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APRESENTAÇÃO 

 

A 15ª Reunião do Programa Integrado de Esquistossomose foi realizada entre os 

dias 04 e 06 de abril de 2016, sob a Coordenação da Dra Tereza Favre, em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, com o patrocínio da Vice-Presidência de Pesquisa e 

Laboratórios de Referência e apoio do Centro de Pesquisa René Rachou e da Escola de 

Saúde Pública, em Belo Horizonte, que gentilmente cedeu o espaço físico para 

Reunião. Ela contou com 40 participantes da Fiocruz envolvidos em pesquisa sobre 

esquistossomose, além de membros do Comitê Externo do Programa, constituído por 

especialistas da UERJ, PUC-RS e da SVS/MS. A Reunião contou com a participação do 

Dr Wim Degrave, Coordenador Geral do Programa de Pesquisa Translacional da Fiocruz 

(PPT), Ana Paula Cavalcanti e Flávia Rianelli, da Gestão de Projetos e do Apoio à Gestão 

do PPT, respectivamente. Vale lembrar que, por medida de contenção de despesas, 

nesta edição os alunos de pós-graduação não participara como historicamente o 

fazem. 

A Reunião foi composta por apresentações e discussões de temas que são 

prioridades de pesquisa translacional para o Fio-Schisto. Além disso, foi eleita a nova 

coordenação do Programa que atuará no biênio 2016 -2018. As informações sobre o 

15º Simpósio Internacional de Esquistossomose e as recomendações para o próximo 

biênio também foram ponto de pauta. 

Nas páginas a seguir são apresentadas a memória da Reunião, a composição da 

Coordenação eleita, a produção dos pesquisadores em esquistossomose de cada 

Unidade da Fiocruz (CPqAM, CPqGM, CPqRR, IOC, ENSP) que possui representante no 

PIDE - PPT Fio-Schisto. Na produção estão incluídos os projetos desenvolvidos, artigos, 

livros e capítulos de livro publicados, dissertações e teses defendidas e outras 

produções realizadas no triênio 2013-2015. A lista de recomendações do grupo para 

execução no período de 2016-2018 e as recomendações do Comitê Assessor Externo 

também compõem este relatório.  

As apresentações dos seis temas prioritários serão disponibilizadas no site do 

PIDE/Fiocruz, em PDF.  
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15ª REUNIÃO DO PROGRAMA INTEGRADO EM ESQUISTOSSOMOSE DA FIOCRUZ  
 

PROGRAMA TRANSLACIONAL FIO SCHISTO 

 
 

PROGRAMAÇÃO 

 

1º Dia: 04/04/2016 - 2ª feira 

 

Horário Programa 

14h00 – 14h30 Abertura – Relatório da Coordenação atual do Programa (2014-2015) - Tereza Favre 
(Coordenadora Geral) 

14h30 – 15h30 Programa de Pesquisa Translacional em Esquistossomose da Fiocruz (Fio-Schisto). Rodrigo 
Stabelli/Wim Degrave  (VPPLR) 

15h30 – 16h00 Plano de Ação do Ministério da Saúde para eliminação da esquistossomose; progressos 
(2011-2015) e perspectivas (2016-2020) - Jeann Marie Marcelino (CGHDE/SVS) 

16h00 – 16h30 Intervalo 

16h30 – 18h00 

Prioridades de pesquisa translacional para o Fio-Schisto (breve apresentação/justificativa 
de cada tema seguida de discussão sobre sua implementação): 

Tema 1:  Avaliação e validação de ferramentas/estratégias conjugadas de controle em 
condições reais de campo para elaborar critérios para certificação da eliminação da 
esquistossomose. 

Apresentação (16:30 – 17:00) - Tereza Favre (IOC); Discussão (17:00 – 18:00): todos. 

 

2º Dia: 05/04/2016 - 3ª feira 

 

Horário Programa 

09h00 – 12h00 Prioridades da Pesquisa Translacional para o Fio-Schisto  – Continuação 

09h00 – 10h30 Tema 2: Desenvolvimento, padronização e validação de testes diagnósticos com maior 
sensibilidade para identificação de casos em áreas com baixa prevalência e/ou submetidas 
a ciclos de tratamento.  

Apresentação (09:00 – 09:30) - Paulo Marcos Zech Coelho (CPqRR); Discussão (09:30 – 
10:30): todos. 

10h30 – 12h00 Tema 3: Desenvolvimento, padronização e validação de testes moleculares com maior 
sensibilidade para identificar a infecção natural nos caramujos hospedeiros 
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Apresentação (10:30 – 11:00): Roberta Caldeira (CPqRR); Discussão (11:00 – 12:00): todos 

12h00 – 13h30 Almoço 

13h30 – 18h00 

Prioridades da Pesquisa Translacional para o Fio-Schisto  –  Final 

13h30 – 15h00 – Tema 4: desenvolvimento e avaliação de formulação pediátrica do 
praziquantel. 

Apresentação (13:30 – 14:00): Daniel Lacerda (Farmanguinhos); Discussão (14:00 – 15:00): 
todos. 

15h00 – 16h30 – Tema 5: Identificação de alvos terapêuticos para desenvolvimento de 
novas drogas anti-esquistossomóticas. 

Apresentação (15:00 – 15:30): Rafael Ferreira Dantas (IOC); Discussão (15:30 - 16:30): 
todos. 

16h30 – 16h45 Intervalo 

16h45 – 18h00 – Tema 6: Identificação de novos alvos e formulações vacinais anti-
esquistossomóticas. 

Apresentação (16:30 – 17:00): Cristina Toscano (CPqRR); Discussão (17:00 - 18:00): todos. 

 

  

3º Dia: 06/04/2016 - 4ª feira 

 

Horário Programa 

09h00 – 10h00 Recomendações e metas para o próximo biênio (2016-2018) 

10h00 – 10h30 Eleição da Coordenação para o biênio 2016-2018 

10h30 – 11h00 Informações sobre o 15º Simpósio Internacional de Esquistossomose 

11h30  Encerramento 
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Memória da 15ª Reunião do Programa Integrado em Esquistossomose da 
Fiocruz - Translacional Fio-Schisto 

 

A 15ª Reunião do Programa Integrado em Esquistossomose da Fiocruz (PIDE/Fiocruz) 
ocorreu entre os dias 04 e 06 de abril de 2016, sob a Coordenação da Dra. Tereza 
Favre, na Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte. 

A Reunião contou com a participação 40 de profissionais da Fiocruz que estão 
envolvidos em Pesquisas sobre Esquistossomose, além de membros do Comitê Externo 
do PIDE constituído por especialistas da UERJ, PUC-RS e da SVS/MS. 

A Coordenadora Geral do Programa Integrado de Esquistossomose– Fio-Schisto 
(PIDE/Fiocruz) - Dra. Tereza Favre abriu a reunião, com boas-vindas para todos 
presentes fazendo um breve histórico do trabalho realizado nos 30 anos pelo 
Programa Integrado de Esquistossomose (PIDE/Fiocruz). Em seguida apresentou a 
equipe do Programa; a produção do triênio 2013-2015 e a contribuição dos Serviços de 
Referência da Fiocruz para o controle da endemia, durante o referido triênio. Por fim, 
abordou as recomendações que foram acordadas na última reunião do Programa 
realizada em 2013, fazendo um balanço do andamento de cada uma delas. 

Na sequência, o Coordenador dos Programas de Pesquisa Translacionais da Fiocruz, 
Wim Degrane apresentou o Programa de Pesquisa Translacional em Esquistossomose 
da Fiocruz – Fio-Schisto. Abordou também a Gestão do Programa, seus objetivos, 
metas, as ações realizadas em 2015 e as próximas ações confirmadas para 2016 dos 11 
Programas de Pesquisa Translacionais da Fiocruz. 

Após  

apresentação dos objetivos e metas do PPT, houve a proposta de encaminhar ao 
Presidente e ao Vice-Presidente de Pesquisa da Fiocruz o apoio total da 15ª Reunião 
do PIDE ao Programa Translacional Fio Schisto, já que o grupo entende que ele é um 
componente importante do Programa Integrado de Esquistossomose (PIDE) da Fiocruz; 

A reunião foi composta por apresentações e discussões de temas que são prioridades 
de Pesquisa Translacional para o Fio-Schisto. Todas as apresentações estão disponíveis 
no site do PIDE. 

A Jeann Marie, Assessora Técnica/MSc Saúde Pública da CGHDE/SVS, apresentou o 

Plano de Ação do Ministério da Saúde para eliminação da Esquistossomose, os 

progressos entre 2011-2015 e perspectivas para 2016-2020. 

A Coordenadora Dra. Tereza Favre encerrou as apresentações do primeiro dia e 
levantou as prioridades de Pesquisa Translacional para Fio-Schisto, fazendo uma 
justificativa de cada tema, seguido da discussão sobre a "Avaliação e validação de 
ferramentas/ estratégias conjugadas de controle em condições reais de campo para 
elaborar critérios para certificação da eliminação da esquistossomose”. 

O segundo dia teve início com a apresentação do Dr. Paulo Zech (CPqRR), dando a 
continuidade as prioridades da Pesquisa Translacional para o Fio-Schisto, que expôs a 
temática “Desenvolvimento e validação de testes diagnósticos para uso na 
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epidemiologia e controle da esquistossomose no Brasil”, apresentando o cenário atual 
da doença no Brasil. 

Em seguida, Dra. Roberta Caldeira (CPqRR) apresentou o tema “Desenvolvimento, 
padronização e validação de testes moleculares com maior sensibilidade para 
identificar a infecção natural nos caramujos hospedeiros” e informou que novas 
tecnologias estão sendo buscadas para identificação da infecção natural dos 
caramujos. 

No horário da tarde as apresentações tiveram início com o Dr. Daniel Lacerda 
(Farmaguinhos) que abordou o tema “Desenvolvimento e avaliação de formulação 
pediátrica do praziquantel”. 

Ainda na parte da tarde Dr. Rafael Ferreira (IOC) apresentou o tema “Identificação de 
alvos terapêuticos para desenvolvimento de novas drogas anti-esquitossomóticas”.  

A Dra. Cristina Toscano (CPqRR) encerrou o segundo dia abordando o tema 
"Identificação de novos alvos e formulações vacinais anti-esquitossomóticas”. Em 
seguida a Coordenadora do Programa Dra. Tereza Favre apresentou a proposta para o 
15º Simpósio Internacional de Esquistossomose, com as seguintes definições: 

 

Local: Rio de janeiro 

Data: agosto de 2018 

Presidente de Honra: Naftale Katz 

Presidente do Simpósio: Tereza Favre 

Vice-Presidente do Simpósio: a definir 

Comissão Organizadora: Otávio Pieri, Silvana Thiengo, Marcelo Pelajo e Mônica 
Ammon 

Comissão Científica: a definir 

Comissão Executiva: a definir 

 

No terceiro dia de reunião, a Coordenadora do Programa Translacional de 
Esquistossomose apresentou as recomendações e metas para o próximo biênio, que 
estão discriminadas no item Recomendações do PIDE/Fiocruz para 2016-2018 que 
consta deste relatório.  

 

Por fim, foi eleito o novo Coordenador Geral do Programa Translacional de 
Esquistossomose – Roberto Sena Rocha (CPqRR) – que atuará no biênio de 2016 – 
2018. A composição da Coordenação para o período 2016-2018 está listada a seguir 
neste relatório. 
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COORDENAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE 
ESQUISTOSSOMOSE DA FIOCRUZ (PIDE): PERÍODO 2016-2018 

 

 

Coordenação 

Coordenador Geral: Roberto Sena Rocha (CPqRR/Fiocruz) 

Vice-Coordenador: Omar dos Santos Carvalho (CPqRR/Fiocruz) 

Secretaria Executiva: Roberta Lima Caldeira (CPqRR/Fiocruz) 

 

Coordenadores Regionais da Fiocruz 

Constança Simões Barbosa: Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 

Ricardo Riccio Oliveira: Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz 

Silvana Aparecida Carvalho Thiengo: Instituto Oswaldo Cruz 

Cristina Toscano Fonseca: Centro de Pesquisa René Rachou 

 

Comitê Assesor 

Carlos Eduardo Grault – ENSP/Fiocruz 

Mitermayer Galvão dos Reis – CPqGM/Fiocruz 

Naftale Katz – CPqRR/Fiocruz 

Otavio Sarmento Pieri – IOC/Fiocruz 

Paulo Zech Coelho – CPqRR/Fiocruz 

Rodrigo Corrêa de Oliveira – CPqRR/Fiocruz 

Sheila Andrade de Oliveira – CPqAM/Fiocruz 

Silvia Maria Lucena Montenegro – CPqAM/Fiocruz 

Tereza Cristina Favre - CPqRR/Fiocruz 

Zilton de Andrade – CPqGM/Fiocruz 

 

Comitê Assessor Externo 

Ana Lúcia Domingues Coutinho - UFPE/Recife 

Carlos Graeff Teixeira – PUC/Porto Alegre 

Jeann Marie da Rocha Marcelino – Responsável Técnica pelo Programa  

Esquistossomose - SVS/Ministério da Saúde 

José Roberto Machado e Silva – UERJ/Rio de Janeiro 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS PESQUISADORES/TECNOLOGISTAS PARTICIPANTES DO PIDE FIOCRUZ SOBRE ESQUISTOSSOMOSE 

TRIÊNIO 2013-2015 

Unidade Projetos 
Pesquisadores/ 

Tecnologistas 

 Publicações  Orientações Concluídas 

 Artigos Livros Capítulos  Mestrado Doutorado 

CPqAM 9 5  20 --- 1  11 3 

CPqGM 3 3  5 --- ---  --- --- 

IOC/ENSP 22 16  15 --- 1  3 3 

CPqRR 34 17  46 1 4  6 10 

          

Total 68 41  86 1 6  20 16 
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INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diretor 

Sinval Brandão 

 
 
 
 
 

Coordenador Regional 

Constança Simões Barbosa 
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PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO 

1 - Título do projeto: 

Validação de Índice Biológico para o Diagnóstico da Fibrose Hepática na 
Esquistossomose mansônica: apoio na triagem dos casos crônicos em áreas endêmicas  

2 - Investigador principal: 

Clarice Neuenschwander Lins de Morais - Grupo de Pesquisa CNPq – Imunologia e 
Biologia Molecular e Celular das Parasitoses 

(dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7879379157682638) 

3 – Colaboradores: 

Fiocruz-PE: Silvia Maria Lucena Montenegro 

UFPE: Ana Lucia Coutinho Domingues, 

Estudantes de Doutorado: Ana Virgínia Matos Sá Barreto, Elisa de Almeida Neves 
Azevedo e Anna Lígia de Castro Figueiredo. 

4 – Objetivos: 

A presente proposta de pesquisa se enquadra no Eixo Temático 2 – Doenças 
Negligenciadas – Programa Sanar. Tem como tema: Esquistossomose e Geo-
helmintíases e linha temática: Desenvolvimento e validação de testes de diagnóstico 
preditivos das formas clínicas hepatoesplênicas da esquistossomose. 

GERAL 

Validar o índice biológico – Coutinho-index – para o diagnóstico da fibrose periportal 
como apoio na triagem dos casos crônicos da esquistossomose mansônica. 

ESPECÍFICOS 

a) Dosar os níveis séricos de fosfatase alcalina de pacientes esquistossomóticos;  

b) Determinar o número de plaquetas de pacientes esquistossomóticos; 

c) Determinar o padrão de fibrose periportal nos pacientes estudados através de 
ultrassonografia; 

d) Aplicar o Coutinho-index nos pacientes selecionados para o estudo; 

e) Determinar a sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e 
negativos, razão de verossimilhança para um teste positivo (Likelihood ratio 
positivo) e para um resultado negativo (Likelihood ratio negativo) do Coutinho-
index em relação ao padrão-ouro da ultrassonografia no diagnostico da fibrose 
periportal. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

No período de abril a setembro de 2015 foram realizados 11 mutirões de 
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ultrassonografia do abdômen superior para o diagnóstico da FPP e as formas clínicas 
da esquistossomose, em nove Unidades de Saúde da Família do município de Jaboatão 
dos Guararapes, PE, localizadas em áreas de risco para transmissão da 
esquistossomose. Todas as unidades estão localizadas próximas à Lagoa do Olho 
D’Água, área cientificamente reconhecida pelo encontro de caramujos do gênero 
Biomphalaria, liberando cercarias do S. mansoni. 

No período de estudo foram realizadas um total de 445 exames de 
ultrassonografia nas unidades de saúde indicadas para o estudo. Destas, 386 (86,7%) 
indivíduos foram considerados, através dos critérios de inclusão e exclusão do estudo, 
aptos para participação da pesquisa e coleta de amostras biológicas para dosagem dos 
marcadores biológicos e virais. 

Dos 386 indivíduos selecionados para o estudo, 144 (37,3%) eram do sexo 
masculino e 242 (62,7%) do sexo feminino. Com idade média de 42,73 (± 15,2) anos. 

Através do exame de US abdominal foi diagnosticado o padrão de FPP nos pacientes, 
dos quais 22 (5,7%) foram classificados com o padrão A (ausência de FPP), 19 (4,9%) 
com padrão B (FPP duvidosa), formando o grupo 1 (A+B). No grupo 2 (C+D) foram 
identificados, 220 (57%) indivíduos com padrão C (FPP periférica) e 89 (23%) com 
padrão D (FPP central). Para o grupo 3 (E+F) foram 30 (7,8%) dos indivíduos com 
padrão E (fibrose avançada) e 6 (1,6%) com padrão F (FPP muito avançada). 

No momento, estamos realizando as analises estatísticas dos resultados. 

6 - Fonte financiadora: 

EDITAL FACEPE PPSUS 

7 – Início: 01/07/2013 Término: 31/12/2015         Duração: 30 meses 

 

1 - Título do projeto: 

Modelo de Risco para ocorrência da Esquistossomose no Município do Cabo de Santo 
Agostinho através do mapeamento dos fatores epidemiológicos, malacológicos, 
ambientais e clínicos. 

2 - Investigador principal: 

Elainne Christine de Souza Gomes (CPqAM/Fiocruz) 

3 – Colaboradores: 

Constança Simões Barbosa e Wheverton Ricardo Correia do Nascimento - 
(CPqAM/Fiocruz); Valdênia Maria Oliveira de Souza (UFPE) 
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4 – Objetivos: 

Objetivo Geral: Mapear os casos de esquistossomose no município do Cabo de Santo 
Agostinho, identificando as características epidemiológicas, malacológicas, ambientais 
e clínicas relacionadas à sua ocorrência. 

Específicos:  

a. Realizar inquérito de prevalência em escolares para identificação dos casos e 
avaliação das cargas parasitárias para S. mansoni e  geohelmintoses. 

b. Realizar inquérito malacológico para identificação das espécies de moluscos vetores 
e caracterização ambiental dos criadouros e focos de transmissão da esquistossomose. 

c. Diagnosticar, entre os pacientes parasitados, os casos de asma alérgica, sua 
frequência e seus sintomas através do questionário ISAAC; 

d. Verificar, no soro destes pacientes, os níveis de sCD23, anticorpos anti-
aeroalérgenos [Dermatophagoides pteronyssinus (Derp), Blomia tropicalis (Bt) e 
produção das citocinas (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, INF-gama e TNF-alfa) e suas associações 
com a positividade para o teste cutâneo. 

e. Construir mapas temáticos e modelos de risco mostrando a atual paisagem 
epidemiológica da esquistossomose em escolares do município em estudo com base 
na associação dos dados de prevalência, malacológicos, ambientais e imunológicos. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O município do Cabo de Santo Agostinho, situado no Litoral Sul do estado, é 
considerado um município endêmico em Pernambuco, que há décadas registra altas 
taxas de prevalência para essa parasitose. Recentemente o Programa de 
Enfrentamento às Doenças Negligenciadas (SANAR) da Secretaria Estadual de Saúde de 
Pernambuco identificou 5 localidades hiperendêmicas para esquistossomose (Ferreiro, 
São Caetano, São João, Tapogi de Baixo e Universo), que foram alvo das ações do 
SANAR, que visam reduzir este indicador de saúde. Dentro desta perspectiva, este 
estudo pretende identificar os aspectos epidemiológicos, malacológicos e 
imunológicos relacionados aos casos de esquistossomose no município do Cabo de 
Santo Agostinho, bem como construir um modelo de risco espacial para transmissão 
da esquistossomose, visando auxiliar os serviços de saúde no diagnóstico e controle 
desta doença, e a melhor compreenderem sua manifestações clínicas relacionadas a 
resposta imune do hospedeiro, protegendo assim a saúde da população. 

6 - Fonte financiadora: 

FACEPE 

7 – Início: 2015         Término: 2018         Duração: 4 anos 
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1 - Título do projeto: 

Matriz de Indicadores Ambientais e Modelagem Espacial de Risco para Transmissão da 
Esquistossomose na Cidade do Recife, Pernambuco.  

2 - Investigador principal: 

Constança Simões Barbosa  

3 – Colaboradores: 

Emilia Carolle (aluna doutorado) e Elainne Gomes (CPqAM/Fiocruz); Ricardo José 
Ferreira (UFPB); Reinaldo Santos (ENSP/Fiocruz). 

4 – Objetivos: 

Objetivo Geral: Estimar o risco potencial para transmissão da esquistossomose na 
cidade do Recife, Pernambuco.   

Objetivos Específicos  

a. Realizar inquérito parasitológico em crianças de 7 a 14 anos de idade; 

b. Investigar o itinerário dos casos até o contato com criadouros, classificando-os como 
autóctone ou não; 

c. Realizar inquérito malacológico para identificar as espécies e taxas infecção de 
moluscos transmissores da esquistossomose; 

d. Mapear os focos de transmissão de esquistossomose; 

e. Caracterizar os ambientes dos bairros do Recife com base em imagens satélite; 

f. Construir matriz de indicadores que apontem e graduem os riscos ambientais e 
epidemiológicos para transmissão da esquistossomose para cada criadouro e seu 
entorno; 

g. Construir modelo de risco para transmissão da esquistossomose no Recife com base 
em geoprocessamento. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O projeto está em fase inicial com o cálculo da amostragem das escolas e testes 
piloto para definição da busca e inclusão dos criadouros de Biomphalaria. 

6 - Fonte financiadora: 

Projeto submetido ao UNIVERSAL CNPq 2016 

7 – Início: 2015         Término: 2018         Duração: 3 anos  
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1 - Título do projeto: 

Estudo experimental da neuroesquistossomose e formas ectópicas da doença: 
associação das respostas imune, fisiopatológica e genética. 

2 - Investigador principal: 

Constança Simões Barbosa (CPqAM/Fiocruz) 

3 – Colaboradores: 

Tiago Pinheiro Vaz de Carvalho (aluno doutorado) e Elainne Christine de Souza Gomes 
(CPqAM/Fiocruz); Karina Conceição Gomes Machado de Araújo (UFSE). 

4 – Objetivos: 

Objetivo Geral: Desenvolver um modelo experimental para indução da 
neuroesquistossomose e outras formas ectópicas da esquistossomose. 

Específicos:  

a. Caracterizar as alterações neurológicas e morfológicas de camundongos infectados 
com S. mansoni. 

b. Correlacionar os danos teciduais, aspectos motores e sensitivos dos animais em 
função do tempo de infecção. 

c. Verificar os danos teciduais decorrentes de outras formas ectópicas da 
esquistossomose. 

d. Avaliar a genotoxicidade do S. mansoni induzida pelas infecções experimentais em 
camundongos. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O projeto esta em fase inicial com os testes piloto em camundongos machos com 
condições gerais e de motricidade normais. Este projeto piloto objetiva testar, avaliar, 
revisar e aprimorar os instrumentos e procedimentos da pesquisa em questão. O uso 
de camundongos machos reduz o número de animais necessários para o experimento, 
pois o ciclo estral das fêmeas pode alterar os testes comportamentais e sensitivos, 
exigindo um maior número amostral a fim de minimizar o viés causado pela alteração 
hormonal (Tanno, Bianchi et al. 2002).  

Todos os procedimentos seguirão as normas estabelecidas pela Sociedade 
Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL) e serão realizados após a 
aprovação no Comitê de Ética no Uso de Animal.  

6 - Fonte financiadora: 

FACEPE  

7 – Início: 2015         Término: 2018         Duração: 4 anos 
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1 - Título do projeto: 

Avaliação Espacial de Risco para Predição da Esquistossomose no Litoral de 
Pernambuco 

2 - Investigador principal: 

Constança Simões Barbosa (CPqAM/Fiocruz)  

3 – Colaboradores: 

Ricardo J. P. S. Guimarães (IEC); Veronica Barbosa (aluna doutorado – CPqAM/Fiocruz) 

4 – Objetivos: 

Identificar os elementos contidos no espaço que caracterizem ambientes de risco 
associados à manutenção da esquistossomose em localidades litorâneas de 
Pernambuco para predizer a expansão da doença.  

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Objetivos específicos e metodologias: 1. Identificar a positividade e intensidade de 
infecção dos casos de S mansoni através de inquérito coproscópico em toda população 
com diagnóstico pelo método de Kato Katz. 2. Identificar criadouros e focos de 
caramujos transmissores do S mansoni e determinar a taxa de infectividade por meio 
de mapeamento georreferenciado dos criadouros, caramujos por 01 ano, examinados 
por exposição à luz e diagnóstico molecular para identificar o DNA do S. mansoni. 3. 
Determinar as variáveis para estimar a ocorrência da esquistossomose na área de 
estudo – Ambientais: temporalidade, presença de caramujos, taxa de infectividade, 
índices pluviométricos, temperatura, Ph e salinidade da água, coliformes fecais; 
Saneamento: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, fluxo 
das águas pluviais; Variaveis Socioeconômicas: renda e escolaridade; Variaveis 
Comportamentais: padrões de contato com a água. 4. Modelar a distribuição espacial 
das espécies de Biomphalaria por meio do estimador de Kernel para avaliar a existência 
de aglomerados, a Krigeagem para espacializar e estimar a ocorrência das espécies e o 
MaxEnt para modelar o comportamento ecológico dos caramujos. 5. Desenvolver 
modelos para estimar a ocorrência de casos de esquistossomose usando regressão 
múltipla para avaliar a predição da ocorrência de esquistossomose. 6. Criar mapas de 
risco com as variáveis coletadas, em um SIG. O estudo pretende atualizar o quadro 
epidemiológico de área urbana e costeira de PE com transmissão da doença, para 
monitoramento e tomada de medidas que venham minimizar o impacto da 
esquistossomose nas comunidades costeiras.  

6 - Fonte financiadora:  

FACEPE 

7 – Início: 2013         Término: 2016.         Duração: 3 anos 
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1 - Título do projeto: 

Avaliação da resposta imune dos casos de asma/rinite alérgica associados à infecção 
pelo schistosoma mansoni e geohelmintíases em crianças residentes da Ilha de 
Itamaracá, Pernambuco. 

2 - Investigador principal: 

Constança Simões Barbosa 

3 – Colaboradores: 

Valdênia Maria Oliveira de Souza (UFPE); Wheverton Ricardo Nascimento (aluno 
doutorado) e Elainne Gomes (CPqAM/Fiocruz). 

4 – Objetivos: 

O objetivo geral: diagnosticar casos de asma/rinite alérgica e de infecções parasitárias 
entre crianças (5-14 anos) que residem na ilha de Itamaracá, Pernambuco, para 
conhecer o padrão da resposta imune humoral nessa população. 

