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POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE ÓLEO ESSENCIAL E EXTRATO DE FOLHAS 

DE Baccharis microdonta 

 

Vidiany Aparecida Queiroz Santos 

Thiago Augusto Zanoelo 

Sirlei Dias Teixeira 
 

 

Problematização: Avaliar se a amostra do óleo essencial extraído de folhas de 

Baccharis microdonta D. C. apresenta efeito antimicrobiano frente a microrganismos de 

importância médica como: Escherichia coli, Salmonella enterica Thyphimurium, 

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes e Candida albicans. Objetivo geral: 

Determinar o potencial antimicrobiano de amostra de óleo essencial extraído de folhas 

de Baccharis microdonta D. C. frente a microrganismos de importância médica. 

Objetivos específicos: Realizar a extração do óleo essencial das folhas de B. 

microdonta via hidrodestilação; analisar o potencial antimicrobiano das amostras de óleo 

essencial e extratos de folha de B. microdonta D. C. através das técnicas de disco difusão 

e microdiluição em caldo. Determinar a concentração mínima inibitória (CIM) e 

concentrações bactericida (CBM) e fungicida (CFM) mínimas para o óleo essencial e 

extratos de folha de B. microdonta D. C. Justificativa: A resistência antimicrobiana é um 

crescente problema de saúde pública, pois já existem cepas bacterianas resistentes a 

praticamente todos os medicamentes disponíveis comercialmente. A aquisição de genes 

de resistência ocorre de maneira natural e se estabelece como uma estratégia evolutiva 

microbiana para se adaptar as mudanças do meio ambiente onde coexiste. Todavia, 

esse processo pode ser amplificado devido ao uso incorreto e indiscriminado de agentes 

antimicrobianos como os antibióticos, por exemplo. Diante disso, torna-se cada vez mais 

evidente a necessidade de isolar/identificar novas substâncias com potencial 

antimicrobiano e os extratos e óleos de plantas são fortes candidatos a conterem 

substâncias antimicrobianas eficientes, como é o caso da Baccharis microdonta D.C., 

objeto de estudo desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDENAÇÃO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PROPPEXII 

 

Os relatórios finais dos projetos de pesquisa encontram-se na íntegra junto à PROPPEXII. Dado o potencial de 
publicação dos resultados de pesquisa em periódicos e eventos científicos, opta-se por neste repositório 

divulgar apenas a síntese das produções. 

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA PARACOCCIDIOIDOMICOSE NO 
ESTADO DO PARANÁ 

 
Michel Pandolfo Stefanel 

Manoela Lourdes Dos Santos 
Michel James Da Silva Brito 

Rafaela Macagnan 
 
 

Problematização: Quais características populacionais estão relacionadas com a 

paracoccidioidomicose no Paraná no período de 1996 a 2017? Objetivo geral: 

Descrever o perfil epidemiológico da paracoccidioidomicose pela análise de casos 

registrados no Paraná no período de 1996-2017. Objetivos específicos: Analisar a 

distribuição geográfica regional da paracoccidioidomicose do estado do Paraná. Analisar 

a frequência de acometimento em relação ao sexo idade e escolaridade. Desenvolver 

um fluxograma como sugestão de conduta no diagnóstico da Paracoccidioidomicose 

para hospitais municipais. Justificativa: A Região Sul do Brasil é considerada uma 

região endêmica para a PCM, sendo o Paraná o estado com maior número de casos de 

paracoccidioidomicose. P. brasiliensis foi descrito por Adolfo Lutz a mais de um século, 

contudo a forma de infecção e habitat ainda não foram esclarecidos. Neste sentido, a 

análise dos dados contribui para a identificação de características comuns que podem 

direcionar a elucidação desta lacuna e contribuir para ações voltadas ao diagnóstico e 

tratamento precoce (COUTINHO et al., 2002; WANKE e AIDÊ, 2009; SHIKANAI-

YASUDA et al., 2017). 
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POTENCIAL ANTIMICROBIANO DO ÓLEO ESSENCIAL E HIDROLATO DE 

