Model 680) 

com filtro de 550nm. A concentração de nitrito foi calculada através de valores médios 

de uma curva padrão de NaNO2 e os dados expressos em μM de nitrito/mL. 

 

Viabilidade dos Macrófagos Alveolares 

A viabilidade celular foi avaliada pela redução mitocondrial do 3-[4,5-

dimetiltiazol-2-il]-2,5-brometo de difenil tetrazólico (MTT) à formazam como descrito 

em Mosmann12. Foram formados os mesmos quatro sistemas descritos anteriormente. 

Após 24 horas de incubação, as culturas de células foram lavadas com PBS (1X) a 

temperatura ambiente. Sob proteção da luz, foram incubadas, por duas horas, com 

550µL de PBS e 55µL de solução de MTT. Transcorrido este período de tempo, 

acrescentou-se 200µL de PBS e 200µL DMSO, e posteriormente, raspou-se a 

monocamada celular com um “scrape”. A quantificação do formazam solubilizado foi 

realizada em leitor de ELISA (BIO-RAD, Model 680), com filtro de 570nm. Os 

resultados foram expressos em absorbância de formazam por 1x106 células. 

 

Análise Estatística 

 Na comparação entre os grupos, utilizou-se o teste t de Student para os dados 

paramétricos e o teste de Mann-Whitney para os dados não paramétricos. Os resultados 

foram expressos pela média±erro-padrão. A significância foi definida para p<0,05. O 

programa estatístico empregado para as análises foi o Sigma Stat®. 
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RESULTADOS 

Análise da Produção de Óxido Nítrico por Macrófagos Alveolares 

 A quantificação de ON foi expressa em µM de nitrito/mL. Houve diferença entre 

os sistemas CN e CP a partir de 8h de incubação, com maior produção de ON no CP 

(p<0,001). O pico máximo de liberação do ON para o CP foi após 22h (CP-22h: 7,55 ± 

0,295µM/mL). 

 Nos tempos de 4h, 6h, 8h, e 10h, houve diferenças entre a produção de ON no 

sistema MSSA e MRSA, entretanto, a concentração média de nitrito foi menor para o 

MRSA quando comparada MSSA (p<0,05). O pico máximo da liberação de ON ocorreu 

após 4h de incubação do sistema MSSA (MSSA-4h: 11,778± 0,413µM/mL) e 8h para o 

MRSA (MRSA-8h: 11,663±0,16µM/mL). A partir das 12h, não foi detectada diferença 

entre os sistemas MSSA e MRSA, permanecendo similar ao CN (Figura 1). 

 

 

 

 

Viabilidade dos Macrófagos Alveolares 

 Houve redução na viabilidade dos macrófagos alveolares infectados com as 

cepas MSSA e MRSA quando comparado com CP (LPS: 69,2 ± 0,8%; MSSA: 18,5 ± 

0,22%, p<0,001; MRSA: 20,7 ± 0,2%, p<0,001) (Figura 2). 

 

DISCUSSÃO 

 Diversos estudos têm analisado as altas taxas de mortalidade de pacientes 

infectados com MRSA quando comparadas com MSSA. Entretanto, os resultados são 

muito controversos. Alguns sugerem que o fenótipo multirresistente induz maior 
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expressão de fatores de virulência5, 13, outros não observaram diferença quanto ao grau 

de patogenicidade das cepas bacterianas6, 14. 

 A proposta deste estudo foi avaliar a cinética da produção de ON e a viabilidade 

dos macrófagos em diferentes sistemas, como CP, MSSA e MRSA. Houve aumento 

após estimulação do CP com LPS em todos os tempos analisados e este resultado foi 

similar ao encontrado por Ferreira-Silva et al.15. Segundo Dusse et al.16, o LPS é 

considerado ótimo estimulador de macrófagos por induzir a produção de ON servindo 

assim, como controle positivo para a ativação dos macrófagos. 

 Pumerantz et al.17 afirmaram que o ON produzido pelos macrófagos alveolares 

desenvolve importante papel microbicida contra o S. aureus. Segundo Sasaki et al.18, a 

expressão da enzima óxido nítrico sintase induzida é iniciada após 3h da infecção com 

S. aureus. Durante a cinética foi observado que o pico máximo de liberação de ON 

ocorreu após 4h para o MSSA e 8h para o MRSA. Com este resultado, ficou 

evidenciado que a cepa sensível ativa de forma mais rápida a resposta microbicida dos 

macrófagos quando comparada com a cepa resistente. Isto pode favorecer a 

multiplicação das bactérias resistentes no interior dos fagócitos, uma vez que estão 

livres dos mecanismos antimicrobianos até ativação macrófagica.  

 Após os picos da produção de ON, foi detectada redução da concentração de 

nitrito no sobrenadante dos sistemas MSSA e MRSA e a partir das 12h de incubação, 

manteve-se similar aos níveis basais do CN. Segundo Richardson, Libby e Fang3, S. 

aureus pode se evadir de múltiplos componentes da resposta imune inata, incluindo a 

ação microbicida do ON. Estes autores descobriram que o S. aureus é capaz de adaptar-

se metabolicamente ao estresse nitrosativo por expressar uma desidrogenase induzível 

(ON-L-lactato). A produção de ON-L-lactato desidrogenase permite que S. aureus 

mantenha a homeostase durante o estresse redox nitrosativo. 

 Além disto, foi verificada redução na viabilidade dos macrófagos alveolares 

após 24h de incubação com MSSA e MRSA quando comparada com CP. Este achado 
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pode explicar os baixos níveis de nitrito no sobrenadante das culturas. Segundo DeLeo, 

Diep, Otto19, existem duas possíveis interações entre bactéria-fagócito. A fagocitose da 

bactéria induz o desencadeamento da produção de espécies reativas de oxigênio, de 

nitrogênio e a desgranulação dos lisossomos. Este processo ocorre conjuntamente com a 

indução de apoptose e isto promove a resolução da infecção. Alternativamente, alguns 

patógenos bacterianos podem causar lise dos fagócitos ou induzir apoptose, favorecendo 

a permanência da bactéria no meio e o surgimento da doença.  

 Um dos aspectos marcantes da apoptose, que a distingue dos outros tipos de lise 

celular, é a preservação da integridade da membrana plasmática que evita a liberação 

dos constituintes celulares para o meio extracelular20. Segundo Amarante-Mendes20, a 

apoptose pode impedir a propagação de micro-organismos por sequestrar e reter os 

patógenos dentro dos corpos apoptóticos. Entretanto, Staphylococcus aureus tem o 

poder de escapar do confinamento citoplasmático, e de deflagrar dois tipos de lise 

celular diferentes da indução de apoptose21. 

 Segundo Gordon e Lowy21, a infecção por S. aureus pode desencadear a 

piroptose ou liberar leucocidinas, as quais causam destruição dos leucócitos por 

formação de poros na membrana celular. A principal característica da piroptose é a 

ruptura da membrana plasmática com a liberação do conteúdo intracelular pró-

inflamatório, via caspase-1 (protease citoplasmática)22. Kubica et al.23 verificaram que, 

após a fagocitose por macrófagos, o S. aureus persistiu intracelularmente em vacúolos 

por 3-4 dias antes da fuga para o citoplasma e posterior lise celular. A bactéria, além de 

poder persistir por vários dias dentro dos macrófagos, foi capaz de escapar do 

confinamento intracelular e proliferar rapidamente no organismo do hospedeiro. 

 Cutler24 verificou que os estafilococos resistentes à penicilina têm maior 

espessura da parede celular e conteúdo lipídico diferente das sensíveis a este antibiótico. 

Baseado nesta constatação é possível supor que cepas resistentes têm morfologia que 

confere maior proteção contra a destruição pelas enzimas lisossomais ou pelo 
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metabolismo oxidativo dos fagócitos ativados. Em 2005, Mandell5 afirmou que MRSA 

é mais patogênico do que MSSA devido às altas taxas de mortalidade associada a sua 

infecção. 

 Ao analisar a cinética da produção de ON entre as cepas MSSA e MRSA, houve 

oscilação durante 4h, 6h, 8h e 10h de incubação dos sistemas. A concentração média de 

nitrito, neste período, foi menor para o MRSA quando comparada ao MSSA. Este 

resultado sugere que os macrófagos podem ter sido ativados com menor intensidade 

durante infecção por MRSA ou que esta bactéria possui mecanismos distintos de evasão 

da resposta microbicida. Vaudaux e Waldvogel25 analisaram, através de um ensaio in 

vitro, a taxa de fagocitose dos leucócitos polimorfonucleares (PMN). Depois de 30 e 60 

minutos de incubação, cepas MRSA sobreviveram à ação fagocitária dos PMN melhor 

do que as cepas MSSA. 

