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RESUMO 

 

Estudos têm relatado que as drogas ilícitas são capazes de alterarfunções do 

sistema imune e ainda sugerem um maior comprometimento relacionado ao uso 

dessas drogas, tais como,maior susceptibilidade a infecções e progressão para 

doenças. Considerando esses efeitos no organismo, realizamos um estudo 

parainvestigaro efeito do uso das drogas sobre a resposta inflamatóriaem indivíduos 

agrupadosconforme as drogas utilizadas: maconha, cocaína oucrack e indivíduos 

usuários de mais de uma droga. Assim, os grupos de estudo foram: 1. não usuários 

de drogas (controle); 2. usuários de maconha; 3. usuários de cocaína/crack; 4. 

usuários de cocaína/crack/maconha (multiusuários).Foi investigadoo perfil de 

citocinas proinflamatórias e anti-inflamatórias e proteína C reativa (PCR)no plasma 

dos indivíduos do estudo. Também foram medidos os níveis de CD14 solúvel 

(sCD14)e lipopolissacarídeo(LPS)circulantes no plasma dos indivíduos, que são 

indicativos de translocação microbiana. Observamos níveis elevados de sCD14, 

LPS, PCR, IL-6 e IL-8 no grupo de multiusuários e níveis diminuídos de IL-6 e TNF-

no grupo de usuários de maconha em relação ao grupo controle.Esse conjunto de 

achados sugere que as drogas ilícitas podem estar provocando uma alteração na 

integridade da mucosa intestinal de indivíduos multiusuários devido à presença 

aumentada de LPS e sCD14que foi detectada na circulação e alterações na 

resposta inflamatória com a produção aumentada e/ou diminuída de biomarcadores 

importantes da inflamação. 
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ABSTRACT 

 

Studies have reported that illicit drugs can alter immune system function and further 

suggest a greater commitment related to the use of these drugs, such as increased 

susceptibility to infection and progression to disease. Considering these effects in the 

body, we conducted a study to investigate the effect of drug use on the inflammatory 

response in subjects grouped according to the drug used: marijuana, cocaine and 

crack users and individuals from more than one drug. Thus, the study groups were: 

1. non drug users (control); 2. marijuana users; 3. Cocaine/crack users; 

4.cocaine/crack/marijuana users (multiuser). The profile of proinflammatory and anti-

inflammatory cytokines and C-reactive protein (CRP) in the plasma of study subjects 

was investigated. There were also measured the levels of soluble CD14 (sCD14) and 

lipopolysaccharide (LPS) circulating in the plasma of individuals that are indicative of 

microbial translocation. We obtained high levels of sCD14, LPS, CRP, IL-6 and IL-8 

in multi-user group and decreased levels of IL-6 and TNF-  in cannabis user group 

compared to the control group. This set of findings suggests that illicit drugs may be 

causing a change in the integrity of the intestinal mucosa multiuser individuals due to 

the increased presence of LPS and sCD14 was detected in the circulation and 

changes in the inflammatory response with increased production and / or decreased 

biomarkers relevant inflammation. 
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1.     INTRODUÇÃO 

 

1.1 Drogas de abuso 

 

As drogas de abuso são definidas como substâncias capazes de 

alterar o humor, o funcionamento do sistema nervoso central ou a percepção, e 

podem ser consumidas por diversas formas de administração. Elas podem ser 

classificadas em drogas lícitas como álcool, tabaco e medicamentos 

psicotrópicos; e drogas ilícitas como maconha, solventes, crack, cocaína, entre 

outras (Carlini et al., 2001). O uso de drogas é uma prática humana universal 

observada desde os tempos antigos. A partir de 1960 o consumo dessas subs-

tâncias tem se tornado uma preocupação mundial, principalmente devido a sua 

elevada frequência e aos riscos que podem comprometer a saúde (Tavarezet 

al., 2001). Dentre os prejuízos que são causados pelo uso de drogas estão a 

dependência, a síndrome de abstinência, os distúrbios comportamentais e até 

mesmo a morte (Caldas, 1999; Nascimento, 2003). 

 

Dados publicados pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crime mostraram que a maconha, em especial, é considerada a droga ilícita 

mais consumida mundialmente. Os dados mostraram que a prevalência do uso 

de maconha no mundo é de aproximadamente 3,9% e de cocaína 0,4%. Já no 

Brasil a prevalência de maconha chegou a 2,6% e de cocaína a 1,2% (UNODC 

2015). 

 

Na América do Sul, o consumo e o tráfico de cocaína tornaram-se 

mais proeminente, particularmente no Brasil, devido a fatores, incluindo sua 

localização geográfica e uma grande população urbana (UNODC, 2014). Nesse 

contexto, torna-se evidente a participação crescente da cocaína no cenário 

brasileiro, situação que carece de atenção especial, principalmente de políticas 

públicas (Carlini et al., 1995; Dunn et al., 1996; Fonseca & Issy, 1996; Nappo et 

al., 1996).Em relação ao uso de crack, o número de estudos brasileiros 
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vemaumentando consideravelmente na última década (Raupp & Adorno, 2009; 

Ribeiro et al., 2012). 

 

1.1.1 Maconha 

A Cannabis sativa, popularmente conhecida como “maconha”, é um 

arbusto da família Moraceae, conhecido pelo nome de “cânhamo” da Índia. 

Seus efeitos tanto medicinais quanto euforizantes são conhecidos há mais de 

quatro mil anos (Talbott, 1992). A planta contém aproximadamente 400 

compostos químicos (Tabela 1), entre esses se destacam pelo menos 60 

alcaloides conhecidos como canabinoides. Eles são responsáveis pelos efeitos 

psíquicos e classificados em dois grupos: os canabinoides psicoativos (por 

exemplo, -8-tetrahidrocanabinol, -9-tetrahidrocanabinol (THC) e o seu 

metabólico ativo, conhecido como 11-hidróxi- -9- tetrahidrocanabinol) e os não 

psicoativos (por exemplo, canabidiol, canabinol e canabigerol). O mais 

abundante e potente destes compostos é o -9-THC (Kaplan et al., 1997). 

 

Tabela 1. Classes de compostos encontrados na planta Cannabis sativa. 