FOLHAS DE Stachys byzantina 

 

Vanuza Bortolan Tomazini 
Vidiany Aparecida Queiroz Santos  

Sirlei Dias Teixeira 
 
 

Problematização: Avaliar se diferentes amostras de hidrolato e óleo essencial das 
folhas de Stachys byzantina apresentam potencial antimicrobiano frente aos seguintes 
microrganismos de importância médica: Escherichia coli, Salmonella gallinarum, Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus aureus e Bacillus cereus. Objetivo geral: Avaliar o 
potencial antimicrobiano de amostras de óleo essencial e hidrolato extraídos das folhas 
de Stachys byzantina frente a microrganismos de importância médica. Objetivos 
específicos: Obter óleo essencial e hidrolato das folhas de Stachys byzantina, utilizando 
as técnicas de arraste a vapor e hidrodestilação; determinar o potencial antimicrobiano 
das amostras através da técnica de disco difusão e microdiluição em caldo; determinar 
a concentração mínima inibitória (MIC) e concentrações bactericida (CBM) e fungicida 
(CFM) mínimas para o óleo essencial e extratos de folha de Stachys byzantina. 
Justificativa: Bactérias e fungos leveduriformes apresentam alta capacidade de adquirir 
genes de resistência a substâncias antimicrobianas, podendo tornar-se microrganismos 
super-resistentes as drogas comerciais. Por isso, existem atualmente inúmeras 
pesquisas focadas no desenvolvimento ou isolamento de novas moléculas bioativas 
capazes de inibir ou eliminar tais microrganismos. Nesse sentido, o presente estudo 
pretende selecionar a menor concentração necessária das amostras de óleo essencial e 
hidrolato de folhas de Stachys byzantina para eliminar microrganismos de importância 
médica. 
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DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE AMOSTRAS DE 
HIDROXIAPATITA CONTENDO PRATA E QUITOSANA 

 
Aline Corrêa Da Silva  

Vidiany Aparecida Queiroz Santos  
Liliam Cristina Angelo 

 
 

Problematização: Os compósitos de hidroxiapatita contendo íons prata e quitosana 
apresentam efeito antimicrobiano frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923 e a 
Klebsiella pneumoniae ATCC 700603? Objetivo geral: Determinar o potencial 
antimicrobiano de compósitos de hidroxiapatita contendo íons prata e quitosana frente a 
dois microrganismos de importância médica. Objetivos específicos: Analisar o 
potencial antimicrobiano dos compósitos de hidroxiapatita contendo íons prata por meio 
dos métodos de disco difusão e microdiluição em caldo. Avaliar o potencial 
antimicrobiano dos compósitos de hidroxiapatita contendo quitosana por meio dos 
métodos de disco difusão e microdiluição em caldo. Estabelecer a concentração mínima 
inibitória (MIC) e a concentração bactericina mínica (CBM) dos compósitos que 
apresentarem inibição dos microrganismos. Justificativa: Complicações cirúrgicas após 
implantes de próteses, cateteres e outros dispositivos ainda é um problema enfrentado 
pela saúde. Além disso, as infecções cirúrgicas têm levantado diversas pesquisas a 
respeito de novos materiais que podem ser utilizados com o intuito de evitá-las. Tendo 
em vista a resistência bacteriana que, infelizmente, tem crescido atualmente diante do 
uso massivo de antibióticos disponíveis comercialmente, torna-se cada vez mais 
evidente a necessidade de identificar novas substâncias que apresentem atividade 
antimicrobiana. Sendo assim, a hidroxiapatita contendo íons prata e quitosana, objetos 
de estudo desse projeto de pesquisa, são materiais candidatos para essa atuação, visto 
que íons prata e a quitosana possuem tais propriedades quando testadas isoladamente. 
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COMPARAÇÃO DO PERFIL DOS NASCIDOS VIVOS E DAS GESTANTES 
BRASILEIRAS E HAITIANAS RESIDENTES EM PATO BRANCO – PARANÁ DE 