 Salgado et al.26 avaliaram a função fagocítica de neutrófilos e monócitos contra 

cepas sensíveis e resistentes à meticilina. O índice de fagocitose obtido para o MRSA 

foi semelhante ao MSSA, tanto para os neutrófilos quanto para monócitos. Entretanto, 

foi observado, que as cepas MRSA apresentaram valores mais baixos em relação ao 

percentual de morte bacteriana por neutrófilos quando comparado com as cepas 

sensíveis.  

 French et al.27 apresentaram evidências de que as bactérias MSSA e MRSA são 

igualmente patogênicas por possuírem a mesma virulência em modelos animais. Além 

disto, foram isoladas em proporções semelhantes nos hospitais locais de Hong Kong, e 

as taxas de mortalidade, em pacientes com bacteremias, foram similares. Contudo, 

segundo Coscrove et al.28, pacientes com bacteremia por MRSA têm maior risco de 

mortalidade quando comparada ao MSSA (OR, 1.93). Reed et al.13 encontraram altas 

taxas de morbidade e/ou mortalidade em pacientes com infecções nosocomiais por 

MRSA (bacteremia, infecções em sítio cirúrgico e pneumonia), quando comparadas 

com MSSA. Entretanto, a patogenicidade das cepas de Staphylococcus aureus 
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resistentes à meticilina é difícil de determinar a partir de dados clínicos ou 

epidemiológicos.   

 Peacock et al.29 não observaram diferença na mortalidade intracelular das cepas 

de MRSA em relação a três tipos de cepas sensíveis (MSSA1, MSSA2 e Wood 46) após 

15, 30 e 120 minutos de incubação com neutrófilos. Corroborando com este estudo, 

Jordens, Duckworth, e Williams30 não detectaram diferença na fagocitose de MSSA e 

MRSA por neutrófilos humanos. Vaudaux e Waldvogel31 avaliaram a capacidade 

microbicida dos neutrófilos após 1, 3, 5 e 24 horas de incubação com oito tipos de cepas 

MRSA em comparação com dois tipos de cepas sensíveis. Os resultados obtidos 

demonstraram que a expressão da resistência a meticilina não influencia na 

sobrevivência das bactérias fagocitadas pelos neutrófilos.  

 Rossney et al.32 verificaram que a regulação da expressão dos fatores de 

virulência desenvolve papel central na patogenicidade do S. aureus. Diferentes cepas 

podem expressar mais ou menos fatores de virulência, como adesinas, toxinas ou diferir 

na sua habilidade de produzir biofilme e resistir à fagocitose. Segundo Gordon e 

Lowy21, cepas de MRSA podem conter fatores genéticos que aumentam sua virulência, 

os quais permitem que estas bactérias produzam síndromes clínicas particulares. Em 

virtude disto, sugere-se que a resistência à meticilina constitui um fator de risco que 

pode influenciar a patogenicidade desta bactéria. 

 

CONCLUSÃO 

 Há evidências de que a resistência à meticilina constitui um fator que influencia 

na capacidade de evasão da resposta microbicida de macrófagos alveolares. A 

viabilidade dos fagócitos infectados embora não tenha sido alterada, ocorreram 

oscilações na cinética da produção de óxido nítrico que poderão contribuir de forma 

importante para a sobrevivência bacteriana. 
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Figura 1 - Cinética da produção de óxido nítrico no sobrenadante das culturas dos 

macrófagos alveolares de ratos adultos para os sistemas CN, CP, MSSA e MRSA. (*) 

p<0,05 entre CN e CP; (**) p<0,05 entre MSSA e MRSA. 
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Figura 2 - Viabilidade dos macrófagos alveolares de ratos adultos para os sistemas CP, 

MSSA e MRSA. (*) p<0,05 entre CP, MSSA e MRSA.  
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A partir dos dados obtidos com a análise da função microbicida de macrófagos 

alveolares em ratos desnutridos durante a amamentação, confeccionou-se o artigo 

intitulado: “Efeito da desnutrição neonatal sobre a cinética da produção de óxido nítrico 

e a viabilidade de macrófagos após infecção, in vitro, com Staphylococcus aureus 

meticilina sensível/resistente”. Este artigo será submetido à Revista Brasileira de 

Nutrição, versão impressa ISSN 1415-5273, Qualis B2, Medicina II. 
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RESUMO 

OBJETIVO: Comparar a cinética da produção de óxido nítrico e a viabilidade de 

macrófagos alveolares, após infecção celular in vitro, com Staphylococcus aureus 

meticilina-sensível e meticilina-resistente, entre grupos de ratos nutridos ou submetidos 

à desnutrição neonatal. MÉTODOS: Ratos machos Wistar (n=40) foram amamentados 

por mães cuja dieta continha 17% de proteína, no grupo nutrido, e 8% de proteína, no 

grupo desnutrido. Após o desmame, ambos os grupos foram alimentados com dieta 

normoprotéica (23% de proteína). Os macrófagos foram obtidos através da coleta de 
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lavado broncoalveolar. Para avaliação do óxido nítrico e da viabilidade estabeleceu-se 

quatro sistemas: controle negativo, composto apenas por macrófagos; controle positivo, 

macrófagos mais lipopolissacarídeo e dois testes, referente à cepa sensível ATCC 29213 

e cepa resistente ATCC 33591. RESULTADOS: A desnutrição acarretou diminuição 

do crescimento ponderal dos animais, da produção de óxido nítrico e da viabilidade dos 

macrófagos. A produção de óxido nítrico foi menor no MRSA quando comparado ao 

MSSA, tanto no nutrido quando no desnutrido, entretanto, a partir das 12h, não foi 

observada diferença entre as cepas. Houve redução da viabilidade dos macrófagos com 

maior intensidade no MRSA do grupo desnutrido. CONCLUSÃO: O modelo de 

desnutrição neonatal adotado promoveu alteração na função das células fagocitárias, 

comprometendo o estresse nitrosativo e a viabilidade dos macrófagos. Isto poderá 

induzir a permanência das bactérias, principalmente as resistentes, no interior dos 

fagócitos, favorecendo o desenvolvimento de infecção. 

Palavras-chave: Desnutrição; Espécies reativas de nitrogênio; Viabilidade celular; 

Staphylococcus aureus. 

 

 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: To compare the kinetics of nitric oxide production and viability of 

alveolar macrophages after in vitro cellular infection with methicillin-sensitive 

Staphylococcus aureus and methicillin-resistant, between groups of rats fed or 

submitted to neonatal malnutrition. METHODS: Male Wistar rats (n=40) were 

breastfed by mothers whose diet contained 17% protein-fed group, and 8% protein in 

the malnourished group. After weaning, both groups were fed a normal diet (23% 

protein). Macrophages were obtained by bronchoalveolar lavage. For evaluation of 

nitric oxide and the feasibility was established four systems: negative control, consisting 

only of macrophages, positive control, macrophages, lipopolysaccharide, and two more 
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tests, concerning the sensitive strain ATCC 29213 and ATCC 33591 resistant strain. 

RESULTS: Malnutrition has decreased weight growth of the animals, nitric oxide 

production and viability of macrophages. The nitric oxide production was lower in 

MRSA compared to MSSA, while in both the fed malnourished, however, from 12 am, 

there was no difference between the strains. There was a reduction of the viability of 

macrophages with greater intensity in the MRSA group had. CONCLUSION: The 

model of neonatal malnutrition adopted promoted change in the function of phagocytic 

cells, nitrosative stress and undermining the viability of macrophages. This could induce 

the persistence of bacteria, especially the tough, inside the phagocytes, promoting the 

development of infection.  

Keywords: Malnutrition; reactive nitrogen species; Cell viability; Staphylococcus 

aureus. 
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INTRODUÇÃO 

 Estímulos ambientais, principalmente nutricionais, em períodos vulneráveis do 

desenvolvimento do organismo são capazes de afetar de forma permanente a estrutura e 

função de órgãos e tecidos. Esta vulnerabilidade está associada ao intenso processo de 

diferenciação e maturação sofrido pelos sistemas orgânicos nestas fases1.  