 

Fonte: Honório K.M. ASPECTOS TERAPÊUTICOS DE COMPOSTOS DA PLANTA Cannabis 

sativa. Quim. Nova, Vol. 29, No. 2, 318-325, 2006. 
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1.1.2 Cocaína 

 

A cocaína constitui um alcaloide natural extraído das folhas da 

planta Erythroxylon coca (Zarzuela, 1995). O seu princípio ativo nomeado de 

Erythroxyline foidescoberto em meados do século XIX, e a partir desse mesmo 

século a substância popularizou-se pela Europa e Estados Unidos, na forma de 

vinhos e tônicos gaseificados, e já no século XX, uma quantidade enorme de 

indivíduos já consumia essa substância com propósitos tanto recreativos 

quanto médicos (Karch, 1998; Ferreira & Martini, 2001). A cocaína pertence ao 

grupo das drogas que tipicamente elevam o humor e aumentam a sensação de 

bem-estar, energia e estado de alerta, são os chamados “estimulantes” (Boys 

et al., 2001). Ela é consumida geralmente sob a forma de cloridrato de cocaína, 

um sal hidrossolúvel, de uso injetado ou aspirado. Porém, existem ainda 

formas que podem ser fumadas como o crack, a merla e a pasta básica da 

cocaína, as mesmas são apresentações alcalinas e voláteis a baixas 

temperaturas (Benowitz, 1992). 

 

 

1.1.3 Crack 

 

O crack é resultado da mistura entre a base livre da cocaína 

(cloridrato de cocaína), adulterantes e bicarbonato de sódio, tornando a mistura 

alcalinizada, originando uma massa petrificada, geralmente de aspecto 

marrom-amarelado, que quando fumado, produz pequenas partículas 

absorvidas pelo pulmão, causando a sensação de prazer, o que indica ser um 

dos fatores responsáveis pelo início da dependência e uso abusivo da droga 

(Ferri et al., 1997). Os efeitos que ele causa no organismo são mais 

pronunciados quando comparados à utilização da cocaína por outras vias, 

devido à liberação do cloridrato de cocaína diretamente na corrente sanguínea, 

por meio dos pulmões. A dependência ao crack provoca uma deterioração 

acelerada da vida mental, orgânica e social do indivíduo (Duailibi et al., 2008). 
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1.2 Interações das drogas ilícitas com o sistema imune 

 

As drogas ilícitas exercem uma variedade de efeitos dentro do 

organismo humano gerados por diferentes mecanismos de ação que são 

desencadeados dependendo dos alvos atingidos por essas substâncias. O 

efeito de drogas no sistema imune tem sido objeto demuitos estudos nos 

últimos anos, uma vez que elas podem atingir diretamente células do sistema 

imune, promovendo alterações nas ações contra microrganismos, perturbações 

no equilíbrio homeostático entre as citocinas e quimiocinas(Cabral, 2005). 

Portanto, as drogas ilícitas foram consideradas como cofatores para o aumento 

da susceptibilidade a infecções e progressão para doenças em humanos 

(Goedert, 1984; Siegel, 1986; Donahoe & Falek 1988; Friedman 1996; 

Friedman et al. 2003). 

 

Os efeitos biológicos induzidos por canabinoides são mediados 

através da interação com os receptores canabinoides do tipo 1 (CB1) e 

receptores canabinoides do tipo 2 (CB2) (Matsuda et al.,1990; Gerard et 

al.,1991). Ambos os receptores são pertencentes à superfamília dos receptores 

acoplados à proteína G, responsável pela modulação de adenosina 3',5'-

monofosfato cíclico (cAMP) intracelular e de cálcio e são ativados por 

canabinoides, bem como por compostos endógenos, tais como a aracdonil-

etanolamida (AEA), também chamada de anandamida e o 2-aracdonil-glicerol 

(2-AG) (Howlett, 1995; Lee et al., 1995). Em 1993, dois autores identificaram a 

presença de CB1 e CB2, em células imunes (Bouaboula et al., 1993; Munro et 

al., 1993). O receptor CB2, ao contrário do CB1, não é comumente encontrado 

no tecido nervoso, mas é expresso em células B, monócitos, neutrófilos, 

células NK e células T (Tabela 2) (Munro et al., 1993; Galiegue et al., 1995). 
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Tabela 2. Localização dos receptores canabinoides. 

Receptores Localização 

CB1 Córtex, hipocampo 

 Gânglios da base 

 Hipotálamo, cerebelo 

 Medula espinal 

 Gânglios da medula dorsal 

 Sistema nervoso entérico 

 Adipócitos, hepatócitos 
 Células endoteliais 
 Músculo 
 Trato gastrointestinal 
  

CB2 Células T 
 Células B 
 Baço, amígdalas 
 Células microgliais ativadas 
 Trato gastrointestinal 

 

Fonte:Adaptado de Godoy-Matos et al., 2006. 

 

Estudos em murinos mostraram a influência do estímulo com THC 

regulando negativamente a produção de citocinas inflamatórias, como IL-2, IL-

12 e IFN- , e aumento da produção de citocinas com perfis mais reguladores, 

como IL-4 e IL-10 (Newton et al., 1994; Ouyang et al., 1998; Klein et al., 2000; 

Smith et al., 2000; Zhu et al., 2000). 

 

Um estudo ex vivo realizado em humanos também demonstrou 

efeitos sobre o sistema imune, no qual foi avaliado a função dos macrófagos 

alveolares (AMAs) recuperados dos pulmões de fumantes e não fumantes 

habituais de maconha. Os AMAs dos usuários de maconha produziram 

quantidades diminuídas de TNF- , fator estimulante de colônias de 

granulócitos e macrófagos e IL-6 quando estimulados em cultura com 

lipopolissacarídeo (LPS). Esses resultados indicam que a exposição habitual 

do pulmão à maconha prejudica a função e/ou produção de citocinas por 



 
 

16 
 

AMAs. O resultado final desses efeitos pode ser uma maior susceptibilidade a 

doenças infecciosas (Baldwin et al., 1997). 

 

Outros estudos observaram os efeitos dos canabinoides sobre o 

sistema imune humano, mostrando que eles foram capazes de diminuir a 

proliferação de linfócitos (Nahas et al., 1974), a atividade antimicrobiana e a 

produção de citocinas de células NK, células T, neutrófilos e macrófagos 

(Baldwin et al., 1997). Experimentos in vitro mostraram que os canabinoides 

diminuíram a atividade das células NK em humanos (Specter et al., 1986; 

Specter e Lancz, 1991) e ainda um desequilíbrio na produção de citocinas 

como a diminuição de IL-10 em células T da linhagem HUT-78 e o aumento de 

IL-8 em células da linhagem de eosinófilo (SRIS-EOSL) (Watzl et al., 1991; 

Srivastava et al., 1998). 