Objetivos específicos: 

1. Realizar inquérito coproscópico para diagnosticar e tratar as crianças positivas para 
schistosoma mansoni e geohelmintos; 

2. Selecionar os portadores de asma alérgica para identificar e descrever os sintomas 
relacionados e sua frequência através do questionário ISAAC; 

3. Comparar os níveis plasmáticos de anticorpos específicos para helmintos [IgE e IgG4 
anti-Asc (antígeno de Ascaris lumbricoides), anti-SEA (antígeno de ovo de S. mansoni) e 
anti-SWAP (antígeno de verme adulto de S. mansoni)];  

4. Comparar a positividade do teste cutâneo entre os diferentes grupos de pacientes. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

A avaliação da resposta imune humoral, pela dosagem da IgE anti-Blomia, anti-
Asc e IgE Total, sugere que este anticorpos não influenciam na modulação da infecção 
esquistossomótica na asma e atopia. Os achados reforçam que a esquistossomose 
contribui para uma menor reatividade do teste cutâneo, bem como para amenizar os 
sintomas da asma/rinite alérgica. O estudo proporcionou, pela primeira vez, avaliar a 
associação da esquistossomose às desordens alérgicas em Pernambuco. Os resultados 
obtidos serão relevantes para a comunidade científica no aspecto imunológico e da 
relação hospedeiro-parasita e poderão fornecer subsídios para o diagnóstico e manejo 
de pacientes com asma e infectados com S. mansoni.  

6 - Fonte financiadora:  

UNIVERSAL CNPq 2012 

7 – Início: 2013         Término: 2016         Duração: 3 anos 
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1 - Título do projeto: 

Genética da fibrose Hepática na infecção Humana por Esquistossomose mansônica 

2 - Investigador principal: 

Silvia Montenegro/ Alain Dessein 

3 – Colaboradores: 

Ana Lúcia Coutinho, Angela Pontes Bandeira, Laurent Abel, Fabiana Letícia da Silva, 
Carla Mola, Valéria Pereira. 

4 – Objetivos: 

O principal objetivo deste projeto é identificar as variantes genéticas comuns que 
agravam a fibrose hepática em populações do Brasil infectadas por Schistosoma 
mansoni. 

Objetivos específicos: 

a. Estudar a associação genética via GWA (genome wide association) para 
determinação de variantes genéticos correlacionados a fibrose hepática e fenótipos 
graves em uma amostra primária; 

b. Confirmar em uma segunda amostra as associações encontradas no objetivo 1; 

c. Determinar quais destes SNPs (single-nucleotide polymorphism) identificados nos 
objetivos 1 e 2 são funcionantes e avaliar o papel dos polimorfismos e genes no 
desenvolvimento dos fenótipos severos.  

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Numa amostra primária, foram recrutados 800 brasileiros com fibrose hepática 
avançada e 800 com fibrose leve ou esquistossomóticos sem fibrose (controles), nos 
quais será realizado um estudo amplo de associação de genoma (GWA). SNPs que 
mostrarem associação significante (p< 10-7) ou sugestiva (p < 10-5) com a fibrose serão 
confirmados numa segunda amostra, semelhante à primeira amostra. 

Está sendo realizado um mapeamento mais refinado de SNPs das regiões que contêm 
os SNPs replicados na segunda amostra. Após identificação desses grupos de SNPs em 
desenquilíbrio de ligação associados com a fibrose, tentaremos identificar as variantes 
responsáveis, realizando estudos funcionais em SNPs simples ou em grupos associados 
com fibrose hepática nas duas amostras. Testaremos também se esses SNPs sao 
também associados com hipertensão arterial pulmonar (HAP). No final deste projeto 
temos a intenção de identificar vários SNPs em vários genes que agravam a fibrose e 
HAP na esquistossomose mansônica. 

6 - Fonte financiadora: ANR/Facepe 

7 – Início: .2012      Término: .2016       Duração: .04. 
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1 - Título do projeto: 

Avaliação biológica de inéditos compostos heterocíclicos na esquistossomose 
mansônica. 

2 - Investigador principal: 

Sheilla Andrade de Oliveira 

3 – Colaboradores: 

Fiocruz-PE: Fábio André Brayner dos Santos, Luiz Carlos Alves e Valeria Pereira 

UFPE: Ana Cristina Lima Leite 

Estudantes de Doutorado: Miria de Oliveira Barbosa, Carlos André Laranjeira Miranda 
Filho, Arsênio Rodrigues de Oliveira e Veruska Cíntia Alexandrino de Souza. 

4 – Objetivos: 

O objetivo principal desse trabalho é verificar o potencial terapêutico de novos 
compostos heterocíclicos como candidatos a fármacos esquistossomicidas. 

Específicos: 

a. Determinar a citotoxicidade dos compostos; 

b. Avaliar in vitro a atividade das moléculas frente a forma adulta do S. mansoni; 

c. Avaliar as alterações ultraestruturais induzidas pelos compostos no verme adulto do 
Schistomoma mansoni; 

d. Avaliação da suscetibilidade in vivo de vermes adultos de S. mansoni frente aos 
compostos heterocíclicos. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O projeto teve início no ano de 2014 com uma triagem inicial dos compostos, 
onde os mesmo foram submetidos aos testes de citotoxicidade. Sendo feito isto, 
prosseguimos com os experimentos e os submetemos aos testes in vitro de vermes 
adultos de Schistosoma mansoni para a triagem inicial de compostos promissores 

 uma análise 

sequência e com conhecimento do potencial terapêutico in vitro dessas moléculas, 
podemos submete-las à outras análise como a microscopia eletrônica de varredura e 
de transmissão. Tendo feito isso, podemos planejar e articular como será realizada os 
ensaios in vivo de pelo menos duas moléculas com elevado efeito esquistossomicida 
para vermes adultos.  

6 - Fonte financiadora: 

FIOCRUZ/FACEPE e CNPq 

7 – Início: 01/01/2014        Término: 31/12/2018         Duração: 48 meses 
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1 - Título do projeto: 

Avaliação do potencial terapêutico e das vias de ativação de monócitos em modelo 
crônico e experimental de esquistossomose 

2 - Investigador principal: 

Sheilla Andrade de Oliveira 

3 – Colaboradores: 

Fiocruz-PE: Regina Célia Bressan Queiroz Figueiredo e  Danielle Maria Nascimento 
Moura. 

Immunopathogenesis section, Laboratory of parasitic diseases, National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases. Bathesda, USA: Thiago de Almeida Pereira 

Fiocruz-RJ: Patrícia Torres Bozza e Ligia de Almeida Paiva Costa 

UFPE: Maria Carolina Accioly Brelaz de Castro 

Estudante de Doutorado: Veruska Cintia Alexandrino de Souza 

4 – Objetivos: 

Geral: O estudo tem como objetivo geral Avaliar o potencial terapêutico de monócitos 
obtidos de medula óssea e as vias de ativação dos macrófagos no reparo hepático em 
modelo murino crônico de esquistossomose 

Específicos: 

a. Investigar o potencial terapêutico do transplante de monócitos em modelo 
parasitário de lesão hepática 

b. Verificar a capacidade migratória dos monócitos para lesão do fígado: 

c. Avaliar a ativação das células estreladas no tecido hepático dos animais com lesão 
crônica de fígado após terapia: 

d. Identificar e quantificar reguladores da fibrogênese hepática e das vias de ativação 
de macrófagos após o transplante de células monocíticas; 

e. Caracterizar os perfis de ativação de monócitos M1 e M2 no fígado dos animais 
submetidos à terapia. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O projeto teve início em abril de 2013 e encontra-se em andamento, com prazo 
para ser finalizado em março de 2017. 

6 - Fonte financiadora: 

Edital PROEP FACEPE/FIOCRUZ-PE; CNPq 

7 – Início: 01/02/2016         Término: 31/01/2019         Duração: 36 meses 

javascript:abreDetalhe('K4704159J7','Ligia_de_Almeida_Paiva_Costa',294331)
javascript:abreDetalhe('K4556073D5','Maria_Carolina_Accioly_Brelaz_de_Castro',1098057)
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA – CPqAM 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 2013-2015:  

Artigos publicados 

Azevedo CM, Souza BSF, Oliveira AS, Paredes BD, Barreto ES, Neto HA, Santos RR; 
Soares MBP. Bone marrow-derived cells migrate to the liver and contribute to the 
generation of different cell types in chronic Schistosoma mansoni infection. 
Experimental Parasitology, v. 159, p. 29-36. 2015. 

Barbosa CS, Santos RS, Gomes E, Araújo K, Albuquerque J, Melo F, Brasileiro D, 
Barreto M, Leal-Neto O, Barbosa VS, Correia W, Guimarães RJPS. Epidemiologia da 
esquistossomose no litoral de Pernambuco. Revista de Patologia Tropical, v. 43, p. 
436-445. 2015. 

Barbosa CS, Souza ATOF, Leal-Neto OB, Gomes ECS, Araújo KCGM, Guimarães RJPS. 
Turismo de risco para esquistossomose mansônica em porto de galinhas, estado de 
pernambuco, brasil. Rev Pan-Amazônica de Saúde (online), v. 6, p. 51-58. 2015.  

Barbosa VS, Guimarães RJPS, Loyo RM, Marcelino S, Barbosa CS. First report of 
schistosomiasis on serrambi beach, ipojuca, state of pernambuco. Rev Soc Bras Med 
Trop, v. 48, p. 780-782. 2015. 

Leal-Neto O, Loyo R, Albuquerque J, Perazzo J, Barbosa V, Barbosa CS. Using mobile 
technology to conduct epidemiological investigations. Rev Soc Med Trop (impresso), 
v. 48, p.  105-107. 2015. 

Leite LAC, Pimenta Filho AA, Ferreira RCS, Fonseca CSM, Santos BS, Montenegro 
SML, Lopes EPA, Domingues ALC, Owen JS, Lima VLM. Splenectomy Improves 
Hemostatic and Liver Functions in Hepatosplenic Schistosomiasis Mansoni. Plos One, 
v. 10, p. e0135370. 2015. 

Mendonça A, Feitosa AP, Veras D, Matos-Rocha T, Cavalcanti MS, Barbosa CS, 
Brayner F, Alves L. The susceptibility of recent isolates of schistosoma mansoni to 
praziquantel. Rev Inst Med Trop São Paulo, v. 58, p. 1-6. 2015. 

Oliveira JF, Silva AL, Almeida-Junior ASA, Santiago EF, Oliveira AS, Silva VBR, Silva AC, 
Barros AF, Pereira VRA, Pitta IR, Lima MCA. Synthesis and Evaluation of the 
Schistosomicidal and Trypanocidal Properties of Thioxo-Imidazolidines and 
Thiazolidin-2,4-Diones. British Journal Of Pharmaceutical Research, V. 7, P. 386-400. 
2015. 

Teodósio V, Nascimento W, Nóbrega C, Melo T, Araujo G, Fernandes ES, Gonçales J, 
Medeiros D, Barbosa CS, Souza V. Investigation of the positivity profile for the skin 
prick test in children infected with parasites in the metropolitan region of 
Pernambuco, Brazil. The World Allergy Organization Journal, v. 8, p. a241. 2015. 

Barbosa CS, Barbosa VS, Nascimento WC, Pieri O, Araujo KCGM. Study of the snail 
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intermediate hosts for Schistosoma mansoni on Itamaracá island in northeast Brazil: 
spatial displacement of Biomphalaria glabrata by Biomphalaria straminea. 
Geospatial health, v. 8, p. 345-351. 2014. 

Ferreira RCS, Montenegro SML, Domingues ALC, Bandeira A, Silveira CA, Leite LAC, 
Pereira C, Fernandes I, Mertens A, Almeida, M. TGF beta and IL13 in schistosomiasis 
mansoni associated pulmonary arterial hypertension, a descriptive study with 
comparative groups. BMC Infectious Diseases (Online), v. 14, p. 282. 2014. 

Gomes ECS, Leal-Neto OB, Oliveira FJ, Campos JV, Souza-Santos R, Barbosa CS. Risk 
analysis for occurrences of schistosomiasis in the coastal area of porto de galinhas, 
pernambuco, brazil. BMC infectious diseases (online), v. 14, p. 101. 2014. 

Silva A, Oliveira S, Oliveira J, Santiago E, Júnior A, Jacobi I, Peixoto C, Rocha V, Soares 
M, Pitta I, Lima M. Tegumental Changes in Adult Schistosoma mansoni Induced by a 
New Imidazolidinic Derivative. British Journal of Pharmaceutical Research, v. 4, p. 
1988-2005, 2014. 

Leal-Neto OB, Albuquerque CM, Albuquerque J, Barbosa CS. The schisto track: a 
system for gathering and monitoring epidemiological surveys by connecting 
geographical information systems in real time. Jmir mHealth and uHealth, v. 2, p. 
e10-15. 2014. 

Albuquerque J, Bocanegra S, Ferrer-Saval J, Codina DI, Souza MAA, Souza-Santos R, 
Barbosa CS. A two years simulation using a real data cellular automaton. A predictive 
case study with the schistosomiasis expansion process along the coastline of Brazil. 
Systema: connecting matter, life, culture and technology, v. 1, p. 83-99. 2013. 

Barbosa CS, Barbosa VS, Melo FL, Melo MSB, Bezerra L, Campos JV, Rodrigues BX, 
Nascimento WC, Gomes ES, Leal-Neto O, Domingues AL. Casos autoctones de 
esquistossomose mansonica em criancas de Recife, PE. Rev Saúde Pública, v. 47, p. 
684-690. 2013. 

Duarte HO, Droguett EL, Moura MC, Gomes ECS, Barbosa CS, Barbosa V, Araujo M. 
An ecological model for quantitative risk assessment for schistosomiasis: the case of 
a patchy environment in the coastal tropical area of northeastern Brazil.  Risk 
Analysis, v. 13, p. n/a-n/a. 2013. 

Leal-Neto OB, Gomes ECS, Oliveira-Junior FJM, Andrade R, Reis DL, Souza-Santos R, 
Bocanegra S, Barbosa CS. Biological and environmental factors associated with risk 
of schistosomiasis mansoni transmission in Porto de Galinhas, Pernambuco state, 
Brazil. Cad Saúde Pública, v. 29, p. 357-367. 2013. 

Santiago EDF, Oliveira AS, Oliveira-Filho GB, Moreira DRM, Gomes PAT, Silva AL, 
Barros AF, Silva AC, Santos TAR, Pereira VRA, Goncalves GGA, Brayner FA, Alves LC, 
Wanderley AG, Leite ACL. Evaluation of the Anti-Schistosoma mansoni Activity of 
Thiosemicarbazones and Thiazoles. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 
(Online), v. 58, p. 352-363. 2013. 
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Van-Lume DSM, Albuquerque MFPM, Souza AI, Domingues ALC, Lopes EPA, Morais 
CNL, Montenegro SML. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis 
C: systematic review. Revista de Saúde Pública (Impresso), 47: 414-424, 2013. 

Outras produções: Livros e capítulos de livro  

Oliveira SA and Souza VCA. Tropical Diseases: Immunological and Molecular Tools 
Applied to the Epidemiology and Control, Capítulo 5, Section 1, p. 6-87. 
Schistosomiasis Mansoni Diagnosis: Current Status and Perspectives. 2015.  

Figueiredo AL and Montenegro SML. Tropical Diseases: Immunological and 
Molecular Tools Applied to the Epidemiology and Control, Capítulo 5. Section 2, p. 6-
87. Schistosomiasis Mansoni Diagnosis: Current Status and Perspectives. 2015. 

Azevedo EAN, Oliveira SAV and Morais CNL. Tropical Diseases: Immunological and 
Molecular Tools Applied to the Epidemiology and Control, Capítulo 5, Section 3. p. 6-
87. Schistosomiasis Mansoni Diagnosis: Current Status and Perspectives. 2015.  

Domingues ALC. Tropical Diseases: Immunological and Molecular Tools Applied to 
the Epidemiology and Control, Capítulo 5. Section 4. p. 6-87. Schistosomiasis 
Mansoni Diagnosis: Current Status and Perspectives. 2015. 

Outras produções: Dissertações e teses defendidas  

Carlos André Laranjeira Miranda Filho. Estudo do potencial terapêutico de novos 
fármacos na atividade esquistossomicida. Dissertação (Mestrado em Biociências e 
Biotecnologia em Saúde) – CpqAM/Fiocruz, Fundação de Amparo à Ciência e 
Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Sheilla Andrade de Oliveira, 
2015. 

Fabiana Letícia da Silva. Avaliação do papel da resposta Th17 de camundongos 
amamentados em mães infectadas pelo Schistosoma mansoni, frente ao antígeno 
heterólogo Ovalbumina. Tese (Doutorado em Medicina Tropical) - UFPE, Fundação 
de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientadora: Clarice 
Neuenschwander Lins de Morais. 2015. 

Louisiana Quinino. O Programa de Controle da Esquistossomose em Pernambuco: 
Uma Pesquisa Avaliativa. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - CPqAM. Orientador: 
Constança Simões Barbosa. 2015. 

Sávio Augusto Vieira de Oliveira. Produção de proteínas recombinantes de 
Schistosoma mansoni com potencial para o desenvolvimento de abordagens 
diagnósticas. Dissertação (Mestrado em Biociências e Biotecnologia em Saúde) – 
CpqAM/Fiocruz. Orientadora: Clarice Neuenschwander Lins de Morais. 2015. 

Virginia Fernando. Óbitos por Esquistossomose na Cidade do Recife, Pernambuco: 
Um estudo sobre o itinerário terapêutico. Dissertação (Mestrado em Saúde Publica) 
- CPqAM/Fiocruz. Orientadora: Constança Simões Barbosa. 2015. 
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Anna Lígia de Castro Figueiredo. Avaliação do papel do receptor antagonista de IL-
13 (IL-13Rα2) e sua relação com os graus de fibrose hepática na Esquistossomose 
Mansônica. Dissertação (Mestrado em Biociências e Biotecnologia em Saúde) – 
CpqAM/Fiocruz, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de 
Pernambuco. Orientadora: Clarice Neuenschwander Lins de Morais, Coorientador: 
Silvia Maria Lucena Montenegro. 2014. 

Antônio Sérgio Alves de Almeida Júnior. Síntese, caracterização estrutural e 
avaliação da atividade esquistossomicida de imidazolidinas dissubstituídas. 
Dissertação (Mestrado em Inovação Terapêutica) - Universidade Federal de 
Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de 
Pernambuco. Coorientadora: Sheilla Andrade de Oliveira. 2014. 

Onicio Leal Neto. Validação de Tecnologia Móvel como uma Nova Abordagem na 
Operacionalização de Inquéritos Epidemiológicos. Dissertação (Mestrado em Saúde 
Pública) - CPqAM/Fiocruz. Orientadora: Constança Simões Barbosa. 2014. 

Ana Virgínia Matos Sá Barreto. Associação entre marcadores biológicos com os 
graus de fibrose hepática na esquistossomose mansônica. Dissertação (Mestrado 
em Saúde Publica) – CpqAM/Fiocruz - CAPES. Orientadora: Clarice Neuenschwander 
Lins de Morais. 2013. 

Daniele Silva de Moraes Van-Lume. Avaliação do perfil da resposta imune de células 
T regulatórias na hepatite C, esquistossomose e coinfecção. Tese (Doutorado em 
Saúde Pública) – CPqAM/Fiocruz. Orientadora: Silvia Maria Lucena Montenegro, 
Coorientador: Clarice Neuenschwander Lins de Morais. 2013. 

Jamerson Ferreira de Oliveira. Síntese e avaliação da atividade esquistosomicida de 
novos derivados indólicos-tiazolidínicos-3,5-dissubstituídos. Dissertação (Mestrado 
em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de 
Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Coorientadora: Sheilla 
Andrade de Oliveira. 2013. 

Leônidas Moreira do Valle Neto. Associação dos polimorfismos da região promotora 
de genes de citocinas pró e antiinflamatóras em pacientes com hipertensão arterial 
pulmonar esquistossomótica. Dissertação (Mestrado em Ciencias da Saude) - 
Universidade de Pernambuco. Coorientadora: Sheilla Andrade de Oliveira. 2013. 

Veruska Cintia Alexandrino de Souza. Avaliação do potencial terapêutico de células 
CD11b+ em modelo experimental de lesão hepática crônica. Dissertação (Mestrado 
em Biociência Animal) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Fundação de 
Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Coorientadora: Sheilla 
Andrade de Oliveira. 2013. 

Outras produções: Cursos ministrados  

Estágio em técnica malacológica para dissecção de caramujos do Gênero 
Biomphalaria e identificação de espécies transmissoras da esquistossomose mansoni 
– SRE/CPqAM/Fiocruz. Período: 01 a 12/04/2013 (80 horas). Público alvo: Alunas da 



28 
 

UFAL. Local: CPqAM – Ficoruz. Total de participantes: 02 alunos. Coordenadora: Drª 
Constança Simões Barbosa. 

Curso de capacitação para o diagnóstico parasitológico da esquistossomose no 
estado do Ceará. Período: 22 a 26/04/2013 (40 horas). Público alvo: Farmacêuticos 
Bioquímicos e Analistas Clínicos do estado do Ceará. Local: Fortaleza-CE. Total de 
participantes: 14 alunos. Coordenadora: Drª Constança Simões Barbosa. Ministrante: 
Barnabé José Tabosa 

Treinamento básico em terra view para rotinas em epidemiologia – 
SRE/CPqAM/Fiocruz. Período: 26 a 28/06/2013 (20 horas). Público alvo: Servidores 
e colaboradores do programa Sanar/ Secretaria Estadual de Saúde de Recife - PE. 
Local: CPqAM – Ficoruz. Total de participantes: 12 alunos. Coordenadora: Drª 
Constança Simões Barbosa. 

Treinamento para o diagnóstico parasitológico através das técnicas de Kato-Katz e 
Hoffman, Pons e Janer – SRE/CPqAM/Fiocruz. Período: 07 a 14/05/2013 (40 horas). 
Público alvo: Alunos do Centro acadêmico de Vitória – CAV/UFPE. Local: CPqAM – 
Ficoruz. Total de participantes: 8 alunos. Coordenadora: Drª Constança Simões 
Barbosa. 

Curso em aperfeiçoamento em leitura de Lâminas de Kato-Katz – 
SRE/CPqAM/Fiocruz. Período: 24 a 28/03/2014 (40 horas). Público alvo: 
microscopista do laboratório municipal de Ipojuca - PE. Local: CPqAM – Ficoruz. 
Total de participantes: 1 aluno. Coordenadora: Drª Constança Simões Barbosa. 

Curso em técnicas malacológicas para o diagnóstico da esquistossomose – 
SRE/CPqAM/Fiocruz. Período: 11 a 15/08/2014 (40 horas). Público alvo: alunos da 
Faculdade Francineti do Recife – FAFIRE. Local: CPqAM – Ficoruz. Total de 
participantes: 3 alunos. Coordenadora: Drª Constança Simões Barbosa. 

Curso em técnicas parasitológicas para o diagnóstico da esquistossomose – 
SRE/CPqAM/Fiocruz. Período: 18 a 29/08/2014 (40 horas). Público alvo: Alunos do 
Centro acadêmico de Vitória – CAV/UFPE. Local: CPqAM – Ficoruz. Total de 
participantes: 11 alunos. Coordenadora: Drª Constança Simões Barbosa. 

Capacitação geral em esquistossomose com ênfase em técnicas malacológicas – 
SRE/CPqAM/Fiocruz. Período: 03 a 28/11/2014 (160 horas). Público alvo: Aluna da 
Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. Local: CPqAM – Ficoruz. Total de 
participantes: 1 aluno. Coordenadora: Drª Constança Simões Barbosa. 

Curso de identificação da espécie do hospedeiro transmissor da esquistossomose – 
SRE/CPqAM/Fiocruz. Período: 15 a 22/06/2015 (40 horas). Público alvo: Residentes 
do Programa de Saúde Coletiva do IMIP. Local: CPqAM – Ficoruz. Total de 
participantes: 11 alunos. Coordenadora: Drª Constança Simões Barbosa. 

I Curso de Atualização em Gestão do Programa da Esquistossomose – CPqAM / 
Fiocruz. Período: 14 a 18/09/2015 (40 horas). Público alvo: Servidores e 
colaboradores da secretaria municipal do Cabo de Santo Agostinho, Recife, Ipojuca (I 
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GERES) e da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Local: CPqAM – Fiocruz. 
Total de participantes: 18 alunos. Coordenadora: Drª Constança Simões Barbosa. 

II I Curso de Atualização em Gestão do Programa da Esquistossomose – CPqAM / 
Fiocruz.  Período: 19 a 23/10/2015 (40 horas). Público alvo: Servidores e 
colaboradores da secretaria municipal de Araçoiaba, Igarassu, Itamaracá, 
Itapissuma, Recife, Camaragibe, Olinda (I GERES) e Vitória de Santo Antão e da 
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Local: CPqAM – Ficoruz. Total de 
participantes: 15 alunos. Coordenadora: Drª Constança Simões Barbosa. 

III I Curso de Atualização em Gestão do Programa da Esquistossomose – CPqAM / 
Fiocruz. Período: 14 a 18/12/2015 (40 horas). Público alvo: Servidores e 
colaboradores da I GERES, alunos residentes em saúde coletiva e apoiadores do 
projeto SANAR-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco). Local: CPqAM – 
Ficoruz. Total de participantes: 14 alunos. Coordenadora: Drª Constança Simões 
Barbosa. 
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PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO – CPqGM 

1 - Título do projeto: 

Tratamento Recorrente: efeito sobre a estrutura populacional rural e urbana de 
S. mansoni. 

2 - Investigador principal: 

Mitermayer Galvão dos Reis 

3 – Colaboradores: 

Cláudio Roberto, Eliana Reis, Jackson Costa, Luciano Kalabric Silva, Lúcio Macedo 

Barbosa, Ronald Blanton, Theomira Carmo. 

4 – Objetivos: 

1. Avaliar a estrutura genética do S. mansoni em duas populações humanas rurais e 
uma população humana urbana do estado da Bahia 

2. Descrever as características epidemiológicas das populações humanas em duas 
comunidades rurais no município de Ubaíra no estado da Bahia e no bairro do 
subúrbio ferroviário da cidade de Salvador no estado da Bahia. 

3. Determinar as características genéticas das populações de S. mansoni em duas 
comunidades rurais no município de Ubaíra no estado da Bahia e no bairro do 
subúrbio ferroviário da cidade de Salvador no estado da Bahia. 

4. Descrever a estrutura genética das populações do S. mansoni antes e após o 
tratamento com praziquantel. 

5. Verificar a existência de associação entre padrões de estrutura genética do 
S. mansoni e dados demográficos dos hospedeiros. 

6. Descrever a origem da recuperação das infecções após repetidas doses de 
tratamento. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O principal resultado obtido a partir desta bolsa de doutorado foi a confecção da tese 
de intitulada “Avaliação da estrutura populacional do Schistosoma mansoni em duas 
comunidades rurais e em uma localidade urbana”, que foi defendida no dia 3 de 
dezembro de 2013. Nesta tese foram produzidos quatro manuscritos, sendo dois já 
publicados, um submetido a publicação e o outro em desenvolvimento. 

6 - Fonte financiadora:  

NIH 

7 – Início: 2009       Término: 2014         Duração: 5 anos. 
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1 - Título do projeto: 

Perfil das células T natural killer (tnk) de indivíduos asmáticos frente a antígeno de 
Schistosoma mansoni 

2 - Investigador principal: 

Ricardo Riccio Oliveira 

3 – Colaboradores: 

Maria Ilma Araujo; Álvaro Augusto Souza da Cruz Filho; Joanemile Pacheco de 
Figueiredo; Yuri Tabajara; Bruna Oliveira. 