 Estudos demonstram que a desnutrição neonatal afeta a formação dos sistemas 

de homeostase, como o nervoso, endócrino e imune2, 3. Melo et al.4 observaram redução 

na produção de óxido nítrico (ON) por macrófagos alveolares oriundos de ratos 

desnutridos no período neonatal e endotoxêmicos, estimulados, in vitro, com 

lipopolissacarídeo (LPS). Segundo Amarante-Mendes5, além da resposta microbicida, a 

viabilidade dos macrófagos pode estar comprometida pela desnutrição, tornando o 

organismo vulnerável às infecções. Entretanto, existem outros fatores que determinam a 

susceptibilidade às infecções, como a patogenicidade dos micro-organismos6. 

 A invasão do organismo por patógenos microbianos pode causar desregulação 

na resposta imune inata favorecendo a permanência dos micro-organismos no 

hospedeiro7. Algumas bactérias conseguem induzir este mecanismo, como 

Staphylococcus aureus. É considerado um micro-organismo com alta versatilidade e 

virulência, e que apresenta diversos mecanismos para resistir à ação dos antibióticos, 

como a resistência a meticilina6. Mandell8 considera Staphylococcus aureus resistente a 

meticilina (MRSA) mais virulento que o S. aureus sensível a meticilina (MSSA). No 

entanto, segundo Combes et al.9, ainda existem muitos estudos controversos sobre a 

patogenicidade destas cepas. 

Apesar das interações entre infecção e desnutrição estarem bem esclarecidas e 

revisadas, ainda são escassos os trabalhos que avaliam o efeito tardio da desnutrição 

precoce, após reposição nutricional do animal, sobre a resposta imune. Em virtude disto, 

o presente trabalho tem como objetivo, avaliar a cinética da produção de ON e a 
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viabilidade de macrófagos alveolares após infecção celular, in vitro, por MSSA e 

MRSA, no que diz respeito aos animais nutridos e desnutridos no período neonatal. 

 

MÉTODOS 

Animais e Dieta 

Foram utilizados 40 ratos machos, albinos, da linhagem Wistar (90-120 dias), 

provenientes da colônia do Biotério do Departamento de Nutrição, da Universidade 

Federal de Pernambuco. Os animais foram mantidos em temperatura controlada (22ºC 

Desvio-padrão DP= 1°C) com ciclo fotoperiódico de claro-escuro de 12:12h e com 

livre acesso à água e à ração.  

Um dia após o nascimento, a ninhada foi padronizada em seis filhotes machos 

por mãe. Neste mesmo dia, adotado como primeiro dia de vida do animal, as ninhadas 

foram divididas em dois grupos: Nutrido (N) - constituído por filhotes amamentados 

por mães submetidas à dieta contendo 17% de proteína à base de caseína utilizada 

como fonte protéica (n=20); Desnutrido (D) - constituído por filhotes amamentados 

por mães submetidas à dieta contendo 8% de proteína à base de caseína utilizada 

como fonte protéica (n=20), durante os primeiros 21 dias após o nascimento. A 

caseína 8% é bastante utilizada como modelo experimental para estudo da 

desnutrição, por induzir, nos animais, quadro de desnutrição protéica10. 

 Durante o período neonatal, foram registrados diariamente (em balança 

eletrônica digital – Marte, modelo S-4000-com sensibilidade de 0,1g) os pesos corporais 

de cada animal, a fim de acompanhar o peso corporal durante a manipulação 

nutricional. A partir do 22o dia de vida até o final do experimento, o peso corporal foi 

aferido três vezes por semana, objetivando acompanhar a recuperação nutricional dos 

animais. Neste período, os animais foram separados de suas mães, mantidos em gaiolas 

coletivas contendo três ratos em cada gaiola, e passaram a receber a Dieta Padrão do 

Biotério (Labina-Purina do Brasil), até a vida adulta (aproximadamente 90 dias). 
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Cepas de Staphylococcus aureus 

 Foram utilizadas as cepas de Staphylococcus aureus metilicina sensível (The 

American Type Culture Collection – ATCC 29213) e as cepas de Staphylococcus 

aureus meticilina resistente (ATCC 33591). As bactérias foram semeadas em placas de 

Ágar Sangue (ágar suplementado com sangue de carneiro à 5%) e incubadas em estufa a 

37ºC por 24h. No início dos ensaios, algumas colônias foram transferidas para tubos 

contendo PBS estéril, de forma a obter, com auxílio de espectrofotômetro a 570nm, uma 

turbidez de aproximadamente 0,15nm. Esta absorbância corresponde aproximadamente 

à concentração de 106 bactérias/mL de PBS11. 

 

Lavado Broncoalveolar 

 O lavado broncoalveolar foi obtido de acordo com a técnica utilizada por Melo 

et al.4.Os animais foram anestesiados com uretana 12,5% na proporção de 8mL/kg i.p. 

O LBA foi coletado após a introdução de salina a 0,9% através de uma cânula plástica 

inserida na traquéia, e em seguida aspirada em várias alíquotas de 5mL e foram 

coletadas em tubos cônicos de polipropileno de 50mL (Falcon, Sigma). Recuperou-se 

aproximadamente 50mL de LBA para cada animal. 

 

 

 

Cultura de Macrófagos Alveolares 

 Centrifugou-se amostras do LBA a 1500rpm durante 15 minutos. O precipitado 

que corresponde às células foi ressuspendido em RPMI 1640 (Gibco-Invitrogen 

Corporation) contendo 3% de soro bovino fetal (Gibco-Invitrogen Corporation). As 

células foram transferidas para placas de cultura de seis poços com 35 mm de diâmetro 

cada (Falcon), em uma proporção de 106 células/mL de RPMI 1640 em cada poço. Após 
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1h na incubadora a 37°C e 5% CO2, desprezou-se o sobrenadante com as células não 

aderentes e adicionou-se RPMI. Todas as placas permaneceram por mais 1h em 

incubadora para estabilização das células.  

 

Infecção in vitro dos Macrófagos  

 Foram formados quatro sistemas: controle negativo - CN, contendo macrófagos 

alveolares (MA); controle positivo - CP, contendo MA mais 10µL de LPS (sorotipo de 

Escherichia coli; 055:B5, Sigma); MSSA, MA mais 100µL de inoculo bacteriano 

referente à cepa sensível (ATCC 29213) e MRSA, MA mais 100µL de inoculo 

bacteriano da cepa resistente (ATCC 33591). As placas foram incubadas à 37ºC, com 

atmosfera úmida e 5% de CO2.  

 

Análise da Produção de Óxido Nítrico por Macrófagos Alveolares 

 A produção de ON foi determinada a partir da concentração de nitrito no 

sobrenadante das células em cultura, a qual é uma medida indireta da síntese de ON12. 

Foram retirados 100µL do sobrenadante das culturas a cada duas horas num total de 24 

horas de incubação. Para a quantificação de nitritos e nitratos, foram acrescentados 

50μL do reagente de Griess (1,5% de sulfanilamida em 5% de H3PO4, 0,1% em H20 de 

naftiletilene diamine diidrocloride) aos sobrenadantes. Após repouso de 15 minutos à 

temperatura ambiente, foi realizada leitura em leitor de ELISA (BIO-RAD, Model 680) 

com filtro de 550nm.  

 

Viabilidade dos Macrófagos Alveolares 

A viabilidade celular foi avaliada pela redução mitocondrial do 3-[4,5-

dimetiltiazol-2-il]-2,5-brometo de difenil tetrazólico (MTT) à formazam. Após 24 horas 

de incubação, as culturas de células foram lavadas com PBS (1X) a temperatura 

ambiente. Sob proteção da luz, foram incubadas, por duas horas, com 550µL de PBS e 
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55µL de solução de MTT. Transcorrido este período, acrescentou-se 200µL de PBS e 

200µL DMSO, e raspou-se a monocamada celular com um “scrape”. A quantificação 

do formazam solubilizado foi realizada em leitor de ELISA (BIO-RAD, Model 680), 

com filtro de 570nm.  

 

Análise Estatística 

 Na comparação entre os grupos, utilizou-se o teste t de Student para os dados 

paramétricos e o teste de Mann-Whitney para os dados não paramétricos. Os resultados 

foram expressos pela média±erro-padrão. A significância foi definida para p<0,05. O 

programa estatístico empregado para as análises foi o Sigma Stat®. 

