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Pesquisas no Amapá valorizam riqueza de recursos naturais da região 
O Amapá é um dos nove estados que compõe a região amazônica. Seu território abriga ecossistemas variados como 

florestas tropicais e de palmeiras, manguezais, campos de várzea e cerrado. Esse manacial de recursos naturais instiga 
pesquisadores da região em desenvolver estudos científicos, revertendo à população os resultados das pesquisas.

Em 2006, o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), lançou o edital 2006/2007 
pelo Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS). Nele, foram investidos R$ 240 mil, sendo 
R$ 40 mil contrapartida do Estado. As linhas temáticas contempladas foram Plantas medicinais e fitoterápicos, Saúde da 
mulher e Alimentação e nutrição. 

Para a apresentação dos resultados das quatro pesquisas aprovadas no Estado, foi realizado o Seminário de Avaliação 
Final, no dia 7 de abril, em Macapá. No evento, estavam presentes representantes do setor da saúde, do ensino e da 
pesquisa. Participaram da mesa de abertura o reitor da Universidade Federal do Amapá, José Carlos Tavares; o secretário 
de Ciência e Tecnologia, Aristóteles Viana Fernandes; o representante da Secretaria de Saúde do Estado, Patrício da Silva 
Almeida; a consultora técnica do Ministério da Saúde, Isa Paula Hamouche Abreu; e representantes da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Laboratório Central de Saúde Pública do Amapá (Lacen). 

Além destes, cerca de 45 participantes entre universitários, professores, pesquisadores e médicos assistiram às 
apresentações sobre o desenvolvimento das pesquisas e seus resultados.

Em sua fala, Aristóteles Viana afirmou ser muito importante o apoio a pesquisas científicas que tragam inovação 
e respostas para os problemas de saúde da região, além de promoverem o desenvolvimento científico e tecnológico 
no Estado.

O Amapá, assim como o Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins passaram a integrar o PPSUS em 2004, pelo PPSUS/
Saúde Amazônia. O objetivo desse componente do PPSUS Nacional foi viabilizar recursos financeiros e constituir 
capacidade técnica para formar instâncias de fomento à pesquisa em saúde na região. Nesse período, os editais eram 
conjuntos para os estados.

Já em 2006, alcançado o aparato de fomento necessário, os editais individuais foram lançados. O primeiro é motivo 
desse Informe e o segundo contemplou seis projetos de pesquisa, cujos resultados estão previstos para 2012. Suas 
linhas temáticas abrangem temas prioritários para a região, tais como: Avaliação de políticas e serviços de gestão; 
Estudos de populações vulneráveis; Saúde do trabalhador; Promoção, prevenção, tratamento e controle das doenças não 
transmissíveis; Alimentação e nutrição; Saúde da mulher e fitoterápicos.

O Amapá ocupa uma área de 143.358 Km² que corresponde a 
1,68% do território brasileiro e a 2,79% da Amazônia Legal. Embora 
seja o menor dos estados amazônicos, sua área é 3,3 vezes maior 
que o estado do Rio de Janeiro e 1,4 vez maior que Pernambuco.

Sua flora nativa e florestas apresentam uma notável preservação 
da integridade ecológica - a menos alterada entre todos os estados 
amazônicos. Uma área estadual de 47% está destinada para diversas 
finalidades de preservação e conservação ambientais.

Historicamente, foi em 1943 que uma mudança político-
administrativa desmembrou o território do Pará. E em 1988 se tornou 
o mais novo estado da federação.
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Com a palavra, o gestor
Aristóteles Viana ocupa o cargo de secretário de C&T do Amapá desde 2007. 

Seu percurso acadêmico começa com a graduação em Administração Empresarial 
e Tecnologia em Cooperativismo pela UFRN. O mestrado em Economia rural foi 
cursado na UFC e lhe rendeu o prêmio Professor Prisco Bezerra, por melhor 
dissertação. Atualmente, além das atividades desenvolvidas como secretário, 
professor e pesquisador, ele cursa o doutorado em Agroecologia, sociologia e 
desenvolvimento sustentável na Universidade de Córdoba, na Espanha. 

Confira a entrevista.