4 – Objetivos: 

Em indivíduos com asma persistente leve ou grave, avaliar: 

1. A frequência de células iNKT em células mononucleares de sangue periférico; 

2. A expressão de moléculas coestimulatórias (CD28, PD-1 e CD40L), regulatórias 
(CD25, FOXP3 e CTLA-4) e de ativação (CD69) em células iNKT na presença de 
tetrâmero CD1d ligado a αGalCer ou ao SEA; 

3. A expressão intracelular de citocinas do perfil Th2 (IL-4 e IL-13), Th1 (IFN-
(IL-17A) e regulatório (IL-10) em células iNKT na presença de tetrâmero CD1d ligado a 
αGalCer ou ao SEA. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

A etapa de coleta de amostras foi finalizada. Foram incluídos 24 voluntários, sendo 14 
indivíduos asmáticos (07 acometidos com asma intermitente leve e 07 com asma 
grave) atendidos pelo Núcleo de Excelência em Asma da Universidade Federal da Bahia 
(ProAr-UFBA), além de 10 voluntários não asmáticos, sem outras doenças crônicas. 

Os resultados estão sendo analisados para posterior publicação. 

6 - Fonte financiadora:  

CNPq-UNIVERSAL 

7 – Início: 2013       Término: 2016         Duração: 3 anos. 
 

1 - Título do projeto: 

Caracterização da resposta imune a antígenos vacinais, do estado nutricional e da 
qualidade de vida de indivíduos resistentes à esquistossomose 

2 - Investigador principal: 

Ricardo Riccio Oliveira 

3 – Colaboradores: 

Luciana Santos Cardoso; Zilton de Araujo Andraade; Maria Ilma Araujo; Márcia Maria 



33 
 

de Souza; Robson da Paixão de Souza; Ane Caroline Casaes; Yuri Tabajara. 

4 – Objetivos: 

Em indivíduos resistentes à infecção pelo S. mansoni, avaliar: 

1. A frequência de coinfecção por helmintos e a carga parasitária dos mesmos; 

2. Influência de fatores socioeconômicos, demográficos, exposição, estado nutricional 
e qualidade de vida (SF-36) na aquisição da infecção. 

3. Os níveis das citocinas IL-5, IL-9, IL-33, IFN-y e IL-10 em sobrenadante de cultura de 
CMSP estimuladas com os antígenos do S. mansoni SWAP, SEA, Sm29 e Sm22.6; 

4. As populações de linfócitos TCD4+ e TCD8+ ativadas e de memória (CD28, CD40L, 
CD62L, CD27, CD45RA, CD45RB, CCR7) e regulatória (CD25, CTLA-4, E FoxP3) em 
resposta aos antígenos do S. mansoni; 

5. Expressão intracelular das citocinas IL-10, IFN- -5 nos linfócitos TCD4+ e TCD8+ 
em resposta aos antígenos do S. mansoni; 

6. O perfil dos linfócitos B em resposta aos antígenos do S. mansoni através da 
expressão de CD5, CD19, CD24, CD27, CD38, FoxP3 e IL-10; 

7. Níveis séricos de IgE total e de IgE e IgG4 específicos para os antígenos do S. 
mansoni SWAP, SEA, Sm29 e Sm22.6. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

A etapa de coleta de amostras foi finalizada. Nessa etapa foram selecionados 45 
indivíduos com baixa carga parasitária (≤ 99 opg/fezes) denominados neste estudo 
como resistentes e 39 indivíduos com alta carga parasitária (≥ 200 opg/fezes), 
denominados neste estudo como susceptíveis. 

Os resultados estão sendo analisados para posterior publicação. 

6 - Fonte financiadora:  

FAPESB 

7 – Início: 2013       Término: 2016         Duração: 3 anos. 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA – CPqGM 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 2013-2015:  

Artigos publicados 

Blanton RE, Barbosa LM, Reis EA, Carmo TM, dos Santos CRA, Costa JM, AMINU PT, 
Blank WA, Reis RB, Guimarães IC, Silva LK, Reis MG. The Relative Contribution of 
Immigration or Local Increase for Persistence of Urban Schistosomiasis in Salvador, 
Bahia, Brazil. PLoS Neglected Tropical Diseases (on line), v. 9, p. e0003521-3535. 
2015. 

Ponce-Terashima R, Koskey AM, Reis MG, McLellan SL, Blanton RE. Sources and 
Distribution of Surface Water Fecal Contamination and Prevalence of 
Schistosomiasis in a Brazilian Village. PLoS Neglected Tropical Diseases (on line), v. 8, 
p. 1-10. 2014. 

Barbosa LM, Silva LK, Reis EA, Azevedo TM, Costa JM, Blank WA, Reis MG, Blanton 
RE. Characteristics of the Human Host Have Little Influence on Which Local 
Schistosoma mansoni Populations Are Acquired. PLoS Neglected Tropical Diseases 
(on line), v.7, p. e2572. 2013. 

Cardoso LS, Barreto ASR, Fernandes JS, Oliveira RR, Souza RP, Carvalho EM, Araújo 
MI. Impaired Lymphocyte Profile in Schistosomiasis Patients with Periportal Fibrosis. 
Clinical & Developmental Immunology (print), v. 2013, p. 1-8. 2013. 

Lima LM, Santos SB, Oliveira RR, Cardoso LS, Oliveira SC, Góes AM, Loukas A, 
Carvalho EM, Araújo MI. Schistosoma Antigens Downmodulate the in vitro 
Inflammatory Response in Individuals Infected with Human T Cell Lymphotropic 
Virus Type 1. Neuroimmunomodulation (basel), v. 20, p. 233-238. 2013. 

Outras produções  

Apresentação no World Health Interest Group do Center for Global Health and 
Diseases - Case Western Reserve University. 2013. 

  

http://lattes.cnpq.br/8346643694957271
http://lattes.cnpq.br/7108237138103109
http://lattes.cnpq.br/5294515565210716
http://lattes.cnpq.br/9802863198135267
http://lattes.cnpq.br/8346643694957271
http://lattes.cnpq.br/7108237138103109
http://lattes.cnpq.br/9802863198135267
http://lattes.cnpq.br/5294515565210716
http://lattes.cnpq.br/8346643694957271
http://lattes.cnpq.br/8346643694957271
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PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO – IOC 

 

1 - Título do projeto: 

Avaliação da malacofauna límnica em áreas de influência de grandes 
empreendimentos hídricos, com ênfase nas espécies exóticas e naquelas de 
importância médico-veterinária 

2 - Investigador principal: 

Monica Ammon Fernandez 

3 – Colaboradores: 

Silvana Carvalho Thiengo, Aline Carvalho de Mattos, Elisangêla Feitosa da Silva, Lângia 
Colli Montresor, Marta Chagas Pinto, Paulo César dos Santos 

4 – Objetivos: 

a) Avaliar a dispersão de moluscos límnicos, com ênfase nas espécies de importância 
médica, além das exóticas, em áreas impactadas por grandes empreendimentos, 
visando principalmente fornecer subsídios a medidas de controle desses moluscos. 

b) Verificar a suscetibilidade das populações de vetores obtidas nestas áreas ao 
Schistosoma mansoni. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O levantamento da malacofauna límnica em áreas impactadas, principalmente 
por hidrelétricas, é uma das linhas de pesquisa do Laboratório de Malacologia do 
Instituto Oswaldo Cruz. Desde 1996 o LAMBAL/IOC vem realizando o levantamento da 
malacofauna e da helmintofauna associada, com ênfase nas espécies transmissoras da 
esquistossomose, em áreas de influência de oito usinas hidrelétricas do país, nos 
estados de Goiás (UHE Serra da Mesa, UHE Cana Brava e UHE Cachoeira Dourada), 
Minas Gerais (UHE Simplício Queda Única e UHE Batalha), Tocantins (UHE São Salvador 
e UHE Peixe) e Mato Grosso (APM Manso). Além destas usinas, nos últimos três anos a 
equipe realizou o levantamento da malacofauna límnica em regiões que serão 
afetadas pela transposição do rio São Francisco, no eixo norte, envolvendo pesquisas 
na Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os resultados destas 
pesquisas têm gerado publicações, tese, dissertação e monografias, fomentado o 
acervo da Coleção de Moluscos do IOC, incrementado colaborações interlaboratoriais 
e interinstitucionais e, paralelamente, promovido a conscientização da população 
sobre a esquistossomose através de palestras e elaboração de material didático 
(folders e cartilhas). Até 2015 foi realizado o monitoramento da malacofauna na área 
da UHE Serra da Mesa e nos próximos dois anos estão previstas coletas na área do rio 
São Marcos (UHE Batalha) entre os estados de Goiás e Minas Gerais. 
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6 - Fontes financiadoras: 

Fiocruz/MS; Fundo Nacional de Saúde/MS; Cidisem; Tractebel Energia;Furnas-
Eletrobras; Enerpeixe SA 

7 – Início: ...1996...................         Término: ....2018.............. Duração: 22 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Pesquisa de larvas de helmintos de importância médico-veterinária em moluscos, 
com ênfase em Schistosoma mansoni e Angiostrongylus spp e estudo 
multidisciplinar da interação molusco-helminto, enquanto Referência Nacional para 
o Ministério da Saúde 

2 - Investigador principal: 

Monica Ammon Fernandez, Silvana C. Thiengo 

3 – Colaboradores: 

Suzete Gomes, Lângia Colli Montresor, Aline Carvalho de Mattos, Elisangêla Feitosa 
da Silva Marta Chagas Pinto, Paulo César dos Santos 

4 – Objetivos: 

Identificar larvas de trematódeos e de nematódeos de importância médico-
veterinária em moluscos, com ênfase em Schistosoma mansoni e Angiostrongylus 
spp., assim como proceder ao estudo multidisciplinar dessa interação, visando 
tanto à prestação de serviços ao Ministério da Saúde, quanto contribuir para o 
conhecimento nessa área. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

A identificação de larvas de helmintos em moluscos e o estudo da relação molusco-
helminto faz parte da história científica do Laboratório de Malacologia do Instituto 
Oswaldo Cruz (LABMAL/IOC) desde a sua criação na década de 1970 (Paraense 
1949, 1965, 1975, 2001; Paraense & Corrêa 1973, 1982; Fernandez & Thiengo, 
2010; Thiengo et al. 2001, 2010, 2013, entre outras publicações). A experiência 
adquirida ao longo de quase cinco décadas, fez com que o LABMAL, desde 2005, 
fosse habilitado pelo Ministério da Saúde como Referência Nacional em 
Esquistossomose- Malacologia.  

A formação de recursos humanos em Malacologia médica e sistemática tem sido 
também priorizada, seja através de treinamento supervisionado no laboratório, seja 
ministrando cursos para profissionais da SVS em todo o Brasil. 

No período de 2013 a 2015, além de prestação de serviços na identificação de 
moluscos e de larvas de helmintos de importância médico-veterinária, assessoria a 
orgãos governamentais de saúde e ambiente, palestras em eventos nacionais e do 
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exterior, formação de recursos humanos em malacologia médica e elaboração de 
material didático-científico, encontram-se também artigos científicos (vide 
publicações, aqui restritas aos transmissores da esquistossomose). 

6 - Fontes financiadoras: 

Fiocruz/MS;SVS/MS 

7 – Início: ...1970...................         Término:  Processo contínuo         

 

1 - Título do projeto: 

Taxonomia de Gastrópodes Continentais da Região Neotropical 

2 - Investigador principal: 

Silvana Carvalho Thiengo 

3 – Colaboradores: 

Suzete Gomes; Monica Ammon Fernandez, Lângia C. Montresor, Aline Carvalho 
de Mattos, Elisangêla Feitosa da Silva, Marta Chagas Pinto, Paulo César dos 
Santos, Aline Gondat Schilithz. 

4 – Objetivos: 

Realizar o diagnóstico morfológico e molecular de gastrópodes límnicos 
neotropicais, contribuindo para a clarificação da taxonomia e da filogenia desses 
moluscos. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

A sistemática e taxonomia de várias famílias de gastrópodes límnicos neotropicais 
ainda possuem grandes lacunas de conhecimento principalmente porque a 
grande maioria das espécies foi descrita com base apenas em caracteres 
conquiliológicos. Outro gargalo é o reduzido número de especialistas na área, 
legitimando o engajamento da equipe na formação de recursos humanos, focada 
na taxonomia de gastrópodes límnicos, uma das principais linhas de pesquisa do 
Laboratório. A contribuição da equipe para esta área do conhecimento tem sido 
relevante, tanto para o conhecimento dos moluscos vetores de helmintoses, 
quanto para o de nossa biodiversidade, estando a equipe também fortemente 
comprometida com a proteção e conservação de nossa malacofauna.  No período 
analisado a equipe publicou artigos, capítulos de livro e participou de reuniões 
técnicas nas esferas Estadual e Federal.  (vide publicações aqui restritas à área de 
vetores da esquistossomose). 

6 - Fontes financiadoras: Fiocruz/MS; NSF/USA 

7 – Início: .....         Término: .........         Duração: .......... Processo contínuo 
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1 - Título do projeto: 

Coleção de Moluscos do Instituto Oswaldo Cruz 

2 - Investigador principal: 

Silvana Carvalho Thiengo, Suzete Gomes 

3 – Colaboradores: 

Monica A. Fernandez; Lângia Colli Montresor, Elisangêla Feitosa da Silva, 
Natascha Rodrigues S Carvalho,  Thamires Canuto e Isabela Fonseca. 

4 – Objetivos: 

Subsidiar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico na Fiocruz e em outras 
instituições nacionais e do exterior, além de contribuir para estudos taxonômicos, 
biogeográficos e epidemiológicos relacionados a moluscos límnicos neotropicais. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Os acervos biológicos que compõem as Coleções Científicas do IOC possuem valor 
estratégico para o estudo de diversas doenças e estão entre os mais importantes 
da América do Sul, reunindo amostras vivas e não-vivas que ajudam a contar a 
história da ciência brasileira. A Coleção de Moluscos do IOC-CMIOC, com 67 anos 
de existência, é desde 2005, Fiel Depositária de amostras do patrimônio Genético 
Brasileiro junto ao Ministério do Meio Ambiente (Deliberação Nº 97, de 22 de 
março de 2005) e os mais de 7.000 lotes depositados, possuem cerca de 150.000 
espécimes de moluscos continentais. É consultada por pesquisadores e 
estudantes de instituições nacionais e do exterior, fornecendo suporte a 
atividades, como identificação e empréstimos de espécimes, além de qualificação 
de recursos humanos em Malacologia. O acervo da CMIOC já serviu de fonte para 
dezenas de publicações, dissertações e trabalhos de conclusão de curso, 
fomentando estudos sobre a morfologia, taxonomia, filogenia e biogeografia.  

O acervo inclui doze exemplares-tipo do Brasil, Argentina, Equador e Panamá e 
encontra-se informatizado, podendo ser acessado através da rede Species link, de 
livre acesso ao público.  

6 - Fontes financiadoras: 

Fiocruz/MS; BNDES 

7 – Início: .....         Término: .........         Duração: .......... Processo contínuo..X..  

 

1 - Título do projeto: 

Curso de Especialização em Malacologia de Vetores 
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2 - Investigador principal: 

Silvana C. Thiengo, Monica Ammon Fernandez 

3 – Colaboradores: 

Maria Castro, Cintia Borba, Danielle Grynszpan, Marta Julia Faro, Clélia Christina 
C. Mello e Maurício Vasconcellos. 

4 – Objetivos: 

O Curso visa a contribuir para a formação de recursos humanos em Malacologia 
Médica, com ênfase no treinamento em serviço de profissionais de órgãos 
governamentais de saúde, bem como biólogos e outros profissionais de áreas 
afins que atuam em saúde, educação e meio ambiente. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O Curso, único na América Latina nessa área do conhecimento, foi criado em 
1994, e desde então é oferecido a cada dois anos no segundo semestre, com 
duração de 4 meses. Os dois primeiros meses são dedicados a aulas teórico-
práticas, em regime de tempo integral, e os restantes, à elaboração de uma 
monografia, que poderá ser desenvolvida na Instituição de origem do aluno.  
Adotando uma perspectiva multidisciplinar, o Curso aborda aspectos teóricos e 
práticos da taxonomia de moluscos, interação parasito-hospedeiro intermediário, 
ecologia, controle e educação em saúde. Ênfase é dada ao estudo dos moluscos 
vetores da esquistossomose e de outras helmintoses de interesse médico e 
veterinário. O Curso é dirigido a profissionais de órgãos como SUCEN, Fiocruz, 
OPAS, OMS, Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, assim como a biólogos e 
outros profissionais de áreas afins. Nas quase duas décadas de existência cerca 
de 90 profissionais de diferentes regiões do Brasil e de países vizinhos foram 
formados. 

6 - Fontes financiadoras: 

Fiocruz/MS; 

7 – Início: .....         Término: .........         Duração: .......... Processo contínuo........ 

 

1 - Título do projeto: 

Complementação da Carta Planorbídica Brasileira nos Estados do Paraná, Minas 
Gerais, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte 

2 - Investigador principal: 

Omar dos Santos Carvalho, Silvana Carvalho Thiengo 
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3 – Colaboradores: 

Monica Ammon Fernandez, Lângia C. Montresor, Aline Carvalho de Mattos, 
Raquel de Souza Leal, Elizângela Feitosa da Silva, Marta Chagas Pinto, Paulo César 
dos Santos 

4 – Objetivos: 

Complementar a Carta Planorbídica dos estados da Bahia e do Rio Grande do 
Norte (Lab. Malacologia – IOC) e do Paraná, Pernambuco e Minas Gerais (Lab. 
Malacologia Médica e Helmintoses- CPqRR), através de coletas de moluscos 
transmissores da esquistossomose e do diagnóstico morfológico desses 
moluscos, visando conhecer sua distribuição atual e fornecer subsídios à 
vigilância e controle dessa endemia. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Este projeto, assim como o da prevalência nacional da esquistossomose, partiu 
de uma recomendação do Comitê Técnico Assessor do Programa de 
Esquistossomose, que os considerou como estratégicos à vigilância e controle 
dessa endemia.  

Devido à ocorrência de uma das piores secas dos últimos 100 anos no nordeste 
brasileiro o projeto precisou ser aditado em dois anos. Foram levantados todos 
os municípios dos cinco estados propostos e elaborado um Relatório Final em 
2015, o qual foi enviado à SVS e posteriormente será disponibilizado numa 
publicação da SVS/MS. 

6 - Fontes financiadoras: 

SVS/MS 

7 – Início: ...2011...................         Término: ....2015..............         Duração: 5 anos 

 

 

1 - Título do projeto: 

Malacofauna límnica e continental do município de Paracambi, Mesoregião 
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, com ênfase nos transmissores da 
esquistossomose, fasciolose e meningite eosinofílica 

2 - Investigador principal: 

Monica Ammon Fernandez 

3 – Colaboradores: 

Silvana Carvalho Thiengo, Hudson Alves Pinto, Aline Carvalho de Mattos, Raquel 
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de Souza Leal, Marta Chagas Pinto 

4 – Objetivos: 

Identificar a malacofauna limnica e a presença de formas larvais de trematódeos; 
analisar amostras de A. fulica e possíveis infecções por Angiostrongylus spp. e 
nortear ações de prevenção numa área reconhecidamente de baixa 
endemicidade de esquistossomose 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Além das cinco áreas com registro de transmissão, foram realizadas buscas em 
vários outros biótopos favoráveis à ocorrência de moluscos límnicos 
(outubro/2014, janeiro, abril e julho/2015). As amostras foram examinadas 
quanto à presença de formas larvais de trematódeos e identificadas. Além do 
bivalve exótico Corbicula fluminea, foram registrados: Ancylidae, B. straminea, B. 
tenagophila, Lymnaea columella, Melanoides tuberculata (espécie afro-asiática), 
Physa acuta, Physa marmorata e Pomacea. É importante assinalar que, embora 
nenhum exemplar tenha sido encontrado parasitado por S. mansoni ou Fasciola 
hepatica, em julho de 2015 casos humanos de esquistossomose foram 
diagnosticados e confirmados em Sabugo e Costa Verde. Nos últimos 15 anos as 
áreas focais sofreram grandes alterações ambientais, como o rompimento da 
barragem do açude a montante da cachoeira da Cascata, tornando o ambiente 
muito arenoso e lótico, o que provavelmente dificulta o estabelecimento de 
Biomphalaria spp. Este estudo registrou novas ocorrências de moluscos 
transmissores em Paracambi, como num açude a montante da cachoeira da 
Cascata, num córrego em Pedro Soares e no ribeirão das Lajes (área de influência 
da PCH Paracambi). Assim, visando a promoção da saúde humana, ações de 
vigilância em saúde, como o monitoramento dos moluscos vetores da 
esquistossomose e da fasciolose devem ser contínuos, da mesma forma que o 
das espécies exóticas, considerando a proteção e conservação de nossa 
biodiversidade. 

6 - Fontes financiadoras: 

Fiocruz/MS; Faperj 

7 – Início: 2014                         Término: ....2016..............         Duração: 2 anos..... 

 

1 - Título do projeto: 

Avaliação dos aspectos biológicos, bioquímicos, histopatológicos, imunológicos  e 
ambientais do hospedeiro intermediário exposto a linhagem humana e de populações 
de roedores aquáticos Nectomys squamipes naturalmente infectados pelo Schistosoma 
mansoni.  
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2 - Investigador principal: 

Marta Julia Faro dos Santos Costa- Pesquisador - Laboratório de Biologia Parasitologia 
de Mamíferos Silvestres Reservatório- IOC/FIOCRUZ/RJ. 

3 – Colaboradores: 

Arnaldo Maldonado Júnior- Pesquisador - Laboratório de Biologia Parasitologia de 
Mamíferos Silvestres Reservatórios- FIOCRUZ/RJ 

Clélia Cristina Corrêa Mello e Silva- Pesquisador-Laboratório de Avaliação Ambiental e 
Promoção à Saúde- IOC/FIOCRUZ/RJ 

Maurício Carvalho de Vasconcellos- Pesquisador-Laboratório de Avaliação e Promoção  
da Saúde Ambiental- IOC/FIOCRUZ/RJ 

Ester Maria Mota- Pesquisador –Laboratório de Patologia- IOC/FIOCRUZ/RJ 

Álvaro Luiz Bertho dos Santos – Pesquisador- Laboratório de Imunoparasitologia-
IOC/FIOCRUZ/RJ 

Raquel Ferraz Nogueira- pós doc - Laboratório de Imunoparasitologia- IOC/FIOCRUZ/RJ 

Patrícia Machado Pinto- Pesquisador Visitante-Laboratório de Esquistossomose 
Experimental- IOC/FIOCRUZ/RJ 

Vanessa de Souza Silva- Iniciação Científica/IC- Laboratório de Biologia Parasitologia de 
Mamíferos Silvestres Reservatório- IOC/FIOCRUZ/RJ 

4 – Objetivos: 

1. Estudar a fecundidade e fertilidade dos moluscos infectados e expostos aos agentes 
químicos;  

2. Determinar as concentrações de carboidratos: glicogênio na glândula digestiva; 
glicose na hemolinfa;  

3. Determinar as atividades das aminotransferases (AST e ATL) na hemolinfa; 

4. Estudar as alterações histopatológicas; 

5. Avaliar os efeitos dos agentes químicos sobre o número total de hemócitos na 
hemolinfa. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Foram realizadas infecções com a cepa humana de Belo Horizonte/ BH e silvestre 
de Sumidouro/SU para se avaliar os aspectos reprodutivos do hospedeiro 
intermediário, assim como as alterações histopatológicas. Análises para a 
caracterização dos hemócitos circulantes e a diferenciação dos mesmos estão sendo 
realizadas. Serão determinadas as concentrações de carboidratos e glicose na 
hemolinfa comparando as duas cepas utilizadas. Os moluscos também serão expostos 
a agentes químicos para se observar alterações no ciclo biológico do S.mansoni assim 
como no comportamento desses moluscos. 
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6 - Fonte financiadora: 

Laboratório de Biologia Parasitologia de Mamíferos Silvestres Reservatório- 
IOC/FIOCRUZ/RJ. 

7 – Início: 2015       Término: 2018        Duração: 2 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Espectroscopia no infravermelho próximo aplicada a taxonomia de moluscos vetores 
da esquistossomose no Brasil  

2 - Investigador principal: 

Clélia Christina Mello-Silva Almeida da Costa - pesquisadora LAPSA/IOC/Fiocruz  

3 – Colaboradores: 

Silvana Carvalho Thiengo e Mônica Ammon Fernandez – Laboratório de Referência 
Nacional em Malacologia e Esquistossomose  

Célio Pasquini e Cristiane Vidal – UNICAMP/SP 

 

4 – Objetivos: 

1. Usar a espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS) na classificação das espécies 
hospedeiras intermediárias da esquistossomose mansônica, usando somente a concha, 
parte do molusco mais bem preservada; 

2. Construir o modelo de classificação das espécies de planorbídeos, usando 
ferramentas quimiométricas. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Os autores utilizaram conchas das três espécies hospedeiras da Esquistossomose 
(B.glabrata, B.tenagophila e B.straminea) mantidos na colônia de moluscos do 
Laboratório de Referência em Malacologia e Esquistossomose da Fiocruz e 
submeteram a análise em diferentes espectrofotômetros de infravermelho Próximo 
(NIRS- Near infrared Spectrophotometer).  

No primeiro momento foram adquiridos os espectros no HI-NIR (Sisuchema, 
Specim lotado no Campus da UNICAMP/Campinas/SP). Foram escaneados ambos os 
lados das conchas, focando em duas áreas específicas, a região do umbigo e a região 
da última volta. O umbigo é a parte da concha mais primitiva, a origem da concha, pois 
os espécimes nascem com a concha formada e a última volta é a região com maior 
interferência do ambiente.  

Para análise dos dados espectrais utilizou-se o software quimiométrico 
Unscramble. Os espectros foram pré-processados usando o SNV (standard normal 
variate- padrão de variação normal) e submetidos a análise de PCA (principal 
component analysis- análise de componentes principais) e SIMCA (soft independent 
modeling os class analogy). A análise de PCA foi feita com 168 amostras compostas. 
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Como resultado, obtivemos a separação das espécies pelas duas áreas focadas usando 
2 componentes principais. O modelo SIMCA aplicado apresentou uma taxa de predição 
de 95%. Os dados foram publicados no Congresso Internacional de NIR em 2015, em 
Foz do Iguaçu, tendo sido o primeiro trabalho em malacologia médica. Estes dados 
estão sendo compilados e serão publicados em breve. As demais análises estão sendo 
realizadas. 

6- Fonte financiadora: 

Eedital FAPERJ n.º 18/2011 - Parceria CAPES /FAPERJ PROGRAMA “EQUIPAMENTO 
SOLIDÁRIO – CAPES/FAPERJ – 2011”.  

Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental (LAPSA)/ IOC/Fiocruz 

7 – Início: março de 2015         Término: março de 2017         Duração: 2 anos 
 

1 - Título do projeto: 

Avaliação da resposta de Schistosoma mansoni ao látex de Euphorbia milii var. hislopii: 
uma abordagem morfológica e proteômica 

2 - Investigador principal: 

Ronaldo de Carvalho Augusto – doutorando em Biologia Parasitária/ IOC/Fiocruz 

3 – Colaboradores: 

Claudia Portes Santos e Clélia Christina Mello-Silva – IOC/LAPSA/Fiocruz 

Christoph Grunau –BMC/ Université de Perpignan – França 

Claudia Lisias Mafra - UFV 

4 – Objetivos: 

Estudar o controle da esquistossomose mansônica a partir da exposição de cercárias 
de S. mansoni ao látex de E. milii var. hislopii em condições experimentais.  

a) Comparar a dinâmica parasitária do ciclo experimental do S. mansoni em condições 
normais e associado à exposição de cercárias ao látex de E. milii var. hislopii; 

b) Avaliar as alterações morfológicas ultraestruturais dos adultos de S. mansoni 
oriundos de cercárias expostas ao látex de E. milii var. hislopii através da Microscopia 
Eletrônica de Varredura; 

c) Avaliar as alterações na composição de elementos químicos dos adultos de S. 
mansoni oriundos de cercárias expostas ao látex de E. milii var. hislopii, ou não, através 
da Microscopia Eletrônica de Varredura associada a um Detector de Espectrometria de 
Energia Dispersiva (MEV-EDS); 

d) Comparar os perfis de expressão de proteínas e identificar proteínas 
diferencialmente expressas em parasitos machos oriundos de cercárias expostas ou 
não ao látex de E. milii var. hislopii. 
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5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O presente projeto é parte integrante da Tese de doutoramento do investigador 
principal e encontra-se em etapa de submissão dos artigos decorrentes dos objetivos. 
Os artigos enviados são: First Electron Probe X-Ray Microanalysis of the elemental 
composition of the lyophilized latex of Euphorbia milii var. hislopii and its impact in the 
male Schistosoma mansoni, Effect of Euphorbia milli latex on Schistosoma 
mansoni cercariae and their development into adult worms e Differential protein 
expressions profiling by Schistosoma mansoni male worm submitted to Euphorbia milii 
latex on cercarial stage. Estão sendo finalizadas análises proteômicas e 
transcriptômicas em parceria com o Dr. Christoph Grunau. Estes resultados irão 
compor o quarto artigo do projeto.  

6 - Fonte financiadora: 

Capes – Projeto Parasitologia Básica 

CNPq – Ciências Sem Fronteiras 

7 – Início: março de 2012         Término: março de 2016         Duração: 4 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Alterações bioquímicas, imunológicas e histopatológicas em Biomphalaria glabrata 
SAY, 1818 (PULMONATA: PLANORBIDAE) infectada por Schistosoma mansoni SAMBON, 
1907 (TREMATODA: SCHISTOSOMATIDAE) e exposta a concentrações subletais do látex 
de Euphorbia milii (syn splendens) var. hislopii (Euphorbiaceae). 

2 - Investigador principal: 

Gabriela Friani Vieira Trevisano  - Mestranda em Ciências Veterinárias/ UFRRJ 

3 – Colaboradores: 

Clélia Christina Mello-Silva e Maurício Carvalho de Vasconcellos – LAPSA/ IOC/Fiocruz 

Patrícia Golo e Maria de Lurdes Azevedo Rodrigues – DPA/UFRRJ 

Marcela Figueiredo – IOC/Fiocruz 

4 - Objetivos: 

Descrever possíveis alterações bioquímicas, imunológicas e histopatológicas em 
Biomphalaria glabrata não infectada e infectada por Schistosoma mansoni e exposta a 
concentrações subletais do látex de E. milii (syn splendens) var. hislopii. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Os dados relativos às análises histológicas e de contagem de hemócitos de 
Biomphalaria glabrata não infectada e infectada por Schistosoma mansoni e exposta a 
concentrações subletais (0,5 e 1,0 mg/L) do látex de E. milii (syn splendens) var. hislopii  
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já foram realizadas. Estes resultados estão sendo analisados e serão submetidos em 
breve a publicação.  

Os experimentos já foram realizados e as análises de óxido nítrico 
hemolinfático e tecidual (glândula digestiva) estão sendo realizadas, além da dosagem 
de TGO e TGP. A caracterização hemocitária será realizada em breve. Os resultados já 
obtidos revelam a participação ativa do látex de E. milii no desencadeamento da 
resposta imune celular com aumento de hemócitos circulantes e teciduais.  

6 - Fonte financiadora:  

CNPq 

FAPERJ - Aluno Nota 10 

7 – Início: março de 2015         Término: março de 2017         Duração: 2 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Alterações na atividade reprodutiva e locomotora de Biomphalaria glabrata SAY, 1818 
(PULMONATA: PLANORBIDAE) exposta ao látex de Euphorbia milii (syn. splendens) var. 
hislopii (EUPHORBIACEAE) e infectada por Schistosoma mansoni SAMBON, 1907 
(TREMATODA: SCHISTOSOMATIDAE) 

2 - Investigador principal: 

Anna Carla Alberto da Silva – mestranda em Ciências Veterinárias/ UFRRJ 

3 – Colaboradores: 

Cláudia Portes Santos Silva e Dra. Clélia Christina Mello Silva - LAPSA/IOC/FIOCRUZ 

4 - Objetivos: 

1. Observar alterações na biologia reprodutiva e nas atividades de locomoção de B. 
glabrata infectada por S. mansoni;  

2. Verificar alterações na biologia reprodutiva de B. glabrata exposta ou não ao látex 
liofilizado de Euphorbia milii (syn. splendens) var. hislopii; 

3. Analisar o comportamento locomotor de B. glabrata infectada pelo S. mansoni 
expostas ou não ao látex de E. milii (syn. splendens) var. hislopii. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Até o momento foram analisados e publicados os resultados referentes às 
alterações e das atividades de locomoção e reprodução de B. glabrata infectada com 
S. mansoni. A análise da atividade locomotora foi realizada no sistema de 
biomonitoramento Videomex, onde foram observados os seguintes parâmetros: 
distância percorrida, tempo ambulatorial, tempo estereotipado, tempo de repouso e 
velocidade média. Os parâmetros reprodutivos analisados nos períodos pré-patente e 
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patente da infecção foram: número de massas ovígeras, número de ovos e número de 
caramujos eclodidos.  A atividade locomotora dos caramujos infectados (expostos e 
positivos) aumentou significativamente em comparação com o grupo controle. 
Quando comparado com os caramujos que haviam sido expostos, os caramujos 
positivos (eliminaram cercarias) mostraram um aumento significativo no tempo de 
repouso e uma redução de 27% na postura de ovos. Nossos resultados destacam que 
Schistosoma mansoni é capaz de afetar tanto a atividade locomotora e a reprodução 
de seu hospedeiro intermediário, Biomphalaria glabrata. Os resultados referentes às 
alterações locomotoras e reprodutivas desta mesma espécie exposta a CL50 do látex de 
E.milii var. hislopii estão na fase de tabulação dos dados. O experimento de sinergismo 
com os dois fatores de estresse está na fase de planejamento. 

6 - Fonte financiadora: 

CNPq, CAPES 

7 – Início: março de 2015         Término: março de 2017        Duração: 4 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Utilização de modelo experimental murino no estudo das comorbidades entre a 
esquistossomose mansônica e dislipidemia e diabetes mellitus.  

2 - Investigador principal: 

José Roberto Machado e Silva 

3 – Colaboradores: 

Dra. Renata Heisler Neves, Dra. Delir Corrêa Gomes Maués da Serra Freire,  Dra. 
Rosângela Rodrigues e Silva, Dra. Michele da Costa e Silva, Dr. Carlos Alberto 
Mandarim-de-Lacerda, Dra. Albanita Viana de Oliveira, Dra. Márcia Barbosa Águila, Dr. 
Egberto Gaspar de Moura, Dra. Patrícia Cristina Lisboa, Dra. Christiane Corrêa Leal, 
Dra. Deborah Negrão-Corrêa, Dra. Alba Cristina Miranda de Barros Alencar, Dr. 
Eduardo José Lopes Torres,  Msc. Regina Maria Figueiredo de Oliveira, Msc. Vanessa 
Coelho de Góes, Msc. Luciana Brandão Bezerra. 

4 – Objetivos: 

Avaliar os efeitos de dieta hiperlipídica sobre as características fenotípicas de vermes 
adultos de Schistosoma mansoni; 

Avaliar o curso da infecção (análise parasitológica, histológica e estereológica), na 
infecção esquistossomótica aguda e crônica de camundongos alimentados com a dieta 
hiperlipídica;  

Avaliar os efeitos da diabetes induzida por estreptozotocina sobre as características 
fenotípicas de vermes adultos de S. mansoni; 

Avaliar o curso da infecção (análise parasitológica, histológica e estereológica), na 
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infecção esquistossomótica aguda e crônica de camundongo diabético; 

Avaliar se a eficácia da resposta terapêutica do praziquantel é afetada por 
comorbidades (hiperlipidemia e diabetes melittus) e se o tratamento (estatinas e 
metformina) dessas modifica a sua eficácia. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo e a 
Sociedade Brasileira de Diabetes concordam que as síndromes metabólicas sejam 
problemas de Saúde Pública, face ao número elevado de indivíduos afetados, 
morbidade e mortalidade. Embora a comorbidade entre a síndrome metabólica e 
helmintíases tenha sido aventada como uma nova área no conhecimento, o seu 
conhecimento ainda é incipiente. Há décadas o nosso grupo vem se destacando no 
estudo da comorbidade entre a esquistossomose e desnutrição, dislipidemia e 
diabetes, conhecimento obtido em modelos experimentais. Alterações metabólicas, 
tais como a desnutrição proteica ou calórica, ocorridas no período gestacional podem 
afetar diretamente o desenvolvimento do feto (imprinting metabólico). A análise 
histopatológica e estereológica evidenciaram que a programação pela desnutrição 
materna na lactação e a infecção esquistossomótica provocaram desorganização do 
tecido esplênico e renal. Etapa concluída. Em complementação ao estudo na fase 
aguda de camundongo hiperlipídico, verificamos alterações morfológicas nos 
helmintos da fase crônica. A avaliação do efeito da diabetes vem sendo estudada sobre 
os helmintos adultos e as alterações teciduais. Previamente verificamos que o 
tratamento realizado pela monoterapia com praziquantel ou associado com 
lovastatina causou redução nos níveis de colesterol, alterações morfológicas nos 
vermes, na produção, eliminação de ovos, morfologia, morfometria e estereologia 
hepática. Em andamento, com resultados preliminares, verificamos que a sinvastatina 
e o artesunato provocaram modificações na organização estrutural dos helmintos 
adultos e reduziram a taxa de colesterol dos animais. As repercussões histopatológicas 
ultraestruturais e funcionais hepáticas, com a aplicação de metodologias bioquímicas, 
moleculares estão em curso.  

6 - Fonte financiadora: 

Faperj, CNPq, UERJ e Fiocruz 

7 – Início: 2010        Término: 2018         Duração:  8 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Impacto de ações educativas sobre os indicadores de infecção da esquistossomose em 

escolares de um município da área endêmica de Minas Gerais 

2 - Investigador principal: 

Tereza Cristina Favre 
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3 – Colaboradores: 

CPqRR/Fiocruz: Virgínia Schall e Cristiano Massara 

IOC/Fiocruz: Otavio Pieri, Lilian Beck, Karina Cabello (Doutoranda) e Felipe Leão G. 

Murta (Mestrando) 

Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni: Wilson da Silva Guimarães 

Secretaria de Saúde de Malacacheta: Marielly Gonçalves Abrantes 

4 – Objetivos: 

Avaliar se o emprego de ações educativas voltadas para prevenção e controle da 

esquistossomose, conjugadas ao tratamento, e dirigidas a escolares e professores de 

um município de média endemicidade em Minas Gerais ampliam o conhecimento 

sobre a doença, promovem ações participativas e sustentáveis e causam impacto 

significativo nos indicadores de infecção, reduzindo a prevalência e/ou a intensidade 

de infecção. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Para avaliar o conhecimento prévio dos escolares sobre a esquistossomose e os 

comportamentos de risco foi aplicado um questionário. Em seguida, foi realizado um 

inquérito parasitológico inicial, incluindo todos os escolares do ensino fundamental 

das 18 públicas do município de Malacacheta, MG, para identificar os portadores da 

infecção e estimar a prevalência inicial.  As informações obtidas neste inquérito 

serviram de base para selecionar as escolas para a fase seguinte do estudo. Elas foram 

pareadas em dois grupos aleatoriamente designados: um grupo experimental, no qual 

foram desenvolvidas atividades educativas, e um grupo controle, no qual nenhuma 

atividade educativa foi desenvolvida. Foi oferecido um Curso de Atualização para 

Professores, que desenvolveram atividades educativas (AE) com seus alunos em sala 

de aula, durante três meses. O questionário foi novamente aplicado após um, seis, 12 

e 24 meses pós AE, a fim de avaliar se houve mudanças no nível de conhecimento, se o 

conhecimento adquirido se mantém ao longo do tempo e se traduziu em relato de 

mudança nos comportamentos de risco. Outros dois inquéritos anuais foram 

realizados a fim acompanhar a infecção, identificar os casos de cura e reinfecção, bem 

como os novos casos durante os 24 meses de seguimento do estudo. Os resultados 

obtidos estão em fase de análise para publicação.  

6 - Fonte financiadora: 

Edital PAPES VI (Fiocruz/CNPq) 

7 – Início:  2013                                Término:  2016              Duração:  3 anos 
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1 - Título do projeto: 

Avaliação da eficácia de dose única de praziquantel 40 mg/kg para tratamento da 

esquistossomose 

2 - Investigador principal: 

Otavio Pieri – IOC/Fiocruz 

3 – Colaboradores: 

IOC/Fiocruz: Tereza Cristina Favre, Lilian Beck 

CPqRR/Fiocruz: Cristiano Massara 

Instituto Evandro Chagas/SVS/MS: Martin J. Enk  

Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni: Wilson da Silva Guimarães 

Secretaria de Saúde de Malacacheta: Marielly Gonçalves Abrantes 

4 – Objetivos: 

O objetivo geral é avaliar a eficácia do PZQ contra Schistosoma spp. para estabelecer 
valores de referência padronizados baseados na contagem de ovos nas fezes.  

O objetivo primário é avaliar a eficácia da dose única de 40mg/kg de PZQ contra S. 
mansoni medida pela redução da contagem de ovos nas fezes de escolares 14-21 dias 
após o tratamento.  

O objetivo secundário é avaliar a adequação da taxa de redução de contagem de ovos 
(TRCO) como uma medida padronizada para monitorar a eficácia do tratamento.  

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O alvo do estudo foi escolares de 6 a 18 anos matriculadas nas 18 escolas 

públicas do município de Malacacheta, na Zona da Mata de Minas Gerais. Após a 

assinatura do TCLE, os voluntários forneceram uma amostra de fezes para exame pelo 

método Kato-Katz e uma amostra de urina para exame pelo Antígeno Catódico 

Circulante (CCA). Os positivos foram avaliados pelo médico responsável quanto aos 

critérios de inclusão/exclusão para tratamento com 40mg/kg de PZQ e à ocorrência de 

eventos adversos. Decorridos 14-21 dias do tratamento, os voluntários forneceram 

nova amostra de fezes e urina, o que permitiu calcular a TRCO. A análise estatística dos 

resultados permitiu estabelecer um valor mínimo aceitável da TRCO em inquéritos 

parasitológicos, abaixo do qual a eficácia do PZQ deveria ser vista como indício de 

potencial resistência ao tratamento (limiar de eficácia). Os resultados estão em fase de 

análise. 
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6 - Fonte financiadora: 

Universidade de Ghent - Centro Colaborador da OMS para Monitoramento da Eficácia 

de Anti-helmínticos. Merelbeke, Bélgica. 

7 – Início: março/2014..........         Término: março/2015...........         Duração:  1 ano 

 

1 - Título do projeto: 

Avaliação do POC-CCA para diagnóstico da infecção por S. mansoni antes e depois do 

tratamento com praziquantel. 

2 - Investigador principal: 

Tereza Favre e Lilian Beck  -  IOC/Fiocruz 

3 – Colaboradores: 

IOC/Fiocruz: Otavio Pieri 

CPqRR/Fiocruz: Cristiano Massara 

Instituto Evandro Chagas/SVS/MS: Martin J. Enk  

Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni: Wilson da Silva Guimarães 

Secretaria de Saúde de Malacacheta: Marielly Gonçalves Abrantes 

4 – Objetivos: 

1. Determinar a concordância entre POC-CCA e Kato-Katz para o diagnóstico da 
esquistossomose antes e após o tratamento com praziquantel;  

2. Discutir a adequação dos dois métodos POC-CCA para avaliar as metas de 
eliminação. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O estudo está sendo conduzido com escolares matriculadas nas escolas públicas 

do município de Malacacheta, Minas Gerais, e seus familiares. Até o momento, uma 

etapa foi cumprida, na qual os voluntários forneceram uma amostra de fezes para 

exame pelo método Kato-Katz e uma amostra de urina para exame pelo Antígeno 

Catódico Circulante (CCA). Os positivos foram avaliados pelo médico responsável 

quanto aos critérios de inclusão/exclusão para tratamento com PZQ e à ocorrência de 

eventos adversos. Decorridos 14-21 dias do tratamento, os voluntários forneceram 

nova amostra de fezes e urina. Os resultados não foram conclusivos. Uma segunda 

etapa do estudo está sendo planejada a fim de ampliar a amostra e estabecer um 
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protocolo de acompanhamento pós-tratamento. 

6 - Fonte financiadora: 

POM LEAS/IOC 

7 – Início:  março/2015         Término:  março/2018         Duração:  4 ano 

 

1 - Título do projeto: 

Análise da dinâmica hematopoética na infecção esquistossomótica experimental 
murina com foco na hematopoese extramedular hepática. 

2 - Investigador principal: 

Marcelo Pelajo Machado - Fiocruz/Instituto Oswaldo Cruz 

3 – Colaboradores: 

Juliane Siqueira Francisco - Fiocruz/Instituto Oswaldo Cruz (aluna de doutorado) 
Márcia Andreia Barge Loução Terra - Fiocruz/Instituto Oswaldo Cruz 

4 – Objetivos: 

Em camundongos infectados experimentalmente com Schistosoma mansoni: 

1. Aprofundar a caracterização do ambiente medular ósseo durante a infecção 
esquistossomótica, com vistas inclusive à análise da migração de células tronco 
hematopoéticas e mesenquimais. 

2. Detalhar os progenitores hematopoéticos circulantes no sangue, os quais, assim 
como as células tronco, podem ter como destino final a estruturação dos granulomas, 
principalmente os hepáticos.  

3. Estudar, em granulomas hepáticos e em regiões perivasculares dos vasos portais, o 
microambiente favorável à manutenção da hematopoese, os fatores que influenciam a 
migração, bem como o fenótipo das células envolvidas. 

4. Investigar o efeito dos antígenos ovulares solúveis sobre a atividade da medula 
óssea na infecção esquistossomótica e verificar possíveis mudanças nas populações 
celulares circulantes no sangue periférico. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Para elucidar os mecanismos envolvidos na hematopoese extramedular, bem como 
aprofundar a caracterização do ambiente medular durante a infecção 
esquistossomótica, camundongos Swiss Webster estão sendo infectados por 70 
cercárias no quinto dia de vida e eutanasiados nos 45º, 60º, 70º, 90º e 120º dias pós 
infecção. Estão sendo utilizadas técnicas histoquímicas e imuno-histoquímicas para 
análise do fígado, baço, pulmões, intestino e ossos. Também estão sendo realizadas 
análises por citometria de fluxo no lavado peritoneal, sangue e “flushing” de medula 
óssea.  
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A coloração por hematoxilina-eosina dos fígados demonstrou hematopoese 
perigranulomatosa e perivascular (principalmente vasos portais) nas amostras de 
todos os pontos de infecção.  Nas amostras de tecido hepático de camundongos com 
60 dias de infecção foram realizadas análises histológicas de Reticulina de Gomori, 
Picrosirius - que demonstraram a interação íntima das fibrilas colagenosas da periferia 
do granuloma com as células imaturas presentes no microambiente, Sirius Red pH 10,2 
– evidenciando a grande quantidade de eosinófilos -  e Alcian Blue – mostrando a 
presença de glicoconjugados ácidos e sulfatados na região central e periférica do 
granuloma. Imunomarcações in situ para antígenos celulares de superfície 
(marcadores de células hematopoéticas maduras e imaturas) e análises de citometria 
de fluxo foram iniciadas.  

Em momento futuro, camundongos machos receberão, via subcutânea, antígenos 
extraídos dos ovos de Schistosoma mansoni a partir do 40º dia de vida, durante 4 dias 
consecutivos e serão eutanasiados no quinto dia. Serão analisados sangue periférico, 
lavado peritoneal e “flushing” de medula óssea para verificar as possíveis modificações 
da hematopoese na ausência do verme adulto. 

6 - Fonte financiadora: 

Fiocruz, CAPES (bolsa Doutorado) 

7 – Início:    2015       Término:  2020         Duração:  6 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Estudo do papel do ferro e seu metabolismo na infecção esquistossomótica 
mansônica murina experimental. 

2 - Investigador principal: 

Marcelo Pelajo Machado - Fiocruz/Instituto Oswaldo Cruz 

3 – Colaboradores: 

Márcia Andreia Barge Loução Terra - Fiocruz/Instituto Oswaldo Cruz 
Flávia Rachel Moreira Lamarão - GSK 

Juliane Siqueira Francisco - Fiocruz/Instituto Oswaldo Cruz 

4 – Objetivos: 

Analisar a relação entre a quelação do ferro, induzida por desferoxamina, e o 
desenvolvimento da patologia esquistossomótica em camundongos infectados por 
Schistosoma mansoni. 
 
Objetivos Específicos: 

1. Avaliar a cinética do ferro e presença de anemia no transcurso da infeção por 
S. mansoni; 
2. Registrar a curva de sobrevivência dos camundongos infectados; 
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3. Comparar os dados hematológicos e os níveis plasmáticos de ferro e de capacidade 
total de transporte de ferro (TIBC) em animais infectados e não-infectados; 
4. Estudar, quantitativa e qualitativamente (viabilidade) os ovos eliminados nas fezes 
dos animais infectados; 
5. Analisar histomorfologicamente os granulomas hepáticos e intestinais, tanto do 
ponto de vista da composição celular quanto da fibrose; 
6. Avaliar o processo inflamatório a partir do perfil celular presente em lavado 
peritoneal e em medula óssea. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Estudos envolvendo inflamações crônicas demonstraram o papel imunomodulador do 
ferro, apresentando uma relação direta entre modulação do ferro e fibrose. Alguns 
autores consideram a deficiência de ferro vantajosa na sobrevida de indivíduos com 
doenças endêmicas, observada a partir da significativa diminuição da ingestão de 
ferro ocorrida após a revolução agrícola. Outros estudos correlacionam concentração 
hepática de ferro e fibrose e sugerem que a carência de ferro ofereceria vantagem na 
sobrevivência em doenças crônicas, como a esquistossomose. A reação 
granulomatosa, decorrente da embolização de ovos do Schistosoma mansoni no 
fígado e no intestino, leva ao bloqueio circulatório pré-sinusoidal e, 
consequentemente, à hipertensão portal, podendo evoluir para fibrose hepática. 
Nossa hipótese principal tem base no fato de o ferro potencialmente mudar a 
dinâmica tecidual e celular, levando ao estresse oxidativo e, consequentemente, ao 
dano na forma de fibrose. No fígado, onde principalmente o íon está estocado, 
espécies reativas de oxigênio podem induzir fibrose. Estudos desenvolvidos por nosso 
grupo demonstraram que a quelação (desferoxamina) e sobrecarga (sulfato ferroso) 
deste metal, determinaram alterações relativas à sobrevida, eliminação e viabilidade 
dos ovos liberados nas fezes, bem como modificações na estrutura dos granulomas de 
camundongos infectados e tratados. Esses dados suscitaram uma série de questões, 
de modo que, pretendemos aprofundar a intelecção dos mecanismos envolvidos nas 
alterações da esquistossomose mansônica murina decorrentes da quelação de ferro. 
Neste momento, estamos analisando a cinética hematológica, níveis plasmáticos de 
Ferro, capacidade plasmática total de transporte de ferro (TIBC) e a presença do Ferro 
tecidual em diferentes momentos da infecção. 

6 - Fonte financiadora: Fiocruz 

7 – Início:    2010       Término:       2020    Duração:  10 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Construindo capacidade de pesquisa para a descoberta e desenvolvimento de drogas 
contra a esquistossomose por meio de imageamento de alto conteúdo e estudos de 
biologia molecular estrutural 
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2 - Investigador principal: 

Dr. Floriano Paes Silva Junior1 

3 – Colaboradores: 

Dr. Rafael Ferreira Dantas1, Dr. Mário Roberto Senger1, Dr. Bogar Omar Araujo 
Montoya1, Dr. Nicholas Furnham2, Dr.Quentin Bickle2, Dr. Ross Paveley2, Dr. Ray 
Owens3 e Dra. Sabrina Baptista Ferreira4. 

 

1- IOC/FIOCRUZ – Rio de Janeiro, Brasil 

2 – London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) – Londres, Inglaterra 

3 – Oxford Protein Production Facility (OPPF) – Oxford, Inglaterra 

4 – Instituto de Química/UFF – Rio de Janeiro, Brasil 

4 – Objetivos: 

1. Treinar cientistas brasileiros no uso do sistema automatizado de triagem em alta 
vazão (High throughput screening, HTS) desenvolvido na LSHTM para identificar novos 
compostos esquistomicidas.  

2. Continuar o desenvolvimento de um método computacional para priorizar alvos 
potenciais de drogas identificados a partir da sequência do genoma do parasito e 
reposicionar fármacos já aprovados por órgãos regulatórios de saúde;  

3. Produzir proteínas identificadas em [2], utilizando expressão recombinante 
heteróloga para estudos estruturais e funcionais;  

4. Iniciar a concepção e síntese de novas drogas esquistossomicidas a partir de 
compostos de sucesso identificados em [1] ou a partir de informações estruturais 
geradas em [3]. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Em 2015, o Dr. Rafael Dantas e o Dr. Mário Senger participaram de uma 
campanha de triagem de fármacos na plataforma HTS do LSHTM. O experimento 
avaliou o efeito de uma quimioteca sobre a motilidade e fenótipo de 
esquistossômulos de S. mansoni por microscopia de alto conteúdo (High Content 
Analysis, HCA). Os compostos testados foram selecionados a partir de uma triagem 
virtual baseada na estrutura da tioredoxina glutationa redutase (SmTGR), uma enzima 
antioxidante importante para a manutenção do estado redox do parasito. No total 8 
compostos se mostraram ativos. Posteriormente, vermes adultos de S. mansoni foram 
expostos aos mesmos compostos. Os efeitos na motilidade e fenótipo dos parasitos 
foram registrados no microscópio de HCA disponível na Plataforma de Bioensaios e 
Triagem de Fármacos do IOC/FIOCRUZ. Os resultados foram utilizados na elaboração 
de dois artigos científicos que foram submetidos recentemente para publicação e 
serão apresentados no congresso da Sociedade Brasileira de Química deste ano. 

Atualmente o Dr. Bogar Montoya tem trabalhado no OPPF na tentativa de 
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expressar e purificar enzimas de S. mansoni que possam ser usadas como alvos 
moleculares para fármacos esquistomicidas. Dentre elas incluem as aspartil proteases 
SmCD1-3, enzimas envolvidas no catabolismo de hemoglobina, e a TGR. Até o 
momento o pesquisador já conseguiu expressar e purificar a SmCD1 e a SmTGR. A 
última foi cristalizada na ausência e na presença dos compostos que foram ativos 
sobre os parasitos e submetida à difração de raios-X. 

6 - Fonte financiadora: RCUK/FAPERJ 

7 – Início: 2014         Término: 2016     Duração: 2 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Novas abordagens para Doenças Negligenciadas Tropicais: uma plataforma 
automatizada de triagem de fármacos anti-helmínticos 

2 - Investigador principal: 

Dr. Floriano Paes Silva Junior1 

3 – Colaboradores: 

Dr. Rafael Ferreira Dantas1, Dr. Mário Roberto Senger1, Walter Goés Valente1, João 
Rezende Neto1, Lee Kementsky2 e Anne E. Carpenter2. 