2015 A 2020 
 

Debora Vitoria Galvan 
Raphaela Rezende Nogueira Rodrigues 

 
 

Problematização: Avaliar o perfil das gestantes patobranquenses e haitianas residentes em 
Pato Branco, e também o perfil dos recém-nascidos vivos filhos dessas mulheres, durante o 
período de 2015 a 2020. Objetivo geral: Descrever o perfil das gestantes patobranquenses e 
haitianas residentes em Pato Branco, bem como o perfil dos recém-nascidos vivos filhos dessas 
mulheres, durante o período de 2015 a 2020. Objetivos específicos: Analisar o perfil das 
gestantes patobranquenses e haitianas residentes em Pato Branco, durante os anos de 2015 a 
2020, por meio de dados fornecidos pela SESA. Comparar o perfil das gestantes 
patobranquenses com relação às gestantes haitianas residentes em Pato Branco. Avaliar o perfil 
dos recém-nascidos vivos filhos de gestantes patobranquenses e haitianas residentes em Pato 
Branco, durante o período de 2015 a 2020, por meio de dados fornecidos pela SESA. 
Justificativa: É sabido que um dos serviços oferecidos pelo sistema público de saúde é o 
acompanhamento pré-natal, que é essencial na proteção e prevenção de agravos relacionados 
à saúde obstétrica, uma vez que permite a identificação e o manejo de intervenções sobre 
potenciais complicações e fatores de risco relacionados à gestante e ao seu bebê. (NUNES et 
al., 2016). Por conta disso, o acompanhamento pré-natal é imprescindível para assegurar 
gestação e parto saudáveis e sem complicações negativas para a saúde da mulher. O Ministério 
da Saúde recomenda no mínimo seis consultas de pré-natal, sendo no primeiro trimestre 
gestacional, duas no segundo e três no terceiro. É recomendado que a primeira consulta ocorra 
ainda no primeiro trimestre. (BRASIL, 2012). Inclusive, como o princípio da universalidade do 
Sistema Único de Saúde (SUS) afirma, pelo fato de a saúde ser um direito de todos, ao mesmo 
tempo em que é um dever do Estado, é inadequada a ideia de relacionar o acesso ao SUS a 
contribuição ou pagamento direto de qualquer natureza, como ocorreu durante anos desde a Lei 
Eloi Chaves, em 1923, até o surgimento do Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (Inamps) em 1990. (BRASIL, 1988; MATTA, 2007). Semelhantemente, o 
princípio da equidade do SUS propõe maior investimento onde a iniquidade é maior. Isso significa 
que mais recursos, insumos e serviços devem ser destinados a grupos populacionais com 
maiores necessidades (MATTA, 2007). Esse é o caso dos imigrantes residentes no Brasil, uma 
vez que as diferenças culturais, bem como as barreiras linguísticas, falta de histórico médico e 
de documentação, além da xenofobia e do racismo são obstáculos para o acesso desse grupo 
populacional ao sistema público de saúde. (EVANS; HSU; BOERMA, 2013, apud ROCHA et al., 
2020, p. 385). Somados a esses fatores, se encontram as precárias condições de vida e de 
trabalho às quais são submetidos os grupos que imigraram em período recente, além da falta de 
informação a respeito do funcionamento do sistema de saúde e de seus direitos. (BOLLINI; 
STOTZER; WANNER, 2007; KOBETZ et al., 2010). Por isso, o pré-natal de gestantes 
estrangeiras costuma ter início mais tardio quando comparado ao acompanhamento de 
gestantes brasileiras. (ALMEIDA et al, 2014). Em geral, costuma ocorrer entre o 4° ao 6º mês 
gestacional, ao passo que as brasileiras costumam iniciar o atendimento no 2º mês. (FERREIRA, 
2019). Diante desse cenário, estudos como este são importantes para promover um 
entendimento mais acurado da realidade em que se encontram as gestantes haitianas, quando 
o perfil gestacional é comparado ao das gestantes brasileiras. Dessa forma, os esforços em 
saúde poderão ser direcionados em prol da equidade a esse grupo social marginalizado, 
promovendo a saúde e prevenindo os agravos consequentes de uma gestação sem o devido 
acompanhamento. 
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AÇÃO DO EXTRATO DO FRUTO E DA FOLHA DE Morinda citrifolia NO 
CRESCIMENTO DE ISOLADOS DE Paracoccidioides e Pseudomonas aeuroginosa 