 

Os mecanismos de ações da cocaína são mediados pela ação 

indireta da droga emreceptores tais comoreceptores dopaminérgicos (Kelley e 

Berridge, 2002) e receptores sigma 1 (Romieu et al., 2002).Os receptores 

dopaminérgicos estão presentes no sistema nervoso central (SNC) e também 

na periferia, como por exemplo, nas inervações do inestino (Handy et al., 

1993). Oreceptor sigma1 é encontrado em grande quantidade no SNC e 

também nos órgãos periféricos, tecidos e tem sido identificado em células 

mononucleares do sangue periférico (Wolfe et al., 1989; Maurice et al., 2002). 

Estudos já mostraram que o uso da cocaína foi capaz de causar alterações na 

contagem de células imunes, como o aumento de neutrófilos e diminuição de 

linfócitos em murinos (Jankowski et al., 2010), e ainda aumento dos níveis 

plasmáticos de citocinas proinflamatórias como o IL-1  e TNF-  e anti-

inflamatórias como a IL-10 em humanos (Narvaez et al., 2013).Outroestudo 

mostrou que os níveis de PCR séricos estavam elevados em usuários crônicos 

de cocaína (Meng et al., 2003). 
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1.3 A resposta inflamatória 

 

A resposta inflamatória é considerada um mecanismo de defesa 

fisiológico do organismo que consiste na resposta orgânica diante de uma 

lesão tecidual ou uma infecção, envolvendo processos de reparação e ainda 

uma ação coordenada entre o tecido no qual ocorreu a lesão e o sistema imune 

(Tizard, 2002; Cotran et al., 2006). 

 

Durante a inflamação o sistema imune colabora no processo com a 

atuação de células especializadas tais como células dendríticas, neutrófilos, 

macrófagos e células Natural Killer (NK) na captura de microrganismos. Outros 

componentes importantes nesse tipo de resposta são as moléculas efetoras, 

como proteína C reativa (PCR) e amiloide sérica (SAP), que são proteínas 

plasmáticas que atuam em conjunto desencadeando eventos vasculares, 

permitindo a migração das células imunes especializadas para o ambiente 

inflamatório (Lees et al., 2004). As células da imunidade inata também são 

produtoras de citocinas proinflamatórias e anti-inflamatórias e quimiocinas, as 

quais atuam como estímulo para proliferação de um tipo celular específico, na 

regulação ou indução de inflamação, entre outras ações, todas elas com o 

intuito de contribuir na eliminação de uma infecção ou dano tecidual e na 

homeostasia do organismo (Abbas, 2012).  

 

As citocinas são polipeptídeos produzidos por diferentes tipos 

celulares, principalmente linfócitos e macrófagos ativados. Elas possuem papel 

essencial na formação dos sinais locais ou sistêmicos de inflamação, modulam 

funções celulares e são produzidas durante respostas inflamatórias, sendo sua 

secreção transitória e estreitamente regulada (Cotran et al., 2006).Dentre as 

citocinas liberadas no processo inflamatório, existe o fator de necrose tumoral 

 (TNF- ) que induz a liberação de outras citocinas, destacando-se a 

interleucina 6 (IL-6) e a interleucina 8 (IL-8) (Basbaum e Julius 2006; Verriet al., 

2006).Por exemplo, os macrófagos, quando expostos a estímulos inflamatórios, 
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secretam citocinas proinflamatórias como TNF- , IL-6, IL-8 (quimiocina) e 

outras (Duque & Descoteaux, 2014) que vão ser importantes para desencadear 

um ambiente ainda mais inflamatório. 

 

As quimiocinas possuem propriedades químicas e funcionais 

específicas, atuam nos processos de quimiocinese, pois são capazes de 

estimular a quimiotaxia, que é o movimento dirigido de células imunes para o 

foco inflamatório (Rang et al., 2007). A IL-8, por exemplo, é uma quimiocina 

quimioatraente de neutrófilos 1 (CINC-1), responsável pelo recrutamento de 

neutrófilos para o sítio da inflamação (Verri et al., 2006). 

 

O TNF- foi descrito originalmente como um fator antitumoral e 

posteriormente foi demonstrada a participação dessa citocina em reações 

inflamatórias (Woodworth et al., 1995). O TNF- é uma citocina produzida 

principalmente por macrófagos ou monócitos, de forma rápida e em grande 

quantidade, após um estímulo inflamatório (Verri et al., 2006). Essa citocina é 

uma das maiores indutoras da biossíntese da IL-6 (Chai et al., 1996). 

 

A IL-6 é uma citocina envolvida em muitas atividades biológicas, 

caracterizada como uma citocina multifuncional, estando envolvida 

principalmente na regulação das respostas inflamatórias e imunes e na 

hematopoiese (Espinola-Klein et al., 2011).Essa citocina é sintetizada por 

células da imunidade inata como os monócitos, por células endoteliais, 

fibroblastos e ainda por estímulo de outras citocinas como o TNF- (Souza et 

al., 2008). A IL-6 é considerada um importante marcador inflamatório e está 

envolvida na síntese de proteína de fase aguda pelo fígado envolvendo a 

regulação metabólica da PCR (Tonet et al., 2008; Hunter e Jones, 2015). 

 

A PCR é uma proteína plasmática de fase aguda que se encontra 

em concentrações muito baixas em indivíduos saudáveis, porém em condição 
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inflamatória aguda, há elevação de seus níveis nas 6 a 8 horas iniciais, 

podendo atingir valores de até 300mg/dL em 48 horas. Ela é produzida pelos 

hepatócitos após estímulo primário da IL-6 (Ridker et al., 2003; Koenig & 

Khuseyinova, 2007; Denardi et al., 2008; Steffel e Luscher, 2009). Portanto, ela 

é uma proteína amplamente utilizada como um marcador de eventos 

inflamatórios agudos (Ridker et al., 2002; Yeh & Willerson, 2003). 

 

 

A IL-10 tem como papel principal a supressão de respostas imunes e 

inflamatórias. Ela é uma citocina que provoca ações anti-inflamatórias em 

células imunes e impede a produção de outras citocinas e proliferação de 

células T CD4+ efetoras antígenos-específicas, inibindo a capacidade das 

células em apresentar antígenos, incluindo os macrófagos, células de 

Langerhans, células dendríticas, linfócitos T reguladores CD4+CD25+FOXP3+ 

e linfócitos T reguladores do tipo 1(Roncarolo et al., 2006). 

