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Infecções sistêmicas acarretam em alterações metabólicas 

importantes, como parte da maquinaria da resposta do 

hospedeiro à microrganismos patogênicos. Estas alterações 

são essenciais para as fases hiper e hipometabólicas 

envolvidas na produção de mediadores inflamatórios e 

funcionamento orgânico. Embora transitórias, as alterações 

metabólicas podem tornar-se persistentes em alguns 

indivíduos e podem ainda, ser exacerbadas por 

medicamentos, como corticóides sistêmicos. Exemplo recente 

foi observado em pacientes acometidos pelo SARS-CoV-2, 

nos quais o o vírus foi associado à novos casos de diabetes 

tipos 1 e 2, pós-infecção. Ainda, o uso de corticóide em 

pacientes com SARS-CoV-2 também foi relacionado a 

quadros hiperglicêmicos. Nosso grupo tem buscado entender 

os mecanismos envolvidos nas alterações metabólicas 

ocasionadas pelo SARS-CoV-2, a fim de identificar novas 

possibilidades terapêuticas para as mesmas.  

A sepse é caracterizada por uma inflamação sistêmica em 

resposta à infecções, de elevada morbi-mortalidade,  qual 

pode comprometer órgãos vitais e ocasionar sequelas 

importantes em sobreviventes. A sepse acomete indivíduos de 

diferentes idades, tratada primariamente com antimicrobianos, 

e muitas vezes, vasopressores e corticóides. O aumento da 

incidência de casos de sepse resistentes à terapia, tem levado 

à busca incessante do melhor entendimento da patologia e de 

novas terapias. Através de modelos não clínicos, temos 

buscado em polissacarídeos de plantas, compostos capazes 

de influenciar beneficamente a resposta do hospedeito à 

infecções. 

1Pesquisa não clínica. 2Projetos de Mestrado, Doutorado e de Pós-Doutoramento.  

Polissacarídeos naturais para o tratamento 

da sepse 

Alterações metabólicas de infecções 

sistêmicas  

Novos mecanismos e abordagens 

terapêuticas para sequelas causadas por 

Chikungunya 

Bibliografia (apenas artigos deste grupo de pesquisa) 

O vírus Chikungunya (CHIKV), causador da febre 

Chikungunya, infecta mais de 100 mil invidíduos anualmente. 

Alterações diversas são observadas na fase aguda da 

infecção por CHIKV, incluindo oculares e músculo-

esqueléticas. Estas alterações podem se tornar persistentes, 

sendo a mais frequente, dor articular crônica. Sugere-se que 

esta é similar à artrite reumatóide (AR), e portanto, seu 

tratamento é realizado de forma não específica com o auxílio 

de fármacos utilizados no tratamento da AR como corticóides 

e biológicos, os quais apresentam efeitos adversos 

importantes e nem sempre são efetivos no controle da dor 

articular causada pelo vírus. Assim, através de um modelo não 

clínico, temos investigado os mecanismos da dor articular 

causada por CHIKV e potenciais abordagens terapêuticas 

para esta patologia.    

Microrganismos probióticos tem sido largamente investigados 

como benéficos à saúde  humana. Estes têm sido isolados e 

identificados à partir do leite, e da flora microbiana como a 

intestinal e vaginal, e são fontes importantes de compostos 

com atividades biológicas incluindo antimicrobianas e 

imunomoduladoras. Ainda, a colonização da flora por estes 

microrganismos tem se mostrado eficaz no controle da diarréia 

e promissora em diversas patologias incluindo as que 

acometem o sistema nervoso central como Parkinson´s. 

Dentre os mais bem estudados, Lactobacillus rhamnosus GG 

(LGG®) tem sido comercializado para uso adulto e pediátrico.  

A busca por probióticos tem crescido no mundo todo, e 

estima-se que o mercado de probióticos no Brasil corresponde 

a 52% do mercado latino-americano. Assim, considerando 

seus benefícios clínicos e um nicho de mercado em alta,  

temos buscado a descoberta de novos probióticos com 

potencial antimicrobiano e imunomodulador. 

Identificação e prospecção de novas 

bactérias probióticas  

Reposicionamento de fármacos para o 

tratamento da artrite reumatóide 

A AR é uma doença auto-imune, a qual acomete ~ 1% da 

população mundial. A AR apresenta manifestações extra- e  

intra-articulares, sendo a dor inflamatória e rigidez articular 

suas principais características. Diferentes abordagens 

terapêuticas tem sido utilizadas no manejo clínico da AR, 

incluindo terapias não específicas como analgésicos, e 

terapias específicas conhecidas como drogas anti-reumáticas 

modificadoras da doença (DARMDs). De 5-10% dos pacientes 

não respondem à DARMDs convencionais, e até 30%, não 

respondem à DARMDs biológicos, sendo a terapia combinada 

frequentemente prescrita, associada a um aumento de efeitos 

adversos em ´pacientes com AR. O reposicionamento de 

fármacos tem ganho cada vez mais espaço na pesquisa 

científica, uma vez que visa a utilização de um fármaco já 

comprovadamente seguro para utilização clínica, no 

tratamento de uma nova patologia. Nosso grupo tem 

investigado o potencial analgésico e anti-inflamatório de 

fármacos utilizados na terapia de outras doenças sistêmicas 

como novas abordagens terapêuticas para AR.    
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Produtos obtidos de cogumelos medicinais e seus benefícios anti-inflamatórios,

cicatrizantes e antitumorais1,2

Pesquisadora: Fhernanda R. Smiderle – (41) 99616-9532 - E-mail: fhernandas@gmail.com

A mucosite oral é o principal efeito adverso em pacientes pediátricos em tratamento antineoplásico.

O manejo deste problema é complexo e consiste em cuidados bucais básicos e no controle da dor,

com o uso de analgésicos tópicos e orais e agentes anti-inflamatórios, além da aplicação de laser

para aumentar a cicatrização. Entretanto, apesar de eficaz, o laser nem sempre está disponível a

todos os pacientes e demanda de alto custo-benefício. Diante deste problema, nosso grupo de

pesquisa está desenvolvendo um produto a base do cogumelo medicinal Ganoderma lucidum, o

qual visa acelerar a cicatrização das úlceras bucais de maneira simples e eficaz, melhorando a

qualidade de vida do paciente durante o tratamento antineoplásico.

Cogumelo medicinal Ganoderma lucidum
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✓Uso de beta-glucanas de cogumelos medicinais no tratamento da mucosite oral de 

pacientes com câncer submetidos a tratamentos antineoplásicos

Artigos publicados pelo grupo de pesquisa:

✓Beta-glucana do cogumelo Paris aumenta sensibilidade de tumor de mama resistente 

ao quimioterápico doxorubicina

✓Beta-glucanas de fungos usadas como adjuvantes 

para tratar pacientes com câncer – Uma revisão 

sistemática de ensaios clínicos

Extrato rico em beta-glucana

(princípio ativo)
Produto cicatrizante

Cogumelo comestível Paris 

(Agaricus bisporus)

Efeito citotóxico indireto da beta-glucana em células tumorais

Combinação de beta-glucana e doxorubicina em células tumorais

Macrófagos estimulados com beta-glucana sensibilizam

células tumorais tratadas com doxorubicina

Esta revisão compilou 1018 artigos científicos, dos quais 19

foram considerados elegíveis e apenas 16 apresentaram dados

completos para o estudo. Foi observado um total de 1650

pacientes, divididos em grupos de 9-200 indivíduos. Muitos

estudos demonstraram que as beta-glucanas diminuem os

efeitos colaterais do tratamento antineoplásico, porém isso não

foi comprovado por análise estatística.



1,2 Exposição de pacientes pediátricos e profissionais de saúde à radiação ionizante 

emitida por equipamentos médicos de imagem
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O objetivo deste estudo foi estimar a dose de radiação e a

qualidade da imagem de exames radiográficos de pacientes

pediátricos submetidos a exames de raios X de tórax, crânio,

abdômen, pelve e seios da face no Centro de Imagem do HPP.

Durante três anos (2015-2019) foram medidas as grandezas

produto dose-área e dose incidente. Foi estudada a influência da

espessura do paciente nos parâmetros e técnicas radiográficas.

Neste trabalho foram avaliados 125 pacientes pediátricos e 294

radiografias de crânio. Os pacientes foram divididos em faixas

etárias de 0 a 15 anos. Foram coletados dados antropométricos

dos pacientes (peso, altura e espessura) e dados da técnica

radiográfica (voltagem, tempo de corrente do produto e distância da

pele do foco). As análises mostraram que a espessura pode ser

estimada a partir da idade, altura ou peso do paciente com uma

incerteza de 15%. Ref 1 e Fig 1-4.