1.Como a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Amapá está inserida no 
processo de fomento à pesquisa em saúde?

A Secretaria tem o importante papel de atender às prioridades de pesquisa 
na área de saúde da população amapaense. Trabalhamos em rede - a Rede de 
Pesquisa do Amapá (Ripap) - que integra instituições de ensino e científicas, 

incentivando o diálogo entre gestores, pesquisadores e técnicos.  

2.A ciência e tecnologia em saúde é vista como parte integrante nas políticas públicas de saúde? 
O tema C&T é importante e está inserido na Matriz de Desenvolvimento do Estado, que tem como prioridade o 

atendimento à população amapaense em especial às questões de saúde pública.

3.De que forma a Secretaria vem investindo na temática de Ciência e Tecnologia em Saúde no Estado?
Participamos ativamente do programa PPSUS e desenvolvemos estudos de tecnologia voltada para qualidade de 

água, cujo trabalho requer parceria com a Universidade Federal de Campina (PR), com a Agencia de Desenvolvimento 
da Amazônia (Adap), com o Laboratório Central de Saúde (Lacen), com a Secretaria de Educação e Unidades 
produtivas do estado. 

4.Quais são as áreas de pesquisa em saúde prioritárias na região?
Posso citar algumas: Desenvolvimento de tecnologias para aproveitamento de recursos naturais, Validação de 

alimentos funcionais e regionais, Controle de qualidade da matéria-prima e fitoterápicos, Estudos etnobotânicos e 
etnofarmacológicos, Pesquisa pré-clínica e clínica, entre outras. 

5.Quais temas o gestor prioriza para um próximo edital do PPSUS?
Temos no Amapá comunidades capacitadas para trabalhar com a produção de matéria-prima que são utilizadas 

em estudos, além dos institutos de pesquisa que já iniciaram estudos importantes na área de fitocosméticos e 
fitoterápicos. Acho importante mantermos essa témática para alavancarmos este processo já existente. Algumas 
comunidades firmaram contrato com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Página 1 >

Pelo sistema Pesquisa Saúde é fácil 
acessar todas as pesquisas fomentadas 
pelo Decit e parceiros institucionais 
desde 2003. 

Além de informações como os 
resultados de pesquisa, as modalidades 
de fomento, o volume de recursos 
financeiros aplicados, o sistema gera 
indicadores em formato de gráficos e 
tabelas.

Clique em: www.saude.gov.br/pesquisasaúde

http://pesquisasaude.saude.gov.br/bdgdecit/
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Pesquisa clínica

Confira as pesquisas realizadas no Amapá
Clique nos menus para navegar

• Ação antimicrobiana da Licania macrophyla, conhecida como Anauerá, é comprovada

4

Saúde da mulher 
•Pesquisa estuda associação de exames para melhor detecção de câncer uterino

5

Saúde, ambiente, trabalho e biossegurança
• Palmeiras de alto valor nutritivo são usadas na alimentação em merendas escolares

6

Assistência farmacêutica 
•Uso ginecológico de creme de copaíba é validado em testes clíncicos

7

Palmeira Buriti (Mauritia flexuosa), espécie muito presente no cerrado amapaense.

As fibras de suas folhas são 
muito usadas no artesanato.

Seus frutos são fonte de alimento e 
podem ser consumidos in natura.

Abundante no cerrado, essa espécie 
indica que há água por perto.
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O uso das cascas do caule da Licania macrophylla 
Benth, espécie vegetal mais conhecida como Anauerá, é 
muito difundido entre a população da região amazônica 
para tratar parasitoses amebianas e diarreias. 

Muitas plantas da região, além de serem usadas na 
medicina popular, têm contribuído para obtenção de vários 
fármacos, amplamente utilizados na área clínica. Esses 
fatores motivaram o pesquisador Fernando Antônio de 
Medeiros, ligado ao Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa), a estudar a composição química, as propriedades farmacológicas das folhas e a 
atividade biológica da Anauerá no organismo humano.