 

 

1.4Interações entre drogas ilícitas, mucosa/microbiota intestinal e 

resposta inflamatória 

 

 

A extensão do instestino humano representa a maior interface entre 

o meio externo (interação com alimentos, medicamentos, microbiota comensal, 

etc) e o sistema imune (Nishio e Honda, 2012) e abriga uma estimativa de 100 

trilhões de organismos (Duerkop et al., 2009). Dessa forma, ocorre uma 

interação constante entre microrganismos do lúmen do tubo digestivo e o 

epitélio intestinal,rico em células imunes. O sistema imune do intestino é capaz 

de reagir a microrganismos patogênicos e manter-se tolerante aos 

microrganismos comensais (Bäckhed et al., 2005) Existe uma interação 

dinâmica entre a microbiota, o epitélio e o sistema imune da mucosa intestinal, 

resultando em um equilíbrio para o hospedeiro (Steinhoff, 2005). 

 

Os microrganismos comensais, que compõe a microbiota intestinal 

humana, são muito importantes para a saúde, pois eles promovem a nutrição 
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pela extração de nutrientes da dieta que as enzimas digestivas não foram 

capazes de metabolizar (Barcenilla et al., 2000; Gill et al., 2006), mantêm a 

integridade da mucosa, produzem vitaminase ainda facilitam a regulação da 

resposta imune (Hattori e Taylor, 2009). Alterações na microbiota intestinal, 

também chamadas de disbiose, podem causar ruptura das junções epiteliais, 

desequilíbrio da proliferação e apoptse de células intestinais (Schnabl e 

Brenner 2014), instabilidade metabólica, enfermidades como doença 

inflamatória intestinal, como também a translocação microbiana (Manichanh et 

al., 2006).A translocação microbiana pode ser definida como a passagem de 

microrganismos do lúmen do intestino para a corrente sanguínea,isso pode 

ocorrer devido a fatores que interferem no funcionamento normal da mucosa, 

como por exemplo, a presença de microrganismos patogênicos, o efeito nocivo 

de substâncias ingeridas que alteram o comportamento normal das células e o 

aumento da permeabilidade do epitélio intestinal (Karmaus et al., 

2013).Estudos mostraram que o uso da cocaína está associado com sintomas 

gastrointestinais como náuseas, vômitos e diarréia, que também podem 

perturbar a microbiota intestinal (Dethlefsen et al., 2008; Young e Schmidt, 

2004). 

 

Quando uma bactéria gram-negativa consegue penetrar a camada 

epitelial do intestino, a resposta imuneé desencadeada pela ativação de células 

que reconhecem padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), 

nesse caso, o lipopolisacarideo (LPS), derivado da membrana de bactérias 

gram-negativas(Matsuda e Hattori, 2007), é liberado quando a bactéria se 

multiplica ou quando é fagocitada e degradada pelas células de defesa (Tuin et 

al., 2006). O LPS quando detectado em níveis séricos, pode estar relacionado 

a eventos de alterações na integridade da mucosa intestinal que podem ter 

propiciado a translocação de bactérias gram-negativas e seus produtos do 

lúmen intestinal para a circulação sanguínea (Schuman et al., 1994).  

 

Outro marcador liberado na corrente sanguínea e que pode indicar a 

presença de bactérias gram-negativas na circulação é o CD14 solúvel (sCD14). 

Ele medeia a interação das células com o LPS (Ulevitch e Tobias, 1995). Após 

a ligação de LPS com o CD14 membranar (mCD14), presente na superfície 
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dos macrófagos, ocorre umadiminuição da expressão de mCD14(Hancock, 

2001). Esta redução tem sido associada à clivagem desse receptor (Poussin et 

al., 1998), pois omCD14 sofre proteólise após a exposição ao LPS e conduz à 

liberação de vários fragmentos (Le-Barillec, 1999). Esses fragmentos são 

subtipos solúveis de CD14 e podem ser detectados no fluxo sanguíneo 

sistêmico (Pavcnik-Arnol et al., 2007). 
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2. JUSTIFICATIVA  

O uso de drogas ilícitas a partir de 1960 tem se tornado uma 

preocupação mundial, principalmente devido a sua elevada frequência e aos 

riscos que podem comprometer a saúde (Tavarez, Beria & Lima, 2001).No 

Brasil, as estatísticas indicam aumento na prevalência de maconha e cocaína 

principalmente, nos últimos anos (UNODC, 2015). 

Os efeitos do abuso de drogas ilícitas sobre o sistema imune tem 

sido objeto de vários estudos, porém, continua ainda pouco compreendido 

devido a várias razões, entre elas, a dificuldade de se estabelecer coortes de 

indivíduos usuários dessas drogas. Em nosso estudo, em especial, 

investigamos esses efeitos em uma população carcerária, que está expostaàs 

mesmas condições. Esses indivíduos fazem o uso de drogas diariamente etêm 

hábitos de alimentação e higiene muito similares, contribuindo parao 

estabelecimento de grupos mais homogêneos. 

Efeitos causados por somente um tipo de droga já foram muito 

descritos na literatura, porém, efeitos causados pelo uso de mais de uma droga 

ilícita, uma condição muito prevalente nos dias atuais, ainda não foram muito 

bem investigados. 

Diantedisso, o nosso interessefoi investigaros efeitos das drogas 

ilícitas na resposta inflamatória tanto em grupo de multiusuários (usuários de 

maconha e cocaína), quanto nos grupos de usuários de uma única droga. Isso 

é importante para definir melhor o efeito dessas substâncias consumidas 

separadamente e em conjunto, na inflamação.  