Fig 1

Aparelho de raios X
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Exames radiográficos em pediatria

Cardiologia intervencionista pediátrica 

Qualidade e detalhamento de imagens 

pediátricas digitais

Bibliografia 

Avaliação da qualidade da imagem na radiologia digital através de

um objeto simulador contraste-detalhe em pediatria. Imagens do

objeto simulador de contraste-detalhe CDRAD da empresa Artinis

foi obtida com várias técnicas radiográficas utilizando parâmetros

pediátricos. A influência dessas técnicas na qualidade de imagem

foi estudada. Os resultados mostraram que a qualidade de

imagem cresce linearmente com aumento da tensão kVp. Para o

produto corrente-tempo de 0,5 a 2,5mAs há uma variação

significativa, se comparado à quase linearidade que ocorre entre

2,5 e 10mAs (Fig 9-12).

Novos projetos 
▪ Estudos de dosimetria e qualidade de imagem de exames

radiológicos pediátricos em UTI neonatal, fluoroscopia,

intervencionismo e tomografia computadorizada.

▪ Implementação do “Protocolo Pequeno Príncipe”.

▪ Estudo de imagens de tomografia computadorizada de tórax de

crianças com suspeita de COVID-19 (Ref 4).

▪ Desenvolvimento de um sistema para estimar doses de

radiação cumulativas em tempo real.

▪ Estudo de radioterapia com feixe de prótons.

▪ Estudo de radioatividade natural no meio ambiente.

Fig 2

Espessura crânio

O objetivo deste trabalho foi estabelecer níveis de referência de

diagnóstico (NDR) das grandezas produto dose-área e dose no

paciente em procedimentos cardíacos intervencionistas

pediátricos. Em um período de 4 anos (2019-2022) foram avaliados

os dados de 135 procedimentos. Propusemos os valores de NDRs

locais para as faixas etárias padrão. Para estabelecer os NDRs do

produto dose-área, o peso do paciente é preferível em comparação

com a idade, enquanto que para a dose no paciente ambas as

abordagens são idênticas Ref 2 e Fig 5-6.

Programa OPRIPALC
Pograma "OTIMIZAÇÃO DA PROTEÇÃO EM RADIOLOGIA

INTERVENCIONAL PEDIÁTRICA NA AMÉRICA LATINA E NO

CARIBE", coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)

e a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA). Objetivo:

Promover a cultura da segurança radiológica em radiologia

pediátrica intervencionista na América Latina e no Caribe, com

foco na cardiologia intervencionista (https://opripalc.org).

Participação de 30 centros de saúde de 20 países da AL. Ref 3 e

Fig 7 e 8.

Fig 3

Espessura vs peso

Fig 4

Dose vs espessura

Fig 7

Centros de saúde Fig 8

Dose vs peso

Fig 9

Posicionamento

Fig 10

CDRAD
Fig 11

Curva contraste vs

detalhe

Fig 12

Contraste vs detalhe

Fig 5

Hemodinâmica
Fig 6

Dose vs peso
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1,2Toxicologia de contaminantes emergentes: agrotóxicos, fármacos e ftalatos
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Nossa pesquisa visa avaliar a toxicidade de fármacos,

agrotóxicos e ftalatos, sobretudo nas funções hepáticas,

renais, cerebral e na reprodução.
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Efeitos de agrotóxicos em linhagens

celulares humanas

Avaliação da toxicidade de contaminantes

(agrotóxicos, fármacos e ftalatos) no modelo

animal zebrafish

Bibliografia (artigos deste grupo de pesquisa em 2022)

Figura 3 – Modelo de estudo zebrafish (Danio rerio). A: Fases embrionárias até a fase

adulta. B: Mal formações encontradas na exposição aos herbicidas isolados (Felisbino,

2022). C: Indivíduo adulto de zebrafish.

O Danio rerio apresenta como vantagens para a pesquisa

científica: grande número de ovos, ovos com córion translúcido,

o que permite a observação da organogênese nas primeiras

48h de desenvolvimento, similaridade de aproximadamente

70% com o genoma humano. É possível o uso desse peixe

para estudos de diversas doenças humanas e também efeitos

de fármacos, agrotóxicos, ftalatos, entre outros. Além disso, o

embrião de zebrafish, até 72 horas ainda não desenvolveu o

sistema sensorial completo, por isso, pode ser considerado um

método alternativo ao uso de animais. Temos projetos em

andamento avaliando herbicidas, fármacos (omeprazol, por

exemplo) e ftalatos (di-iso-pentil-ftalato).

Novos projetos: 
• Efetividade e riscos da vacina contra o HPV administrada em

adolescentes entre 9 e 14 anos de idade: uma revisão

sistemática

• Avaliação de malformações causadas pelo 2,4 D e dioxinas

Figura 1 –Substâncias analisadas quanto à toxicidade humana e ambiental (Saúde

Única) e sua presença no ambiente. A: Fármacos; B: Agrotóxicos; C: Ftalatos

Fonte: wikiwand

Os projetos buscam esclarecer os riscos relacionados ao uso

dessas substâncias, efeitos estes relacionados ao câncer,

distúrbios reprodutivos e órgão-específicos e, desta forma,

ajudar no controle das concentrações permitidas,

comercialização e utilização dos produtos, prevenindo assim,

danos à saúde.

A B C

A B C

Figura 2 – Linhagens celulares utilizadas nas pesquisas. A: Intestinal (CACO-2);

B: Epidérmica (HaCaT); C: Neural (SH-SY5Y)

Estamos testando a toxicidade de herbicidas, que são os

agrotóxicos mais utilizados, em concentrações iguais e

menores que as liberadas pela legislação. Além de avaliar o

efeito dos produtos isolados, testamos o efeito de misturas, as

quais ocorrem no ambiente, uma vez que são utilizados

diversos produtos diferentes nas culturas (herbicidas,

inseticidas e fungicidas). A importância da pesquisa não está

somente na exposição ocupacional, mas também na

exposição via resíduos em alimentos e também na água que

bebemos. Em um levantamento realizado pelo SISAGUÀ

(Sistema de Informação de Vigilância e Qualidade da Água

para Consumo Humano), no período de 2014-2017, foram

encontrados todos os 27 agrotóxicos avaliados em água para

consumo humano.

A B

C

Avaliação dos efeitos de substâncias por

meio de revisões sistemáticas e metanálise

As revisões sistemáticas encontram-se no topo da pirâmide de

evidências científicas. Sendo assim, tem papel fundamental na

tomada de decisões acerca de futuras consultas médicas e

também de agências regulatórias. Recentemente, publicamos

um trabalho avaliando o efeito da exposição ocupacional a

agrotóxicos no comprimento de telômeros de trabalhadores

rurais expostos. Também foi aceito o artigo que avalia a relação

do tratamento a longo prazo com omeprazol e a ocorrência de

fraturas em mulheres na menopausa. Vários outros trabalhos

de revisão sistemática estão em andamento, como por

exemplo, o efeito de substâncias e as malformações.



Grupo de Pesquisa em Terapias Avançadas e 

Biotecnologia Celular na Medicina Regenerativa

Profa. Doutora Katherine Athayde Teixeira de Carvalho 
e-mail: katherine.carvalho@professor.fpp.edu.br

O foco do grupo dentro das terapias celular avançada é

baseado em células-tronco mesenquimais (CTMs) e seus

derivados; sendo essas células isoladas a partir de fontes que

normalmente seriam descartadas como lixo hospitalar, como por

exemplo, cordão umbilical, membrana amniótica e tecido adiposo.

Após seu isolamento, expansão e caracterização, as CTMs

podem ser utilizadas para produção de diversos produtos de

terapias avançadas para o tratamento de diversas doenças.

Tendo como enfoque principal as doenças neurodegenerativas e

do neurodesenvolvimento, incluindo as doenças raras e órfãs de

tratamento.

O grupo de pesquisa tem como linha de pesquisa principal o

desenvolvimento de novas tecnologias baseadas em Terapia

Celular e Biotecnologia na Medicina Regenerativa. O Instituto de

Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe dispõe de equipamentos e

pesquisadores com experiência em modelos in vitro e in vivo e

nas técnicas de cultivo celular, citometria, microscopia de

fluorescência e de alto rendimento, biologia molecular,

nanotecnologia, biompressão 3D, citotoxicidade, modelos de

doenças animais entre outras.

Figura 1 – Algumas das fontes que possuem células-tronco mesenquimais, e alguns dos 

produtos de terapia avançada que podem ser produzidos a partir destas células.

1. de Souza Dobuchak D, Stricker PEF, de Oliveira NB, Mogharbel BF, da Rosa NN, Dziedzic DSM, Irioda AC, Athayde Teixeira de Carvalho K. The Neural Multilineage Differentiation Capacity of Human Neural Precursors from the Umbilical Cord—Ready to Bench for Clinical Trials. 