 

RESULTADOS 

Peso corporal na desnutrição e reposição nutricional 

 Nos primeiros dias de vida, os pesos corporais (g) dos grupos nutridos e 

desnutridos foram semelhantes até o 3º dia. A partir do 4º até o 21º dia pós-natal, os 

valores dos pesos corporais dos animais desnutridos foram menores em relação aos dos 

animais nutridos (p<0,001). Entre o 22º e o 90º dia de vida ocorreu a reposição 

nutricional e os valores dos pesos do grupo desnutridos permaneceram menores quando 

comparados aos do grupo nutrido (p<0,001) (Figura 1). 

 

Análise da Cinética da Produção de Óxido Nítrico por Macrófagos Alveolares 

 A quantificação de ON foi expressa em µM de nitrito/mL. A produção de ON 

por macrófagos foi menor no grupo desnutrido, quando comparado com o nutrido, em 

todos os sistemas (p<0,05). Houve diferença entre os sistemas CN e CP nos dois grupos 

analisados a partir das 8h de incubação, com maior produção de ON no CP (p<0,001). 

O pico máximo da produção de ON para o sistema CP foi após 22h tanto para o grupo 
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nutrido quanto para o desnutrido (CP-N-22h: 7,55 ± 0,295µM/mL; CP-D-22h: 3,424 ± 

0,201µM/mL, p<0,001). 

 No período de 4 às 10h, houve menor produção média de ON para grupo 

desnutrido nos sistemas MSSA e MRSA quando comparada com o nutrido (p<0,05). O 

pico máximo da produção de ON ocorreu após 4h de incubação do sistema MSSA do 

grupo N (MSSA-4h-N: 11,778 ± 0,413µM/mL), de 6h para o grupo D (MSSA-6h-D: 

9,040 ± 0,11µM/mL) e 8h para o MRSA nos dois grupos .(MRSA-8h-N: 11,663 ± 

0,16µM/mL; MRSA-8h-D: 8,046 ± 0,144µM/mL). A partir das 12h de incubação, tanto 

para o nutrido quanto para o desnutrido, ocorreu redução da produção de ON para os 

sistemas MSSA e MRSA (p<0,001), permanecendo com valores semelhantes aos do CN 

(Figura 2). 

 

Viabilidade dos Macrófagos Alveolares 

 A viabilidade dos macrófagos alveolares do grupo desnutrido foi menor quando 

comparada com o nutrido, em todos os sistemas analisados (p<0,05). Com intensa 

redução dos macrófagos no sistema MRSA do grupo desnutrido (LPS-N: 69,2±0,80%; 

LPS-D: 51,3 ± 0,51%, p<0,05; MSSA-N: 18,5 ± 0,22; MSSA-D: 12,2 ± 0,11%, p<0,05; 

MRSA-N: 20,7 ± 0,20%; MRSA-D: 6,7 ± 0,03%, p<0,001) (Figura 3). 

 

DISCUSSÃO 

 Estudos demonstram que alguns modelos de desnutrição que venham promover 

reduções seletivas de macro ou micronutrientes, fazem correlação entre a deficiência de 

determinados nutrientes com a expressão de genes, o que induz mudanças no genótipo e 

consequente fenótipo3, 13. Dependendo da intensidade e da duração das alterações 

nutricionais, as consequências terão impacto maior ou menor sobre todo o organismo no 

futuro14. 
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Neste estudo, utilizou-se como modelo experimental de desnutrição uma dieta a 

base de 8% de caseína, que se caracteriza por ser hipoprotéica. A redução do nível de 

proteína na dieta oferecida as mães é caracterizada pela restrição da quantidade total de 

nutrientes acessíveis aos filhotes. Assim, as ratas lactentes desenvolvem desnutrição 

protéica e os filhotes, desnutrição protéico-calórica10. Este fato é determinante para a 

gênese dos efeitos deletérios observados na prole14.  

Os animais amamentados por essas mães apresentaram retardo do crescimento 

verificado pelo baixo peso no desmame, persistindo até os 90 dias de vida. A partir do 

quarto dia pós-natal, foi observada redução no ganho de peso nos animais desnutridos, 

quando comparados aos animais nutridos. Este resultado foi similar ao obtido por Melo 

et al.4, entretanto, empregaram a dieta básica regional (DBR), deficiente em todos os 

seus constituintes15. Porto et al.16 ao utilizar caseína 8% como modelo de desnutrição, 

detectaram redução no peso das animais desnutridos após o quinto dia de vida. 

 A agressão nutricional incidindo no período neonatal parece interferir com a 

programação de mecanismos funcionais dos macrófagos, provocando alterações 

duradouras, detectáveis no organismo adulto, mesmo após longa recuperação 

nutricional3. Prestes-Carneiro et al.17 verificaram que a desnutrição do primeiro ao 

décimo segundo dia de lactação comprometeu a resposta microbicida, representada pela 

redução na taxa de fagocitose. Outros pesquisadores relataram déficit na produção de 

ON4, 18. Dong et al.19 observaram diminuição na liberação deste radical livre por 

macrófagos alveolares após estimulação in vitro com LPS.  

No presente estudo, a produção de ON foi analisada a cada duas horas, num total 

de 24 horas de incubação das culturas de células. Houve produção crescente no CP, nos 

dois grupos testados e o pico máximo ocorreu após 22 horas. Entretanto, foi reduzida no 

grupo desnutrido quando comparado com o nutrido. Corroborando com este resultado, 

Porto et al.16 e Ansted et al.18, detectaram déficit na produção de ON por macrófagos 

alveolares e peritoneais, após 24 horas de incubação com LPS, em ratos desnutridos 
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precocemente. Ferreira-Silva et al.20 também verificaram redução da concentração de 

nitrito no sobrenadante das culturas celulares, durante a cinética da produção de ON, no 

grupo desnutrido após estimulação com LPS. Estes dados indicam que a desnutrição 

neonatal programa alterações nos macrófagos com repercussão na vida adulta21. 

 Pumerantz et al.22 afirmaram que o ON produzido pelos macrófagos alveolares 

desenvolve importante papel microbicida contra o Staphylococcus aureus. Ao comparar 

a liberação de ON nos sistemas MSSA e MRSA, dos grupos nutridos e desnutridos, 

houve menor produção no grupo desnutrido. Durante a cinética foi observado vários 

picos máximo de liberação deste radical, em diferentes tempos, de acordo com o 

sistema e o grupo. Com a análise destes dados, ficou evidenciado que a cepa sensível, 

tanto no grupo nutrido quanto no desnutrido, ativa mais rápido a resposta microbicida 

dos macrófagos quando comparada com a resistente. Isto pode favorecer a multiplicação 

das bactérias resistentes no interior dos fagócitos, uma vez que estão livres dos 

mecanismos antimicrobianos até a ativação dos macrófagos. 

 Após os picos máximos de produção de ON, foi detectada redução da 

concentração de nitrito no sobrenadante dos sistemas MSSA e MRSA, e a partir das 12h 

de incubação manteve-se similar aos níveis basais do CN. Segundo, Richardson et al.23 

S. aureus pode se evadir de múltiplos componentes da resposta imune inata, incluindo a 

ação microbicida do ON. Estes autores descobriram que o S. aureus é capaz de adaptar-

se metabolicamente ao estresse nitrosativo por expressar uma desidrogenase induzível 

(ON-L-lactato). A produção de ON-L-lactato desidrogenase permite que S. aureus 

mantenha a homeostase durante o estresse redox nitrosativo, entretanto, o perfil de 

resistência aos antibióticos parece não interferir neste mecanismo. 

 Ao comparar a viabilidade dos macrófagos entre os sistemas CP, MSSA e 

MRSA, foi observado aumento da morte celular após infecção com S. aureus. Kubica et 

al.24 verificaram que após a fagocitose por macrófagos, S. aureus persistiu 

intracelularmente em vacúolos por 3-4 dias antes da fuga para o citoplasma e posterior 
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lise celular. A bactéria, além de poder persistir por vários dias dentro dos macrófagos, 

foi capaz de escapar do confinamento intracelular e proliferar rapidamente no 

organismo do hospedeiro.  

 Segundo Gordon & Lowy25, S. aureus pode induzir lise dos fagócitos por 

desencadear a piroptose ou liberar leucocidinas, as quais causam destruição dos 

leucócitos por formação de poros na membrana celular. A principal característica da 

piroptose é a ruptura da membrana plasmática com a liberação do conteúdo intracelular 

pró-inflamatório, via caspase-1 (protease citoplasmática)26. Segundo Lamkanfi & 

Dixit27, macrófagos e células dendríticas infectadas com Staphylococcus aureus ativam 

a caspase-1 e como consequência, podem deflagrar a morte dos fagócitos.  