Além disso, existem associações entre alterações gastrointestinais e 

a ação de drogas ilícitas, mas pouco seinvestigoua condição dos usuários com 

o fenômeno de translocação microbiana, que é a causa de tantas alterações 

sistêmicas e progressões para deficiências graves, como por exemplo, 

progressão para a AIDS. Portanto, nosso estudo abordou também a 

associação das drogas diretamente com essas alterações intestinais. 
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3.OBJETIVO  

Avaliar os efeitos do uso de drogas ilícitas na resposta inflamatória. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1.1Avaliar os níveis plasmáticos de proteína C reativa no soro dos indivíduos; 

3.1.2 Avaliar os níveis plasmáticos de citocinas pró inflamatórias IL-6, IL-8 e 

TNF-  e anti-inflamatória IL-10; 

3.1.3 Investigar a ocorrência de translocação microbiana, dosando os níveis 

de LPS ciculantes e CD14 solúvel no plasma dos indivíduos. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 População de estudo e local de recrutamento 

A população de estudo foi composta por indivíduos com idade≥ 18 

anos. Os indivíduos usuários de drogas ilícitas e também os não usuários 

(controle) foram recrutados no Complexo Prisional em Aparecida de Goiânia, 

Goiás. Todos os indivíduos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e responderam a um questionário. O projeto está aprovado pelo 

Comitê de ética da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, CAAE 

0117.1.168.000-09 CEP-SGC/UCG. 

 

Os grupos de estudo são:  

 

1. Não usuários 

2. Usuários de Maconha 

3. Usuários de Cocaína/Crack 

4. Usuários de Maconha/Cocaína/Crack 

 

4.2 Critérios de inclusão 

 

Indivíduos maiores de dezoito anos dispostos a assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e fornecerem amostras de sangue e 

urina. Os Indivíduos sem uso de vacinas nos últimos trinta dias e não 

infectados pelo HIV. 
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4.3 Coleta das amostras de sangue e urina 

As coletas de sangue foram realizadas com procedimento a vácuo. 

Foram obtidos 80mL de sangue em tubos com heparina, 5mL em tubo com 

EDTA e 4mL em tubo sem anticoagulante de cada indivíduo participante e 

ainda, aproximadamente 20mL de urina foram coletadas em recipiente próprio 

antes da coleta de sangue. 

 

4.4Métodos 

 

4.4.1 Hemograma 

 

Foram realizados hemogramas nas amostras de sangue dos 

indivíduos coletados em tubo com EDTA e utilizando o aparelho automatizado 

Pentra-Roche®. 

4.4.2 Teste imunocromatográfico para detecção de drogas na urina 

 A detecção de drogas na urina foi realizada por um teste rápido de 

triagem One Step Multi-Drogas, Multi-Line Dispositivo Screen Test (ABONR 

Multidrog), que é um imunoensaio baseado no princípio de ligação competitiva. 

As drogas que podem estar presentes na amostra de urina competem contra o 

respectivo conjugado da droga para sítios específicos de ligação em seu 

anticorpo. Durante o teste, a amostra migra por capilaridade. Se a droga estiver 

presente na urina abaixo da sua concentração de corte, não irá saturar os sítios 

de ligação de seu anticorpo específico. Então, o anticorpo vai reagir com o 

conjugado droga-proteína e uma linha colorida visível aparecerá na linha da 

região teste da tira específica para cada droga. A presença de droga acima da 

concentração de corte vai saturar todos os sítios de ligação do anticorpo. 

Portanto, a linha colorida não se formará na região da linha de teste.  
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Foram aplicadas 3 gotas de urina em cada pocinho específico e a leitura 

foi realizada entre 5 minutos e 4 horas após o início do teste. Uma amostra de 

urina positiva não irá gerar uma linha colorida na região da linha de teste 

específico da faixa por causa da competição de drogas, enquanto que uma 

amostra de urina negativa irá gerar uma linha na região da linha de teste por 

causa da ausência de competição de drogas. Para servir como controle, uma 

linha colorida sempre aparecerá na região da linha de controle, indicando que o 

volume de amostra foi adicionado e que a absorção ocorreu adequadamente 

(Figura 1). 

 

 

 

Figura 1.Teste cromatográfico para detecção de drogas na urina.AMP – 

anfetamina; COC – Cocaína; THC – Maconha; mAMP – metanfetamina; OPI – 

opioides; PCP – penciclidina; BZO – benzodiazepinas; TCA – antidepressivos 

tricíclicos; BAR – barbitúricos; MTD – metadona; MDMA – metilenodioximetanfetamina 

(ecstasy); MOP – opiáceos.  
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4.4.3 Imunoensaio turbidimétrico para detecção de proteína C reativa 

(PCR) 

 

A determinação quantitativa da PCR foi realizada no soro dos 

indivíduos pelo método de turbidimetria, utilizando o PCR WS kit comercial 

Kovalent (MS 80115310212). O ensaio consiste na medida da redução da 

transmissão de luz em um meio causada pela formação de partículas. Ela é 

determinada graças a um sistema ótico que mede a absorbância de um raio 

luminoso que atravessa a suspensão. O intervalo de detecção do teste é de 0,6 

– 22 mg/dL.O processamento das amostras e a leitura foram realizados no 

Miura, com faixa de leitura em 340nm. 

4.4.4 ELISA para a detecção de citocinas 

A medida da concentração de IL-6 e IL-10 no plasma das amostras 

coletadas foi realizada pelos kits Human IL-6 ELISA Set e Human IL-10 ELISA 

Set OptEIA™ (BD Biosciences, EUA). O teste BD OptEIA é um ELISA 

sanduíche de fase sólida. A reação foi realizada conforme instruções do 

fabricante. A placa de 96 poços foi sensibilizada pipetando 100 L de anticorpo 

de captura monoclonal específico para IL-6 e para IL-10 e incubada por 18 

horas a 4ºC. No segundo dia a placa foi lavada 3 vezes com tampão de 

lavagem (PBS com 0,05% Tween 20), foi adicionado 200 L/poço de tampão 

diluente (PBS 10% SFB, pH 7,0) (TD) para bloquear os sítios inespecíficos e 

incubada por 1 hora em temperatura ambiente (TA). Após a incubação a placa 

foi lavada 3 vezes com tampão de lavagem e 100 L da solução padrão e 

amostras foram adicionados aos poços e incubada por 2 horas a TA. Após a 

incubação a placa foi lavada 5 vezes com tampão de lavagem e foi pipetado 

100 L de solução contendo anticorpo de detecção biotinilado e  estreptavidina-

peroxidase e foi incubada por 1 hora a TA. Após a incubação a placa foi lavada 

7 vezes com tampão de lavagem e foi pipetado 100 L de solução substrato 

TMB (3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina), o que produz uma cor azul diretamente 

proporcional com a quantidade de citocina presente na amostra inicial e 

incubada por 30 minutos a TA. Após a incubação a reação foi interrompida 
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utilizando 50 L de H2SO4 e realizada a leitura a 450nm na leitora de ELISA 

Multiskan (ThermoLabsystems, EUA). A curva de detecção da IL-6 varia entre 

0,2 a 300 pg/mL e da IL-10 varia entre 0,2 a 500 pg/mL. 