Membranes. 2022; 12(9):873. https://doi.org/10.3390/membranes12090873

2. Stricker PEF, de Souza Dobuchak D, Irioda AC, Mogharbel BF, Franco CRC, de Souza Almeida Leite JR, de Araújo AR, Borges FA, Herculano RD, de Oliveira Graeff CF, Chachques JC, de Carvalho KAT. Human Mesenchymal Stem Cells Seeded on the Natural Membrane to Neurospheres for 

Cholinergic-like Neurons. Membranes. 2021; 11(8):598. https://doi.org/10.3390/membranes11080598

3. Saçaki CS, Mogharbel BF, Stricker PEF, et al. Potential of Human Neural Precursor Cells in Diabetic Retinopathy Therapeutics - Preclinical Model. Curr Eye Res. 2022;47(3):450-460. doi:10.1080/02713683.2021.2002909

4. de Oliveira NB, Irioda AC, Stricker PEF, Mogharbel BF, da Rosa NN, Dziedzic DSM, de Carvalho KAT. Natural Membrane Differentiates Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells to Neurospheres by Mechanotransduction Related to YAP and AMOT Proteins. Membranes. 2021; 

11(9):687. https://doi.org/10.3390/membranes11090687

5. Mogharbel BF, Cardoso MA, Irioda AC, Stricker PEF, Slompo RC, Appel JM, de Oliveira NB, Perussolo MC, Saçaki CS, da Rosa NN, Dziedzic DSM, Travelet C, Halila S, Borsali R, de Carvalho KAT. Biodegradable Nanoparticles Loaded with Levodopa and Curcumin for Treatment of

Parkinson’s Disease. Molecules. 2022; 27(9):2811. https://doi.org/10.3390/molecules27092811
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Fontes para isolamento de produtos avançados 

para terapia celular

Bibliografia (apenas artigos deste grupo de pesquisa)

A grande maioria das doenças neurológicas não possuem

cura, apenas tratamentos que amenizam os sintomas e retardam

a progressão da doença. Devido a perda neuronal severa e

contínua, essas doenças são debilitantes, progressivas e muitas

vezes sistêmicas. As terapias avançadas buscam curas e/ou

tratamentos mais eficazes para estas doenças. A medicina

regenerativa busca através do uso de CTMs a regeneração ou

proteção de tecidos lesionados e perdidos. As precursoras

neuronais, que podem ser derivadas das CTMs (figura 2), estão

em um estágio mais avançado de diferenciação para a linhagem

neuronal, porém ainda carregam algumas características tronco.

Projeto aprovado pelo CNPq/DECIT/ MS e 

MCTI : 
• Terapia de microRNAS de células precursoras 

neuronais no tratamento da Doença de Parkinson.

Trata-se de uma pesquisa em desenvolvimento, com duas

etapas, sendo a primeira in vitro e a segunda in vivo com o

objetivo de identificar, caracterizar e avaliar a função terapêutica

dos miRNAs de células precursoras neuronais veiculados em

nanomedicamento para o tratamento da Doença de Parkinson.

Figura 2 – Processo para a produção das neuroesferas e das precursoras neuronais, 

utilizando apenas a membrana NFBX sem nenhum fator de crescimento.
Cordão umbilical e membrana amniótica Tecido adiposo

Células para transplante Exossomos microRNAs

Doenças neurológicas e a precursora neuronal

Trabalhos publicados relacionados a terapias 

avançadas:

• Potential of Human Neural Precursor Cells in Diabetic Retinopathy

Therapeutics - Preclinical Model (2021);

• The Neural Multilineage Differentiation Capacity of Human Neural

Precursors from the Umbilical Cord—Ready to Bench for Clinical

Trials (2022);

• Human Mesenchymal Stem Cells Seeded on the Natural

Membrane to Neurospheres for Cholinergic-like Neurons (2021);

• Natural Membrane Differentiates Human Adipose-Derived

Mesenchymal Stem Cells to Neurospheres by

Mechanotransduction Related to YAP and AMOT Proteins ( 2021);

• Biodegradable Nanoparticles Loaded with Levodopa and

Curcumin for Treatment of Parkinson’s Disease (2022).

https://doi.org/10.3390/membranes12090873
https://doi.org/10.3390/membranes11080598
https://doi.org/10.3390/membranes11090687
https://doi.org/10.3390/molecules27092811
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Novos projetos (com financiamento PRONON):
• Validação de métodos de TDM para *quimioterápicos e

*imunossupressores e investigação do metabolismo;

• Proteômica e metabolômica aplicados na busca de

biomarcadores de resposta terapêutica em pacientes de NB e

LLA;

A segunda linha de pesquisas do Grupo é relacionada à prospecção de

novos fármacos fitoterápicos e investigação de seus efeitos

farmacológicos. Nestas pesquisas, temos descoberto importantes

moléculas naturais com potencial de aplicação como novos fármacos,

contra diferentes patologias, com especial atenção para compostos com

atividade antitumoral.

Fig. 2 – (A) Estrutura química do mitotano, um fármaco adrenolítico

usado no tratamento do carcinoma de córtex adrenal (CCA). (B)

Estrutura química da quercetina, um flavonoide natural que apresentou

grande potencial antitumoral contra o CCA em experimentos in vitro.

- Personalização do tratamento através do acompanhamento individualizado;

- Potencializar a terapia, manutenção de níveis dentro faixa terapêutica;

- Redução os ricos de efeitos tóxicos provocados por níveis supraterapêuticos;

- Permite investigação clinico-científica em pacientes com características especiais.

APLICAÇÃO DA TDM PARA O MONITORAMENTO DOS NÍVEIS SERICOS DE 

VORICONAZOL EM PACIENTES PEDIÁTRICOS

Monitoramento do Mitotano em pacientes pediátricos de Carcinoma de Córtex 

Adrenal e investigação da metabolização do fármaco

Prospecção de novos fármacos fitoterápicos

Em desenvolvimento: Validação metodológica para o monitoramento da vancomicina 

em líquor e monitoramento da atividade da Asparaginase em pacientes de LLA

Mitotano     o,p`-DDE
o,p`-DDA

* Medicamentos incluídos: Bussulfano, Ciclofosfamida, Mercaptopurina, 

Fludarabina, Metotrexato, Cisplatina, Carboplatina, Doxorrubicina, 

Etoposídeo, Vincristina, Asparaginase

(C)

(B)

(A)

Fig. 1 – (A) análise cromatográfica do voriconazol (medicamento

antifúngico). (B) resultado de análises em pacientes pediátricos com a

respectiva distribuição dentro das faixas de concentração sérica.

Fig. 3 – (A) Análises de mitotano em diferentes pacientes e sua distribuição

ao logo do tempo. (B) Vias metabólicas do mitotano e (C) análise

cromatográfica dos metabolitos do mitotano.

Estamos em constante evolução e busca pela excelência. Para atendermos

as necessidades de nossos pacientes, estamos validando protocolos para

monitoramento de vancomicina em líquido cefalorraquidiano – uma iniciativa

do Núcleo de Pesquisa Clínica em colaboração com Laboratório de

Cromatografia (IPP). Em parceria com a Oncologia-HPP, nosso Grupo está

desenvolvendo protocolos para dosagem da Asparaginase, para o

monitoramento de pacientes de leucemia linfoide aguda.

Personalizando as terapias por meio do Monitoramento de Fármacos e Metabólitos

mailto:lauro.bioq.@gmail.com
https://doi.org/10.3389/fphar.2022.886122
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O termo saúde única (“One Health”) é um conceito emergente utilizado para

definir uma visão associada entre saúde humana, animal e ambiental. Essa

abordagem permite compreender que o ecossistema pode ser, por exemplo, a

fonte de bactérias resistentes (BRA) ou genes de resistência (GRA) que podem

ser transferidos ao homem, através das atividades antropogênicas, causando

infecções com altas taxas de mortalidade. Os hospitais, devido ao uso elevado

de antimicrobianos para tratamento dos pacientes, são uma fonte de bactérias

resistentes a múltiplas drogas (MDR), que podem ser transmitidas para outros

pacientes ou serem eliminadas e contaminar as águas de superfície, rios e lagos

e causando grande impacto na saúde pública.

O desenvolvimento da MDR é um problema global que torna rapidamente

ineficazes os antimicrobianos elevando a morbimortalidade de pacientes

acometidos por infecções por esses microrganismo. Este problema motivou a

OMS a desenvolver uma lista de microrganismos prioritários para guiar as

pesquisas na descoberta e desenvolvimento e novos antimicrobianos. O objetivo

deste grupo é elucidar a dinâmica dos processos de desenvolvimento, aquisição

e disseminação da resistência de bactérias e fungos visando nortear medidas de

controle e propor soluções para mitigar o problema. Para esta finalidade são

utilizadas técnicas microbiológicas clássicas, técnicas de biologia molecular e de

bioinformática. Este grupo também realiza estudos da microbiota humana e sua

relação com a saúde e a doença.

A RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS COMO UM 

PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

CONHECER A EPIDEMIOLOGIA É FUNDAMENTAL

Legenda:

CR, resistência aos carbapenêmicos

MRSA; Staphylococcus aureus resistente à meticilina

SCV, “small colony variants”

PenR; resistência à penicilina

VRE; Enterococcus spp. resistente à vancomicina

Palmeiro JK, de Souza RF, Schörner MA, Passarelli-Araujo H, Grazziotin AL, Vidal NM, Venancio TM, Dalla-Costa LM. Molecular Epidemiology of Multidrug-Resistant Klebsiella

pneumoniae Isolates in a Brazilian Tertiary Hospital. Front Microbiol. 2019 Jul 23;10:1669. doi: 10.3389/fmicb.2019.01669. PMID: 31396186; PMCID: PMC6664048.

Conte D, Palmeiro JK, da Silva Nogueira K, de Lima TM, Cardoso MA, Pontarolo R, Degaut Pontes FL, Dalla-Costa LM. Characterization of CTX-M enzymes, quinolone resistance

determinants, and antimicrobial residues from hospital sewage, wastewater treatment plant, and river water. Ecotoxicol Environ Saf. 2017 Feb;136:62-69. doi:

10.1016/j.ecoenv.2016.10.031. Epub 2016 Nov 4. PMID: 27816836.
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environments in Brazil. J Appl Microbiol. 2021 Jul;131(1):169-181. doi: 10.1111/jam.14965. Epub 2020 Dec 23. PMID: 33306232.

Conte D, Mesa D, Jové T, Zamparette CP, Sincero TCM, Palmeiro JK, Dalla-Costa LM. Novel Insights into blaGES Mobilome Reveal Extensive Genetic Variation in Hospital Effluents.

Microbiol Spectr. 2022 Aug 31;10(4):e0246921. doi: 10.1128/spectrum.02469-21. Epub 2022 Jul 26. PMID: 35880869; PMCID: PMC9430818.
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cystic fibrosis patients with pulmonary Staphylococcus and Pseudomonas infection. PLoS One. 2022 Aug 25;17(8):e0273453. doi: 10.1371/journal.pone.0273453. PMID: 36006942;

PMCID: PMC9409528.

Rodrigues L, Motta F, Picharski G, Vasconcelos T, Ricieri M, Dalla-Costa, L. Invasive candidiasis: Risk factor for mortality in a pediatric tertiary care hospital in south of Brazil. Medicine.

2019 06:01(98):e15933 DOI - 10.1097/MD.0000000000015933 .
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Resistant Candida haemulonii var. vulnera Isolates From Pediatric Patients With Candidemia. Front Microbiol. 2020 Jul 3;11:1535. doi: 10.3389/fmicb.2020.01535. PMID: 32719671;

PMCID: PMC7350289.

Motta F, Dalla-Costa LM, Muro MD, Cardoso MN, Picharski G, Gregory J, Burger M. Risk factors for candidemia mortality in hospitalized children. Jornal de Pediatria, Volume 93, Issue 2,

March–April 2017, Pages 165-171. http://dx.doi.org/10.1016/j.jped.2016.05.007
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Conhecer a epidemiologia local é o primeiro passo para entender a dinâmica do

desenvolvimento e disseminação da resistência e, por isso, em 2016 foi criado o banco de

microrganismos cujo objetivo é armazenar as bactérias e fungos com fenótipo resistentes

isolados de pacientes pediátricos do HPP com infecção.

Os microrganismos estudados pelo grupo

compreendem muitos daqueles citados na

lista de microrganismos prioritários de

OMS e considerados como ameaças a

saúde humana, pelo CDC. Este tipo de

caracterização em população pediátrica é

escasso, salientando a importância desse

tipo de investigação.

O EFLUENTE HOSPITALAR

O esgoto hospitalar apresenta maior quantidade de

microrganismos patogênicos e de substâncias,

como por exemplo, resíduos de antimicrobianos,

quando comparados aos efluentes domésticos.

Entretanto, atualmente não há legislação específica

ou recomendações para a realização de pré-

tratamento para efluentes hospitalares, sendo

tratados como efluente sanitário doméstico. Atentos

as questões ambientais e à emergência de BRA

como um problema de saúde pública, nosso grupo

tem desenvolvido trabalhos no sentido de

caracterizar os micropoluentes (resíduos de

antimicrobianos, genes de resistência e bactérias

MDR) em efluente hospitalar, na busca de

métodos alternativos que sejam economicamente e

estruturalmente viáveis, para a sua remoção.

O IMPACTO DO USO DE ANTIMICROBIANOS NA MICROBIOTA 

HUMANA

A microbiota humana, definida como o conjunto de microrganismos que

habitam diferentes partes do corpo humano, é conhecida por conferir

muitos benefícios a saúde do hospedeiro. Algumas enfermidades que

cursam com imunossupressão ou que alteram o equilíbrio do organismo,

aumentando o risco para o desenvolvimento de infecções, exigem o uso

profilático de antimicrobianos. Este uso, pode causar alterações

temporárias ou até permanentes na microbiota e contribuir para a seleção

de microrganismos resistentes. Desta forma, o entendimento sobre o

impacto da profilaxia com antimicrobianos na microbiota humana, pode

trazer melhorias e novas abordagens no enfrentamento desse grave

problema.

A RESISTÊNCIA 

ANTIMICROBIANA NA PRODUÇÃO 

DE PROTEÍNA ANIMAL

Uso extensivo de antimicrobianos na

agricultura e veterinária tem um

importante papel na aceleração da

seleção de BRA. Salmonella spp. é um

importante patógeno humano e sua

origem relaciona-se a produção de

proteína animal. A emergência de

resistência à fluoquinolonas é uma

realidade em isolados clínicos colocando

em risco o uso dessa importante classe

de antimicrobianos.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jped.2016.05.007


Marcadores moleculares associados à clínica de pacientes pediátricos portadores de neuroblastoma
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PROJETO 2.  Papel dos miRNAs na modulação da 
citotoxicidade aos agentes quimioterápicos mais 
comumente utilizados no tratamento do neuroblastoma

Colaboração HPP  

Dra. Ana Paula K. Pedro Bom
Dra. Hadelle H. Hassmann
Dra. Flora M. Watanabe
Dra. Edna Kakitani Carboni

Equipe IPPPP

Principais desafios clínicos

Desafios clínicos Propostas dos projetos desenvolvidos

1 Limitação de métodos diagnósticos baseados em perfis moleculares Identificação de um painel molecular específico para futura implantação
como testes para auxílio no diagnóstico

2 Limitação na estratificação dos pacientes em grupos de risco e na identificação
da heterogeneidade clínica dentro de um mesmo grupo de risco

Estratificação mais precisa dos grupos prognósticos (e de risco) de acordo
com os perfis moleculares

3 Limitação na identificação de pacientes com maior risco de desenvolver
metástases

Identificação de marcadores moleculares associados a progressão tumoral

4 Limitação na escolha mais adequada de tratamento Escolha do tratamento, de acordo com os perfis moleculares, com maior
efetividade na redução de massa tumoral, menores efeitos colaterais e
menores taxas de recidiva

5 Limitação na predição de resposta e de resistência ao tratamento Predição ao diagnóstico, de resposta e resistência ao tratamento de acordo
com os perfis moleculares, com possibilidade de intervenção/substituição
terapêutica em uma fase inicial da doença

6 Limitação em métodos de monitoramento de tratamento Utilização dos perfis moleculares como marcadores de monitoramento de
tratamento

PROJETO 1. Avaliação da expressão de miRNAs e associação ao 
prognóstico e sobrevida em pacientes pediátricos com 
neuroblastoma

PROJETO 3. Estabelecimento de “linhagens celulares” (células 
tronco) de pacientes com neuroblastoma para a determinação 
do tratamento mais adequado (terapia personalizada)

Dra. Aline S. Fonseca
Dra. Daiane Rosolen
Dr. Cleber Machado-Souza
Karine Fiorentin
Solange da Silva Ferreira
Heloísa Komechen (Biobanco)

Na análise de pacientes com neuroblastoma, três dos quatro miRNAs estudados apresentaram 
associação com a especificidade tumoral (tecido tumoral vs tecido não-tumoral), idade, gênero e 
sobrevida dos pacientes

A análise de rede de miRNAs e genes-alvo, demonstrou uma complexa e direta interação 
entre genes relacionados a patogênese do neuroblastoma. O gene MYCN foi associado a 
pacientes com tumores MYCN+ e o gene BCL-2 a pacientes com distintos grupos de risco 
(Risco Baixo vs Risco Alto).  

DROGAS

Cisplatina

Carboplatina

Vincristina

Vimblastina

Ciclofosfamida

Ifosfamida

Etoposideo

Doxorrubicina

A inibição do miR-182 
tornou as células de 
neuroblastoma mais 
sensíveis ao tratamento 
com a cisplatina. 

miR-182-5p

miR-181a-5p

miR-150-5p

miR-141-3p

miR-182-5p 
Gênero

miR-150-5p 
Idade

miR-150-5p 
Especificidade 

tumoral

miR-181-5p 
Sobrevida

As células do próprio paciente serão reprogramadas para células tronco (CT) e testadas in vitro 
quanto à resposta a diversos tipos de tratamentos, sendo esta resposta uma indicativa do 
tratamento mais adequado para cada paciente e/ou grupos de pacientes.