1 – IOC/FIOCRUZ -  Rio de Janeiro, Brasil 

2 – BROAD Institute – Massachusetts, Estados Unidos da América 

4 – Objetivos: 

O principal objetivo deste projeto é desenvolver uma nova plataforma para 
quantificação da ação de drogas contra helmintos.  

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Nos últimos dois anos temos desenvolvido um sistema automatizado capaz de avaliar 
o potencial esquistomicida de um composto através de seu efeito na motilidade e 
fenótipo do parasito.  O sistema é baseado na aquisição de imagens de vermes 
adultos de S. mansoni não marcados por microscopia de Alto Conteúdo (High Content 
Analysis, HCA) e posterior análise quantitativa das imagens. As principais etapas 
operacionais estão descritas sucintamente a seguir. 

Os parasitos são distribuídos individualmente em microplacas de 96 poços e expostos 
aos compostos teste. A cada tempo de incubação 100 imagens de campo claro são 
adquiridas consecutivamente de cada poço por um microscópio de HCA acoplado com 
uma objetiva de 2x.  

A análise das imagens é feita no software gratuito CellProfiler (BROAD Institute) 
através de um pipeline de análise customizado capaz de segmentar o parasito e 
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quantificar variações fenotípicas e na motilidade decorrentes da presença do 
composto teste. Por ser automatizado e quantitativo, este tipo de análise não 
apresenta os vieses do método visual clássico usado para a descoberta de novos 
fármacos contra o S. mansoni.  

Até o momento o sistema tem se mostrado eficaz na identificação de compostos 
ativos sobre S. mansoni. Ao realizarmos campanhas com quimiotecas comerciais 
identificamos novos compostos com potencial esquistomicida. Os resultados foram 
usados na elaboração de 3 artigos científicos que foram submetidos à publicação 
recentemente.  

Nas próximas etapas do projeto iremos adaptar o sistema para avaliar o efeito de 
compostos sobre esquistossômulos e vermes juvenis de S. mansoni assim como 
outros helmintos.  

6 - Fonte financiadora: Bill & Melinda Gates Foundation 

7 – Início: .....2014..................         Término: .......2016..........     Duração: ..2 anos 

 

1 - Título do projeto 

Inibidores de Aspartil Proteases como Candidatos a Fármacos Contra a 
Esquistossomose 

2 - Investigador principal: 

Dr. Mário Roberto Senger1 

3 – Colaboradores: 

Dr. Floriano Paes Silva Junior1, Dr. Rafael Ferreira Dantas1, Dr. Bogar Omar Araujo 
Montoya1. 

1- IOC/FIOCRUZ – Rio de Janeiro, Brasil 

4 – Objetivos: 

O objetivo deste projeto é fomentar o desenvolvimento de novas moléculas 
esquistossomicidas através da consolidação uma metodologia de ensaios em alta 
vazão para medir a viabilidade de S. mansoni frente a novos candidatos a fármacos 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O projeto encontra-se em fase de prestação de contas 

6 - Fonte financiadora:  FAPERJ 

7 – Início: .....2014..................         Término: .......2016..........     Duração: 2 anos 
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1 - Título do projeto 

Aspartil Proteases Como Alvo Para o Tratamento da Esquistossomose: Efeito de Inibidores 
de HIV Protease e Peptidomiméticos na Atividade Enzimática, Viabilidade de Vermes em 
Cultura e em Modelo de Infecção em Camundongos. 

2 - Investigador principal: 

Dr. Mário Roberto Senger1 

3 – Colaboradores: 

Dr. Rafael Ferreira Dantas1, Dr. Mário Roberto Senger1, Walter Goés Valente1, João 
Rezende Neto1, Dr. Floriano Paes Silva Junior1 . 

1 – IOC/FIOCRUZ -  Rio de Janeiro, Brasil 

4 – Objetivos: 

O objetivo principal deste projeto é consolidar a tecnologia de ensaios em alta 
vazão baseados na redução de Alamar Blue (resazurin) para medir a viabilidade de 
esquistossômulos. Os objetivos específicos são: Avaliar o efeito de inibidores de 
HIV protease sobre a atividade apartil proteásica presente no extrato de vermes 
adultos e sobre a viabilidade de esquistossômulos; Verificar o efeito de inibidores 
peptidomiméticos sobre a viabilidade de esquistossômulos; Testar os inibidores 
promissores (HIV protease e peptidomiméticos) sobre formas adultas de 
S. mansoni mantidos em cultura.  

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O projeto encontra-se em fase experimental final e início de confecção de relatório. 

6 - Fonte financiadora: CNPq 

7 – Início: .....2014..............         Término: .......2016........     Duração:   2 anos 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA – IOC 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 2013-2015:  

Artigos Publicados 

Alberto-Silva AC, Santos EGN, Santos CP, Mello-Silva CC. Changes in the locomotory 
and reproductive behavior of Biomphalaria glabrata infected with Schistosoma 
mansoni. Experimental Parasitology, v. 153, p. 68-74. 2015. 

Augusto RC, Friani G, Vasconcellos MC, Rodrigues MLA, Mello-Silva CC.  Schistosoma 
mansoni: Phytochemical Effect on Aquatic Life Cycle. Open Journal of Veterinary 
Medicine, v. 5, p. 127-132. 2015. 

Favre TC, Pereira APB, Beck LCNH, Galvão AF, Pieri OS. School-based and 
community-based actions for scaling-up diagnosis and treatment of schistosomiasis 
toward its elimination in an endemic area of Brazil. Acta Trop, v. 49, p. 55 - 162. 
2015. 

Andrade LF, Mourão MM, Geraldo JA, Coelho FS, Silva LL, Neves RH, Volpini A, 
Machado-Silva JR, Araujo N, Nacif-Pimenta R, Caffrey CR, Oliveira G. Regulation of 
Schistosoma mansoni Development and Reproduction by the Mitogen-Activated 
Protein Kinase Signaling Pathway. PLoS Neglected Tropical Diseases (Online), v. 8, p. 
e2949. 2014. 

Barbosa CS, Barbosa VS, Nascimento WC, Pieri OS, Araújo KCGM. Study of the snails 
intermediate hosts for Schistosoma mansoni on Itamaracá Island in northeast Brazil: 
spatial displacement of Biomphalaria glabrata by B. straminea. Geospatial Health, v. 
8, p. 345-351. 2014. 

Cantanhede SPD, Fernandez MA, Mattos AC, Montresor LC, Silva-Souza N, Thiengo 
SC. Freshwater gastropods of the Baixada Maranhense Microregion, an endemic 
area for schistosomiasis in the State of Maranhao, Brazil: I - qualitative study. Revista 
da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 47, p. 79-85. 2014. 

Duarte AS, Bezerra JCB, Silva LA, Neves BJ, Andrade C, Vinaud MC, Mello-Silva CC. 
Repositioning of new potential schistosomicidal drugs using chemogenomic strategy, 
BMS Proceeding, v.8, suppl 4, p.55-56. 2014. 

Fernandez MA, Mattos, AC, Silva EF, Santos SB, Thiengo SC. A malacological survey in 
the Manso Power Plant, State of Mato Grosso, Brazil: new records of freshwater 
snails, including transmitters of schistosomiasis and exotic species. Revista da 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 47, p. 498-506. 2014. 

Corrêa CL, Moreira JCA, Vilela ACM, de Oliveira E, Moura EG, Lisboa PC, Machado-
Silva JR. Renal parenchyma developmental plasticity in mice infected with 
Schistosoma mansoni, whose mothers were malnourished during lactation. 
Experimental Parasitology, v. 134, p. 368-373. 2013. 



61 
 

Faro M J, Perazzini M, Corrêa LR, Mello-Silva CC, Pinheiro P, Mota EM Souza S, 
Andrade Z, Maldonado AJ. Biological, biochemical and histopathological features 
related to parasitc castration of Biomphalaria glabrata infected by Schistosoma 
mansoni. Experimental Parasitology, v. 134, p. 228-234, 2013. 

Mattos AC, Boaventura MFF, Fernandez MA, Thiengo SC. Larval trematodes in 
freshwater gastropods from Mato Grosso, Brazil: diversity and host-parasites 
relationships. Biota Neotropica, v. 13, p. 34-38. 2013. 

Mello-Silva CC, João RCF, Augusto RC, Santos CP. Rapid parasitology diagnostic test 
for Schistosomiasis mansoni. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (Impresso), v. 108, 
p. 1078-1080, 2013. 

Neto SFC, Tunholi-Alves VM, Tunholi V, Garcia JS, Santos MAJ, Nogueira VA, Brito 
MF, Gentile R, Pinheiro J. Biochemical and histological changes in liver of Nectomys 
squamipes naturally infected by Schistosoma mansoni. Revista Brasileira de 
Parasitologia Veterinária, v. 22, p. 519-524. 2013. 

de Oliveira RB, Senger MR, Vasques LM, Gasparotto J, dos Santos JPA, de Bittencourt 
Pasquali MA, Moreira JCF, Silva-Jr FP, Gelain DP. Schistosoma mansoni infection 
causes oxidative stress and alters receptor for advanced glycation endproduct 
(RAGE) and tau levels in multiple organs in mice. International Journal for 
Parasitology, v. 43, p. 371-379, 2013. 

Farias LP, Krautz-Peterson G, Tararam CA, Montoya BOA, Fraga TR, Rofatto HK, Silva-
Jr FP, Isaac L, Wilson A, Shoemaker CB, Leite LCC. On the Three-Finger Protein 
Domain Fold and CD59-Like Proteins in Schistosoma mansoni. PLoS Neglected 
Tropical Diseases (Online), v. 7, p. e2482, 2013. 

Outras produções: Livros e Capítulos de Livro  

Thiengo SC, Fernandez MA. Gastrópodes Neotropicais Continentais de importância 
médica. In: José Rodrigues Coura. (Org.). Dinâmica das doenças infecciosas e 
parasitárias, 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, v. 1, p. 131-153. 2013. 

Outras produções: Dissertações e teses defendidas  

Selma Patrícia Diniz Cantanhede. Malacofauna continental da Microrregião da 
Baixada Ocidental Maranhanse, MA, com ênfase nos aspectos parasitológicos e na 
distribuição espacial dos vetores de helmintoses de importância médica. Tese 
(Doutorado em Biodiversidade e Saúde) - Fundação Oswaldo Cruz, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientadora: Silvana Carvalho 
Thiengo. 2015. 

Alba Cristina Miranda de Barros Alencar. Análise parasitológica e morfológica dos 
efeitos do artesunato e sinvastatina em camundongos esquistossomóticos e 
dislipidêmicos. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Microbiologia) 
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. Orientador: José Roberto Machado e Silva. 2014. 

http://lattes.cnpq.br/2436996597433787
http://lattes.cnpq.br/7350096811187949
http://lattes.cnpq.br/3613199723713416
http://lattes.cnpq.br/4413537075363535
http://lattes.cnpq.br/2068701900076253
http://lattes.cnpq.br/2819075769518114
http://lattes.cnpq.br/2819075769518114
http://lattes.cnpq.br/8231221319859774
http://lattes.cnpq.br/7631998858401687
http://lattes.cnpq.br/7864234229018488
http://lattes.cnpq.br/7864234229018488
http://lattes.cnpq.br/4334439360985252
http://lattes.cnpq.br/4334439360985252
http://lattes.cnpq.br/5143709705510737
http://lattes.cnpq.br/8833338702482722
http://lattes.cnpq.br/7124646414399200
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Fábio Fiebrig Buchmann. Malacofauna Límnica do reservatório da Usina Hidrelétrica 
de Cana Brava, GO, com ênfase na espécie Biomphalaria straminea (Dunker, 1848), 
vetora natural da Esquistossomose no Brasil. Dissertação (Mestrado em 
Biodiversidade e Saúde) - Instituto Oswaldo Cruz. Orientadoras: Silvana C.Thiengo & 
Monica A. Fernandez. 2014. 

Bruno Barbosa Bezerra. Características morfológicas de vermes adultos machos e 
fêmeas de Schistosoma mansoni recuperados de camundongos desnutridos e 
deficientes em óxido nítrico. Dissertação (Mestrado em Microbiologia) - 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. . Orientador: José Roberto Machado e 
Silva. 2013. 

Christiane Pezzi Gil de Souza. Caracterização morfológica de vermes adultos de 
Schistosoma mansoni Sambon, 1907 recuperados de camundongos alimentados com 
dieta hiperlipídica na fase crônica da infecção esquistossomótica. Análise por 
microscopia de campo claro e de varredura a laser confocal. Dissertação (Mestrado 
em Microbiologia) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. . Orientador: José Roberto Machado 
e Silva. 2013. 

Luciana Damacena Silva. Metabolismo de ácidos orgânicos em Biomphalaria 
glabrata influenciada pelo cálcio. Tese (Medicina Tropical) - Universidade Federal de 
Goiás. Coorientação: Clélia C. Mello-Silva Almeida da Costa. 2013. 

Outras produções: Manual técnico  

Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Vigilância e Controle da Esquistossomose: Diretrizes 
Técnicas, 4ª edição, Brasilia, MS, 144p. il. (Colaboradores: Silvana C. Thiengo & 
Otávio S. Pieri). 2014. 

Outras produções: Cursos ministrados  

Marta Julia Faro dos Santos e Clélia C. Mello-Silva Almeida da Costa. Interação 
Parasito hospedeiro Intermediário do Programa de Pós-Graduação Lato sensu em 
Malacologia de Vetores do Instituto Oswaldo Cruz.  Coordenação da Disciplina. 
2015. 

Tereza Favre, Cristiano Massara, Lilian Beck, Felipe Murta.III Curso de Atualização 
em Esquistossomose para Professores, 26 a 30/10/2015.  

Silvana Thiengo, Monica Fernandez, Langia Montresor, Suzete Gomes, Aline 
Mattos. Capacitação em Malacologia Médica para o Centro de Estudos e Pesquisa 
em Antropozoonoses Máximo Filho - CEPA – RJ, com 15 participantes. 2015. 

Floriano Paes Silva-Jr, Rafael F. Dantas, Mario R Senger. Curso Internacional: 

"Bioimageamento por Microscopia Automatizada (Análise de Alto Conteúdo): 

Estudando Células Humanas, Organismos Modelos e Parasitos". 2015. 
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Silvana Thiengo, Monica Fernandez, Langia Montresor, Aline Mattos. Capacitação 

em Malacologia Médica para o LACEN-GO, com 25 participantes. 2014. 

Silvana Thiengo, Monica Fernandez, Langia Montresor, Suzete Gomes, Aline 
Mattos. Curso de curta duração em: Controle de helmintos de importância médico-
veterinária. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pós-graduação em Ciências 
Veterinárias. 2014. 

Clélia C. Mello-Silva Almeida da Costa. Curso de curta duração intitulado: Influência 
da infecção de larvas de helmintos sobre o sistema neuroendócrino e interno de 
defesa e controle de hospedeiros de helmintos- Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro. Pós-graduação em Ciências Veterinárias. 2014 

Clélia C. Mello-Silva Almeida da Costa. Curso de Extensão em Ensino, Ambiente e 
Sustentabilidade na Semana de Capacitação docente na Escola Municipal Malba 
Tahan/ Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro. 2014.   

Tereza Favre, Cristiano Massara, Lilian Beck, Felipe Murta. II Curso de Atualização 
em Esquistossomose para Professores, 15 de agosto a 5 de setembro 2014 

Clélia C. Mello-Silva Almeida da Costa. Curso sobre Sustentabilidade na escola 
ministrado na Escola municipal Malba Tahan promovido pela Secretaria municipal de 
Educação do Rio de Janeiro. 2013.  

Clélia C. Mello-Silva Almeida da Costa. Curso de curta duração intitulado: 
Schistosoma mansoni e Esquistossomose. Curso técnico em Biotecnologia – Fiocruz. 
2013.  

Silvana Thiengo, Monica Fernandez, Langia Montresor, Aline Mattos. Capacitações 
em Malacologia Médica. Fundação de Medicina Tropical do Tocantins, 21 
participantes, 2013. 

Silvana Thiengo, Monica Fernandez, Langia Montresor, Aline Mattos. Capacitações 
em Malacologia Médica. LACEN-PA, 15 participantes, 2013. 

Silvana Thiengo, Monica Fernandez, Langia Montresor, Aline Mattos. Capacitações 
em Malacologia Médica. LACEN- RJ, 12 participantes, 2013. 

Tereza Favre, Cristiano Massara, Lilian Beck. I Curso de Atualização em 
Esquistossomose para Professores, 1 a 6 de agosto de 2013. 

Outras produções: Monografias defendidas  

Anna Carla Alberto da Silva. Alterações na atividade locomotora e reprodutiva de 
Biomphalaria glabrata SAY, 1818 (Pulmonata: Planorbidae) infectada por 
Schistosoma mansoni SAMBOM, 1907 (Trematoda: Schistosomatidae). Monografia 
de conclusão de curso de graduação em Ciencias Biológicas. Formação de 
professores - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientação: Clélia C. Mello-
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Silva Almeida da Costa. 2014. 

Gabriela Friani Vieira. Estresse oxidativo e alterações teciduais em Biomphalaria 
glabrata SAY, 1818 (Pulmonata: Planorbidae) exposta às concentrações sub-letais do 
látex de Euphorbia milii (syn. splendens) var. hislopii N.E.B (Euphorbiaceae). 
Monografia de conclusão de curso de graduação em Ciencias Biológicas. Formação 
de professores - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientação: Clélia C. 
Mello-Silva Almeida da Costa. 2014. 

Joelma Cristina Cordeiro Barbosa. Esquistossomose mansônica em Belém, Pará, 
Brasil. Monografia de Especialização em Malacologia de Vetores – Instituto 
Oswaldo Cruz. Orientadora: Monica Ammon Fernandez. 2014. 

Débora de Souza Bandeira. Moluscos límnicos dos municípios de Araguaína e Nova 
Olinda, TO, com ênfase nos vetores da esquistossomose. Monografia de 
Especialização em Malacologia de Vetores – Instituto Oswaldo Cruz. Orientadora: 
Silvana Carvalho Thiengo. 2013. 

Marcos Quintela da Silva. Ação das concentrações subletais do látex de Euphorbia 
milii em Biomphalaria glabrata infectada por Schistosoma mansoni. Monografia 
(Curso de especialização em Ciências Ambientais) - Fundação Oswaldo Cruz. 
Orientação: Clélia C. Mello-Silva Almeida da Costa. 2013. 

Outras produções: Relatório Técnico 

Carvalho OS e Thiengo SC. Relatório Técnico Final sobre a Complementação da Carta 
Planorbídica para a SVS/MS:  Complementação da carta planorbídica brasileira nos 
estados do Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 2015 

Outras produções: Materiais educativos 

Cunha RA, Massara C, Murta FLG, Araújo A, Favre TC. Esquistossomose, que doença 
é essa!? Conhecer para evitar. 1ª edição, Belo Horizonte, 18p. ISBN: 978-85-99016-
22-0. Material impresso e on line no site http//www.xistose.com. 2015 

Outras Produções: Fornecimento de material biológico 

Fornecimento de 478 moluscos infectados e 293 lotes de cercárias (cerca de 10mil 
cercarias por lote), material que subsidia pesquisas do laboratório, além de outros 
laboratórios Institucionais (Lab. Patologia, Lab. Bioquimica Experimental e 
Computacional de Fármacos, entre outros) e interinstitucionais (UERJ, UFF, UFRJ, 
entre outros), 2013-2015. 

Outras produções: Organização de eventos 

Favre TC, Massara CL, Beck L. Realização do evento Feira na Praça: “O Dia X da 
Xistose”, realizada na praça central do município de Malacacheta, aberta a toda a 
comunidade. Dezembro de 2015 

Thiengo SC & Fernandez MA. Organização do XXIII e do XXIV Encontro Brasileiro de 

http://www.xistose.com/
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Malacologia, em parceria com a UERJ, com captação de recursos pela Faperj e 
Capes. Organização de Mesa Redonda sobre Esquistossomose em ambos eventos. 
2015.  

Thiengo SC & Fernandez MA. Participação nas edições da Feira científicas “Fiocruz 
pra Você”, com o tema: Caramujos x Doenças. 2013, 2014 e 2015. 

Favre TC, Massara CL, Beck L. Realização de feiras sobre o tema esquistossomose 
em quatro escolas do município de Malacacheta, aberta a toda a comunidade 
escolar. Dezembro de 2013 
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PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO – CPqRR 

 

1 - Título do projeto: 

Construção, produção e purificação de uma proteína quimérica multi-epítopos, para 
aplicação no diagnóstico sorológico da esquistossomose mansoni. 

2 - Investigador principal: 

Edward Oliveira 

3 – Colaboradores: 

Ana Rabello, Paulo Marcos Zeck Coeho, Liliane Maria Vidal Siqueira, Mário Hirata, 
Rosário Domingues Crespo Hirata 

4 – Objetivos: 

1. Produzir uma proteína quimérica potencialmente antigênicas através da tecnologia 
do DNA recombinante;  

2. Desenvolver um ensaio imunoenzimático, utilizando uma proteína quimérica multi-
epítopos, para o diagnóstico laboratorial da esquistossomose mansoni;  

3. Avaliar o ensaio imunoenzimático padronizado quanto aos parâmetros sorológicos 
de sensibilidade, especificidade e validade diagnóstica;  

4. Avaliar comparativamente as taxas de sensibilidade e especificidade apresentadas 
pelo ensaio imunoenzimático, usando como antígeno uma proteína quimérica multi-
epítopos, com o ELISA-Pp, desenvolvido recentemente pelo nosso grupo; 

5. Verificar a aplicação do ensaio imunoenzimático padronizado para diferenciar 
infecção presente da passada (aguda e crônica), pesquisando anticorpos das classes 
IgG, IgM e IgA. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Quatro regiões peptídicas, que possuem maior potencial antigênico, da catepsina B e 
asparaginil endopeptidase foram selecionadas e denominadas de peptídeos P1, P2, P3, 
P4. Cerca de 2 a 5 uL de RNA total obtido de vermes adultos de S. mansoni foram 
submetidos à transcrição reversa AMV utilizando random primers. O cDNA obtido foi 
submetido à reação de polimerização em cadeia com iniciadores que franqueam a 
região peptídica desejada (P1, P2 etc) contendo sítios para enzimas de restrição para 
clonagem sítio dirigida. Os fragmentos foram digeridos com as respectivas enzimas, 
purificados, ligados, inseridos em plasmídeo pGEM e clonadas em E.coli DHα. A 
sequência alvo de DNA foi extraída das bactérias por lise alcalina, purificada em 
colunas de sílica e clivada com enzimas de restrição e analisada em gel de 
poliacrilamida 6%, para verificar o posicionamento do inserto no plasmídeo. Dando 
seguimento, o plasmídeo será extraído, clivado com as enzimas e inserido no vetor de 
expressão pET32a que serão clonados em bactérias E. coli Origami 2(D3) pLysS. As 
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bactérias transformadas serão cultivadas em meio LB, serão centrifugadas, lisadas e o 
sobrenadante será submetido à cromatografia de afinidade em coluna contendo resina 
de níquel. A proteína purificada será utilizada para sensibilizar microplacas de 
poliestireno, em uma concentração ótima. As amostras de soros serão diluídas e 
incubadas nas placas numa temperatura de 37ºC e a reação antígeno-anticorpo será 
revelada com adição de um conjugado (anti-IgG humano + peroxidase) e uma mistura 
substrato (H2O2 + TMB). Após padronização, o ensaio imunoenzimático de ELISA será 
empregado numa soroteca composta por 355 amostras de soros, o que nos permitirá 
avaliar os parâmetros sorológicos de sensibilidade, especificidade e acurácia 
diagnóstica. 

6 - Fonte financiadora: 

FAPEMIG e PAPES VII-FIOCRUZ/CNPq 

7 – Início: 08/2015                                Término: 07/2017                   Duração: 24 meses  

 

1 - Título do projeto: 

Diagnóstico da Esquistossomose mansoni (Serviço de Referência de Esquistossomose) 

2 - Investigador principal: 

Paulo Marcos Zech Coelho, Naftale Katz 

3 – Colaboradores: 

Diana Cordeiro Taboada, Rafaella Fortini Grenfell, Áureo Almeida de Oliveira 

4 – Objetivos: 

1. Prestar serviço laboratorial de referência para o diagnóstico de doenças.  

2. Realizar o diagnóstico confirmatório de pacientes suspeitos de estarem infectados 
com esquistossomose 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O laboratório atualmente realiza exame diagnóstico através da técnica de ELISA para 
detecção de possíveis pacientes positivos para Schistosoma mansoni. Outras técnicas 
parasitológicas, imunológicas e moleculares estão sendo desenvolvidas para aprimorar 
o diagnóstico que atualmente está sendo usado. 

6 - Fonte financiadora:  

Ministério da Saúde 

7 – Início:                           Término:                   Duração: Indeterminado  
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1 - Título do projeto: 

Exames de validação do diagnóstico da esquistossomose mansoni (Serviço de 
Referência de Esquistossomose) 

2 - Investigador principal: 

Paulo Marcos Zech Coelho, Naftale Katz 

3 – Colaboradores: 

Áureo Almeida de Oliveira, Rafaella Fortini Grenfell, Liliane Maria Vida Siqueira 

4 – Objetivos: 

Realizar exames de validação de duas técnicas desenvolvidas pelo Laboratório de 
Esquistossomose (método do gradiente salínico e método da eclosão de miracídios). 
Essas validações são feitas através da confecção de inúmeras lâminas e observação das 
mesmas por microscopia óptica. Os resultados são comparados com o método de 
Kato-katz. Outras técnicas diagnósticas estão sendo desenvolvidas para posterior 
validação. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O Schistosoma mansoni é um parasito que elimina pelas fezes, uma quantidade muito 
pequena de ovos por casal (200 ovos/dia) o que torna difícil a identificação do parasito 
em pacientes com baixas cargas parasitárias pelo método padrão da OMS, o Kato-katz. 
O desenvolvimento de novas técnicas coproparasitológicas, imunológicas e 
moleculares com alta sensibilidade e especificidade, aliados a baixo custo são 
altamente desejáveis. Duas novas técnicas (gradiente salínico e eclosão de miracídios) 
desenvolvidas em nosso laboratório e patenteadas pela GESTEC estão sendo validadas 
através da confecção de inúmeras lâminas e observação das mesmas por microscopia 
óptica. Os resultados são comparados com o método de Kato-katz (método validado 
pela OMS e amplamente utilizado no país). Uma técnica para detecção de antígenos 
circulantes no soro, usando-se anticorpos monoclonais, e outra para detecção de 
moléculas de DNA do parasito em soro, fezes e urina também estão em 
desenvolvimento. 

6 - Fonte financiadora:  

Ministério da Saúde 

7 – Início:                           Término:                   Duração: Indeterminado  
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1 - Título do projeto: 

Desenvolvimento e validação de métodos de diagnóstico para formas pré-patente, 
aguda e crônica de pacientes com baixa carga parasitária e controle de cura da 
esquistossomose mansoni 

2 - Investigador principal: 

Paulo Marcos Zech Coelho e Rafaella Fortini Grenfell e Queiroz 

3 – Colaboradores: 

Fundação Oswaldo Cruz (Brasil) 

Laboratório de Esquistossomose,Centro de Pesquisa René Rachou (CPqRR), Rede de 
Plataformas Tecnológicas - RPT14A (Plataforma de Anticorpos Monoclonais) e 
Laboratório de Referência para o Diagnóstico da Esquistossomose: 

Dr. Naftale Katz, Dra. Liliane Maria Vidal Siqueira, Dra. Diana Taboada, Dr. Elio Hideo 
Baba, Dr. Wander de Jesus Jeremias, Dra. Flávia Bubula Couto, Doutoranda Vanessa 
Silva Moraes, Thais Guimaraes de Oliveira Dias, Áureo Almeida de Oliveira, Lucélia 
Antunes Coutinho, Nathalie Almeida Bonatti, Maria Luysa de Camargos Pedrosa. 