 Na tentativa de promover a resolução da infecção, os fagócitos induzem a morte 

celular programada. Segundo Amarante-Mendes5, a apoptose pode impedir a 

propagação de micro-organismos por sequestrar e reter o patógeno dentro dos corpos 

apoptóticos. Entretanto, Staphylococcus aureus aparenta possuir mecanismos para 

escapar do interior dos vacúolos citoplasmáticos. Sandberg et al.28 afirmaram que o S. 

aureus é capaz de invadir uma variedade de células, e também de sobreviver a 

endocitose dos fagócitos profissionais, tais como neutrófilos e monócitos. Em ambos os 

tipos de células, o S. aureus pode conseguir se evadir dos fagossomos e proliferar 

dentro do citoplasma, o que leva rapidamente à morte de células hospedeiras. 

 Segundo Amarante-Mendes5, a apoptose pode ser desencadeada por estímulos 

externos, através de receptores específicos localizados na superfície celular, 

denominados receptores de morte, ou por estímulos internos de estresse intracelular que 

resultem em disfunção mitocondrial, como lesões no DNA, alterações dos fatores de 

crescimento e nutricionais. Estas diferentes vias induzem ativação das caspases, que 

desencadeiam a clivagem de proteínas estruturais, as quais comprometem a integridade 

do citoesqueleto, culminando com a morte celular.  
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 Robbins & Cotran29 afirmaram que, deficiências protéico-calóricas podem 

induzir lesão celular irreversível que deflagra o mecanismo da morte celular 

programada. Ferreira-Silva et al.20 detectaram redução na viabilidade dos macrófagos 

alveolares, após a desnutrição peri-natal. Corroborando com estes autores, Rivadeneira 

et al.30 verificaram que a desnutrição está associada com aumento de apoptose. Apesar 

da apoptose não ter sido avaliada diretamente neste estudo, a redução da viabilidade 

pode ser uma consequência da morte celular programada. Diante disto, pode-se sugerir 

que a infecção por S. aureus induziu a morte dos fagócitos por desencadeamento da lise 

celular, e que a desnutrição neonatal corroborou com este efeito.  

Em 1979, Cutler31 sugeriu que as modificações, nas paredes celulares das cepas de 

Staphylococcus aureus, relacionadas com o fenótipo de multirresistência poderiam 

afetar seus mecanismos de virulência. Segundo Coscrove et al.32, pacientes com 

bacteremia por MRSA tem maior risco de mortalidade quando comparado ao MSSA. O 

paciente com sepse hospitalar por MRSA tem até 17 vezes mais risco de morte devido 

ao efeito desta infecção. Entretanto, ainda não está claro se a resistência constitui um 

fator de risco independente para morbidade e mortalidade dos indivíduos infectados10.  

 Ao analisar a cinética da produção de ON, entre as cepas de S. aureus, houve 

oscilação durante 4h, 6h, 8h e 10h de incubação. A concentração média de nitrito, neste 

período, foi menor para o MRSA quando comparado MSSA, tanto no grupo nutrido 

quanto no desnutrido. Este resultado sugere que os macrófagos podem ter sido ativados 

com menor intensidade durante infecção por MRSA ou que esta bactéria possui 

mecanismos distintos de evasão da resposta microbicida. Em relação à viabilidade, foi 

verificada intensa redução dos macrófagos no grupo desnutrido e infectado com MRSA. 

Isto indica que existe maior vulnerabilidade dos macrófagos durante infecção por 

MRSA, principalmente em grupos de indivíduos imunocomprometidos. Os resultados 

obtidos neste estudo poderiam ser a chave para a explicação das altas taxas de 

morbidade e mortalidade associadas à infecção por MRSA.  
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CONCLUSÃO 

 A desnutrição neonatal comprometeu parâmetros funcionais da imunidade inata. 

Isto indica que a manipulação nutricional durante o período neonatal interfere com a 

programação de mecanismos microbicidas dos macrófagos, com consequências 

deletérias para o organismo adulto. Em relação ao perfil de sensibilidade a meticilina 

das cepas bacterianas, pode-se sugerir que a resistência parece influenciar nos 

mecanismos de evasão da resposta microbicida do óxido nítrico e que quando associada 

à desnutrição neonatal, induz maior susceptibilidade à morte celular dos macrófagos, 

tornando este grupo mais vulnerável ao desenvolvimento da infecção. 
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Figura 1- Evolução da curva ponderal durante a desnutrição neonatal (21 dias) e 

reposição nutricional (23-90 dias) dos grupos Caseína a 17% e a 8%. Dados expressos 

em média ± erro-padrão para 40 animais. (*)p<0,05 na comparação N e D. 
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Figura 2- Cinética da produção de óxido nítrico no sobrenadante das culturas dos 

macrófagos alveolares de ratos adultos submetidos ou não a desnutrição neonatal para 

os sistemas CN, CP, MSSA e MRSA. (#) p<0,05 na comparação CP-N e CP-D; (*) 

p<0,05 na comparação MSSA-N e MSSA-D; (**) p<0,05 na comparação MRSA-N e 

MRSA-D. 
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Figura 3- Viabilidade dos macrófagos alveolares de ratos adultos para os sistemas CP, 

MSSA e MRSA. (*) p<0,05 na comparação N e D. 
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8. CONCLUSÃO 

 
 Em relação ao perfil de sensibilidade a meticilina das cepas bacterianas, pode-se 

sugerir que a resistência à meticilina pode ser um fator que influencia a capacidade de 

evasão da bactéria à resposta microbicida dos macrófagos. Embora a viabilidade dos 

fagócitos infectados não tenha sido alterada, ocorreram oscilações na cinética da 

produção de óxido nítrico que poderão contribuir de forma importante para a 

sobrevivência bacteriana. 

 A desnutrição neonatal comprometeu parâmetros funcionais da imunidade inata. 

Isto indica que a manipulação nutricional durante o período neonatal interfere com a 

programação de mecanismos microbicidas dos macrófagos, com consequências 

deletérias para o organismo adulto. Além disto, ao associar com a infecção por MRSA 

ocorreu maior susceptibilidade à morte celular dos macrófagos, tornando este grupo 

mais vulnerável ao desenvolvimento da infecção. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em relação ao perfil de sensibilidade a meticilina: 

• que a resistência pode ser um fator que influencia a capacidade de evasão da 

bactéria a resposta microbicida dos macrófagos alveolares. 

 

Em relação à desnutrição neonatal: 

• ocorreu comprometimento dos parâmetros funcionais da imunidade inata, 

representados pela produção de óxido nítrico e a viabilidade dos macrófagos 

infectados; 

• ao associar a desnutrição neonatal com infecção por MRSA, ocorre maior 

susceptibilidade a morte celular dos macrófagos. 
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APÊNDICE 1 – Planilha de Evolução Ponderal 

 

PLANILHA DE EVOLUÇÃO PONDERAL 

Projeto de Mestrado: Natália Morais 

GRUPO: _____________________    GAIOLA:______    D.N.: ______/_____/______ 

 

 

DATAS 

 

PESO DOS ANIMAIS (g) 

 

PAD - 1 

 

PAE - 2 

 

DM - 3 

 

DP - 4 

 

PPD-5 

 

PPE - 6 

1º dia        

2º dia        

3º dia        

4º dia        

5º dia        

6º dia        

7º dia        

8º dia        

9º dia        

10º dia        

11º dia        

12º dia        

13º dia        
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OBSERVAÇÕES: 

GRUPO EXPERIMENTAL (desnutrição neonatal) 

 Até o 21º dia, as mães serão alimentadas com caseína a 8% e os filhotes serão 

pesados diariamente.  

 A partir do 22º dia, os filhotes passarão a ser alimentados com Labina®. A partir 

de agora, os filhotes serão pesados em dias alternados. 

GRUPO CONTROLE 

 Até o 21º dia, as mães serão alimentadas com caseína a 17% e os filhotes serão 

pesados diariamente  

 A partir do 22º dia, os filhotes passarão a ser alimentados com Labina®. A partir 

de agora, os filhotes serão pesados em dias alternados 

 

 APÊNDICE 2 – Curva Padrão de Nitrito de Sódio 

 

 

Concentração de NaNO2 

14º dia        

15º dia        

16º dia        

17º dia        

18º dia        

19º dia        

20º dia        

21º dia        

Desmame ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ----- -------- 
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0,5x10-6 μM 

1x10-6 μM 

2x10-6μM 

10x10-6 μM 

25x10-6 μM 

50x10-6 μM 

75x10-6 μM 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 Quantidades para placas de 96 poços. 