• O neuroblastoma é um tumor sólido extra-cranial derivado de células embrionárias
• É o câncer mais comum em crianças menores de 1 ano de idade e representa 6% de

todos os casos de câncer pediátrico
• A maioria dos casos de neuroblastoma são diagnosticados no primeiro ano de vida,

enquanto menos de 5% ocorrem em pacientes com idade superior a 5 anos (diagnóstico:
idade média 18 meses)

• No Brasil, uma alta proporção dos pacientes são diagnosticados em estágios avançados
da doença onde ocorre a presença de metástases distais

Neuroblastoma Marcadores moleculares

Amplificação do oncogene MYCN

Mutações gênicas (ex. ALK)

Alteração do número de cópias

Expressão de microRNAs (miRNAs)



1,2“Neurosciencia aplicada à saúde mental e doenças raras em neuropediatria”
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Os participantes da pesquisa são crianças e adolescentes de

ambos os sexos com idades de 2 a 17 anos encaminhados via

parceria da Secretaria Municipal de Educação (SME) com o

Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe (parceria de 12

anos) com queixas comportamentais específicas e não

possuírem diagnósticos de transtornos mentais. Além de

crianças com diagnósticos de diversas síndromes ou outros

diagnósticos neurológicos do Ambulatório de Doenças raras

do Hospital Pequeno Príncipe.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre

10 a 20% das crianças e adolescentes (5-16 anos) podem ser

afetadas com algum transtorno mental. Entretanto, esta

população dificilmente consegue obter adequadas

intervenções, ou mesmo diagnósticos precisos em idade

suficientemente precoce. Com isso, o diagnóstico diferencial,

por ser um processo sistemático utilizado para identificar

conjunto de possíveis diagnósticos concorrentes, possibilita

tratamentos direcionados1,2,3. Assim, nossos objetivos visam

realizar avaliação diagnóstica de crianças e adolescentes por

uma equipe multiprofissional, a fim identificar alterações

cognitivas, neurológicas, comportamentais, laboratoriais e

radiológicas que visam a melhora na qualidade de vida da

criança/adolescente e sua família pela redução dos impactos

causados pelos sintomas e levantamento de diagnósticos

adequados.

1.Cree RA, Bitsko RH, Robinson LR, Holbrook JR, Danielson ML, Smith DS, Kaminski JW, Kenney MK, Peacock G. Health care, family,

and community factors associated with mental, behavioral, and developmental disorders and poverty among children aged 2–8 years —

United States, 2016. MMWR, 2018;67(5):1377-1383.

2.Green,H., Mcginnity, A., Meltzer, Ford, T., Goodman,R. 2005 Mental Health of Children and Young People in Great Britain: 2004. Office

for National Statistics.

3.Children’s Society (2008) The Good Childhood Inquiry: health research evidence. London: Children’s Society.

1Pesquisa clínica. 2Projetos de Mestrado e Doutorado.

Justificativa e Objetivos

Participantes

Bibliografia (apenas artigos deste grupo de pesquisa)

Das crianças vindas da SME, já foram avaliadas mais de 1400

crianças, com diagnósticos variados, como: Transtorno de

Déficit de Atenção/Hiperatividade, Transtorno Específico da

Aprendizagem, Transtorno Depressivo, Transtorno Bipolar,

Transtorno do Espectro Autista, Transtorno do

Desenvolvimento Intelectual, entre outros. Todos estes casos

receberam encaminhamentos adequados. A pesquisa também

permitiu a formação de profissionais, publicação cientifica de

30 artigos em revistas internacionais e a publicação de 3

livros voltados ao tema.

Em relação aos casos oriundos do ambulatório de Doenças

Raras, já foram possíveis avaliações de 65 casos de

síndromes como: Síndrome de Opsoclonia-mioclonia,

Complexo Esclerose Tuberosa, Mucopolissacaridoses,

Nieman Pick C, entre outras. Além disso, possibilitou a

publicação de 4 artigos científicos.

Novos projetos: 

Entendemos ainda pouco sobre os componentes cognitivos de

algumas doenças raras, como também a imunologia do

paciente em relação a marcadores específicos. Com a

colaboração com Ambulatório de Doenças Raras do Hospital

Pequeno Príncipe, podemos criar a perspectiva de evitar o

diagnóstico tardio que acontece hoje sem triagem adequada,

investimos na avaliação, identificação e criação de novos

modelos de tratamento para orientar e tratar diversos casos e

suas complexidades.

As crianças passam por múltiplas avaliações:

neuropediátricas, oftalmológicas, audiológicas e laboratoriais.

Em outro momento, todas as crianças recebem avaliações por

testes neuropsicológicos, avaliação psicopedagógicas e

entrevistas com pais e professores por meio de escalas

reconhecidas internacionalmente. Por fim, são produzidos

laudos multidisciplinares para orientação de professores,

cuidadores e profissionais que atuarão com as crianças e

adolescentes.

Conclusão

A suspeita diagnóstica e a avaliação adequada é necessária

para melhorar o manejo e permitir o tratamento precoce

adequado, o qual pode proporcionar melhora na qualidade

vida.

Estes resultados são parte de projetos em andamentos, os

quais proporcionaram a divulgação cientifica em revisas A1.

Métodos

Resultados Preliminares



Genômica e bioinformática em leucemias e em doenças raras

Roberto Rosati 
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A genômica consiste no estudo do genoma em sua estrutura e

função. Estudos nessa área permitem conhecer e detectar

variantes genéticas que causam doenças, assim como entender a

expressão dos genes em contextos de doenças. Neste contexto, o

sequenciamento de nova geração (NGS) ganhou um importante

destaque nos últimos anos. Esta técnica permite estudar o genoma

de várias formas.

Os testes chamados de exoma permitem analisar a sequência de

DNA dos genes que codificam proteínas no nosso genoma. Nesta

técnica, são analisadas apenas as partes destes genes

consideradas codificantes, ou seja, que vão determinar os

aminoácidos das proteínas. Isso representa apenas 1% do nosso

genoma, mas é suficiente para detectar a grande maioria das

variantes genéticas que causam doenças.

Já nos testes chamados de transcriptoma, é possível avaliar o

nível de expressão dos nossos genes. Cada célula nossa vai

expressar um conjunto de genes apenas (não todos) e o nível de

expressão de cada gene é importante para que esta célula exerça

sua função da maneira correta. Condições como doenças afetam a

expressão dos genes. Entender como isso ocorre é importante para

entender melhor as doenças e seus tratamentos.

1.PRONON-LLA: Buscando marcadores da resposta terapêutica na Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA): Monitoramento das variações da expressão gênica e do microbioma entérico em 

pacientes pediátricos com LLA ao longo do tratamento quimioterápico (co-coordenada pela Dra Libera dalla Costa, em colaboração com Serviço de Onco-Hematologia - HPP)

2.Mestrado: Uso do Rituximabe em Linfomas Não-Hodgkin de linhagem B: metanálise e a realidade brasileira

3.Mestrado: Análise do Transcriptoma de pacientes pediátricos com leucemia linfoblastica aguda (LLA)

4.Pós-doutorado: Análise de perfis de expressão gênica em Leucemia Linfoblástica Aguda pediátrica através do uso de bancos de dados públicos

5.Bioinformática: Construção de redes de regulação transcricional em subtipos de Leucemia Linfoblástica Aguda

6.Revisão: Expressão diferencial de RNAs longo não-codificantes em Leucemia Linfoblástica Aguda

7.Colaboração: Estudo de doenças hereditárias da visão (colaboração com a Dra. Angelica Beate Winter Boldt, UFPR)

8.Colaboração: Machine learning no estudo das características transcricionais da leucemia (colaboração com o Dr. Danilo Sanches, UTFPR Londrina)

9.Colaboração: Estudo de casos de neurofibromatose (colaboração com a Dra. Enilze Ribeiro, UFPR)
10. Colaboração: Estudo de variantes estruturais associadas a resistência e susceptibilidade a COVID (colaboração com a Dra Carolina Prando, IPPPP)

A importância da genômica na área da saúde

Projetos em andamento

Estudos genômicos geram muitos dados e a análise e

interpretação destes dados dependem da bioinformática.

Na bioinformática, são construídos e utilizados algoritmos para

analisar dados genômicos de várias formas. É possível combinar

dados, construir redes, realizar comparações, extrair informações

relevantes. Basicamente, a bioinformática possibilita que dados

genômicos sejam convertidos em respostas às perguntas

biológicas de interesse.