Laboratório de Tecnologia Diagnóstica, Biomanguinhos:Dr. Edimilson Domingos da 
Silva. 

University of Georgia (EUA) 

Department of Infectious Diseases, College of Veterinary Medicine e Department of 
Biochemistry and Molecular Biology, Franklin College: 

Dr. Donald A. Harn, Jr., Dra. Lisa Shollenberger McEwen, Dra. Ruth Davis. 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Laboratório de Enzimologia e Protêomica:  

Dr.William de Castro Borges. 

4 - Objetivos: 

1. Acompanhar áreas endêmicas em estudo longitudinal, incluindo diagnóstico inicial, 
coleta de amostras, tratamento dos pacientes positivos e diagnóstico após 
quimioterapia;  

2. Obter amostras sorológicas murinas na fase pré-patente, fase aguda, fase crônica e 
após tratamento; 

3. Selecionar e identificar frações imunorreativas; 

4. Produzir antígenos e avaliar a permanência da antigenicidade; 

5. Produzir anticorpos monoclonais específicos para os antígenos selecionados; 

6. Padronizar e avaliar os novos métodos de diagnóstico; 

7. Definir custos fixos e variáveis de cada método diagnóstico; 
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8. Formar recursos humanos (iniciação científica, doutorado e técnico); 

9. Publicar artigos científicos em revistas indexadas; 

10. Avaliar viabilidade de registro de patente dos produtos desenvolvidos; 

11. Divulgar resultados da pesquisa em congressos, simpósios, cursos e reuniões 
nacionais e internacionais. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Este é um projeto amplo que conta com vários subprojetos a ele vinculados. Diferentes 
áreas endêmicas foram selecionadas e trabalhadas pela equipe de campo, fornecendo 
diagnóstico e tratamento medicamentoso aos residentes das mesmas. Novas áreas são 
constantemente identificadas e igualmente trabalhadas. Sendo assim, possuímos 
grande acervo de amostras humanas sendo utilizadas na padronização e validação das 
metodologias diagnósticas, incluindo amostras de fases aguda e crônica, pós-
tratamento, positivas para outros helmintos e amostras padrões negativas. Da mesma 
forma, possuímos soroteca murina em todas as fases de infecção, assim como amostras 
negativas e pós-tratamento. Diversas frações imunorreativas foram identificadas por 
espectrometria de massa e selecionadas como potenciais marcadores de diagnóstico e 
foram/estão sendo produzidas e avaliadas quanto à antigenicidade para o perfil de 
infecção das áreas endêmicas do Brasil. Juntamente, anticorpos monoclonais 
específicos para estes marcadores foram/estão sendo produzidos. Seis novos métodos 
de diagnóstico foram padronizados e estão sendo validados, enquanto trabalhamos 
com o desenvolvimento de novas metodologias.  

6 - Fonte financiadora: 

CNPq, FIOCRUZ e University of Georgia. 

7 – Início: 01/2008                                  Término: N/A                                         Duração: N/A 

 

1 - Título do projeto: 

Schistosoma mansoni e geohelmintos – Aprimoramento de técnicas diagnósticas para 
levantamento de prevalência e controle de cura, monitoramento da transmissão e 
identificação de marcadores de morbidade em áreas com cenários eco-
epidemiológicos distintos. MCTI/CNPq/MS-SCTIE-Decit Nº 40/2012 - Pesquisa em 
Doenças Negligenciadas 

2 - Investigador principal: 

Paulo Marcos Zech Coelho 

3 – Colaboradores: 

José Roberto Lambertucci, Carlos Maurício F. Antunes, Martin Johannes Enk, Ricardo 
Toshio Fujiwara, Deborah Negrão Correa, Cristiana Ferreira Alves de Brito, Silvana 
Aparecida Rogel Carvalho Thiengo, Carlos Graeff Teixeira, Ricardo José de Paula Souza 
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e Guimarães, Izabel Raimunda de Carvalho Rodrigues, Stefan Michael Geiger, 
Mariângela Carneiro, Teofânia Heloísa Dutra Amorim Vidigal. 

4 – Objetivos: 

Realizar estudos parasitológicos, epidemiológicos e imunológicos em áreas de média a 
baixa endemicidade para a esquistossomose mansoni, visando obter uma visão real e 
atual dos aspectos de transmissão e morbidade associados à infecção por Schistosoma 
mansoni e geohelmintos que permita a proposição de estratégias de controle e 
tratamento compatível com realidade da doença e com a atuação do sistema de 
saúde. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

A presente proposta visa formar uma rede nacional de especialistas para realizar 
estudos abrangentes e integrados, visando obter uma visão real e atual dos aspectos 
de transmissão e morbidade associados à infecção por Schistosoma mansoni e 
geohelmintos. Para esta finalidade, novas metodologias parasitológicas, imunológicas 
e moleculares de diagnóstico e monitoramento serão desenvolvidas e padronizadas 
para aplicação na área endêmica. Os dados aqui obtidos permitirão a proposição de 
estratégias complementares de controle e tratamento compatível com a realidade da 
doença e com a atuação do sistema de saúde. 

6 - Fonte financiadora:  

CNPq  

7 – Início: 2012                      Término: 2016                                        Duração: 4 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Estudo e caracterização do repertório de moléculas de superfície de esquistossômulos 
de S. mansoni obtidos in vivo e in vitro na interação parasito/hospedeiro vertebrado  -  
Ciência sem Fronteiras 

2 - Investigador principal: 

Paulo Marcos Zech Coelho 

3 – Colaboradores: 

Elio Hideo Babá, Wander de Jesus Jeremias, Ana Carolina Alves de Mattos, John Kusel 

4 – Objetivos: 

a) determinação do mecanismo de absorção através dos poros da membrana ou de 
excreção; 

b) identificação de macromoléculas derivadas da pele do hospedeiro na superfície do 
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esquistossômulo; 

c) identificação de vias de sinalização, não detectados previamente no tegumento de 
esquistossômulos derivados da pele, especialmente após o tratamento do prasito com 
o ácido linoleico e luz ultravioleta; 

d) análise do proteoma,  

e) análise do transcriptoma dos esquistossômulos derivados da pele e 
esquistossômulos transformados in vitro cultivados na presença ou ausência de soro 
de portal ou periférico visando à identificação de genes diferencialmente expressos 
relacionados com o processo de desenvolvimento do parasito;  

f) imunolocalização de glicanos específicos por meio de mAbs. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

As sondas empregadas para membranas e estruturas internas mostraram marcação 
similar entre parasitos obtidos in vitro, por transformação mecânica (Mec) e por 
penetração em pele (Pel). No entanto, aumento da permeabilidade de membranas foi 
observada quando estes parasitos foram comparados a outros obtidos in vivo. Os 
dados sugerem que nos esquistossômulos cultivados in vivo o metabolismo é mais 
ativo nas células superficiais e que durante sua permanência por até 72 horas na pele 
há um extenso turnover envolvendo moléculas internas reguladoras de diferentes 
processos no parasito. 

Estudos comparativos empregando anticorpos monoclonais contra o antígeno catódico 
circulante (CCA), sabidamente glicoprotéico, serão também incluídos com vistas a 
melhor caracterizar o envolvimento de glicoproteínas e, então, aprofundar o 
conhecimento sobre moléculas presentes interface parasito-hospedeiro no inicio da 
infeção.  

Além disso, bibliotecas de esquistossômulos Mec cultivados em soro portal (SPO3h e 
SPO12h) e soro periférico de hamster (SPE3h, SPE12h) foram comparadas utilizando 
sequenciamento de nova geração (NGS) e análise da expressão de genes específicos. 
Após o sequenciamento e análise dos genes expressos, apenas 58 transcritos se 
mostraram diferencialmente expressos na comparação de bibliotecas SPO3h versus 
SPO12h. Os genes diferencialmente expressos após 12 horas de contato com o soro 
portal de hamster, estão ligados a processos importantes ao desenvolvimento até 
vermes adultos, como a proliferação e diferenciação celular, ou mesmo outros 
envolvidos no processamento nuclear de mRNA. 

Estudos adicionais empregando inibidores de sinalização celular estão em andamento, 
visando melhor compreender a importância dos genes no desenvolvimento do 
parasito. 

6 - Fonte financiadora:  

CNPq 

7 – Início: 2012                      Término: 2016         Duração: 4 anos 
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1 - Título do projeto: 

Estudo da Resistência do Schistosoma mansoni ao Praziquantel 

2 - Investigador principal: 

Paulo Marcos Zech Coelho 

3 – Colaboradores: 

Flávia Fernanda Bubula Couto, Ana Carolina Alves de Mattos, Robert Greenberg, Phillip 
LoVerde, Timothy Anderson, Frederic Chevalier. 

4 – Objetivos: 

1. Identificação de proteínas envolvidas na resistência do S. mansoni ao praziquantel 

2. Identificação de marcadores genéticos envolvidos na resistência do S. mansoni ao 
praziquantel 

3. Identificação dos transcritos diferencialmente expressos em isolado de S. mansoni 
resistente ao praziquantel. 

4. Desenvolver um banco para criopreservar isolados resistentes ao PZQ induzidas em 
laboratório e/ou isoladas em áreas endêmicas. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O controle da esquistossomose tem sido realizado principalmente pelo tratamento de 
pessoas infectadas, porém, este método de controle apresenta diversas limitações que 
precisam ser consideradas. Em função da eficiência e baixa toxicidade do PZQ, foi 
possível o emprego deste em larga escala em áreas endêmicas, bem como em 
tratamentos repetidos. Porém, através do processo de pressão quimioterápica este 
tipo de uso do PZQ pode levar ao surgimento de cepas resistentes. Em estudos 
realizados por nosso grupo, foi possível selecionar isolados de S. mansoni resistentes 
ao PZQ (LE-PZQ) de maneira rápida, utilizando como modelo experimental caramujos 
B. glabrata infectados com o parasito. A busca por marcadores moleculares que 
identifiquem os casos de resistência em áreas endêmicas é de grande importância para 
que se possa tomar decisões direcionadas a interromper a transmissão mesmo após o 
tratamento em determinada localidade. Diante disso, um dos objetivos deste projeto é 
identificar os mecanismos envolvidos na resistência do parasito ao PZQ por meio de 
análise proteômica, transcritoma e identificação dos genes envolvidos na resistência 
utilizando a metodologia de mapeamento de QTLs (Quantitative Trait Loci). Estamos 
atualmente analisando os dados do transcritoma e do mapeamente dos QTLs em 
conjunto com o Sanger Institute e com a University of Texas. O isolado resistente está 
sendo mantido e estamos testando a metodologia para criopreservar os parasitos. 
Ainda este ano iremos iniciar o proteoma do isolado LE-PZQ. 

6 - Fonte financiadora: FIOCRUZ 

7 – Início: 2010                       Término: 2018                      
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1 - Título do projeto: 

Desenvolvimento, Aprimoramento e Validação de Novos Métodos Diagnósticos para a 
Esquistossomose Mansoni em Áreas Endêmicas de Baixa Transmissão, Antes e Depois 
de Intervenção Terapêutica, visando o Controle da Transmissão da Doença.  

2 - Investigador principal: 

Paulo Marcos Zech Coelho 

3 – Colaboradores: 

Edward Oliveira, Liliane Maria Vidal Siqueira, Rafaella Fortini, Nidia Francisca de 
Figueiredo Carneiro, Aureo Almeida de Oliveira, Vanessa Silva Moraes, Naftale Katz 

4 – Objetivos: 

Desenvolver, aprimorar e validar novos métodos diagnósticos de maior efetividade 
para o diagnóstico da esquistossomose mansoni e o controle de cura em áreas 
endêmicas de baixa prevalência. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Diante da necessidade de metodologias diagnósticas mais sensíveis para o controle da 
esquistossomose nas áreas endêmicas de nosso país, a pesquisa para o 
desenvolvimento e a padronização de novos métodos parasitológicos e/ou 
imunológicos vem sendo continuamente estimulada e é o foco do nosso trabalho. Com 
resultados preliminares promissores, nosso maior objetivo é a validação de técnicas 
diagnósticas desenvolvidas e padronizadas por nosso grupo com indivíduos residentes 
de áreas endêmicas de baixa prevalência de forma a aumentarmos a efetividade do 
diagnóstico de população. Para isto, a área endêmica de Pedra Preta e a área 
denominada Tabuas, ambas localizadas na região norte do estado de Minas Gerais, 
foram escolhidas como áreas de referência para o nosso estudo. Pedra Preta foi 
escolhida por conter uma população que ainda não havia sido tratada para a 
esquistossomose mansoni, apresentando um índice baixo de migração e taxa de 
prevalência de 12%, como reportado em 2005 pelo Centro de Controle de Zoonoses de 
Montes Claros. O total da população é 201 residentes, sendo 93 mulheres e 108 
homens, de idade entre 01 e 96 anos. Já a área de Tabuas, que teve um tratamento da 
população em 2009 sendo que nesta ocasião a prevalência obtida com 2 lâminas de 
Kato-Katz era de 29,11%, e em 2012 nosso grupo encontrou uma prevalência de 31,5% 
utilizando 24 lâminas de Kato-Katz e o método do Gradiente Salínico, em 149 
residentes (73 mulheres e 76 homens, de idade entre 01 e 86 anos). Toda a população 
das duas áreas será objeto do estudo. 

6 - Fonte financiadora: 

CPqRR – FIOCRUZ (PROEP PCLIN) processo 401942/2012-0. 

7 – Início:                        Término:                      Duração:  ........................ 
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1 - Título do projeto: 

Desenvolvimento de um produto liofilizado do látex extraído de Euphorbia milii para 
aplicação no controle do caramujo Biomphalaria glabrata, principal transmissor da 
esquistossomose mansoni no Brasil. 

2 - Investigador principal: 

Paulo Marcos Zech Coelho, Virginia Torres Schall (in memorian) 

3 – Colaboradores: 

Cynthia de Paula Andrade, Edward de Oliveira, Denise Pimenta, Paulo Ricardo Silva 
Coelho 

4 – Objetivos: 

1. Desenvolver o processo de liofilização do látex extraído de E. milii;   
2. Estudar o processo de solubilização do látex liofilizado; 
3. Avaliar os efeitos toxicológicos em Danio rerio (Zebrafish);  
4. Avaliar a estabilidade térmica, em função do tempo, do produto liofilizado;  
5. Avaliar a estabilidade química, em função do tempo, do produto liofilizado; 
6. Avaliar a atividade do moluscicida do produto liofilizado em laboratório; 
7. Avaliar a atividade em condições de campo; 
8. Construção de um protótipo. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

No Brasil, cerca de 1,5 milhões de pessoas tem esquistossomose mansoni e 30 milhões 
vivem sobre o risco. Uma das possíveis medidas de controle dessa doença é o uso de 
moluscicida em coleções de água infestadas com caramujos (Biomphalaria glabrata, B. 
straminea e/ou B. tenagophila), hospedeiros intermediários dessa helmintose. 
Entretanto, o moluscicida disponível hoje no mercado é importado e de base química e 
apresenta alta toxicidade para a população e o meio ambiente. Diante deste cenário, 
estamos desenvolvendo um produto moluscicida a partir do látex da “Coroa de Cristo”, 
Euphorbia milii var. hislopii, para aplicação em coleções hídricas contendo caramujos 
infectados com o verme Schistosoma mansoni. O produto é uma alternativa eficiente e 
ecologicamente aceitável para o controle de doenças transmitidas por moluscos. Além 
disso, o látex de “Coroa de Cristo” é um dos mais potentes moluscicidas naturais já 
estudados. Ele apresenta baixa toxicidade, é biodegradável e apresenta baixo custo 
pela facilidade de cultivo da planta. 

Realizamos parceria com o LANAGRO, MG para a produção de E. milii, planta da qual 
obtemos o látex utilizado nos experimentos. Estamos realizando os testes em 
laboratório com os caramujos com e sem infecção para determinarmos as doses letais. 
Iniciaremos os testes de toxicidade em peixes, Danio rerio, esse semestre, bem como 
os testes em campo.  

6 - Fonte financiadora: Sem financiamento no momento. 

7 – Início: 02/2014       Término: 02/2018         Duração: 4 anos 
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1 - Título do projeto: 

Cultura de células de tecidos de Biomphalaria tenagophila (Orbigny, 1835) como 
ferramenta no estudo das interações parasito/hospedeiro invertebrado em 
esquistossomose. 

2 - Investigador principal: 

Paulo Marcos Zech Coelho 

3 – Colaboradores: 

Aristeu Silva Neto, Luciana Maria Silva, Consuelo Latorre Fortes Dias, Fábio Ribeiro 
Queiroz, Cristhiane Oliveira da Fonseca. 

4 – Objetivos: 

Cultivar e comparar, morfologica e molecularmente, modelos in vitro de cultura de 
células da interação Biomphalaria/S. mansoni em cenário de resistência absoluta e 
parcial do hospedeiro ao agente etiológico da esquistossomose, representado por 
esporocistos primários transformados in vitro. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Apesar dos conhecimentos obtidos nos últimos anos na interação Biomphalaria/S. 
mansoni, essa relação requer maiores estudos em alguns aspectos. A forma de atuação 
do sistema interno de defesa, como e por que ele elimina o trematódeo em certas 
linhagens e não em outras, e quais mecanismos empregados pelos hemócitos são 
essenciais no entendimento do mecanismo de defesa/susceptibilidade destes 
moluscos. Alguns estudos já foram desenvolvidos no campo da cultura de células de 
tecidos de caramujos, utilizando como base a espécie B. glabrata. Entretanto, as 
culturas celulares desenvolvidas até agora foram pouco exploradas, com exceção da 
linhagem Bge estabelecida por Hansen, 1976, onde células embrionárias do caramujo 
B. glabrata são utilizadas nos estudos da interação parasito/hospedeiro invertebrado. 
O nosso trabalho obteve culturas primárias de células derividas de caramujos adultos 
da espécie B. tenagophila, de grande potencial de exploração, por apresentar uma 
linhagem completamente resistente ao S. mansoni. Estas ferramentas são de grande 
valia em estudos que visam conhecer com maior detalhamento o fascinante sistema 
interno de defesa de Biomphalaria. Ensaios in vitro com as culturas celulares obtidas 
se encontram em andamento. Estes constituem um modelo interessante para estudar 
a interação Biomphalaria/S. mansoni uma vez que, sua utilização poderá trazer 
grandes contribuições para o entendimento da forma de atuação do sistema interno 
de defesa sobre o parasito. 

6 - Fonte financiadora: 

CNPq 

7 – Início: 03/2012      Término: 08/2016 
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1 - Título do projeto: 

Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose mansoni e Geo-helmintoses 

2 - Investigador principal: 

Naftale Katz 

3 – Colaboradores: 

Paulo Marcos Zech Coelho, Constança Simões Barbosa, Carlos Graeff Teixeira, 
Fernando Bezerra, Omar dos Santos Carvalho, Roberto Sena Rocha, Jeann Marie 
Marcelino, Dilermano Fazito. 

4 – Objetivos: 

1. Conhecer a prevalência da esquistossomose mansoni, da ascaridíase, da trichiuríase 
e da ancilostomíase no Brasil.  

2. Atender às necessidades do Programa de Vigilância e Controle da Esquistossomose – 
PCE e das reivindicações da comunidade científica sobre a atual prevalência da 
esquistossomose no país. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Foram cadastrados individualmente os 214.000 escolares participantes deste projeto 
do INPEG. 

A partir destes dados, está sendo feita a análise cuidadosa da prevalência da 
esquistossomose e geo-helmintoses. 

Os dados já foram coletados de todos os escolares faltando apenas a conclusão da 
análise para o relatório final. 

O levantamento das prevalências da esquistossomose mansoni e das geo-helmintoses 
já foi realizado 100% dos municípios planejados mediante inquérito coproscópico com 
a realização de exame parasitológico de fezes para detectar a presença de ovos de S. 
mansoni, Ascaris lumbricóides, ancilostomídeos e Trichuris trichiura, em amostras de 
escolares com idade entre 7 e 17 anos. 

6 - Fonte financiadora:  

Ministério da Saúde 

7 – Início: 2010         Término: 2016        

 

1 - Título do projeto: 

Neuroesquistossomose Experimental: Identificar a Frequência de Ovos e de 
Granulomas de Schistosoma Mansoni no Cérebro de Camundongos Infectados Pelo 
Verme e Correlacionar o Local da Lesão Neurológica com a Presença de Manifestações 
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Clínicas. 

2 - Investigador principal: 

José Roberto Lambertucci 

3 – Colaboradores: 

Paulo Marcos Zech Coelho, Thiago André Alves Fidelis, Neusa Araújo, Patrícia Parreiras 

4 – Objetivos: 

Geral: Descrever a frequência de ovos e de granulomas de Schistosoma mansoni no 
cérebro de camundongos experimentalmente infectados pela via subcutânea com 
cercárias do parasito e correlacionar o local da lesão cerebral com a presença de 
manifestações clínicas. 

Específicos: a) Quantificar o número de ovos e determinar os locais onde ocorre a 
deposição dos ovos e/ou formação de granulomas; b) Descrever a forma 
histopatológica da lesão neurológica e c) Correlacionar as manifestações clínicas ao loci 
da lesão cerebral, e/ou na medula, com granulomas formados. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Considerando os problemas causados pela infecção do SNC pela esquistossomose, é 
surpreendente que poucos experimentos ainda não atentem para pesquisas nesse 
foco. Nosso estudo experimental, infectados com cercárias e/ou ovos de S. mansoni, 
pelos resultados já obtidos nos dá evidencias de acometimento cerebral, 
correlacionando com manifestações clínicas diversas no referente à lesões neuro-
motoras.Sobre os achados anátomo-patológicos reunimos variáveis como 
quantificação de ovos e granulomas, topografia de deposição de ovos, fase dp 
granuloma, tipos celulares envolvidos na reação imunológica, neoangiogêneses e 
características das fases de tempo da reação imunológica. Sobre o uso da Ressonância 
Magnética, os exames têm estabelecido parâmetros esperados para análises e 
localização das reações orgânicas esperadas.  Este projeto visa estabelecer um modelo 
experimental em camundongos, pretendendo favorecer outras investigações com 
modelos experimentais de neuroesquistossomose.  Após a defesa da Tese, os 
resultados serão publicados em revistas médicas indexadas, de melhor impacto 
possível, e serão realizadas apresentações em congressos nacionais e internacionais. 

6 - Fonte financiadora:  

FAPEMIG E CNPq 

7 – Início: .2014.....         Término: .2018......................         Duração: .4 anos ................... 
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1 - Título do projeto: 

Análise da interação de Schistosoma mansoni com sistema imune do hospedeiro 
invertebrado, Biomphalaria glabrata e Observação dos Aspectos da interação de 
Schistosoma haematobium com linhagens de células humanas. 

2 - Investigador principal: 

Paulo Marcos Zech Coelho 

3 – Colaboradores: 

Rafael Nacif Pimenta, Ana Carolina Alves de Mattos, Flavia F. Bubula Couto 

4 – Objetivos: 

Avaliar comparativamente o processo de reinfecção (infecção secundária) de 
Biomphalaria glabrata infectado e curado (tratado com PZQ e OXA) tendo como 
controle a infecção primária pelo S. mansoni de caramujos normais. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Os experimentos de infecção, cura (tratamento dos caramujos), e a reinfecção 
dos caramujos já foram realizados três vezes. As primeiras duas vezes os experimentos 
não foram concluídos devido a problemas de morte excessiva dos caramujos durante o 
processo de infecção e/ou cura. Após algumas mudanças na metodologia do processo 
de infeção e cura, os experimentos continuam, dessa vez com números aceitáveis de 
morte. No momento o terceiro experimento está na fase final, os caramujos foram 
infectados, após um mês foi verificado a infecção (através da presença de cercárias) e 
o processo de cura dos caramujos foi iniciado. Durante uma duas semanas os 
caramujos foram individualmente tratados com praziquantel e oxaminiquina, após um 
mês foi verificado se os caramujos foram curados através da ausência de cercarias 
após exposição a luz. Os caramujos curados foram então re-infecados e fixados após 
determinados tempo para fazer a cinética de infecção. Os grupos controles são 
caramujos não infectados e caramujos que foram infectados uma vez. No presente 
momento os caramujos na fase final para ser verificado se foram curados. Após a 
determinação da cura e após fazer a segunda re-infecção os caramujos serão 
processados para microscopia ótica e microscopia confocal. Para microscopia ótica os 
caramujos dos determinados grupos serão cortados em micrótomo, as lâminas serão 
coradas de duas formas, com hematoxilina/eosina e também com guimsa.  

6 - Fonte financiadora:  

Fapemig 

7 – Início: 03/2013                Término: 02/2017                           Duração: 4 anos 
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1 - Título do projeto: 

Terapêutica Experimental da Esquistossomose mansoni 

2 - Investigador principal: Naftale Katz, Neusa Araújo 

3 – Colaboradores: 

Paulo Marcos Zech Coelho, Flávia Fernanda Bubula Couto 

4 – Objetivos: 

1. Avaliar, seguindo um screening básico. a atividade terapêutica e/ou profilática de 
compostos naturais ou sintéticos usando o modelo experimental Biomphalaria 
glabrata- camundongo-B. glabrata; 

2. Avaliar a ação sinérgica de fármacos administrados em monoterapia ou em 
associação usando camundongos experimentalmente infectados pelo Schistosoma 
mansoni; 

3. Avaliar a ação moluscicida de compostos naturais ou sintéticos sobre os caramujos 
do gênero Biomphalaria, hospedeiros intermediários do S. mansoni. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Este projeto faz parte da linha de pesquisa do Grupo de Pesquisa da Esquistossomose, 
sem duração determinada para o término, uma vez que a busca por um 
esquistossomicida que possa agir sobre o Schistosoma mansoni em casos de 
resistência ao praziquantel tem que ser sempre continuada e vem ganhando espaço 
nas últimas décadas com as novas ferramentas tecnológicas que surgiram, trazendo 
novos alvos terapêuticos para serem testados. 

Nos últimos três anos foram testados o imatinib com resultados já publicados, alguns 
anti-inflamatórios como  diclofenco de sódio, declofenaco de potássio, ibuprofeno e 
naproxeno, sendo o ibuprofeno objeto de resumo de congresso. Outros produtos 
testados foram sal de zinco, curcumim, omeprazol, lozeprel e carvacrol todos eles em 
monoterapia ou associados ao praziquantel. O carvacrol e acetato de carvacrol gerou 
um trabalho já aceito para publicação. 

 

Como moluscicida foi testada a ivermectina e avermectina em caramujos  do gênero 
Biomphalaria, cujos resultados já foram enviados para publicação aguardando parecer 
da revista.  

6 - Fonte financiadora: 

7 – Início: ...........................         Término: ...........................         Duração: .................. 
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1 - Título do projeto:  

Padronização de imunoensaios para diagnóstico da Esquistossomose 

2 - Investigador principal:  

Paulo Marcos Zech Coelho, Patrícia Martins Parreiras 

3 – Colaboradores:  

Cristina Toscano, Luiz Guilherme Dias Heneine 

4 – Objetivos:  

Produção de Imunoglobulinas para diagnóstico da esquistossomose: 

Detecção de antígeno(s) fortemente imunogênico que permanece no S. mansoni em 
todas as suas fases do ciclo evolutivo. Disponibilização de processo de produção de 
imunoglobulinas específicas com eliminação de fatores de reação cruzada com outras 
helmintoses. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Produção de antígenos e obtenção de anticorpos específicos. 