 Diluente: PBS, soro fisiológico, solução salina. 

 Solução-mãe para diluição: NaNO2 a 10 mM em Água Milli-Q. 

 

 

12. ANEXOS 

ANEXO 1 – Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Experimental Animal 
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ANEXO 2 – Normas para publicação na revista (Artigo I) 

 A Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical é um periódico 

multidisciplinar que publica pesquisas originais relacionadas a doenças tropicais, 

medicina preventiva, saúde pública, doenças infecciosas e assuntos relacionados. A 

preferência para publicação será dada a artigos que relatem pesquisas e observações 
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originais. A revista possui um sistema de revisão por pares, para a aceitação de artigos, 

e sua periodicidade é bimestral. Atualmente, a versão impressa da revista é publicada 

em Português e Inglês, enquanto a versão eletrônica está disponível apenas em Inglês 

(acesso aberto). A partir de 22 de Setembro de 2010, por decisão tomada em 

Assembléia Geral da SBMT em 17/03/2010, todos os artigos, tanto na versão impressa 

quanto na eletrônica, passarão a ser publicados na língua inglesa. Todos os artigos 

deverão conter também título, resumo e palavras-chaves em português. 

Política de avaliação por pares 

Os manuscritos submetidos com vistas à publicação na Revista da Sociedade Brasileira 

de Medicina Tropical são avaliados inicialmente pela secretaria quanto à adequação às 

normas. Em seguida, serão encaminhados a, no mínimo, 2 (dois) revisores para 

avaliação e emissão de parecer fundamentado (revisão por pares), os quais serão 

utilizados pelos editores para decidir sobre a aceitação, ou não, do mesmo. Em caso de 

divergência de opinião entre os avaliadores, o manuscrito será enviado a um terceiro 

relator para fundamentar a decisão final.  

Tipos de manuscrito 

A revista convida à publicação Artigos Originais, Editoriais, Artigos de Revisão, 

Comunicações Breves, Relatos de Casos, Relatórios Técnicos, Imagens em Doenças 

Infecciosas, Cartas ao Editor, Obituários, Notificações de Encontros, Cursos e 

Congressos. Artigos Originais: devem relatar pesquisas originais que não tenham sido 

publicadas ou consideradas para publicação em outros periódicos. No caso de Ensaios 

Clínicos, o manuscrito deve ser acompanhado pelo número e órgão de registro do 

ensaio clínico. Estes requisitos estão de acordo com BIREME/OPAS/OMS e o Comitê 

Internacional dos Editores de Revistas Médicas (www.icmje.org) e do Workshop 

ICTPR. Artigos de Revisão: devem ser uma análise crítica de avanços recentes e não 

apenas revisão da literatura, com um resumo estruturado de até 250 palavras, máximo 

de 8.000 palavras, cinco ilustrações, com a mesma formatação do artigo original e será 

submetido a análise dos pares. 

Cartas ao Editor: leitores são encorajados a escrever sobre qualquer tópico relacionado 

a doenças infecciosas e medicina tropical de acordo com o escopo da revista. Não 

devem exceder 1.200 palavras, sem resumo e palavras-chaves, com apenas uma 

inserção (figura ou tabela) e pode tratar de material anteriormente publicado na revista, 

com até 12 referências. 
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Editoriais: usualmente, escritos a convite, considerando os tópicos da área de enfoque 

da revista, não excedendo a 1.500 palavras, sem resumo e palavras-chaves. 

Comunicações Breves: devem ser relatos sobre novos resultados interessantes dentro 

da área de abrangência da revista. Não deve exceder quatro páginas impressas, com no 

máximo 2.000 palavras, mesma formatação do artigo original, incluindo o resumo 

estruturado e com até 15 referências. Um máximo de 3 ilustrações é permitido. Um 

resumo com não mais que 100 palavras e até 3 palavras- chaves abaixo do resumo 

devem ser fornecidos. 

Relatos de Casos: devem ser relatos breves com extensão máxima de 1.500 palavras, 

com máximo de 3 ilustrações (tabelas e figuras) e até 10 referências. 

Relatórios Técnicos: devem ser precisos e relatar os resultados e recomendações de 

uma reunião de experts. Será considerado, se formatado como um editorial. 

Imagens em Doenças Infecciosas: até três fotografias com a melhor qualidade 

possível. Apenas três autores e três referências (não citadas no texto) sem 

agradecimentos são permitidos. O tamanho máximo é de 250 palavras com ênfase na 

descrição da figura. Os temas devem envolver alguma lição clínica. 

Obituários: devem ser escritos por um colega de profissão, e destacar o perfil científico 

e a contribuição do profissional falecido.  

Preparação do manuscrito Todo manuscrito deve ser submetido através do sistema 

online nos endereços http://submission.scielo.br/index.php/rsbmt/login ou 

http://www.scielo.br/rsbmt. A carta de apresentação deve conter uma declaração 

assegurando que o material não foi publicado ou está sob consideração por outro 

periódico científico. O autor deve escolher dentro do item Diretriz para Submissão (item 

3.7) uma categoria para o manuscrito (Artigos Originais, Editoriais, Artigos de Revisão, 

Comunicações Breves, Relatos de Casos, Relatórios Técnicos, Imagens em Doenças 

Infecciosas, Obituários e Cartas ao Editor, ou outros quando não se encaixar em 

nenhuma das categorias listadas). A responsabilidade pelo conteúdo do manuscrito é 

inteiramente do autor e seus co-autores.  

Formatação de Artigo Original 

O manuscrito deve ser preparado usando software padrão de processamento de textos e 

deve ser impresso (fonte times new Roman tamanho 12) com espaço duplo em todo o 
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texto, legendas para as figuras e referências, margens com pelos menos 3cm. O limite 

de palavras é de 6.000 com até 5 inserções (figuras e tabelas).  O manuscrito deve ser 

dividido nas seguintes seções: Carta de envio, endereçada ao editor chefe, resumo 

estruturado, palavras-chaves, introdução, métodos, resultados, discussão, conclusões, 

agradecimentos e referências. Abreviações devem ser usadas com moderação. 

Página de Título: deve incluir o nome dos autores na ordem direta e sem abreviações, 

graduações mais elevadas possuídas, afiliações em instituições com endereço acadêmico 

do autor correspondente e todos os co-autores e apoio financeiro. 

Título: deve ser conciso, claro e o mais informativo possível, não deve conter 

abreviações e não deve exceder a 200 caracteres, incluindo espaços. 

Título Corrente: com no máximo 70 caracteres. 

Resumo Estruturado: deve condensar os resultados obtidos e as principais conclusões 

de tal forma que um leitor, não familiarizado com o assunto tratado no texto, consiga 

entender as implicações do artigo. O resumo não deve exceder 250 palavras (100 

palavras no caso de comunicações breves) e abreviações devem ser evitadas. Deve ser 

subdivido em: Introdução, Métodos, Resultados e Conclusões. 

Palavras-chaves: 3 a 6 itens devem ser listados imediatamente abaixo do resumo 

estruturado. 

Introdução: deve ser curta e destacar os propósitos para o qual o estudo foi realizado. 

Apenas quando necessário citar estudos anteriores de relevância.  

Métodos: devem ser suficientemente detalhados para que os leitores e revisores possam 

compreender precisamente o que foi feito e permitir que seja repetido por outros. 

Técnicas-padrões precisam apenas ser citadas. 

Ética: em caso de experimentos em seres humanos, indicar se os procedimentos 

realizados estão em acordo com os padrões éticos do comitê de experimentação humana 

responsável (institucional, regional ou nacional) e com a Declaração de Helsinki de 

1964, revisada em 1975, 1983, 1989, 1996 e 2000. Quando do relato de experimentos 

em animais, indicar se seguiu um guia do conselho nacional de pesquisa, ou qualquer lei 

sobre o cuidado e uso de animais em laboratório foram seguidas. 
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Resultados: devem ser um relato conciso e impessoal da nova informação. Evitar 

repetir no texto os dados apresentados em tabelas e ilustrações. 

Discussão: deve relacionar-se diretamente com o estudo que está sendo relatado. Não 

incluir uma revisão geral sobre o assunto, evitando que se torne excessivamente longa. 

Agradecimentos: devem ser curtos, concisos e restritos aqueles realmente necessários, 

e, no caso de órgãos de fomento não usar siglas. 

Conflito de Interesse: todos os autores devem revelar qualquer tipo de conflito de 

interesse existente durante o desenvolvimento do estudo. 