Além disso, programas e pipelines desenvolvidos podem ser

disponibilizadas à comunidade científica, para que mais pessoas

possam utilizá-las.

A bioinformática e seu papel na genômica

EXOMA

Sequenciamento de 

exoma para investigação 

de variantes genéticas 

causadoras de doenças

TRANSCRIPTOMA

Sequenciamento de 

transcriptoma para detecção 

de fusões gênicas em 

pacientes de Leucemia 

Linfoide Aguda e para 

investigar alterações na 

expressão dos genes ao 

longo do tratamento da 

doença e buscar informações 

que ajudem a predizer o 

prognóstico

NGS

Sequenciamento 

de nova geração

BIOINFORMÁTICA

Desenvolvimento de 

ferramentas e análise de 

dados genômicos

DADOS PÚBLICOS

Uso de dados genômicos 

disponíveis de pacientes de 

doenças de interesse

A leucemia e as doenças raras

As leucemias são o tipo de câncer mais comum na infância. A

Leucemia Linfoide Aguda (LLA) é o tipo mais comum de

leucemias pediátricas. A maioria das crianças consegue reagir bem

ao tratamento, mas ainda há alguns casos de prognóstico ruim.

Buscamos entender melhor a doença, especialmente para ajudar a

melhorar o tratamento dos casos mais graves.

Outro foco de estudo do nosso grupo são as doenças raras, em

grande parte causada por variantes genética patogênicas.

Identificar as variantes que causam essas doenças é importante

para o diagnóstico e para a melhor compreensão dos mecanismos

patológicos.

Informações de contato - Roberto Rosati

+55 41 99777 2004 - robrosit@gmail.com

mailto:robrosit@gmail.com


1,2Interferência ambiental em genes associados ao tumor de córtex adrenal (TCA) e outros 

cânceres: diagnóstico molecular, novas terapias e big data (bioinformática e geoprocessamento)

Bonald C. Figueiredo 41-991981988 - E-mail: bonaldf@yahoo.com.br

A Figura 1 mostra como evoluímos nas pesquisas desde a

descoberta de R337H (Ribeiro et al., 2001) e do E134* (Pinto et

al., 2020). Acompanhamos regularmente mais de 500 famílias

identificadas por meio da triagem neonatal e dos dois protocolos

de vigilância das crianças portadoras de R337H (Custódio et al.,

2013; Costa et al., 2019; Tosin et al., 2021).

As duas mutações frequentes no Sul e Sudeste do Brasil, TP53

p.R337H e XAF1 p.E134*, estão juntas em 70% dos portadores

de R337H. O principal responsável incidência 15-20 vezes maior

no PR (Custódio et al., 2013) é o R337H que está sob influência

de outras alterações herdadas ou somáticas (ambientais). Nossos

objetivos para os próximos 5 anos são: encontrar variantes em

sinergismo com R337H aumentando o risco para TCA;

estabelecer a vacina terapêutica não clínica (cultivo celular e

modelo de TCA de crianças em camundongos NODScid) e depois

em ensaios clínicos (fases 1 e 2).

Figura 1 – A linha do tempo de R337H e E134*

1. Custódio G, Parise GA, Kiesel Filho N, Komechen H, Sabbaga CC, Rosati R, … Figueiredo BC. Impact of neonatal screening and surveillance for the TP53 
R337H mutation on early detection of childhood adrenocortical tumors. J Clin Oncol. 2013 Jul 10;31(20):2619-26. doi: 10.1200/JCO.2012.46.3711.

2. Ribeiro RC, Sandrini F, Figueiredo B, Zambetti GP, Michalkiewicz E, Lafferty AR, DeLacerda L, Rabin M, Cadwell C, Sampaio G, Cat I, Stratakis CA, 
Sandrini R. An inherited p53 mutation that contributes in a tissue-specific manner to pediatric adrenal cortical carcinoma. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001 Jul 
31;98(16):9330-5. doi: 10.1073/pnas.161479898.

3. Pinto EM, Figueiredo BC, … Zambetti GP. XAF1 as a modifier of p53 function and cancer susceptibility. Science Advances. 2020 Jun 24;6(26):eaba3231. doi: 
10.1126/sciadv.aba3231. eCollection 2020 Jun. 

4. Costa TEJ, Gerber VKQ, Ibañez HC, Melanda VS, Parise IZS, Watanabe FM, …, Figueiredo BC. Penetrance of the TP53 R337H Mutation and Pediatric 
Adrenocortical Carcinoma Incidence Associated with Environmental Influences in a 12-Year Observational Cohort in Southern Brazil. Cancers (Basel). 2019 
Nov 16;11(11):1804. doi: 10.3390/cancers11111804.

5. Tosin KCF, Legal EF, Pianovski MAD, Ibañez HC, Custódio G, … Figueiredo BC. Newborn Screening for the Detection of the TP53 R337H Variant and 
Surveillance for Early Diagnosis of Pediatric Adrenocortical Tumors: Lessons Learned and Way Forward. Cancers (Basel). 2021 Dec 3;13(23):6111. doi: 
10.3390/cancers13236111.

6. Ibañez HC, Melanda VS, Gerber VKQ, Licht OAB, Ibañez MVC, … Figueiredo BC. Spatial trends in congenital malformations and stream water chemistry in 
Southern Brazil.  Science of the Total Environ. 2019 Feb 10;650(Pt 1):1278-1291. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.061.

7. Gerber VKQ, Paraizo MM, Ibañez HC, Casali-da-Rocha JC, Pinto EM, … Figueiredo BC. Environmental Contaminants Modulate Breast Cancer 
Development and Outcome in TP53 p.R337H Carriers and Noncarriers. Cancers (Basel). 2022 Jun 19;14(12):3014. doi: 10.3390/cancers14123014.

8. Muzzi JCD, Magno JM, Cardoso MA, de Moura J, Castro MAA, Figueiredo BC. Adrenocortical Carcinoma Steroid Profiles: In Silico Pan-Cancer Analysis 
of TCGA Data Uncovers Immunotherapy Targets for Potential Improved Outcomes. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Jun 14;12:672319. doi: 
10.3389/fendo.2021.672319. 

1Pesquisa laboratorial, animal e clínica. 2Projetos de Mestrado, Doutorado e de Pós-Doutoramento.

Diagnóstico precoce para câncer hereditário

A linha do tempo para R337H e E134* 

Suporte para os familiares e Geomedicina

Bibliografia (apenas artigos deste grupo de pesquisa)

Transita projeto de lei federal para PR e SC tornarem obrigatório

a triagem neonatal para R337H a triagem + vigilância oncológica

para TCA (Figura 2) de baixo custo para RN portador de R337H

(Tosin et al., 2021) via APACN em parceria com o IPPPP.

Figura 2 – O fluxograma com a detecção de 16 casos de TCA R337H+/ano no PR

Os adultos portadores de R337H (variante muito menos

patogênica do que aquelas que causam síndrome de Li-Fraumeni

clássica) recebem seguimento simples (sem vigilância formal)

apenas com aconselhamento, testes de DNA, orientações e

encaminhamentos para orientações de outros especialistas.

Estudamos no Projeto Geomedicina, alguns exemplos: a relação

agrícola com o teor de cloreto nos rios, Ibañez et al., 2019, Figura

3), a relação entre portador de R337H e casos de câncer (DDT,

R337H e TCA, Costa et al., 2019; poluição industrial/pesticida vs

câncer de mama, Gerber et al., 2022; e R337H e H. pylori no

câncer gástrico). O Aconselhamento genético também aborda os

fatores ambientais aumentando o risco de câncer em portadores

de R337H e E134*.

Novos projetos: 
• Proteoma, Transcriptoma & bioinformática no CCA 

• Vacina Terapêutica para o CCA (pré-clínica)

Entendemos um pouco sobre a imunologia do paciente em

relação ao microambiente do TCA (Muzzi et al., 2021), e os

próximos passos (em andamento) priorizam a busca pelos novos

marcadores do TCA em colaboração com Thales,

IPMC/Valbonne/França e UFPR (Deps. de Bioinformática e

Patologia). E diante da perspectiva de não ser viável evitar o

diagnóstico tardio que acontece hoje sem triagem neonatal e

vigilância para TCA, investimos na vacina terapêutica para tratar

os casos de TCA nos estádios II, III e IV (Figura 2) e no

desenvolvimento de nanocápsulas para mitotano (maior eficiência

com efeito menos tóxico do mitotano).

Figura 3 – Exemplo entre a produção de grãos (CP) e o teor de cloreto nos rios do PR 

(Ibañez et al., 2019). 