Para o estudo, foram coletados material vegetal na reserva florestal do Iepa, no município de Porto Grande (AP), 
e uma amostra da planta seca retirada de estufa do Herbário Amapaense (Hamab). O material passou por processo de 
trituração, maceração e cromatografia, nos quais foi possível obter 35 gramas do Extrato Metanólico das Folhas (EMF) 
e isolar os constituintes químicos majoritários. São eles, o (-)-4’-metil-epigalocatequina-3-O-α-L-raminosideo (Lm-1) e o 

(-)-4’-metil-epigalocatequina (Lm-2), sendo o primeiro inédito na literatura. 
Após a aplicação de técnicas espectroscópicas de ressonância magnética nuclear nas 

substâncias isoladas, foi analisada a atividade antidiarreica do EMC (25, 50, 100, 200 e 400 
mg.Kg-1) sobre a modulação da defecação normal e da diarreia induzida por óleo de rícino 
e o trânsito intestinal estimulado. A atividade antimicrobiana de EMC (0,16 – 10 mg/mL) e da 
substância isolada Lm-1 (0,016 - 1,0mg/mL) foi testada quanto à capacidade destes compostos 
de inibir o crescimento in vitro de bactérias patogênicas causadoras de diarreia, por meio da 
medida da Concentração Inibitória Mínima (CIM). 

Como resultado, verificou-se que o EMC (25, 50, 100, 200 e 400 mg.Kg-1) não foi capaz 
de influenciar significantemente os parâmetros intestinais avaliados: modulação da defecação 
normal; diarréia induzida por agente catártico e trânsito intestinal estimulado. Porém, tanto EMC 
(0,16 – 10 mg/mL) como Lm-1 (0,016 - 1,0mg/mL) mostraram atividade similar antimicrobiana 
frente ao Staphylococcus aureus ATCC 25928, ao Pseudomonas aeruginosa ATCC 25853 e à 
Escherichia coli ATCC 10536. 

Os resultados sugerem que a atividade antidiarreica do EMC provavelmente não se deve à sua ação direta sobre 
parâmetros intestinais, mas pode ser decorrente de uma ação antimicrobiana contra prováveis microorganismos 
causadores de diarreias.

A partir desse panorama, o pesquisador espera avançar no desenvolvimento tecnológico do fitoterápico, assim como 
desenvolver métodos analíticos para o controle de qualidade do produto. Além disso, ele pretende realizar todas as etapas 
de estudos exigidas pela legislação vigente para colocar o produto na rede básica do SUS, embora para isso sejam 
necessárias parcerias com outros centros brasileiros.

O resultado fez parte de tese de doutorado e de publicação de artigo científico em revista especializada.

Ação antimicrobiana da Licania macrophyla, conhecida como Anauerá, é comprovada

Título: Estudo químico das folhas da espécie Licania Macrophilla Benth (Chrysobalanaceae)
Coordenador: Fernando Antônio de Medeiros
Instituição: Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa)
Contato: fernando.medeiros@iepa.ap.gov.br

Pesquisa clínica

“O conhecimento 
da composição

química de 
espécies vegetais 

é um dos 
primeiros

passos para o 
desenvolvimento 
de fitoterápicos.”

Fernando Medeiros

“As plantas além de ser usadas na medicina 
popular têm contribuído ao longo dos anos 

para a obtenção de vários fármacos, até 
hoje amplamente utilizados na clínica, como 

por exemplo, morfina, emetina, vincristina, 
colchichina, etc.” (Cechinel Filho, 1998).

http://www.iepa.ap.gov.br/pibic/revistapibic/pdf/1sessao_1.pdf
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o câncer de colo do útero é a segunda doença que mais acomete 
mulheres em todo o mundo. Cerca de 80% dos casos ocorre, predominantemente, em países em desenvolvimento. 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), em 2006, 70 mulheres, num grupo de 100 mil, foram acometidas 
pelo câncer de colo de útero no Amapá, sendo esta a neoplasia ginecológica mais freqüente entre as mulheres no Estado.

Essa realidade local motivou a pesquisadora Kátia Jung de Campos, da Secretária de Saúde do Estado do Amapá, 
a desenvolver um Programa de Rastreamento da ocorrência de câncer de colo cervical nas mulheres da região, a fim de 
otimizar o desenvolvimento de ações voltadas à prevenção e ao diagnóstico da doença. 