6 - Fonte financiadora:  

FUNED/FIOCRUZ 

7 – Início: ...........................         Término: ...........................         Duração: .................. 

 

1 - Título do projeto: 

O tegumento de esquistossômulo do S mansoni como fonte de antígenos para o 
diagnóstico precoce da esquistossomose e para formulações de vacinas 
antiesquistossomática 

2 - Investigador principal: 

Cristina Toscano Fonseca 

3 – Colaboradores: 

Rosiane Aparecida da Silva Pereira (CPqRR), Sergio Costa Oliveira (UFMG), Tatiane 
Teixeira De Mello (CPqRR), Gardênia Braz Figueiredo (CPqRR), Paulo Marcos Zech 
Coelho (CPqRR), Andrea Teixeira  (CPqRR). 

4 – Objetivos: 

Identificar no tegumento de esquistossômulo do S. mansoni proteínas 
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imunodominantes e avaliar o potencial destas proteínas no imunodiagnóstico da 
esquistossomose e na prevenção da doença. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Nós avaliamos o uso do tegumento de esquistossômulo do S. mansoni como 
antígeno no diagnóstico precoce da esquistossomose por ensaios de ELISA. O uso do 
Smteg como antígeno em ensaio de ELISA foi capaz de detectar 64 casos positivos 
entre os 80 indivíduos avaliados com uma positividade de 80%.  

Avaliamos a imunoproteção induzida em camundongos pelo Smteg associado 
ao Alum ou Alum+CpG e observamos que Smteg/alum/CpG-ODN foi capaz de induzir 
uma redução parcial na carga parasitária além de uma redução significativa no número 
de ovos eliminados nas fezes.  

O papel dos anticorpos específicos contra as proteínas do tegumento na 
resposta imune do hospedeiro foi investigado in vitro e in vivo. Esses anticorpos 
aumentaram de forma significativa o percentual de esquistossômulos mortos, in vitro, 
pela ativação do complemento. Além disso, a transferência passiva de anticorpo anti-
Smteg para camundongos “naive” foi capaz de reduzir significativamente a carga 
parasitária.  

Foram realizadas Western-blotting bidimensional para identificar as proteínas 
reconhecidas por anticorpos presentes no soro de camundongos imunizados com 
Smteg. Após as análises por espectrometria de massas e análises in silico, foram 
identificadas quatro proteínas com potencial para serem utilizadas em ensaios 
vacinais.  

Outro antígeno do tegumento, a Sm200, também foi obtida como proteína 
recombinante e avaliada em ensaios vacinais e de diagnóstico da doença. Em 
humanos, o ensaio de ELISA com a Sm200r como antígeno foi capaz de discriminar 
indivíduos saudáveis de pacientes infectados. No entanto, o uso deste antígeno 
recombinante em ensaios vacinais em camundongos não foi capaz de induzir 
imunidade protetora.  

6 - Fonte financiadora: 

Papes VI/Fiocruz 

7 – Início: 10/2012         Término: 10/2016         Duração: 48 meses. 

 

1 - Título do projeto: 

Antígenos vacinais contra a esquistossomose mansoni: identificação de moléculas do 
S. mansoni e avaliação pré-clinica de formulações vacinais. 

2 - Investigador principal: 

Cristina Toscano Fonseca 
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3 – Colaboradores: 

Rosiane Aparecida da Silva Pereira,  (CPqRR); Debora de Oliveira Lopes (UFSJ);  Rosy 
Iara Maciel Ribeiro (UFSJ); José Augusto Villar (UFSJ);  Moacyr Junior (UFSJ) Alex 
Taranto (UFSJ);  Clarice Carvalho Alves (CPqRR); Wilma Patrícia de Oliveira Santos 
Bernardes (CPqRR). 

4 – Objetivos: 

1 - Prospecção, identificação e caracterização de candidatos para vacina contra a 
esquistossomose; 

2 - Produção de proteínas recombinantes e peptídeos sintéticos para utilização em 
formulações vacinais; 

3 - Avaliação da capacidade dos antígenos vacinais de induzirem imunidade protetora 
em camundongos através de diferentes estratégias de imunização e caracterização da 
resposta imunológica induzida pela imunização. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Antígenos do tegumento do Schistosoma mansoni foram identificados tanto por 
analise proteômica quanto por bioinformática. A caracterização destes antígenos foi 
realizada por analises de bioinformática.  Os peptídeos sintéticos correspondentes aos 
epitopos imunodominantes identificados in silico foram sintetizados e a 
imunogenicidade dos mesmos foi avaliada in ensaios ex vivo.  Duas das proteínas 
identificadas foram produzidas em bactérias. As mesmas serão utilizadas em ensaios 
vacinais. 

6 - Fonte financiadora: 

PPSUS-Fapemig 

7 – Início: 12/2015         Término: 11/2017         Duração: 24 meses. 

 

1 - Título do projeto: 

Identificação de moléculas do tegumento de esquistossomulo do S. mansoni para o 
uso no diagnóstico da esquistossomose em formulações de vacinas 
antiesquistossomáticas 

2 - Investigador principal: 

Cristina Toscano Fonseca 

3 – Colaboradores: 

Lucila Grossi Gonçalves Pacífico (CPqRR), Rosiane Aparecida da Silva Pereira (CPqRR) 
Gardenia Braz Figueiredo Carvalho (CPqRR), Deborah Laranjeiras Ferreira Pimenta 
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(CPqRR), Tatiane Teixeira de Melo (CPqRR), Thaís Guimarães de Oliveira Dias (CPqRR) 

4 – Objetivos: 

1. Obter proteínas do tegumento de esquistossômulos para separação por eletroforese 
2D; 

2. Identificar antígenos imunodominantes por Western Blot em gel 2D seguido por 
espectrometria de massa e analise de bioinformática; 

3. Clonar os genes dos antígenos identificados em vetores de expressão em procarioto 
ou em mamíferos e purificar os plasmídeos contendo o gene de interesse, bem como 
obter a proteína recombinante. 

4. Avaliar a capacidade dos antígenos identificados de induzirem imunidade protetora 
contra o S. mansoni, em camundongos, na forma de vacina de DNA, através da 
determinação do número de vermes recuperados por perfusão do sistema porta, 
número de ovos nas fezes, fígado e intestino; 

5. Avaliar a reatividade do soro de camundongos infectados pelo S. mansoni às 
proteínas imunodominantes do tegumento por ELISA.  

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Para validar a estratégia de seleção de candidatos vacinais utilizando soro de 
camundongos imunizados e protegidos, o papel dos anticorpos na eliminação do 
parasito em animais imunizados foi avaliado por transferência passiva de soro. Nossos 
resultados demonstraram que camundongos que receberam soro imune apresentaram 
carga parasitária significativamente mais baixa. Vários spots imunorreativos foram 
observados quando foi utilizado o soro de camundongos imunizados com Smteg, 
enquanto nenhum foi visualizado com soro dos camundongos inoculados com PBS. 
Destes selecionamos os Spot 3; Spot 29; Spot 48 e Spot 49 para serem estudados. 

Iniciamos o estudo com a proteína identificada no Spot 29, após a compra do gene 
sintético, o mesmo foi inserido vetor pcDNA3.1/V5-His A para o ensaio de imunização 
gênica. A construção contendo o gene de interesse foi utilizada em ensaios vacinais de 
imunização gênica, porém não foi capaz de reduzir a carga parasitária dos animais 
imunizados. Apesar disso, reduziu significativamente a área dos granulomas hepáticos. 
A imunização de camundongos com um epitopo imunodominante da proteína foi 
capaz de reduzir a carga parasitária. Esta proteína foi recentemente expressa e 
purificada por nosso grupo e atualmente estamos realizando ensaios vacinais 
utilizando a mesma como antígeno. A mesma também está sendo utilizada em ensaios 
de ELISA para avaliação do seu uso potencial em métodos de diagnóstico da doença.  
Outro antígeno do tegumento, a Sm200, também foi obtido como proteína 
recombinante e avaliado em ensaios vacinais e de diagnóstico da doença. Os 
resultados demonstraram que a Sm200 recombinante produzida por nosso grupo não 
é um bom candidato vacinal, mas possui potencial para ser utilizada no diagnóstico da 
doença. 

6 - Fonte financiadora:  

Universal/Fapemig 
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7 – Início: 10/2012         Término: 10/2014         Duração: 24 meses. 

 

1 - Título do projeto: 

Antígenos vacinais contra doenças parasitárias: prospecção, desenvolvimento, perfil de 
reconhecimento e indicadores de proteção. 

2 - Investigador principal:  Cristina Toscano Fonseca 

3 – Colaboradores: 

Cristiana Ferreira Alves de Brito (CPqRR), Rosiane Aparecida da Silva Pereira (CPqRR), 
Andréa Teixeira de Carvalho (CPqRR),  Jerônimo Conceição Ruiz (CPqRR),  Marina de 
Moraes Mourão (CPqRR),  Silvane Maria fonseca Murta (CPqRR) Alexandre de 
Magalhães Vieira Machado (CPqRR),  Flora Satiko Kano (CPqRR), Luzia H. Carvalho 
(CPqRR),  Ana T. Rabelo (CPqRR),  Érica Azevedo Costa (CPqRR), Taís Nóbrega de Souza 
(CPqRR) Fernanda Ludolf Ribeiro (CPqRR), Rodrigo Correa-Oliveira (CPqRR), Andrea 
Gazinelli (UFMG). 

4 – Objetivos: 

1 - Prospecção, identificação e caracterização de candidatos para vacina contra a 
esquistossomose, leishmaniose e malária; 

2 - Produção de proteínas recombinantes em diferentes sistemas de expressão 
heteróloga; 

3 - Avaliação da capacidade dos antígenos vacinais de induzirem imunidade protetora 
em camundongos através de diferentes estratégias de imunização e caracterização da 
resposta imunológica induzida pela imunização; 

4 - Avaliação da resposta imune humana aos antígenos vacinais de S. mansoni e P. 
vivax. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Grande parte dos objetivos propostos foram alcançados.  Em relação ao estudo 
da esquistossomose, diversas proteínas do parasito foram identificadas como 
potenciais candidatas a comporem uma vacina contra a esquistossomose, destas 3 
foram avaliadas em ensaios de imunização gênica, sendo que uma demonstrou 
capacidade de reduzir a patologia e outra foi capaz de reduzir a carga parasitária. Um 
banco de dados contendo diversas predições das proteínas do parasito foi criado e a 
partir de fluxos gerados para cada objetivo específico é possível obter candidatos para 
serem testados tanto em formulações vacinais como no diagnóstico da 
esquistossomose. Proteínas candidatas para comporem uma vacina contra a 
esquistossomose como a Sm29 e a Sm22.6 foram avaliadas em um protocolo de 
imunização em animais previamente sensibilizados. Os resultados reforçam que é 
possível obter resposta protetora mesmo em animais previamente infectados. A 
resposta de indivíduos moradores de áreas endêmicas  à estimulação com as proteínas 
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Sm22.6 e Sm29 foi avaliada e demonstrou-se uma enorme capacidade desses 
antígenos em induzir uma modulação da resposta imune relacionada à resistência a 
infecção e a uma menor severidade da doença. 

6 - Fonte financiadora:  

Programa de excelência em Pesquisa-PROEP-CPqRR/CNPq 

7 – Início: 12/2012         Término: 11/2016         Duração: 48 meses. 

 

1 - Título do projeto: 

Estudo do perfil de reconhecimento antigênico de proteínas do Schistosoma mansoni 
pelo soro de indivíduos de área endêmica para esquistossomose 

2 - Investigador principal: 

Rosiane Aparecida da Silva Pereira 

3 – Colaboradores: 

Guilherme Corrêa Oliveira; Rodrigo Corrêa Oliveira; Fernanda Ludolf Ribeiro; Paola 
Rezende Patrocínio; Luciana Gonçalves Lamas; Caroline Penido Rocha 

4 – Objetivos: 

1. Obter extratos enriquecidos de proteínas de membrana celulares utilizando tanto os 
parasitos inteiros, como também apenas o tegumento de esquistossômulos e de 
vermes adultos de S. mansoni; 

2. Selecionar alíquotas de soro de um grupo de indivíduos de área endêmica para 
esquistossomose que são susceptíveis e de outro grupo de indivíduos que são 
naturalmente resistentes à infecção por S. mansoni; 

3. Realizar os experimentos de Western-blotting bidimensional e selecionar as 
proteínas reconhecidas pelo soro dos indivíduos de área endêmica; 

4. Identificar as proteínas por espectrometria de massas após sua excisão de gel e 
digestão com tripsina; 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Neste trabalho estão sendo otimizados diferentes protocolos de extração de 
proteínas de esquistossômulos e vermes adultos de S. mansoni que favoreça a 
recuperação de uma fração enriquecida com proteínas insolúveis dos parasitos. Esta 
fração possivelmente contém as proteínas associadas às membranas do parasito, 
dentre elas, as proteínas associadas à membrana plasmática apical do tegumento, as 
quais são expostas ao sistema imune do hospedeiro. 

Inicialmente foram realizados experimentos de Western blotting bidimensional 
(2D-WB) utilizando uma fração de proteínas insolúveis recuperadas de vermes adultos 



88 
 

de S. mansoni íntegros e soro de indivíduos infectados e não infectados de área 
endêmica para esquistossomose. Nesta fração foi identificada a proteína Sm29, 
descrita como uma proteína associada a membranas do tegumento de 
esquistossômulos e vermes adultos. Foram identificadas 70 proteínas imunorreativas, 
sendo algumas reconhecidas exclusivamente pelo soro de indivíduos infectados e 
outras pelo soro de indivíduos não infectados. Mas a maioria das proteínas são 
comumente reconhecidas por anticorpos presentes em mais de um tipo de soro. 

Atualmente estão sendo obtidos extratos enriquecidos com proteínas de 
membranas celulares utilizando apenas o tegumento de esquistossômulos e de vermes 
adultos, previamente separado do restante do corpo dos vermes. Por meio de shotgun 
proteoma diversas proteínas já descritas na literatura como proteínas localizadas no 
tegumento foram identificadas. Estes novos extratos também serão utilizados em 
experimentos de 2D-WB com as mesmas amostras de soro de indivíduos de área 
endêmica para esquistossomose. As proteínas antigênicas serão posteriormente 
identificadas por espectrometria de massas após sua excisão de gel e digestão com 
tripsina. 

6 - Fonte financiadora: 

PAPES VI FIOCRUZ/CNPq 

7 – Início: 01/12/2012     Término: Setembro/2016     Duração: estendido desde 
30/11/2014. 

 

1 - Título do projeto: 

Filogenômica e Evolução de Famílias de Proteínas de Helmintos 

2 - Investigador principal: 

Laila Alves Nahum 

3 – Colaboradores: 

Fabiano Sviatopolk-Mirsky Pais, Guilherme Corrêa de Oliveira, Larissa Lopes Silva 
Scholte, Lívia das Graças Amaral Avelar, Marina de Moraes Mourão, Sara Jacqueline 
Alves Morais, Yesid Cuesta Astroz. 

4 – Objetivos: 

Objetivo Geral: 

Analisar a diversidade e evolução de algumas famílias de proteínas de helmintos 
através da análise in silico com ênfase à reconstrução de sua história evolutiva. 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar e comparar as famílias de proteínas de helmintos. 

2. Analisar as relações evolutivas de cistatinas. 
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3. Analisar as relações evolutivas de enzimas modificadoras de histonas. 

4. Identificar potenciais alvos terapêuticos ou diagnósticos. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Análises comparativas dos genes e genomas parcial ou completamente sequenciados 
em helmintos são importantes para entender a biodiversidade genômica e evolução dos 
parasitos e seus hospedeiros sob diversas pressões seletivas em seus habitats. Pouco se 
conhece sobre a composição e variabilidade das proteínas em diferentes espécies de 
helmintos, além da sua contribuição no avanço na infecção. Neste projeto, foi feita a 
predição in silico de fatores de regulação epigenética de espécies de helmintos 
incluindo três espécies de Schistosoma (S. haematobium,  S. japonicum e S. mansoni) e 
do hospedeiro (Homo sapiens). Em outra vertente, foram incluídos para análise 
diferentes espécies de citenoplastídeos (Leishmania e Trypanosoma), visando 
compreender a diversidade e evolução das enzimas modificadoras de histonas nestes 
organismos. Paralelamente, foram analisadas as relações evolutivas das cistatinas de 
três espécies de Schistosoma e seus potenciais homólogos em humanos. A reconstrução 
das relações evolutivas destas proteínas está permitindo observar sua diversidade no 
nível molecular e eventos de duplicação gênica moldando a evolução das mesmas ao 
longo do tempo. Em conjunto, o desenvolvimento deste projeto irá contribuir para o 
conhecimento da biologia de helmintos e cinetoplastideos, além da interação parasito-
hospedeiro e possivelmente identificar novos alvos moleculares para o tratamento ou 
diagnóstico das parasitoses por eles causadas. 

6 - Fonte financiadora: 

CPqRR/Fiocruz Minas 

7 –Início:  01/01/2013       Término:  31/12/2015           Duração:      2 anos 

 

1 - Título do projeto:  

Biomarcadores imunológicos na esquistossomose mansoni 

2 - Investigador principal:  

Andréa Teixeira de Carvalho 

3 – Colaboradores:  

Olindo Assis Martins Filho, Denise da Silveira Lemos, Matheus Fernandes Costa e Silva 

4 – Objetivos: 

Avaliar a resposta imune celular e humoral em indivíduos portadores de 
esquistossomose mansoni. 
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5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O projeto iniciou-se em 2010 com coleta de material biológico em áreas endêmicas 
para esquistossomose. Posteriormente, foram realizadas análises do perfil de resposta 
imune celular dos indivíduos avaliados com foco principal na subpopulação de 
eosinófilos, que foram submetidos in vitro a ensaios de desgranulação frente a 
diferentes antígenos do parasito.  

Em paralelo foram realizadas também análises da resposta imune em indivíduos 
portadores da fase aguda da esquistossomose. Nossos dados demonstraram um perfil 
diferenciado de síntese e citocinas pelos pacientes após o tratamento terapêutico com 
praziquantel, com síntese aumentada de IFN-gama e IL-4 tanto por linfócitos T CD4+ 
quanto CD8+. 

No segundo semestre do presente ano, iniciaremos um novo estudo sobre o padrão de 
biomarcadores sistêmicos e compartimentalizados de pacientes portadores da forma 
hepatoesplênica da esquistossomose atendidos pelo ambulatório de fígado do 
Hospital das Clínicas da UFMG. 

6 - Fonte financiadora: 

CNPq, FAPEMIG, FIOCRUZ 

7 – Início: 2010        Término:  2020       Duração:  10 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Identificação molecular das espécies sul americanas do gênero Biomphalaria utilizando 
código de barra de DNA (DNA barcode) 

2 - Investigador principal: 

Roberta Lima Caldeira 

3 – Colaboradores: 

Cristiane Lafetá Furtado de Mendonça (CPqRR), Carlos Gonçalves Xavier, Omar dos 
Santos Carvalho (CPqRR) 

4 – Objetivos: 

1. Gerar banco de barcodes, utilizando parte da região do gene mitocondrial Citocromo 
Oxidase I (COI) das 16 espécies do gênero Biomphalaria depositadas na Coleção de 
Malacologia Médica (Fiocruz-CMM) ;  

2. Criar banco de dados relacional com portal web para armazenamento dos 
eletroferogramas e sequências editadas, com a integração dos dados morfológicos e 
ecológicos (de campo e laboratório) para análise dos barcodes.  

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 
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O código de barras de DNA é um sistema de identificação molecular que vem sendo 
utilizado com a finalidade de identificar espécies conhecidas (já descritas) e facilitar a 
identificação de espécies novas (não descritas). O projeto compreende o 
desenvolvimento de bibliotecas de código de barras de DNA de exemplares de 
distintas espécies de moluscos do gênero Biomphalaria (Mollusca: Planorbidae) que 
ocorrem em diferentes regiões da América do Sul. Esta proposta está alinhada à 
formação da rede de pesquisa de identificação molecular da biodiversidade brasileira 
(BrBol), financiada pelo CNPq. Os seguintes produtos serão gerados ao final do projeto: 
(i) banco de DNA genômico de todas as espécies do gênero Biomphalaria pertencentes 
ao acervo da Fiocruz-CMM do Centro de Pesquisa René Rachou/Fiocruz (CPqRR), (ii) 
bibliotecas de código de barras de DNA, utilizando parte da região do gene 
mitocondrial Citocromo Oxidase I (COI) e (iii) banco de dados relacional com portal 
web para o armazenamento das sequências, integrando dados morfológicos e 
ecológicos nos bancos de dados dos centros de coleções biológicas no repositório 
nacional de informática da rede BrBOL. A central de bioinformática escolhida é o CEbio 
do CPqRR. 

6 - Fonte financiadora: 

CNPq e Fiocruz 

7 – Início: 2011         Término: 2017         Duração:  6 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Complementação da carta planorbídica brasileira nos estados do Paraná, Minas Gerais, 
Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte 

2 - Investigador principal: 

Omar dos Santos Carvalho 

3 – Colaboradores: 

Centro de Pesquisa René Rachou 

Omar dos Santos Carvalho, Roberta Lima Caldeira, Liana Konovaloff Jannotti Passos,  

Cristiane Lafeta Furtado de Mendonça, Silvia Gonçalves Mesquita, José Geraldo 
Amorim da Silva  

Instituto Oswaldo Cruz 

Silvana Carvalho Thiengo, Monica Ammon Fernandez, Lângia Colli Montresor , Aline 
Carvalho de Mattos, Elizangela Feitosa da Silva, Raquel de Souza Leal, Marta Chagas 
Pinto 

Secretaria de Vigilância em Saúde/MS 

Jeann Marie da Rocha Marcelino, Ronaldo Guilherme Carvalho Scholte 
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4 – Objetivos: 

1. Conhecer detalhadamente a distribuição geográfica das três espécies de moluscos 
hospedeiros intermediários do S. mansoni, nos municípios ainda não pesquisados; 

2.  Fornecer subsídios às medidas de controle da esquistossomose a serem 
implementadas nos Estados em estudo; 

3. Publicação dos dados na revista de Epidemiologia e Serviços de Saúde – SVS 
(exigência constante do projeto). 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Dos 431 municípios selecionados, foram obtidos dados de 429 (99,5%).  Biomphalaria 
glabrata estava presente em 116 municípios, B. straminea em 233 e B. tenagophila em 
quatro municípios.  

Foram encontrados moluscos infectados pelo S. mansoni em três municípios do Estado 
da Bahia: Itororó (oito exemplares), Aratacá (um) e Teolândia (nove). 

- Estado do Paraná 

A pesquisa no Estado do Paraná foi realizada em 78 municípios. A B. tenagophila foi 
registrada em dois municípios e a B. straminea em 16. Em 60 municípios não foi 
encontrada nenhuma das espécies.  

- Estado de Minas Gerais 

Foram pesquisados 122 municípios. Biomphalaria. glabrata foi encontrada em 50 
municípios a B. tenagophila em dois e a B. straminea em 44. A associação de B. 
glabrata com B. straminea foi registrada em 16 municípios e entre B. glabrata e B. 
tenagophila em um município. Em 43 municípios não foi encontrada nenhuma das três 
espécies. 

- Estado da Bahia 

Foram pesquisados 82 municípios. A presença somente de B. glabrata foi registrada 
em 60 municípios e de B. straminea em 46. B. glabrata estava associada à B. straminea 
em 32 municípios. Em oito municípios não foram encontradas bionfalárias. 

- Estado de Pernambuco 

Foram trabalhados 51 municípios. Biomphalaria glabrata foi encontrada em dois 
municípios e B. straminea em 40. Em dois municípios foi encontrada  B. straminea 
associada a B. glabrata. Em 10 não foi encontrado nenhum molusco. 

- Estado do Rio Grande do Norte 

No Estado do Rio Grande do Norte pesquisados 98 municípios. Em decorrência da seca 
não foram encontrados moluscos em dois municípios (Grossos e Galinhos). Em sete 
municípios não foram encontradas bionfalárias. Biomphalaria glabrata foi registrada 
em quatro municípios e B. straminea em 88.  A ocorrência de B. glabrata com B. 
straminea foi observada em três municípios  

Foram treinados 83 técnicos: Paraná 17 técnicos, Minas Gerais cinco, Bahia 14, 
Pernambuco 19 e Rio Grande do Norte 28 técnicos. 



93 
 

6 - Fonte financiadora:  Ministério da Saúde 

7 – Início: 2012        Término: 2015         Duração: 03 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Caracterização funcional de genes diferencialmente expressos nos hemócitos a partir 
de RNA de interferência em Biomphalaria tenagophila (Orbigny, 1835) e Biomphalaria 
glabrata (Say, 1818) (Gastropoda: Planorbidae) 

2 - Investigador principal: 

Cryslaine Aguiar-Silva 

3 – Colaboradores: 

Roberta Lima Caldeira; Marina de Moraes Mourão; Liana K Jannotti-Passos, Sandra 
Grossi e Omar S Carvalho 

4 – Objetivos: 

Caracterizar funcionalmente alguns genes envolvidos nos fenótipos de sucetibilidade e 
resistência de Biomphalaria glabrata e Biomphalaria tenagophila à infecção pelo 
Schistosoma mansoni 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

A relação entre a suscetibilidade de linhagens de Biomphalaria e a atuação do sistema 
interno de defesa destes hospedeiros frente à infecção pelo S. mansoni ainda 
apresenta-se como uma linha de pesquisa pouco explorada e que pode fornecer 
importante subsídio para o conhecimento dos mecanismos efetores da defesa de 
Biomphalaria e seu componente genético. 

Sabe-se que quanto mais completo o genoma de um organismo, melhor é a 
identificação de proteínas pelas sequências peptídicas. No entanto, para B. 
tenagophila não existe expectativa de sequenciamento genômico. Todavia, 
considerando que o projeto genoma de B. glabrata está próximo a ser finalizado 
(projeto no qual parte do nosso grupo é coautor), e em virtude da similaridade desta 
espécie com B. tenagophila, as sequências de nucleotídeos poderão ser encontradas 
por homologia. 

Deste modo, uma vez que a suscetibilidade de B. glabrata a S. mansoni tem um forte 
componente genético, a possibilidade de investigação das interações parasito-
hospedeiro no nível molecular, pode abrir caminho para novas estratégias de controle 
da esquistossomose.  

Propomos aqui, o entendimento da função da schistosomina, MDM, p38, Matrilina, 
entre outras, através de silenciamento gênico de B. glabrata e B. tenagophila 
resistentes e susceptíveis à infecção com S. mansoni. Assim, será possível identificar o 
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possível envolvimento destas moléculas na ativação ou supressão da atividade de 
hemócitos e conferência de resistência nos hospedeiros intermediários do parasito S. 
mansoni. A elucidação dos papéis destes, e várias outras moléculas do hospedeiro 
intermediário, podem ajudar a explicar porque B. glabrata é o hospedeiro 
intermediário mais eficiente para S. mansoni (Zhang et al, 2009) e quais as moléculas 
envolvidas na resistência. 