 

A medida da concentração de TNF-  no plasma dos indivíduos foi 

realizada utilizando o Human TNF- Standard ABTS ELISA Development Kit  

(Peprotech, EUA). Esse teste é um ELISA sanduíche de fase sólida e utiliza um 

anticorpo monoclonal específico para TNF-  revestido numa placa de 96 

poços. A reação foi realizada conforme instruções do fabricante. Padrões e 

amostras foram adicionados aos poços (100 L/poço), e qualquer TNF-  

presente liga-se ao anticorpo imobilizado. Os poços foram lavados com tampão 

de lavagem (PBS com 0,05% Tween 20) e o anticorpo secundário anti-TNF-a 

humano conjugado a avidina-peroxidase foi adicionado, produzindo um 

"sanduíche" anticorpo-antígeno-anticorpo. Os poços foram novamente lavados 

e a solução com substrato ABTS (2,2'-Azinobis [3-ethylbenzothiazoline-6-

sulfonic acid]-diammonium salt) foi adicionado, o que produz uma cor azul 

diretamente proporcional com a quantidade de TNF-  presente na amostra 

inicial. A curva de calibração do TNF-  varia de 0,3 a 400 pg/mL. As 

absorbâncias foram lidas em leitura de placas Multiskan (ThermoLabsystems, 

EUA), usando dois filtros, 405 nm e 650 nm. 

 

A quantificação de sCD14 no plasma dos indivíduos foi realizada 

utilizando o  Human sCD14 Quantikine ELISA Kit (R&D Systems, EUA). Esse 

teste utiliza um anticorpo monoclonal específico para sCD14revestido numa 

placa de 96 poços. A reação foi realizada conforme instruções do fabricante. 

Resumidamente, padrões e amostras foram adicionados aos poços 

(100 L/poço), e qualquer sCD14presente liga-se ao anticorpo imobilizado. Os 

poços foram lavados e o anticorpo secundário anti-sCD14 humano conjugado à 

estreptoavidina-peroxidasefoi adicionado, produzindo um "sanduíche" 

anticorpo-antígeno-anticorpo. Os poços foram novamente lavados, uma 

solução de substrato foi adicionada aos poços e a cor se desenvolve 

proporcionalmente a quantidade de sCD14 ligada no passo inicial. A curva de 

http://www.bdbiosciences.com/ptProduct.jsp?prodId=8392


 
 

29 
 

detecção do sCD14 varia entre 0 e 16.000 pg/mL. O desenvolvimento da cor é 

interrompido e a intensidade da cor é medida em 450 nm numa leitora de 

placas Multiskan (ThermoLabsystems, EUA). 

4.4.5 Cytometric Bead Array (CBA) para detecção de citocinas 

A detecção da concentração de IL-8 foi realizada no soro e 

analisada por meio de citometria de fluxo utilizando o BD Cytometric Bead 

Array (CBA) Human Inflammatory Cytokines Kit. 

A concentração de citocinas foi baseada em uma curva padrão, 

obtida por meio de diluição da amostra padrão do kit (conjunto de todas as 

citocinas). Foram realizadas diluições seriadas de 1:2 a 1:256, que 

correspondeu a concentração de 5000 a 20 pg/mL. 

Foi adicionado 50 L da mistura de beads de captura de citocinas 

para cada tubo da amostra e curva padrão e foi adequado o volume de cada 

bead de acordo com o necessário. Foram adicionados 50 mL do reagente de 

detecção Human Inflammatory Cytokines PE (Ficoeritrina) do tubo B, nos tubos 

contendo amostra e curva padrão com exceção do controle negativo.  Em 

seguida foi incubado por 3 horas em TA (temperatura ambiente) ao abrigo da 

luz.  Após a incubação, foi adicionado 1 mL de tampão de lavagem em cada 

tubo e o material foi centrifugado a 1500 rpm por 5 min.  O sobrenadante foi 

retirado  por inversão e adicionado 300 L do tampão de diluição da amostra 

em cada tubo para aquisição em citômetro. Previamente a aquisição foi 

realizada a calibração do citômetro. Para isso, 50 L de beads setup (tubo D) 

foram adicionados em três tubos, nomeados A, B e C. Foram adicionados 50 

L de controle FITC (isotiocianato de fluoresceína) ao tubo B e 50 L de 

controle PE ao tubo C. Seguiu-se com incubação por 30 min em TA 

(temperatura ambiente) ao abrigo da luz. Após incubação foi adicionado 450 L 

de tampão de lavagem ao tubo A e 400 L de tampão de lavagem aos tubos B 

e C. A aquisição e análise foram realizadas pelo programa FKAP (Becton & 

Dickison).  A leitura da curva de aquisição começa a partir de 20 até 5000 

pg/mL, de acordo com a diluição da curva padrão sendo que valores abaixo e 
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acima destes podem passar por leitura, porém não tem grau de confiabilidade 

dado pelo método. 

 

4.4.6Ensaio cinético para detecção de endotoxina 

A detecção de LPS no plasma dos indivíduos foi realizada utilizando 

o kit Kinetic QCL™ que é um ensaio cinético quantitativo para a detecção de 

endotoxina bacteriana gram negativa. Uma amostra é misturada com o 

reagente/substrato Limulus Amebocyte Lysate (LAL), colocada num leitor de 

microplacas de incubação, e monitorizada ao longo do tempo pelo WinKQCL™ 

software para o aparecimento de uma cor amarela. O tempo necessário antes 

do aparecimento de uma cor amarela (tempo de reação) é inversamente 

proporcional à quantidade de endotoxina presente. Isto é, na presença de uma 

grande quantidade de endotoxina a reação ocorre rapidamente, na presença 

de uma quantidade menor de endotoxina o tempo de reação é aumentado. O 

intervalo de detecção do teste é de 0,005 EU/mL a 50,0 EU/mL. A leitura foi 

realizada em um leitor de microplacas (ELx808™ Absorbance Microplate 

Reader). 