Referências: devem ser numeradas consecutivamente, na medida em que aparecem no 

texto. Listar todos os autores quando houver até seis. Para sete ou mais, listar os seis 

primeiros, seguido por "et al". Digitar a lista de referências com espaçamento duplo em 

folha separada. Referências de comunicações pessoais, dados não publicados ou 

manuscritos "em preparação" ou "submetidos para publicação" não devem constar da 

lista de referência. Se essenciais, podem ser incorporados em local apropriado no texto, 

entre parênteses da seguinte forma: (AB Figueiredo: Comunicação Pessoal, 1980); (CD 

Dias, EF Oliveira: dados não publicados). Citações no texto devem ser feitas pelo 

respectivo número das referências, acima da palavra correspondente, separado por 

vírgula (Ex.: Mundo. 1,2,3; Vida.30,42,44-50). As referências no fim do manuscrito devem 

estar de acordo com o sistema de requisitos uniformes utilizado para manuscritos 

enviados para periódicos biomédicos (Consulte: 

http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine). Os títulos dos periódicos devem ser 

abreviados de acordo com o estilo usado no "Index Medicus" (Consulte: 

http://ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals&TabCmd=limits). 

Alguns exemplos de referências: 

1.      Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic processing of 

radiolabelled big ET-1 in human kidney as a food ingredient. Biochem Pharmacol 

1998;55:697-701. 

2.      Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and 

clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk (CN): Appeleton and Lange; 1995. p. 361-80. 

3.      Blenkinsopp A, Paxton P. Symptoms in the pharmacy: a guide to the management 

of common illness. 3rd ed. Oxford: Blackwell Science; 1998. 
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 Figuras: devem preferencialmente ser submetidas em alta resolução no formato TIFF. 

As figuras devem ser colocadas em arquivos separados, nomeados apenas com o 

número das figuras (ex.: Figura 1; Figura 2). Certifique-se que as mesmas têm uma 

resolução mínima de 300dpi. Fotografias: devem ser enviadas com boa resolução 

(mínimo de 300dpi) no formato TIFF, preferencialmente, preparadas utilizando o 

Adobe Photoshop. 

     Gráficos: criados usando Microsoft Word ou Excel, devem ser salvos com a 

extensão original (.doc ou .xls). Eles não devem ser copiados ou colados de um 

programa para o outro. 

      Mapas e Ilustrações: devem ser vetorizadas (desenhados) profissionalmente 

utilizando os softwares CorelDraw ou Illustrator em alta resolução, e suas dimensões 

não devem ter mais que 21,5 x 28,0cm. 

     Imagens: produzidas em software estatístico devem ser convertidas para o formato 

Excel ou PowerPoint. Caso não seja possível, converter o arquivo para o formato TIFF 

com resolução de 300dpi, e enviar juntamente com o arquivo no formato original. 

Legendas: nas figuras, as legendas devem ser digitadas juntas com espaçamento duplo 

em uma folha separada. 

Ilustrações Coloridas: devem ser aprovadas pelos editores e as despesas extras para 

confecção de fotolitos coloridos serão de responsabilidade dos autores. 

Tabelas: devem ser digitadas com espaçamento duplo, com um título curto e descritivo 

e submetido online em um arquivo separado. Legendas para cada tabela devem aparecer 

no rodapé da mesma página que a tabela. Todas as tabelas devem ter numeração 

arábica, citadas no texto, consecutivamente. Tabelas não devem ter linhas verticais, e 

linhas horizontais devem ser limitadas ao mínimo, com notas de rodapé logo abaixo. 

Tabelas devem ter no máximo 17cm de largura. 

Processo de Envio: a partir de 21 de Outubro de 2009, os artigos submetidos à Revista 

da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical deverão utilizar apenas a via eletrônica. 

Todos os manuscritos deverão ser enviados via internet para 

http://submission.scielo.br/index.php/rsbmt/login, seguindo as instruções no topo de 

cada tela. A partir desta data o processo de revisão pelos pares também será totalmente 

pela via eletrônica. 
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Sobre Re-envio e revisões: a revista diferencia entre: a) manuscritos que foram 

rejeitados e b) manuscritos que serão re-avaliados após a realização das correções que 

foram solicitadas aos autores. 

Re-envio: caso o autor receba uma carta informando que seu trabalho foi rejeitado e 

queira que os editores reconsiderem tal decisão, o autor poderá re-enviá-lo. Neste caso 

será erado um novo número para o manuscrito. 

R evisão: caso seja necessário refazer seu manuscrito com base nas recomendações e 

sugestões dos revisores, ao devolvê-lo, para uma segunda análise, por favor, encaminhe 

o manuscrito revisado e informe o mesmo número do manuscrito. 

Após a aceitação: quando o trabalho for aceito para publicação, os autores devem 

fornecer: 

a)      Formulário de concessão de direitos autorais, fornecido pela secretaria da revista, 

assinado pelo autor correspondente. 

b)     Provas: serão enviadas ao autor correspondente para que o texto seja 

cuidadosamente conferido. Mudanças ou edições ao manuscrito editado não serão 

permitidas nesta etapa do processo de edição. Os autores deverão devolver as provas 

corrigidas dentro de quatro dias após serem recebidas. 

c)      Os artigos aceitos comporão os números impressos obedecendo o cronograma em 

que foram submetidos, revisados e aceitos. 

d)     Os artigos aceitos remanescentes a cada número da revista serão disponibilizados 

on line enquanto aguardam a prioridade para publicação na versão impressa. 

Re-impressões: a revista fornece ao autor, gratuitamente, excertos do artigo em formato 

PDF, via e-mail. 

Custos de Publicação: Não haverá custos de publicação, exceto as despesas que, a 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical tiver com tradução de artigos do 

Português para o Inglês. Neste caso os autores pagarão estes custos 
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 ANEXO 3 – Normas para publicação na revista (Artigo II) 

 

Normas e Procedimentos de Revisão por Pares da Revista Brasileira de Nutrição 

Clínica 

 A Revista Brasileira de Nutrição Clínica (ISSN número 0103-7196) publica 

artigos que tenham seu teor científico avaliado por, no mínimo, três revisores, 

componentes do Conselho Editorial. A exceção a esta regra são as edições temáticas 

especiais, preparadas a pedido da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral 

(SBNPE) sobre determinado assunto relacionado com a nutrição clínica, cujo teor é de 

inteira responsabilidade do Editor Convidado. 

 As edições não-temáticas são compostas por artigos — experimentais, de 

revisão, relatos de casos e outros — revisados por três assessores do Conselho Editorial, 

independentemente. Cópias cegas (sem identificação dos autores ou da instituição onde 

foi realizado o trabalho) são enviadas a cada um dos três revisores, escolhidos por sua 

atuação acadêmica ou experiência profissional na área abordada pelo artigo. Um 

formulário de orientação (anexo) guia o trabalho de revisão e resulta num parecer final.  

 Critérios de aprovação são a adequação do tema ao âmbito da nutrição, 

especialmente da nutrição clínica, e interesse despertado pela contribuição científica. 

Também são condições de aprovação o respeito à ética e ao direito à privacidade dos 

pacientes e a originalidade da publicação. Quando apresentado experimento com seres 

humanos, os autores devem indicar se os procedimentos estavam de acordo com os 

padrões éticos do comitê responsável por experiências com seres humanos (institucional 

ou regional) e com a Declaração de Helsinque de 1975 e revisada em 1983. Em 

experimentos com animais, devem explicitar se foram seguidas as leis ou normas da 

instituição de cuidados para com animais.  

Motivos de não-aceitação do artigo são: 
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o objetivos não explicitados;  

o descrição falha ou ausente dos métodos utilizados ou uso de método 

inadequado para cumprimento das metas;  

o conclusões inadequadas ou em desacordo com os resultados;  

o descrição confusa dos procedimentos ou dos resultados;  

o análise estatística inadequada ou mal-aplicada;  

o texto fogindo do tema central ou prolixo;  

o inadequação dos métodos utilizados à legislação vigente no Brasil sobre 

a aplicação da terapia nutricional ou da segurança sanitária dos alimentos;  

o referências bibliográficas fora das normas da Revista, em ordem 

incorreta ou de impossível recuperação em bases de dados;  

o aplicação prática ou científica difíceis ou impossíveis;  

 

Instruções para os autores 

1)   A Revista Brasileira de Nutrição Clínica publica trabalhos em português, inglês e 

espanhol, voltados ao interesse de profissionais e pesquisadores da área de nutrição 

clínica.  