 

Eduarda Pegoretti Pires 
Vidiany Aparecida Queiroz Santos 

 
 

Problematização: O extrato do fruto de Morinda citrifolia altera crescimento de 
diferentes isolados de Paracoccidioides e Pseudomonas aeuroginosa? Objetivo geral: 
Analisar o crescimento de isolados de diferentes espécies de Paracoccidioides e 
Pseudomonas aeuroginosa em meio de cultura acrescido do extrato do fruto de M. 
citrifolia. Determinar o potencial antimicrobiano de amostra do extrato alcoólico extraído 
do fruto e das folhas de Morinda citrifolia frente ao microrganismo de importância médica. 
Objetivos específicos: Comparar o crescimento de isolados de Paracoccidioides 
cultivados em meio de cultura com extrato do fruto de M. citrifolia com o crescimento dos 
mesmos isolados fúngicos em meio de cultivo acrescido com antibiótico utilizado no 
tratamento da paracoccidioidomicose. Comparar o crescimento de isolados de 
Paracoccidioides cultivados em meio de cultura com extrato do fruto de M. citrifolia com 
o crescimento dos mesmos isolados fúngicos em meio de cultura sem adição de extrato 
ou antibiótico. Analisar se as diferenças obtidas no crescimento fúngico com o extrato do 
fruto de M. citrifolia são significativas após análise estatística. Comparar o crescimento 
de P. brasiliensis com P. lutzii nos diferentes meios de cultivo, sem acréscimo de extrato, 
com extrato e com antibiótico. Analisar o potencial antimicrobiano das amostras do 
extrato alcoólico do fruto e da folha de M. citrifolia através da técnica de microdiluição 
em caldo. Determinar a concentração mínima inibitória (MIC) para o extrato alcoólico do 
fruto e da folha de M. citrifolia. Justificativa: O Brasil apresenta o maior número de 
registro de casos da PCM da América Latina, sendo a região Sul do Brasil considerada 
endêmica e o estado do Paraná tem maior número de casos registrados nesta região. A 
PCM apresenta grande potencial incapacitante e índices altos de mortalidade e 
morbidade. O tratamento de PCM é realizado pelo uso de antifúngicos, como os 
derivados azólicos contudo, é prolongado, fato que contribui para falhas na aderência do 
tratamento, além da possibilidade de efeitos adversos (COUTINHO et al., 2002; WANKE 
e AIDÊ, 2009; SHIKANAI-YASUDA et al., 2017). Assim, a identificações de compostos 
que possam contribuir com a inibição do fungo, futuramente poderão contribuir para uma 
melhor adesão do tratamento da PCM. A pesquisa utilizando o PCM foi alterada por 
conta da impossibilidade de realização de testes de cultivo pois a cepa de 
Paracoccidioides não foi reativada e assim não foi observado seu crescimento. Sendo 
assim, não foi possível dar seguimento ao experimento com essa cepa. Sendo 
necessária a troca da cepa para dar continuidade no projeto. A cepa de escolha para 
continuidade da pesquisa foi a Pseudomonas aeuroginosa, pois sendo a resistência 
bacteriana um problema de saúde pública, torna-se evidente a necessidade de isolar e 
observar novas substâncias com potencial antimicrobiano e os extratos de plantas são 
fortes candidatos a conterem substâncias antimicrobianas eficientes, como é o caso da 
Morinda citrifolia objeto de estudo desta pesquisa. 
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EPIDEMIOLOGIA DA SÍFILIS GESTACIONAL EM PATO BRANCO, PARANÁ, NOS 
ANOS DE 2013-2020 

 
Marcelle Ropke De Campos 

Ennas Alice Soares De Castro 
Raphaela Rezende Nogueira Rodrigues 

Silvana Alberton 
 
 