 

4.5Análises estatísticas 

Os dados foram analisados utilizando-se o programa GraphPad 

Prism versão 5.0. Os resultados dos casos foram comparados aos controles 

quanto ao perfil de marcadores imunológicos. Foramrealizados testes não 

paramétricos (teste U de Mann-Whitney). Nível de significância definido em 5%. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Caracterização dos indivíduos do estudo 

 

Neste estudo foram incluídos 36 indivíduos usuários de drogas 

ilícitas recrutados do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, Goiás, 

divididos em 3 grupos diferentes de acordo com o tipo de droga utilizada: 

maconha + cocaína (THC+COC) (16 indivíduos), maconha (THC) (12 

indivíduos), cocaína (COC) (8 indivíduos) e 21 indivíduos não usuários de 

drogas ilícitas (grupo controle), recrutados também no mesmo local. O tipo de 

droga utilizado pelos indivíduos foi detectado pelo teste imunocromatográfico 

na urina dos mesmos. As características como idade e sexo estão descritas 

nas tabelas 3 e 4. Todos os indivíduos eram do sexo masculino, exceto um 

indivíduo do sexo feminino que foi também incluído. A idade média dos 

indivíduos usuários de maconha foi de 27 anos, de cocaína foi de 39,3 anos, de 

maconha + cocaína foi de 32,4 e os não usuários foi de 33,4. 

 

 

Tabela 3 – Características dos indivíduos não usuários de drogas ilícitas 

 

Indivíduos Idade 

(anos) 

Sexo Droga(s) em uso 

Não usuários 

(n=21) 

   

PD 021 33 M --- 

PD 024 54 M --- 

PD 025 22 M --- 

PD 026 29 M --- 

PD 027 20 M --- 

PD 030 31 M --- 

PD 047 34 M --- 
PD 048 27 M --- 
PD 049 26 M --- 
PD 055 38 M --- 
PD 056 21 M --- 
PD 057 25 M --- 
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PD 058 24 M --- 
PD 059 26 M --- 
PD 060 25 M --- 
PD 064 37 M --- 
PD 065 49 M --- 
PD 066 36 M --- 
PD 080 39 M --- 
PD 081 46 M --- 
PD 083 52 M --- 

Média (± DP) 33,4 (10,4) --- --- 

 

 

Tabela 4 – Características dos indivíduos usuários de drogas ilícitas 

 

Indivíduos Idade (anos) Sexo Droga(s) em uso 

THC+COC 

(n=16) 

   

PD 001 36 M Maconha/cocaína/crack 

PD 002 25 M Maconha/cocaína/crack 

PD 003 30 M Maconha/cocaína/crack 

PD 005 41 M Maconha/cocaína/crack 

PD 006 29 M Maconha/cocaína/crack 

PD 007 24 M Maconha/cocaína/crack 

PD 013 30 M Maconha/cocaína/crack 
PD 015 30 M Maconha/cocaína/crack 
PD 016 51 M Maconha/cocaína/crack 
PD 017 25 M Maconha/cocaína/crack 
PD 018 47 M Maconha/cocaína/crack 
PD 019 29 M Maconha/cocaína/crack 
PD 022 37 M Maconha/cocaína/crack 
PD 029 24 M Maconha/cocaína/crack 
PD 031 22 M Maconha/cocaína/crack 
 PD 033 39 M Maconha/cocaína/crack 

Média (±DP) 32,4 (8,6) --- --- 

 

 

THC (n=12)    

PD 028 36 M Maconha 

PD 067 33 M Maconha 

PD 069 22 M Maconha 

PD 070 24 M Maconha 
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PD 072 28 M Maconha 

PD 073 22 M Maconha 

PD 074 21 M Maconha 
PD 076 30 M Maconha 
PD 077 23 M Maconha 
PD 078 22 M Maconha 
PD 079 21 M Maconha 
PD 082 42 M Maconha 

Média (± DP) 27 (6,9) --- --- 

 

 

 

COC (n=8)    

PD 004 44 M Cocaína/crack 

PD 014 33 M Cocaína/crack 

PD 020 43 M Cocaína/crack 

PD 032 34 M Cocaína/crack 

PD 071 36 F Cocaína/crack 

PD 088 35 M Cocaína/crack 

PD 095 34 M Cocaína/crack 
PD 117 56 M Cocaína/crack 

Média (± DP) 39,3 (7,9) --- --- 

 

 

 

5.2 Contagem celular absoluta dos indivíduos usuários ou não de drogas 

ilícitas 

A contagem de células do sangue periférico de cada grupo do 

estudo foi extraída dos hemogramas realizados. Após as análises não foram 

observadas diferenças significativas na contagem celular entre os grupos 

estudados para as populações celulares de neutrófilos, linfócitos, monócitos, 

eosinófilos e basófilos (Figura 2). 
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Figura 2. Contagem celular dos indivíduos usuários ou não de drogas 

ilícitas.A contagem de células foi realizada pelo método automatizado no 

sangue dos indivíduos nos grupos de não usuários (controle), THC (usuários 

de maconha), COC (usuários de cocaína) e THC+COC (usuários de maconha 

e cocaína). Porcentagem de neutrófilos (A). Porcentagem de linfócitos (B). 

Porcentagem de monócitos (C). Porcentagem de eosinófilos (D). Porcentagem 

de basófilos (E). Foi utilizado o teste não paramétrico Mann-Whitney. 
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5.3 Quantificação de proteína C reativa no soro dos indivíduos usuários 

ou não de drogas ilícitas 

 

A proteína C reativa é considerada um marcador de atividade 

inflamatória (Baumann H e Gauldie J, 1994) e por isso pode indicar como está 

o quadro inflamatório dos indivíduos em estudo. As dosagens de proteína C 

reativa foram realizadas em soros dos indivíduos pelo método de turbidimetria. 

Foram obtidos valores significativamente aumentados em indivíduos do grupo 

multiusuários (p < 0,001) em relação ao grupo de não usuários (p=0,0087)e ao 

grupo usuários de maconha (p=0,0003) (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Níveis de PCR (mg/dL) no soro dos indivíduos usuários ou 

nãode drogas ilícitas. A dosagem de PCR foi realizada pelo método de 

turbidimetria no plasma dos indivíduos nos grupos de não usuários (controle), 

THC (usuários de maconha), COC (usuários de cocaína) e THC+COC 

(usuários de maconha e cocaína).Foi utilizado o teste não paramétrico Mann-

Whitney. Foram considerados estatisticamente significantes valores de p < 

0,05. 
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5.4 Quantificação de IL-6 no plasma dos indivíduos usuários ou não de 

drogas ilícitas 

 

Considerando o papel importante da citocina IL-6 na ocorrência de 

eventos inflamatórios (Hirano et al., 1990), investigamos a quantidade da 

mesma presente no plasma dos indivíduos. Na análise das dosagens de IL-6 

no plasma dos indivíduos obtivemos níveis diminuídos no grupo de usuários de 

maconha em relação ao grupo controle (p=0,001). Enquanto que no grupo dos 

multiusuários os níveis de IL-6 foram aumentados em relação ao grupo controle 

(p=0,038). Observamos um aumento de IL-6 bastante significativo no grupo 

multiusuários em relação ao grupo de maconha (p <0,0001) e também uma 

dimunição significativa no grupo THC em relação ao grupo de cocaína 

(p=0,0163) (Figura 4). 