2)   A Revista Brasileira de Nutrição Clínica aceita a submissão de trabalhos originais 

de investigação, tanto na área experimental como em humanos, estudos clínicos, artigos 

de revisão científica, relatos de caso, notas técnicas e cartas aos Editores.  

3)    Os trabalhos submetidos à Revista Brasileira de Nutrição Clínica não devem estar 

sendo, simultaneamente, submetidos a outro periódico e nem devem ter sido publicados 

anteriormente, com conteúdo semelhante ao apresentado à Revista Brasileira de 

Nutrição Clínica.  

4)    O texto dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos autores que o assinam. 

Assim, ao enviar uma submissão, esta deverá vir acompanhada de uma autorização para 

a publicação do trabalho e cessão de direitos autorais para a Revista Brasileira de 

Nutrição Clínica,  digitada em folha A4 avulsa,  estando assinalados o local, a data e a 

assinatura original de todos os autores.  

5)    Os estudos envolvendo humanos e animais devem se adequar aos princípios 

estabelecidos respectivamente pelas Declarações de Tóquio e Helsinque 

respectivamente ou normatização ética equivalente sancionada por entidades nacionais. 
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6)    Pacientes envolvidos em estudos e pesquisas devem ter assinado o Consentimento 

Informado e a pesquisa deve ter a aprovação do conselho de ética e pesquisa da 

instituição à qual os autores pertençam. 

7)    A publicação de um artigo está condicionada à aprovação do Conselho Editorial. 

8)    Os editores se reservam o direito de editar e revisar os textos dos trabalhos aceitos 

para publicação, a fim de adaptá-los ao formato da Revista, remover redundâncias e 

deixar os textos mais claros e compreensíveis, sem alterar o significado e o conteúdo 

dos trabalhos. Os manuscritos editados serão enviados aos autores responsáveis pelo 

trabalho para aprovação final.  

Preparo dos Manuscritos 

9)    Os trabalhos a serem submetidos à publicação devem ser enviados para 

Revista Brasileira de Nutrição Clínica 

a/c Editores Rua Abílio Soares, 233 – 14o. andar – cj.144 Cep 04005-000 - Paraíso – 

Capital – São Paulo. 

2)    Os trabalhos devem ser sucintos e conter títulos, resumos  e unitermos com três (3) 

a seis (6) descritores constantes da lista de Descritores de Assunto do LILACS - Index 

Medicus Latinoamericano, em português, em inglês (abstract – key words) e em 

espanhol (resumen e unitérminos).  Os resumos devem ser estruturados e não devem 

exceder a 250 palavras ou 1500 toques cada um. O resumo deverá ser muito claro e 

preciso, pois ele é o chamariz para a leitura do artigo na íntegra. 

3)    Os trabalhos originais devem conter introdução, objetivo, casuística, material e 

métodos, resultados, discussão e conclusão e os textos mais especializados, aqueles 

itens que forem apropriados. Os artigos originais devem conter apenas três níveis de 

tópicos e sub-tópicos, os quais não devem ser numerados nem identificados por letras. 

4)    As citações bibliográficas, no texto,  devem ser sobrescritas e numeradas na ordem 

em que são citadas.  As referências bibliográficas, ao final do trabalho, devem seguir as 

normas de Vancouver (Revista de Saúde Pública 1999; 33 (1):6-15). Nas citações, no 

texto, com mais de dois autores, deve-se citar o primeiro autor seguido da expressão 

latina “et al.” e da numeração respectiva de sua referência.  Nos artigos de revisão, as 

referências não devem exceder a  80 referências.  
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5)    Os trabalhos devem trazer, no início, o nome completo e a titulação principal dos 

autores, local onde foi realizado e endereço para correspondência do autor responsável, 

incluindo telefone, fax e e-mail atualizados.  

6)    O trabalho deve ser enviado em disquete novo no formato Microsoft Word 95 ou 

posterior junto com uma cópia completa do trabalho, incluindo ilustrações e legendas, 

impressa em papel branco no tamanho A-4 (212 mm x 297mm). Os autores devem 

certificar-se de que os disquetes não contém nenhum tipo de vírus, nem outros arquivos 

que não o artigo em questão. Solicita-se não enviar trabalhos por e-mail. 

7)    Os trabalhos podem incluir tabelas, gráficos, figuras, fotografias e outros tipos de 

ilustrações. Os gráficos devem ser no formato Excel ou outro formato compatível com o 

Windows. As figuras podem ser no formato TIF, JPEG, EPS. As fotografias devem ser 

originais, em preto e branco, de boa qualidade, em papel brilhante, que permitam 

digitalização ou devem ser enviadas já digitalizadas em disquete ou CD - ROM, 

devidamente identificados. Todas as formas de ilustrações, gráficos e tabelas devem 

constar da cópia impressa e trazer legendas. As tabelas e figuras devem estar inseridas 

no final do artigo. O corpo do texto deve trazer a indicação de onde as tabelas e figuras 

deverão ser inseridas. Os símbolos e abreviações empregados devem ser explicados nas 

legendas.  Ilustrações e fotografias previamente publicadas devem trazer a permissão 

dos autores ou dos editores da publicação anterior para reprodução na Revista Brasileira 

de Nutrição Clínica. Aquelas envolvendo pacientes identificáveis devem vir 

acompanhadas de autorização assinada pelos respectivos indivíduos. A Revista 

Brasileira de Nutrição Clínica se reserva o direito de limitar a quantidade de ilustrações.  

8)    Os agradecimentos devem ser apresentados de forma sucinta e devem ser colocados 

após as conclusões, assim como a indicação de financiamento da pesquisa, o nome da 

agência financiadora e o número do processo. 

 Instruções para os autores  

Lista para conferência 

-Nome completo do autor principal (sem abreviações) e dos co-autores 

-Titulação principal dos autores  

-Endereço para correspondência do autor responsável, incluindo telefone e e-mail atual 
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-Título, resumo estruturado e unitermos em português, inglês e espanhol com, no 

máximo,  250 palavras ou 1500 toques cada um.  

-Entrega da versão impressa do texto, figuras, tabelas, gráficos e legendas. 

-Indicação dos unitermos constantes na lista de descritores do LILACS   

(http://decs.bvs.br/P/decswebp.htm.) 

-Entrega do texto digitado em Microsoft Word (95, 97 ou 2000) em CD. Certifique-se 

que o disquete não contém nenhum tipo de vírus) 

-Entrega do texto das legendas de figuras, tabelas e quadros em Microsoft Word ou 

Microsoft Excel, no mesmo disquete. 

-Referências bibliográficas segundo as normas de Vancouver 

-Citações bibliográficas no texto numeradas de modo seqüencial e sobrescritas, sem 

datas entre parênteses. 

Máximo de 20 paginas 

Introdução/material e métodos/resultados/discussão/conclusão/referencias bibliográficas 

 

Exemplo de Referências Bibliográficas  

Periódico:1.    Capella RF, Capella J, Mandac H, Nath P.  Vertical banded gastroplasty - 

gastric bypass. Obes Surg 1991; 1:219-20. 

 Livro:2.  Phillips SJ. Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner 

BM. eds. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd. ed. New 

York: Raven Press; 1995. p.465-78.  

Original articles 

    Work on basic or clinic research never published before are considered original 

communications. They should represent new contribution of knowledge and allow the 

judgement of their conclusions, correctness of the analysis and results in order to allow 

other researchers to be able to repeat the study in their own environment. They should 

not exceed 20 pages (with 20 lines of 70 characters, or 1,400 characters long each). 
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    The original articles should contain the following sections: introduction, material, 

methods (including description of the employed statistical analysis), results, discussion, 

conclusions and bibliographical references (see rules to references bellow), in this 

order of presentation. The paper must describe the statistical methods in as much detail 

as it is needed to make sure that a reader with knowledge on the subject and that has 

access to the data can verify the presented results. If a computer program is used, its 

name and version have to be specified. Whenever possible, the author should qualify 

the data and present them with suitable indicators of measurement errors or incertitude 

(as breaking of confidence), without depending essentially on statistics hipothesys 

tests, like the use of the value “p”, which is defective on presenting important quantity 

information. The way the randomization was done has to be described. 

Revision articles 

Revision Articles are in accordance to pertinent themes to the nutritional support and 

clinical nutrition exposed in a didactic way. Intertitles can be enclosed, typed in capital 

and small letters. The texts should not exceed 20 pages (1,400 characters long). 

 

 