Terapia celular e Transplante de Células-tronco Hematopoiéticas(TCTH) em doenças 
Onco-Hematológicas, Erros Inatos da Imunidade e Erros Inatos do Metabolismo

Carmem Bonfim - E-mail: carmembonfim@gmail.com

O TCTH é um tratamento que pode curar várias doenças
malignas e não malignas. Ele pode ser dividido em um TCTH
autólogo (quando o transplante é realizado com as células
armazenadas do próprio paciente) ou um TCTH alogênico (quando
utilizamos as células-tronco de um doador aparentado ou não
aparentado). O TCTH autólogo também pode ser utilizado para
realizar a terapia gênica. As células tronco hematopoiéticas podem
ser encontradas na medula óssea (fábrica de sangue), no sangue
periférico ou no sangue de cordão umbilical. As figuras 1,2,3 e 4
descrevem as fases mais importantes do TCTH.

Figura 1: Fases e indicações do TCTH autólogo 

Projetos de Mestrado e Doutorado 

O que é o TCTH?

TCTH nos erros inatos do metabolismo

TCTH em pacientes com leucemias agudas

Temos muito interesse em analisar os resultados dos TCTH
pediátricos, assim como as complicações precoces e tardias mais
encontradas após este procedimento. Atualmente, os seguintes
projetos estão em andamento em nosso grupo:
1) TCTH nas falências medulares adquiridas e hereditárias.
2) Análise da recaída pós TCTH nas leucemias agudas.
3) TCTH nos erros inatos do metabolismo
4) Complicações endoteliais após o TCTH

A análise destes dados poderá melhorar os resultados do
TCTH em crianças a adolescentes em nosso país.

Novos projetos

TCTH nas falências de medula óssea 
adquiridas e hereditárias 

Figura 2: Fases do TCTH alogênico

Figura 3: Indicações do TCTH alogênico

Figura 4: Complicações comuns após o TCTH alogênico
DECH: doença do enxerto contra hospedeiro. VOD: doença veno oclusiva 

1) A Dra. Gisele Loth (mestranda) está estudando os resultados
dos TCTH em crianças com falências medulares abaixo de 5
anos de idade. Nesta faixa etária encontramos muitas doenças
raras hereditárias que podem ter um prognóstico diferente se
não forem diagnosticadas corretamente

2) A doutoranda Lismeri Merfort está comparando as diversas
técnicas citogenéticas com os dados clínicos e hematológicos,
de pacientes com Anemia de Fanconi. Temos uma das maiores
experiências do mundo nesta doença e gostaríamos de
entender melhor o papel das diversas alterações encontradas
na evolução clonal nestes pacientes.

Projetos em andamento

Nas doenças onco-hematológicas, a maior causa de morte após
o TCTH, é a recaída da doença. A Dra Polliany Pelegrina
(mestranda) está analisando os fatores de risco relacionados a esta
complicação e o que podemos fazer para melhorar o prognóstico
destas crianças. Este estudo está sendo realizado junto com o
Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro.

A Dra. Adriana M. Rodrigues (mestranda) está analisando os
resultados do TCTH em todo o Brasil em pacientes com vários erros
inatos do metabolismo (incluindo as leucodistrofias e
mucopolissacaridoses). É o maior estudo realizado até o momento
sobre o TCTH nestas doenças, na América Latina.

Temos uma área de pesquisa voltada para os estudos na
qualidade de vida tanto do paciente como de seu cuidador. O
acompanhamento em longo prazo pode identificar sequelas
tardias que envolvem não apenas aquelas relacionadas a doença
de base, mas também distúrbios psicológicos, sociais e baixo
desempenho acadêmico.

Complicações endotelias após o TCTH
A Dra. Juliana Bach (mestranda) estuda o impacto das

complicações endoteliais pós-TCTH na sobrevida de nossas
crianças. Estas alterações estão associadas a uma alta
mortalidade e elevado custo do procedimento. É o maior estudo
realizado até o momento nesta faixa etária em crianças
transplantadas no Brasil.



Genética em Doenças Raras

Carolina Prando- E-mail: carolina.prando@hpp.org.br

Os 3 primeiros anos de vida de uma pessoa são fundamentais para

a saúde ao longo da vida. Neste contexto, os Erros Inatos da

Imunidade, doenças genéticas raras que acometem o sistema

imune e que predispõem a infecções graves e de repetição, com

múltiplas hospitalizações, tem impacto negativo no desenvolvimento

da criança. Este projeto tem por objetivo promover o diagnóstico

molecular de Erros Inatos da Imunidade em crianças de até 3 anos

de idade, fase da primeiríssima infância. Além de ampla pesquisa

clínica, são utilizadas técnicas para detecção de marcadores

moleculares de produção de linfócitos T (TREC) e B (KREC),

investigação de deleção 22q11 em cardiopatas, CGH para uma

varredura e busca de áreas de deleções ou amplificações de

segmentos gênicos em todos os cromossomos e técnica de

sequenciamento de nova geração para avaliação de painel de

genes relacionados aos Erros Inatos da Imunidade.

Este projeto iniciou-se em junho de 2022. Conta até o momento

com 20 crianças participantes, sendo que em 3 já estamos em fase

de conclusão diagnóstica para Erro Inato da Imunidade.

1. Bastard P, Gervais A, Le Voyer T, el al. Autoantibodies neutralizing type I IFNs are present in ~ 4% of uninfected individuals over 70 years old and account 
for ~ 20% of COVID-19 deaths. Science Immunology. 2021 Aug 19;6(62):eabl4340.

2. Manry J, Bastard P, Gervais A, et al. The risk of COVID-19 death is much greater and age dependent with type I IFN autoantibodies. Proc Natl Acad Sic 
USA. 2022 May24;119(21)e2200413119.

3. Goudouris ES, Pinto-Mariz F, Mendonça LO, et al. Outcome of SARS-CoV-2 Infection in 121 Patients with Inborn Errors of Immunity: a cross-sectional 
study. Journal of Clinical Immunology. 2021 Oct;41(7):1479-1489.

4. Iwamura APD, Tavares da Silva MR, Hummelgen AP, et al. Immunity and inflammatory biomarkers in COVID-19: A Systematic Review. Reviews in 
Medical Virology. 2021 Jul;31(4):e2199.

5. Schidlowski L, Iwamura APD, COVID-SUD, Condino-Neto A, Prando C. Diagnosis of APS-1 in Two Siblings Following Life-Threatening COVID-19 
Pneumonia. Journal of Clinical Immunology. 2022 May;42(4):749-752.

Pesquisa laboratorial e clínica. Projetos de Mestrado e Doutorado.

Bases Moleculares das Infecções de Repetição

Na Primeiríssima Infância

Bibliografia

Por que a COVID-19 manifesta-se de forma tão heterogênea,

incluindo desde situações de resistência à infecção pelo SARS-

CoV-2 até casos graves com óbito? Nossa participação no

Consórcio Internacional Human Genetic Effort (HGE) e

colaboração com grupos brasileiros que se dedicam ao estudo

dos Erros Inatos da Imunidade tem ajudado a responder esta

pergunta.

Os primeiros trabalhos do consórcio HGE mostraram que

variantes com perda de função em genes da via de interferons

tipo 1 (em vermelho na figura 1) em 3,5% dos pacientes

estudados. E estudos in vitro comprovaram que fibroblastos com

as variantes identificadas são vulneráveis ao SARS-CoV-2. Em

seguida, mostramos que a presença de autoanticorpos

neutralizantes para interferons do tipo 1 aumenta de 1% em

pessoas <70 anos até 6,3% em maiores de 80 anos e no grupo

estudado respondiam por cerca de 20% dos casos fatais da

COVID-19 no grupo estudado (em azul na figura 1) (Bastard et al,

2021; Manry et al, 2022).

Figura 1 – Bases Genéticas e Imunológicas da Suscetibilidade à COVID-19 grave

(Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9206114/)

No Brasil, nosso grupo participa do estudo do impacto da infecção

pelo SARS-CoV-2 em portadores de Erros Inatos da Imunidade.

Dados iniciais deste estudo reuniram 121 participantes,

mostrando que neste grupo de pessoas a taxa de mortalidade

está acima da população geral e a gravidade da infecção se

correlaciona com maior idade e presença e tipo de comorbidades

(Goudouris et al, 20214).

Buscar marcadores laboratoriais para gravidade de COVID-19 foi

o tema de uma revisão sistemática conduzida pelo nosso grupo.

Observamos que linfopenia estava presente em casos graves,

enquanto VHS, PCR e IL-6 estavam elevados independente da

gravidade da doença (Iwamura et al, 2021).

A investigação de causas genéticas da susceptibilidade ao SARS-

CoV-2 em pacientes pediátricos brasileiros é um dos focos do

nosso trabalho. Em resultados preliminares, detectamos, a partir

de um quadro grave de COVID-19, o diagnóstico de uma doença

rara conhecida como Síndrome de Poliendocrinopatia Autoimune

(APS-1) em dois irmãos. Portadores desta doença, que advém de

variantes impactando o funcionando do gene AIRE, produzem

diferentes tipos de autoanticorpos, incluindo anticorpos

neutralizantes contra interferons tipo 1, o que explica a gravidade

da COVID-19 nestes pacientes (Figura 2) (Schidlowski et al,

2022)

Suscetibilidade Imuno-Genética à COVID-19

Figura 2 – COVID-19 grave em dois irmãos portadores de APS-1 com autoanticorpos 

neutralizantes contra interferons tipo 1.