A pesquisa identificou que no Estado é prática comum, no atendimento ambulatorial às mulheres, apenas a 
realização do exame de citologia cervical, mais conhecido como Papanicolau. Este exame é considerado eficiente 
para a detecção precoce da neoplasia cervical, entretanto, sua realização isolada, não é suficiente para o sucesso 
de um programa de rastreamento.

Dessa forma, a proposta da pesquisa é associar à realização do Papanicolau o exame de inspeção visual do colo 
uterino, utilizando o ácido acético para detecção da presença ou não de área acetorreagentes. Além disso, o estudo indica 
a necessidade de se implementar maior rigor no controle de qualidade em todas as fases do processo que envolve o 
exame citológico: identificação, coleta, fixação, transporte, interpretação, informação e referência do material coletado. 

Participaram da pesquisa mulheres com idade entre 25 e 54 anos, moradoras do bairro Buritizal, em Macapá.  A 
população estudada foi dividida em dois grupos: o primeiro, submetido apenas ao exame de colpocitologia oncótica 
(Papanicolau), enquanto o segundo realizou a colpocitologia oncótica associada à inspeção visual utilizando ácido acético.

A fim de evitar o comprometimento do processo e garantir a qualidade dos resultados, a pesquisadora realizou 
capacitação junto aos enfermeiros e médicos da Estratégia Saúde da Família (ESF), bem como dos agentes de saúde que 
ficaram responsáveis por traçar o perfil socioeconômico da população estudada.

A divulgação da pesquisa junto à comunidade aconteceu por meio da distribuição de folhetos educativos em centros 
comunitários e associações de bairro, estratégia essa que não só colaborou para o recrutamento de mulheres para a 
pesquisa, mas também informou à população local sobre a ocorrência da doença na região e a importância da realização 
de exames periódicos.

Após as coletas, os achados dos grupos serão comparados, quanto à sensibilidade e especificidade na detecção de 
lesões pré-neoplásicas, visando avaliar se a associação dos métodos de rastreamento contribui para a redução do número 
de exames com resultado falso-negativo, quando comparados ao rastreamento isolado por meio da colpocitologia oncótica.

A pesquisa está em desenvolvimento e espera-se, até o final de 2010, a divulgação do resultado.

Título: Programa de rastreamento do câncer do colo uterino no bairro Buritizal da cidade de Macapá
Coordenadora: Kátia Jung de Campos
Instituição: Secretária de Saúde do Estado do Amapá
Contato: kajung@uol.com.br

Saúde da mulher
Pesquisa estuda associação de exames para melhor detecção de câncer uterino

A proposta do Programa de Rastreamento 
sobre a ocorrência de câncer do colo do útero 
desenvolvido nesta pesquisa é associar ao 
Papanicolau o exame de inspeção visual com uso 
de ácido acético.
A expectativa da pesquisadora é avaliar se a 
associação dos métodos contribui para a redução 
dos resultados falso-positivos.
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O Estado do Amapá abriga regiões que possuem grande 
concentração de palmeiras oleoginosas de alto valor nutritivo; palmeiras 
estas, cujos frutos e cascas são comumente utilizadas na região para a 
produção de farinha e na alimentação em geral.

Vislumbrando esse potencial, a pesquisadora Ediluci do Socorro 
Toster, do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado 
do Amapá (Iepa), desenvolveu esta pesquisa no intuito de subsidiar o 
desenvolvimento de produtos alimentícios a partir de matérias-primas 
extraídas de espécies de palmeiras do Amapá (Buriti, Tucumã, Inajá, 
Pupunha e Castanha do Brasil), encontradas em maior concentração 
nas regiões de Mazagão, Laranjal e Arquipélago do Bailique.

A pesquisa prevê ainda a difusão de tecnologias mais apropriadas 
para o melhor aproveitamento dessas espécies, o que poderá gerar 
um crescimento do setor, com consequente desenvolvimento de novos 
produtos alimentícios que deverão chegar às cantinas da rede escolar 
municipal e estadual.