Problematização: Qual a incidência de sífilis em gestantes no município de Pato Branco 
- PR? Qual a diferença entre o número de casos nas variáveis: idade, trimestre 
gestacional, raça e escolaridade? Qual a adesão ao esquema de tratamento? Quais os 
impactos que os resultados obtidos podem causar na comunidade? Objetivo geral: 
Identificar a incidência e características da sífilis gestacional no município de Pato 
Branco-PR nos anos de 2013 a 2020. Objetivos específicos: Identificar a incidência de 
sífilis gestacional no município de Pato Branco/PR; Avaliar as variações 
sociodemográficas (idade, raça e escolaridade); analisar a idade gestacional e as 
classificações clínicas associadas ao diagnóstico. Justificativa: Embora a sífilis seja 
facilmente diagnosticada e possua um tratamento altamente efetivo, representa um 
desafio à saúde pública brasileira. A Secretaria de Vigilância em Saúde contextualizou 
desafio nos dados do Boletim Epidemiológico sobre a Sífilis em 2020, sendo que no 
período de 2005 a junho de 2020, foram notificados no SINAN 449.981 casos de sífilis 
gestacional. E no ano de 2020 apresentou uma taxa de detecção de 21,6/1000 nascidos 
vivos. Os dados despertam o interesse da situação epidemiológica do município de Pato 
Branco-PR em relação à incidência de gestantes com sífilis. E a análise da ocorrência 
dentro do seu contexto é significativa pela possibilidade de agregar conhecimento aos 
profissionais de saúde atuantes e à comunidade patobranquense, visando destacar a 
importância e inspirar ações de prevenção e detecção de sífilis. Ademais, sendo uma 
pesquisa executada na esfera acadêmica e relacionada a área da saúde é importante 
que seja divulgada amplamente na comunidade universitária, pois seus integrantes 
fazem parte da propagação de informações de cunho científico. 
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Problematização: Qual o perfil epidemiológico da população que vive com HIV/Aids na 
Sétima Regional de Saúde do Estado do Paraná no período de 2009 – 2019? Objetivo 
geral: Realizar um levantamento epidemiológico da incidência de casos de HIV/Aids na 
7ª Regional de Saúde do Estado do Paraná no período de 2009-2019, segundo análise 
dos indicadores e dados básicos do HIV/Aids dos municípios brasileiros. Objetivos 
gerais: Determinar os números de casos de HIV/Aids frente as seguintes variáveis: 
detecção geral e por sexo; gestantes infectadas; raça/cor; segundo escolaridade e 
segundo categoria de exposição hierarquizada. Analisar a incidência dos casos de 
tuberculose (TB), de HIV/Aids e da coinfecção pelo HIV e Mycobacterium tuberculosis 
na 7ª Regional de Saúde do Estado do Paraná, comparando com dados estaduais e do 
Brasil, nos anos de 2009 a 2019. Estabelecer o perfil dos usuários que fizeram uso da 
Profilaxia Pós-Exposição (PEP) ao HIV, analisando os usuários por população e por faixa 
etária. Justificativa: A Aids apresenta-se como uma epidemia multifacetada, sendo um 
fenômeno global dinâmico e instável. No território brasileiro pode ser considerada como 
um conjunto de sub-epidemias regionais (BRITO et al., 2001). Tendo em vista o exposto, 
destaca-se a importância da elaboração de um estudo de perfil epidemiológico do 
HIV/Aids específico para a 7ª Regional de Saúde do Estado do Paraná, com o intuito de 
caracterizar a população acometida, visando disponibilizar dados para os serviços de 
saúde, para que assim seja possível identificar quais são os fatores que podem contribuir 
para a vulnerabilidade em determinados grupos populacionais em contrair o HIV. Além 
disso, espera-se que com o presente estudo, seja possível a elaboração de medidas de 
prevenção de futuros casos por meio das secretárias municipais de saúde através de 
atividades e ações voltadas para as populações mais predisponentes apontadas pelo 
estudo. 