6 - Fonte financiadora: 

Fapemig e Fiocruz 

7 – Início: 2015         Término: 2018         Duração: 04 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Suscetibilidade de diferentes populações de Biomphalaria tenagophila coletadas em 
Cabo Frio –RJ, Belo Horizonte (Pampulha)/MG e Bananal/SP 

2 - Investigador principal: 

Liana Konovaloff Jannotti Passos 

3 – Colaboradores: 

Roberta Lima Caldeira, Omar dos Santos Carvalho 

4 – Objetivos: 

Verificar o potencial de suscetibilidade de B. tenagophila através do desafio com 
miracídios das cepa SJ de Schistosoma mansoni  

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Biomphalaria tenagophila foram coletadas em Cabo Frio/RJ e Belo Horizonte 
(Pampulha)/MG, enquanto a população de Bananal/SP foi fornecida pela Professora 
Florence Rosa da UFJF. Todos os moluscos estão sendo mantidos no Moluscario Lobato 
Paraense. Noventa e seis B. tenagophlia (F1) serão expostos, individualmente, a 50 
miracídios de S. mansoni da cepa SJ. Como controle da infecção serão utilizados 50 B. 
glabrata provenientes do Barreiro (Belo Horizonte - MG) infectados com 10 miracídios 
por molusco. Os moluscos serão examinados por exposição à luz com 30 dias após a 
exposição aos miracidios e será realizado o calculo da taxa de infecção. O experimento 
está na fase de obtenção da primeira geração.  

6 - Fonte financiadora: 
CPqRR/ Fiocruz 

7 – Início: 2015.         Término: 7         Duração: 2 ano 
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1 - Título do projeto: 

Padronização e validação da técnica de amplificação isotérmica mediada por Loop na 
detecção de Schistosoma mansoni em moluscos 

2 - Investigador principal: 

Roberta Lima Caldeira 

3 – Colaboradores: 

Roberta Lima Caldeira; Liana K Jannotti-Passos e Omar S Carvalho 

4 – Objetivos: 

Padronizar e comparar as técnicas de LAMP (amplificação isotermica baseada em 
loop)e LS-PCR (reação em cadeia da polimerase em baixa estringência) para detecção 

1 - Título do projeto: 

Educação e saúde na web: produção de conteúdo educativo/informativo digital sobre 
esquistossomose para a educação básica 

2 - Investigador principal: 

Cristiano Lara Massara 

3 – Colaboradores: 

Felipe Leão Gomes Murta,  Virginia Schall, Martin Johannes Enk, Omar dos Santos 
Carvalho 

4 – Objetivos: 

Produzir materiais educativos digitais sobre esquistossomose, e disponibilizá-los em 
website hospedado na página do Centro de Pesquisas René Rachou/Fiocruz Minas 
(www.cpqrr.fiocruz.br) contribuindo assim na formação de professores e alunos da 
educação básica. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Projeto já concluído 

6 - Fonte financiadora: 

FAPEMIG 

7 – Início: 2012                                    Término: 2015                                 Duração:  4 anos 
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de Schistosoma mansoni em moluscos e em água. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

O presente estudo propõe-se a contribuir para o desenvolvimento e a avaliação de 
metodologias operacionalmente exequíveis de detecção de moluscos infectados, 
visando sua incorporação às ações de vigilância da esquistossomose do MS no Sistema 
Único de Saúde (SUS) a curto/médio prazo.  

O desenvolvimento de métodos diagnósticos moleculares, como os baseados na 
detecção do DNA das formas larvares nos moluscos hospedeiros intermediários e/ou 
criadouros, representa um avanço tecnológico promissor. Porém, o uso dessas 
tecnologias inovadoras sob as condições enfrentadas pelos programas de vigilância no 
âmbito da Atenção Básica requer avaliação prévia de sua efetividade. É neste contexto 
de pesquisa operacional que a presente proposta pretende contribuir, comparando 
técnicas quanto a sua praticidade, custo e efetividade. 

6 - Fonte financiadora: 

Fiocruz 

7 – Início: 2014                        Término: 2017                             Duração: 3 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Anti-Parasitic Drug Discovery in Epigenetics - A- PARADDISE 

2 - Investigador principal: 

Marina de Moraes Mourão 

3 – Colaboradores: 

Pedro Henrique Nascimento Aguiar ;Fernanda Sales Coelho ;Guilherme Corrêa de 
Oliveira ;Naiara Cristina Clemente dos Santos Tavares de Paula ;Larissa Lopes Silva; 
Laila Alves Nahum 

4 – Objetivos: 

Identificação, clonagem de genes codificadores, silenciamento, desenvolvimento e 
teste de inibidores específicos para enzimas modificadoras de histonas de diversos 
parasitos para validação como alvos terapêuticos. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

ANTI-PARASITIC DRUG DISCOVERY IN EPIGENETICS (S. mansoni, Plasmodium sp., 
Trypanosoma sp., Leishmania sp.) O projeto tem como objetivo a identificação, 
clonagem de genes codificadores de enzimas modificadoras de histonas, como histona 
acetiltransferases, histona desacetilases, histona metiltransferases, histona 
desmetilases e histona quinases. Aléms disso, visa a análise estrutural e modelagem 
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molecular e screening de drogas nos diversoso parasitos. O projeto é parte de um 
grande consórcio e tem como objetivos a identificação de drogas inibidoras para 
alguma(s) dessa(s) enzimas. Dentre as abordagens utilizadas, estão: RNAi, NGS, 
modelagem molecular, cristalografia, varredura de drogas. 

Até o momento foram triados 349 compostos utilizando três testes; sendo dois 
em esquistossômulos e um em vermes adultos (fêmeas e machos, separadamente). 
Ainda, os mesmos compostos foram testados em Trypanosoma cruzi. 

Vários compostos ativos foram identificados, testados em células de mamífero e 
os compostos que apresentaram alto índice de seletividade foram encaminhados para 
testes de farmacocinética e in vivo. 

6 - Fonte financiadora: European Comission 

7 – Início: 2014         Término: 2017         Duração: 3 anos 

 

1 - Título do projeto: 

Caracterização funcional e identificação dos genes alvos de regulação das vias de 
sinalização das MAPK do Schistosoma mansoni 

2 - Investigador principal: 

Marina de Moraes Mourão 

3 – Colaboradores: 

Guilherme Corrêa de Oliveira, Naiara Cristina Clemente dos Santos Tavares de Paula, 
Sandra Gava Grossi, Flávio Marcos Gomes Araújo, Anna Christina Salim 

4 – Objetivos: 

Caracterização funcional e estudo das vias nas quais as proteínas quinases 
eucarióticas estão envolvidas no parasito Schistosoma mansoni em busca de 
conhecimento para a identificação de possíveis alvos para o desenvolvimento de 
drogas contra a esquistossomose.  

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Neste projeto, optamos por utilizar as poderosas ferramentas genômicas, 
alavancadas pelos genomas recentemente sequenciados desses parasitos, para 
estudar potenciais alvos para o desenvolvimento de um medicamento alternativo e 
aumentar a compreensão das vias de sinalização do parasito. Já que proteínas quinase 
eucarióticas (ePKs) são consideradas alvos para o desenvolvimento de drogas do ponto 
de vista médico e químico e um número crescente de inibidores de ePKs foram 
desenvolvidos e aprovados para o tratamento de diferentes doenças humanas, estas 
se tornaram o foco de estudo desse trabalho. As ePKs de S. mansoni, S. japonicum e S. 
haematobium foram previamente identificadas pelo nosso grupo nos proteomas 
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preditos e, a partir das informações dos ortólogos identificados, foi possível selecionar 
um grupo de ePKs com função predita essencial. Durante o processo de anotação 
funcional, observamos que grande parte das ePKs selecionadas são 
ativadoras/efetoras da via de sinalização MAPK. Proteínas chave da via MAPK 
(GTPaseSmRAS, SmERK1, SmERK2, SmJNK, p38 e SmCaMK2) foram escolhidas para 
caracterização experimental. Utilizamos o silenciamento gênico por RNA de 
interferência para esclarecer o papel funcional dessas proteínas em S. mansoni in vitro 
e na relação parasito-hospedeiro, bem como estamos identificando os genes alvos de 
regulação da via de sinalização de MAPK através de RNA-seq. As sequências geradas 
estão em fase de análise para identificação e anotação dos genes diferencialmente 
expressos. 

6 - Fonte financiadora: 

Fapemig 

7 – Início: 2014         Término: 2016         Duração: 2 anos e 6 meses 

 

1 - Título do projeto: 

Controle da expressão gênica por regulação epigenética em Schistosoma mansoni 

2 - Investigador principal: 

Marina de Moraes Mourão 

3 – Colaboradores: 

Nubia Gonçalves Monteiro Soares Fernandes, Fernanda Sales Coelho, Christoph 
Grunau, Raymond Pierce, Glória Regina Franco 

4 – Objetivos: 

O projeto visa entender os mecanismos epigenéticos que possibilitam o 
desenvolvimento do S. mansoni em seus hospedeiros elucidando mecanismos 
eficientes para prevenção/interrupção da infecção. Além disso, buscamos identificar 
efeitos epigenéticos apontando para sítios de regulação e consequências da inibição 
das atividades enzimáticas de enzimas modificadoras de histonas. 

Objetivos Específicos: 

1. Validar e analisar funcionalmente enzimas modificadoras de histonas em 
Schistosoma mansoni através de silenciamento e exposição a inibidores específicos; 
2. Identificar e analisar os sítios de regulação e consequências da inibição das 
atividades enzimáticas de HMEs na estrutura da cromatina pela imunopreciptação da 
cromatina seguida de sequenciamento. 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

A esquistossomose é causada por parasitos do gênero Schistosoma e é um dos mais 
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sérios problemas de saúde pública. Até o momento não existe alternativa eficaz para 
reinfecções e não houve grande redução da prevalência da doença, indicando a 
necessidade de desenvolvimento de uma nova droga anti-Schistosoma. Devido ao 
complexo ciclo de vida do Schistosoma, numerosas e complexas adaptações ocorrem 
em sua biologia. Tais adaptações são orquestradas por intensa regulação na expressão 
gênica e mecanismos de regulação pós-transcricionais. Assim, interações moleculares 
entre parasitos e hospedeiros definem a compatibilidade, os fenótipos de resistência 
e, por conseguinte, a evolução da infecção. Adaptação transcricional do S. mansoni 
através de regulações epigenéticas podem levar ao aumento de variabilidade 
fenotípica influenciando o estabelecimento da doença. Este projeto busca 
compreender esse fenômeno e estudar o impacto de alterações em enzimas 
modificadoras de histonas (HMEs) nos epigenótipos deste parasito. Sendo assim, 
entender os mecanismos que geram a variabilidade, podem ajudar a elucidar 
mecanismos eficientes para prevenção da infecção sugerindo novos alvos terapêuticos 
e vacinais. A caracterização funcional de genes através de interferência de RNA ou 
tratamento com inibidores específicos e a imunoprecipitação de cromatina seguido do 
sequenciamento massivo de nova geração (ChIp-seq) são poderosos métodos para 
análise das mudanças da estrutura da cromatina em larga escala, especialmente 
quando não se sabe em que regiões as mudanças são mais expressivas. Dessa forma, 
será possível identificar alvos de drogas promissores dentre as HMEs e efeitos 
decorrentes da exposição a potenciais drogas específicas para essas enzimas que veem 
sendo identificadas pelo nosso grupo. 

6 - Fonte financiadora: 

7 –  Duração: 2016 - 2019 

1 - Título do projeto: 

Schistosoma mansoni kinases as targets for drug discovery 

2 - Investigador principal: 

Guilherme Corrêa Oliveira 

3 – Colaboradores: 

Marina de Moraes Mourão, Naiara Cristina Tavares Clemente de Paula, Sandra Grossi 
Gava, Ronaldo Nagem, Franco Falcone 

4 – Objetivos: 

1. Caracterização funcional e validação de proteínas quinase (ePK)como alvos para 
desenvolvimento de drogas anti-Schistosoma e triagem de compostos  

2. Validação das PKs como alvos para desenvolvimento de drogas por RNAi 

3. Resolução cristalográfica de quatro MAPKs para identificação de características 
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específicas das proteínas do parasito 

4. Triagem de compostos em larga escala in vitro 

5. Teste de compostos in vivo 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Neste projeto, visamos cristalizar proteínas quinase previamente validadas como 
potenciais alvos terapêuticos e fazer triagem de compostos específicos para estas 
proteínas em busca de composto específicos para proteínas do parasito e aumentar a 
compreensão das vias de sinalização do parasito. As ePKs de S. mansoni, S. japonicum 
e S. haematobium foram previamente identificadas pelo nosso grupo nos proteomas 
preditos e, a partir das informações dos ortólogos identificados, foi possível selecionar 
membros únicos de suas famílias e, portanto, com função predita essencial, são elas: 
SmERK1, SmERK2, SmJNK, Smp38 e SmCaMK2. Até o momento, todas as proteínas 
foram clonadas e diversos métodos para otimização de expressão das mesmas estão 
em andamento. Posteriormente, será feita a resolução cristalográfica das mesmas e 
expressão em larga escala para triagem de compostos usando uma biblioteca de 
compostos específicos para PKs existente na Universidade de Nottingham. Além disso, 
inibidores ativos serão futuramente testados in vitro em esquistossômulos e vermes 
adultos e in vivo. 

6 - Fonte financiadora: 

CAPES/Nottingham-Drug Discovery 

7 – Duração: 2015 - 2019 

1 - Título do projeto: 

Estudos sobre o mecanismo de regulação gênica mediado por spliced leader trans-
splicing em diversos organismos com ênfase nos parasitos Schistosoma mansoni e 
Trypanosoma 

2 - Investigador principal: 

Glória Regina Franco 

3 – Colaboradores: 

Marina de Moraes Mourão, Marina Boroni Lima, Nubia Gonçalves, Monteiro Soares 
Fernandes, André Lima Reis, Mainá Bittar. 

4 – Objetivos: 

Estudar o mecanismo de trans-splicing nas diversas fases do ciclo de vida do 
Schistosoma mansoni e em tripanossomatídeos 
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1 - Título do projeto: 

Utilização de microarranjos protéicos em estudo da imunômica de indivíduos 
infectados pelo Schistosoma mansoni 

2 - Investigador principal: 

Rodrigo Corrêa Oliveira / Carlos Eduardo Calzavara Silva 

3 – Colaboradores: 

Rafael Ramiro de Assis / Jeffrey Bethony / Leonardo Matoso 

4 – Objetivos: 

Validar o uso microarranjos protéicos contendo porções selecionadas do proteoma do 
S. mansoni para gerar um padrão imunômico de anticorpos gerados contra o parasita 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Com o intuito de selecionar as principais proteínas envolvidas na imunopatologia da 
esquistossomose, uma análise do proteoma do Schistosoma mansoni foi realizada. Esta 
análise contou com o uso de ferramentas de bioinformática, dados de 

5 - Sumário do andamento do projeto (até 250 palavras): 

Este projeto visa identificar genes novos que tenham expressão diferencial nas 
várias fases do ciclo de vida do Schistosoma mansoni, ou que sofram o processamento 
pós-transcricional denominado de trans-splicing. Identificação através do 
sequenciamento do transcriptoma e silenciamento de transcritos do Schistosoma 
mansoni processados por SL trans-splicing, buscando o entendimento sobre a 
importância do mecanismo de trans-splicing e possíveis funções em processos 
biológicos diferencialmente representados em genes assim processados.  

Neste projeto construímos e seuqenciamos bibliotecas de RNA-seq enriquecidas 
para transcritos processados por trans-splicing nas fases de cercária, esporocisto, 
miracídio, vermes adultos e esquistossômulos. Foi feita a análise bioinformática destas 
bibliotecas e identificados os transcritos diferencialmente processados por trans-
splicing, além de ter sido visto a inserção diferencial do Spliced leader em introns e em 
diferentes exons, o que pode indicar que este seja um mecanismo que gera 
variabilidade no proteoma do parasito. 

Estamos em fase de validação por qRT-PCR deste genes diferencialmente processados 
por trans-splicing e escrita de dois manuscrito 

6 - Fonte financiadora: 
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imunoreatividade, expressão e localização celular. Foram selecionadas 992 proteínas 
(cerca de 10% do proteoma predito) divididas em quatro critérios: presença na 
superfície do parasito; expressão diferenciada em adultos e cercárias; presença de 
motivos transmembrana ou peptídio sinal na estrutura primária e existência de dados 
prévios de imunoreatividade. As proteínas selecionadas foram expressas e impressas 
em microchips compondo um microarranjo proteico de S. mansoni. Os microarranjos 
foram incubados com soros de indivíduos nas fases aguda e crônica da doença, soro de 
pacientes que desenvolveram a forma hepatoesplênica e soros de indivíduos controle 
não infectados residentes ou não residentes de área endêmica. Anticorpos anti-IgG, 
anti-IgG1, anti-IgG4 e anti-IgE foram utilizados como anticorpos secundários. Diversas 
proteínas do parasita foram reconhecidas, de forma diferencial pelos diferentes soros 
e anticorpos secundários utilizados. Os dados quantitativos de cada proteína foram 
usados para gerar heatmaps que agora estão sendo analisados para o estudo da 
relevância dessas proteínas na proteção/ susceptibilidade à infeção, potencial de uso 
como candidatos à vacina e/ou diagnóstico e ainda proteínas envolvidas com a 
imunopatogenia da esquistossomose. 

6 - Fonte financiadora: 

CNPq Universal 2012, NIH-TMRC 
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Alves Nahum. 2015. 

Flavia Fernanda Bubula Couto. Estudo da resistência do Schistosoma mansoni 
Sambon, 1907 ao praziquantel. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Saúde) - Centro de Pesquisas René Rachou/FIOCRUZ. Orientador: 
Paulo Marcos Zech Coelho. 2014. 

Mariana Lima Boroni Martins. O SL trans-splicing em diferentes estágios do ciclo de 
vida do parasito Schistosoma mansoni. Tese (Doutorado em Bioinformática) - 
Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior. Coorientador: Marina de Moraes Mourão. 2014. 

Paola Rezende Patrocínio. Identificação da proteína Fosfoglicerato Mutase de 
Schistosoma mansoni para sua utilização como vacina de DNA contra 
esquistossomose e busca de novos antígenos imunoprotetores contra 
esquistossomose humana. Dissertação (Mestrado em Ciências da saúde - Biologia 
celular e molecular) - Centro de pesquisa René-Rachou - Fiocruz, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Rosiane Aparecida da 
Silva Pereira, Coorientador: Cristina Toscano Fonseca. 2014. 

Tatiane Teixeira De Mello. Identificação de proteínas imunogênicas do tegumento 
de esquistossômulo do Schistosoma mansoni e avaliação da imunoproteção induzida 
por estes antígenos. Tese (Doutorado Em Ciências Da Saúde- Biologia Celular E 
Molecular) - Centro De Pesquisa René-Rachou - Fiocruz. Orientador: Cristina 
Toscano Fonseca. Coorientador: Rosiane Aparecida da Silva Pereira. 2014. 

Humberto Ferreira de Oliveira Quites. Avanços e desafios do Programa de Controle 
da Esquistossomose em Municípios do Vale do Jequitinhonha em Minas 
Gerais.  Tese. Orientador: Andreia Gazinelli e Rodrigo Correa Oliveira. 2013. 

Larissa Lopes Silva. Genômica Comparativa de Schistosoma mansoni: Biodiversidade 
Molecular à Luz da Evolução. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Genética) - 
Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior. Orientador: Guilherme Corrêa de Oliveira, Coorientadora: Laila 
Alves Nahum. 2013. 

Lívia das Graças Amaral Avelar. O Papel da Via de Sinalização de p38 MAPK no 
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Desenvolvimento do Schistosoma mansoni (Platyhelminthes: Trematoda) e na 
Proteção Contra o Estresse Oxidativo. Tese (Doutorado em Pós-graduação em 
Genética) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Guilherme Corrêa de Oliveira, 
Coorientadora: Laila Alves Nahum. 2013. 

Outras produções: Manual técnico  

Massara CL. “Documento Técnico contendo os conteúdos teóricos, metodológicos e 
didáticos do curso online de esquistossomose desenvolvido em uma plataforma 
virtual do Campus Virtual em Saúde Pública com o apoio da BIREME”, constante no 
Contrato de Serviços BR/CNT/1501097.001, sob a Coordenação da Organização Pan 
Americana de Saúde (OPAS). 2015. 

Outras produções: Cursos ministrados  

Esquistossomose mansoni Disciplina ministrada para o Curso de Doenças Infecciosas 
e Parasitárias do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde – Centro de 
Pesquisa René Rachou – FIOCRUZ, 2015 

Capacitação técnica em moluscos de importância médica, Uberlândia-MG, 25 a 
27/05/2015. 

Malacologia: Coleção e identificação de caramujos, Salvador – Bahia, 09/08/2015. 

Araújo N. Esquistossomose Disciplina ministrada para o Curso de Doenças 
Infecciosas e Parasitárias do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde – 
Centro de Pesquisa René Rachou – FIOCRUZ, 2014. 

Identificação e exame de moluscos do gênero Biomphalaria por técnica 
parasitológicas e moleculares, Belo Horizonte, 20 a 31/01/2014. 

Exame, identificação morfológica molecular de moluscos do gênero Biomphalaria, 
Fiocruz – CMM, 08/08/2014. 

Capacitação em coleta, exame para cercárias de trematódeos e embalagens de 
moluscos do gênero Biomphalaria. Laboratório de Helmintologia e Malacologia 
Médica. 2014.   

Manutenção do ciclo de Schistosoma mansoni em laboratório, identificação 
morfológica e metodologias moleculares aplicadas aos moluscos do gênero 
Biomphalaria. Moluscário do Centro de Pesquisas René Rachou, 10 a 14/11/2014. 

Manutenção do ciclo de Schistosoma mansoni em laboratório, identificação 
morfológica de moluscos do gênero Biomphalaria. Moluscário do Centro de 
Pesquisas René Rachou, 17 a 21/11/2014. 

Araújo N. Diagnóstico e Terapêutica Experimental da Esquistossomose Disciplina 
ministrada para o Curso de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde – Centro de Pesquisa René Rachou – FIOCRUZ, 



111 
 

2013.  

Noções Básicas de embalagens e identificação morfológica de moluscos do gênero 
Biomphalaria, Centro de Pesquisas René Rachou, 12/04/2013. 

Outras produções: Monografias defendidas 

Caroline Penido Rocha. Estudo do perfil de reconhecimento antigênico de proteínas 
do Schistosoma mansoni pelo soro de indivíduos de área endêmica para 
esquitossomose. Monografia apresentada ao Colegiado do Curso de Biomedicina da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte/MG. 30/11 de 2015. 

Thaís Guimarães de Oliveira Dias. Avaliação da imunoproteção induzida pelo 
antígeno de 22 KDa do tegumento de esquistossômulo do Schistosoma mansoni em 
protocolos de imunização gênica em murinos. Trabalho de Conclusão de Curso. 
(Graduação em Biomedicina) - Centro Universitário Uni-BH, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Cristina Toscano Fonseca. 
2014. 

Deborah Laranjeiras Ferreira Pimenta. Identificação de moléculas do Schistosoma 
mansoni para o uso no diagnóstico sorológico da esquistossomose. Trabalho de 
Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Centro Universitário UNA, 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Orientador: Cristina 
Toscano Fonseca. 2014. 

Erick Eidy Nakagaki Silva. Caracterização Funcional de Genes de Schistosoma 
mansoni através de interferência por RNA (RNAi).  Trabalho de Conclusão de Curso. 
(Graduação em Abi - Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais, 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: 
Marina de Moraes Mourão. 2014. 

Sara Jacqueline Alves Morais. Biodiversidade e Evolução de Schistosoma usando 
Código de Barras de DNA. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 
Biomedicina) - Faculdade de Minas. Orientadora: Laila Alves Nahum. 2014. 

Naiara Cristina Clemente dos Santos Tavares. Avaliação de Inibidores da Enzima 
Deacetilase 8 e Silenciamento de Genes Alvo de Regulação da Via de Sinalização das 
Proteínas MAPKs em Schistosoma mansoni. Trabalho de Conclusão de Curso. 
(Graduação em Ciências Biológicas) - Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: 
Marina de Moraes Mourão. 2013. 

Outras produções: Materiais educativos 

Massara CL. Produção do Site “Xistose.com” hospedado na página do Centro de 
Pesquisas René Rachou Fiocruz/Minas. 2015. 

  



112 
 

Recomendações do Comitê Assessor Externo do PIDE 

Translacional Fio Schisto/Fiocruz 

 

1. Reforçar as diretrizes estabelecidas, que estão bem colocadas. 

2. Redes: a constituição de redes ou articulação maior entre os grupos é uma 
recomendação antiga, que parece não ter se concretizado. Há uma disposição, porém 
é preciso se tornar uma meta a ser mais intensamente perseguida. 

3. Articular com áreas afins da engenharia sanitária a produção de recomendações e 
soluções visando à universalização do saneamento básico.  Contribuir para ações de 
capacitação de gestores públicos visando aprimorar a qualidade dos projetos 
municipais de saneamento. 

4. Abrir a possibilidade de participação nas discussões e projetos do PIDE para áreas do 
conhecimento além da área biomédica, por exemplo, das humanidades e ciências 
sociais aplicadas, bem como algumas especialidades como nutrição, enfermagem. 

5. É importante incluir um núcleo mínimo de gestores profissionais de pesquisa no 
PIDE, para apoiar as atividades de investigação, melhorar a capacidade de obter e 
gerenciar recursos e liberar os pesquisadores para sua função-fim. 

6. Pensar num processo de ouvidoria das necessidades de pesquisa operacional, com 
ausculta direta dos provedores de ações de controle em saúde pública. 

7. Mapeamento de competências dentro do PIDE é fundamental, feito por uma equipe 
habilitada e permanentemente atualizada pelo núcleo de gestão acima sugerido, 
baseado num banco de dados com interface de fácil consulta por todos (web). Isto 
facilitará o estabelecimento de interações de pesquisa dentro e fora do PIDE. Também 
vai favorecer a interação com as instâncias superiores da FIOCRUZ. 

8. Na descrição e avaliação das atividades do PIDE, não estão destacados os resultados 
existentes em formação de pessoal e atividades de extensão associadas especialmente 
com os trabalhos de campo. Uma sugestão seria acompanhar e divulgar a situação dos 
egressos de PPGs vinculados aos grupos do PIDE.  Poderia haver também mais ações 
em ensino à distância. 
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Recomendações da 15ª Reunião do PIDE -  Translacional Fio 
Schisto/Fiocruz para o período 2016-2018 

 

1. Encaminhar ao Presidente e ao Vice-Presidente de Pesquisa da Fiocruz o apoio 
total da 15ª Reunião do PIDE ao Programa Translacional Fio Schisto que passa a ser 
um componente importante do Programa Integrado de Esquistossomose (PIDE) da 
Fiocruz; 

2. Incentivar a participação no PIDE de especialistas de áreas como saneamento, 
geografia, sociologia e antropologia; 

3. Estruturar propostas de projeto em rede baseados temas prioritários sugeridos 
pelo PIDE;  

4. Solicitar a VPPLR a indução de pesquisas nos temas prioritários;  

5. Solicitar ao Presidente que mantenha como política institucional a alocação de 
recursos orçamentários específicos na Presidência para apoio à publicação de 
artigos científicos;  

6. Reforçar junto a Farmanguinhos a necessidade de realizar estudos clínicos Fase 
III com a formulação pediátrica do praziquantel no Brasil; 

7. Indicar a Farmanguinhos um representante do PIDE para participar oficialmente 
da força tarefa do Plano de Acesso do produto do Consórcio e do planejamento 
dos estudos de Fase III;  

8. Incentivar o uso da Biologia Evolutiva na identificação de alvos moleculares para 
desenvolvimento de fármacos e vacinas;  

9. Encaminhar uma carta de agradecimento a CGHDE/SVS/MS pelo apoio dado ao 
14º Simpósio Internacional de Esquistossomose; 

10. Levar em consideração as apreciações do Comitê Assessor Externo do PIDE (em 
anexo). 