A etapa de coleta foi realizada pela Associação de Mulheres 
Produtoras e Agro-extrativistas da Foz do Mazagão Velho (Amapafoz) 
e pela Cooperativa Mista dos Produtores da RPS do Rio Iratapuru 
(Comaru), que receberam capacitação em manejo para extração dos 
materiais de pesquisa. 

O primeiro grupo ficou responsável pela coleta do Tucumã e 
do Buriti, transformando as matérias-primas em farinha, enquanto o 
segundo grupo trabalhou com a fabricação de farinha desengordurada 
da Castanha do Brasil.

Na sequência, foram estudadas a composição química e o valor 
nutricional dos óleos, frutos, tortas (termo que se dá depois da extração 
do óleo); processo esse realizado no laboratório de Ciência e Tecnologia 
de Alimentos do Iepa.

Várias formulações foram testadas até se encontrar a técnica que 
mantivesse, nos produtos finais, a composição nutricional, por meio 
da fixação das fibras, vitaminas, proteínas e minerais, cujas análises 
resultaram na implantação do processo de fabricação e regularização da 
farinha junto aos órgãos competentes.

Os produtores do Rio Iratapuru conseguiram, por meio do resultado 
da pesquisa, firmar contrato com a Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) e ainda este ano as escolas municipais receberão o produto. 

Saúde, ambiente, trabalho e biossegurança
Palmeiras de alto valor nutritivo são usadas na alimentação em merendas escolares

Título: Palmeiras com potencial alimentício e cosmético no município de 
Mazagão e arquipélago do Bailique no Estado do Amapá
Coordenadora: Edilluci do Socorro Tostes Malcher
Instituição: Secretária de Saúde do Estado do Amapá
Contato: malcher@bol.com.br

Abaixo, algumas das espécies de 
palmeiras utilizadas nesta pesquisa.

Inajá (Attalea maripa)

Copaíba (Copaifera spp)

Buriti (Mauritia flexuosa)
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A copaibeira é uma árvore muito conhecida pelas propriedades medicinais de seu óleo, ricamente utilizado para fins 
terapêuticos, de ação cicatrizante, anti-inflamatória e antimicrobiana. 

Na Universidade Federal do Amapá, o pesquisador José Carlos Tavares Carvalho desenvolveu um creme terapêutico 
com o óleo de copaíba para uso ginecológico. O estudo envolveu as etapas de padronização da metodologia de controle 
de qualidade, validação pré-clínica do creme vaginal frente a microorganismos e o teste da ação anti-inflamatória e 
antimicrobiana in vivo, em modelos agudo e crônico (ensaios com agentes indutores de inflamações aguda e crônica em 
animais de laboratório).

O método de esterificação, padronizado pela União Internacional de Química Pura e Aplicada (Iupac, sigla em 
inglês), foi utilizado para o controle de qualidade do óleo-resina de copaíba por preservar os componentes da amostra 
e apresentar perfil cromatográfico muito semelhante ao do óleo bruto. Para a atividade antimicrobiana foi utilizada a 
técnica de difusão de agar.

Os resultados demonstraram ser evidente a ação do óleo-resina e do creme vaginal de copaíba sobre vários 
microorganismos. O creme, no estágio pré-clínico, apresenta atividade anti-inflamatória, atuando em casos agudos e 
crônicos. Atribui-se ao cariofileno e seus derivados, presentes no óleo-resina, o poder de ação.

O desenvolvimento desse estudo contou com a participação da indústria farmacêutica que viabilizou 
testes farmacológicos. 

Assistência farmacêutica
Uso ginecológico de creme de copaíba é validado em testes clínicos

Título: Desenvolvimento, padronização e validação pré-clínica 
de um creme vaginal com óleo de copaíba para infecções 
ginecológicas baixas
Coordenador: José Carlos Tavares Carvalho
Instituição: Secretária de Saúde do Estado do Amapá
Contato: farmacos@unifap.br

Expediente

O Informe Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde é produzido pela Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento do Departamento de Ciência e 
Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, do Ministério da Saúde. O Informe conta com a cooperação técnica da Unidade 
Técnica de Medicamentos, Tecnologia e Pesquisa da Representação da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde no Brasil.
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