Epidemiologia e Causas Genéticas da Cegueira e

Baixa Visão em Crianças e Adolescentes
Novo projeto de nosso grupo de pesquisa, vamos trabalhar o tema

da cegueira e baixa visão em pediatria.

A deficiência visual é a causa mais comum de deficiência em nosso

país e tem um grande impacto na qualidade de vida. Apesar desta

constatação, são escassos os dados epidemiológicos da deficiência

visual em pediatria.

Investigar causas genéticas conhecidas da deficiência visual podem

impactar na conduta terapêutica. Além disso, poderemos contribuir

com a identificação de novos genes associados a estas condições.



1,2Avaliação dos efeitos anti-proliferativos e neuroptotetores do Selênio.
1,2 Avaliação toxicológica de metais e fármacos opioides

Cláudia S. Oliveira (55)99169-9870 - E-mail: claudia.bioquimica@yahoo.com.br

A farmacologia visa estudar o efeito biológico de substâncias químicas, analisando sua interação bioquímica, fisiológica e o mecanismo de

ação, assim como a cinética dessas substâncias no organismo. Os fármacos são substâncias responsáveis pelo efeito terapêutico, que

podem afetar o organismo de maneira benéfica ou não, dependendo da sua utilização. Torna-se importante avaliar a atividade de

substâncias, buscando novos fármacos, assim como o selênio (Se).

1Pesquisa laboratorial e clínica. 2Projetos de Mestrado, Doutorado.

Farmacologia 

Toxicologia

A toxicologia é uma área da ciência que estuda o efeito nocivo de substâncias químicas no organismo, analisando as alterações

fisiológicas e bioquímicas. Podem ser analisadas as interações de metais provenientes da alimentação e utilização de cosméticos, como o

mercúrio. Assim como a toxicidade de fármacos, mesmo que sejam amplamente utilizados, como os opioides.

Utilização do selênio



Busca de biomarcadores de prognóstico que sejam fruto da relação entre       

os aspectos ambientais (por exemplo, condição bucal e microbioma oral) e 

genéticos (polimorfismos) em pacientes pediátricos com doenças complexas1,2

Cleber Machado-Souza [E-mail: cleber.souza@professor.fpp.edu.br]

1Pesquisa laboratorial, animal e clínica. 2Projetos de Mestrado, Doutorado e de Pós-Doutoramento.

Projetos em andamento: 
• UTILIZAÇÃO DE BETA-GLUCANAS DE COGUMELOS NO TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL EM PACIENTES COM 

CÂNCER SUBMETIDOS A TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICOS

• PERFIL DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NOS PACIENTES ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE

• ANÁLISE GENÉTICA DE POLIMORFISMOS E MICRORNAS ASSOCIADOS A EXPRESSÃO TECIDUAL DO GENE XAF1 EM 

SARCOMAS DE EWING

• ANÁLISE DA CONDIÇÃO BUCAL E DO MICROBIOMA ORAL EM PACIENTES PEDIÁTRICOS COM LEUCEMIA 

LINFOBLÁSTICA AGUDA 

• ASSOCIAÇÃO DE ASPECTOS AMBIENTAIS BUCAIS E GENÉTICOS COM COMPLICAÇÕES OBSTÉTRICAS DE 

GESTANTES PARTICIPANTES DA COORTE DE SAÚDE MATERNO INFANTIL DE CURITIBA – COOSMIC

Câncer pediátrico 

(Onco-hemato)

COVID-19

Câncer pediátrico  

(TMO)

Doenças complexas 

e oncogenética

BIOMARCADORES

Publicações na área:



1,2Doenças inflamatórias do intestino: modelos translacionais não clínicos de pesquisa

Dra. Daniele Maria-Ferreira, e-mail: daniele.ferreira@pelepequenoprincipe.org.br

As doenças do trato digestivo são capazes de acarretar um impacto

negativo acentuado na vida dos pacientes que as experienciam, trazendo

consequências secundárias graves e diminuição extrema na qualidade de

vida. Dentre elas, destacam-se a colite ulcerativa, e a mucosite intestinal

induzida pelo tratamento quimioterápico antineoplásico. O tratamento

dessas doenças é complexo, deve ser adaptado à atividade da doença e à

extensão das lesões; no entanto, nem todos os pacientes respondem bem

as terapias disponíveis. Dada a enorme biodiversidade da flora brasileira, e

a perspectiva de que os inúmeros componentes presentes nela

representam oportunidades terapêuticas únicas, nosso grupo tem se

dedicado em identificar e investigar o potencial de produtos naturais como

alternativas curativas ou adjuvantes em patologias do trato gastrointestinal.

Estudamos principalmente compostos bioativos (polissacarídeos),

presentes em coprodutos de frutos gerados durante processamento

industrial (resíduos agroindustriais). Os polissacarídeos ganham destaque

devido as atividades antioxidante, anti-inflamatória e cicatrizante (de

Oliveira et al., 2022; Bueno et al., 2022). Efeitos interessantes e

promissores já foram observados pelo nosso grupo de pesquisa. Ressalta-

se ainda que os resíduos agroindustriais apresentam alto valor agregado e

baixo custo, o que permite o fácil acesso e exploração comercial para o

desenvolvimento de produtos economicamente competitivos e ecológicos.

Figura 1 – Incidência da doença inflamatória intestinal pediátrica. 

(Kuenzig et al., Gastroenterology, 2022)

1Pesquisa não clínica. 2Projetos de Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e de Pós-Doutoramento

Novos projetos: 
Utilização de beta-glucanas de cogumelos no tratamento da mucosite 

oral em pacientes com câncer submetidos a tratamentos 

antineoplásicos

A mucosite oral é um dos efeitos adversos mais incapacitantes do tratamento

quimioterápico antineoplásico, caracterizado por inflamação da mucosa oral,

com consequências clínicas graves. O manejo desta condição é complexo e

nem sempre eficaz. Novas estratégias terapêuticas estão sendo investigadas

pelo nosso grupo de pesquisa para prevenir ou tratar a mucosite oral. O projeto

(já em andamento) objetiva desenvolver um produto a base de Ganoderma

(cogumelo medicinal originário da China), que seja atrativo e de fácil manuseio

para os pacientes e cuidadores, para a indução da cicatrização das feridas

observadas durante a mucosite oral. Nosso projeto visa o acesso a um

tratamento efetivo, que traga conforto aos pacientes durante o tratamento

antineoplásico.

Colaboração: Dra. Fhernanda Ribeiro Smiderle (IPPP), Dr. Cléber Machado (IPPP), e pesquisadores da

Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar).

Resultados e Perspectivas

Figura 1 – Efeitos benéficos dos polissacarídeos no intestino.

(Sauruk da Silva et al., 2021)

Descoberta de novas alternativas de tratamentos 

e prevenção

Passiflora edulis

Campomanesia

adamantium e pubescens

Caco-2 (enterócito humano)

IEC-6 (enterócitos rato)

FGH (fibroblasto gengival humano)

- promove cicatrização;

- ↓ permeabilidade paracelular; 

- ↓ escore da doença;

- ↓ diarreia;

- restaura a motilidade intestinal; 

- manutenção do muco; 

- melhora do dano tecidual/histológico;

Caco-2 (enterócito humano)

IEC-6 (enterócitos rato)

FGH (fibroblasto gengival humano)

- promove cicatrização;

- ↓ permeabilidade paracelular; 

In vitro In vivo

- ↓ escore da doença;

- ↓ diarreia e dor abdominal;

- restaura a motilidade intestinal; 

- ↓ permeabilidade intestinal;

- melhora a resistência elétrica 

transepitelial; 

- manutenção do muco;  

- melhora do dano tecidual/histológico;

Métodos alternativos de pesquisa 
Larvas de Tenebrio molitor

O grupo se dedica ao estudo de métodos alternativos de pesquisa com potencial

translacional, relevantes para a investigação de doenças humanas e

desenvolvimento de novas terapias. Os métodos alternativos de pesquisa são

úteis para avaliação da toxicidade de quimioterápicos antineoplásicos e

screening de novas opções terapêuticas.

Revisões sistemáticas como ferramentas de 

tomada de decisão
Nosso grupo tem se dedicado ao desenvolvimento de revisões sistêmicas da

literatura, com o objetivo de identificar, avaliar e resumir os achados de todos os

estudos individuais relevantes sobre questões específicas relacionadas à saúde.

As revisões sistemáticas tornam as evidências disponíveis mais acessíveis,

identificam lacunas na pesquisa médica, identificam intervenções benéficas ou

prejudiciais que serão úteis para médicos, pesquisadores, e responsáveis

formuladores de políticas.
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