 

Figura 4. Níveis de IL-6 (pg/mL) no plasma dos indivíduos usuários ou 

nãode drogas ilícitas. A dosagem de IL-6 foi realizada pelo Human IL-6ELISA 

Set - BD OptEIA™ (BD Biosciences) no plasma dos indivíduos nos grupos de 

não usuários (controle), THC (usuários de maconha), COC (usuários de 

cocaína) e THC+COC (usuários de maconha e cocaína). Foi utilizado o teste 

não paramétrico Mann-Whitney. Foram considerados estatisticamente 

significantes valores de p < 0,05. 

 

 

http://www.bdbiosciences.com/ptProduct.jsp?prodId=8392
http://www.bdbiosciences.com/ptProduct.jsp?prodId=8392
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5.5 Quantificação de IL-8 no soro dos indivíduos usuários ou não de 
drogas ilícitas 
 

A dosagem de IL-8, citocina inflamatória, no soro dos indivíduos 

participantes foi realizada pelo BD Cytometric Bead Array (CBA) Human 

Inflammatory Cytokines Kit. Após a dosagem podemos observar um aumento 

dos níveis de IL-8 no soro dos indivíduos do grupo multiusuários em 

comparação ao grupo dos não usuários (p=0,0018) (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5.Níveis de IL-8 (pg/mL) no soro dos indivíduos usuários ou não de 

drogas ilícitas.A dosagem de IL-8 foi realizada pelo BD Cytometric Bead Array 

(CBA) Human Inflammatory Cytokines Kitno plasma dos indivíduos nos grupos 

de não usuários (controle), THC (usuários de maconha), COC (usuários de 

cocaína) e THC+COC (usuários de maconha e cocaína). Foi utilizado o teste 

não paramétrico Mann-Whitney. Foram considerados estatisticamente 

significantes valores dep < 0,05. 
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5.6Quantificação de TNF-  no plasma dos indivíduos usuários ou não de 
drogas ilícitas 

 
 

O TNF- por suas propriedades pró-inflamatórias também foi 

investigado com o intuito de esclarecer melhor o efeito que as drogas ilícitas 

podem causar na síntese das citocinas inflamatórias. Na análise das dosagens 

de TNF-  no plasma dos indivíduos obtivemos níveis diminuídos dessa citocina 

no grupo de usuários de maconha (p=0,0021)em relação ao grupo controle. 

Não foram observadas diferenças significativas entre os demais grupos em 

relação ao grupo controle (Figura 6). 

 

 
 
Figura 6. Níveis de TNF-  (pg/mL) no plasma dos indivíduos usuários ou 

nãode drogas ilícitas. A dosagem de TNF foi realizada pelo Human TNF-  

Standard ABTS ELISA Development Kit  (Peprotech) no plasma dos indivíduos 

nos grupos de não usuários (controle), THC (usuários de maconha), COC 

(usuários de cocaína) e THC+COC (usuários de maconha e cocaína). Foi 

utilizado o teste não paramétrico Mann-Whitney. Foram considerados 

estatisticamente significantes valores de p < 0,05. 

 

 

 

http://www.bdbiosciences.com/ptProduct.jsp?prodId=8392
http://www.bdbiosciences.com/ptProduct.jsp?prodId=8392
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5.7Quantificação de IL-10 no plasma dos indivíduos usuários ou não de 

drogas ilícitas 

 

Avaliação dos níveis de IL-10 também foi realizada com o intuito de 

verificar os níveis de citocina com padrão regulador/anti-inflamatório, para 

assim verificarmos o balanço da produção de citocinas inflamatórias e anti-

inflamatórias nos indivíduos em estudo. Os níveis de IL-10 no plasma dos 

indivíduos não mostraram diferenças estatisticamente significantes. Os grupos, 

em geral, mantiveram perfis de produção de IL-10 similares entre eles (Figura 

7). 

 

 

 

Figura 7. Níveis de IL-10 (pg/mL) no plasma dos indivíduos usuários ou 

não de drogas ilícitas.A dosagem de IL-10 foi realizada peloHuman IL-

10ELISA Set - BD OptEIA™(BD Biosciences) no plasma dos indivíduos nos 

grupos de não usuários (controle), THC (usuários de maconha), COC (usuários 

de cocaína) e THC+COC (usuários de maconha e cocaína). Foi utilizado o 

teste não paramétrico Mann-Whitney. 

 

 

 

http://www.bdbiosciences.com/ptProduct.jsp?prodId=8392
http://www.bdbiosciences.com/ptProduct.jsp?prodId=8392
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5.8 Quantificação de sCD14 no plasma dos indivíduos usuários ou não de 

drogas ilícitas 

 

 O sCD14é um biomarcador inflamatório associado a ocorrência 

de translocação de bactérias intestinais para a corrente sanguínea. O sCD14foi 

dosado no plasma dos indivíduos do estudo. Os resultados mostraram 

diferenças significativas entre o grupo de usuários de maconha (p=0,0186) e o 

grupo de multiusuários (p=0,041) em relação ao grupo controle (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Níveis de sCD14 (pg/mL) no plasma dos indivíduos usuários ou 

não de drogas ilícitas.A dosagem de sCD14 foi realizada pelo Human sCD14 

Quantikine ELISA Kit (R&D Systems) no plasma dos indivíduos nos grupos de 

não usuários (controle), THC (usuários de maconha), COC (usuários de 

cocaína) e THC+COC (usuários de maconha e cocaína). Foi utilizado o teste 

não paramétrico Mann-Whitney. Foram considerados estatisticamente 

significantes valores de p < 0,05. 
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5.9Quantificação de LPS no plasma dos indivíduos usuários ou não de 

drogas ilícitas 

 

A dosagem dos níveis de endotoxina, lipopolissacarideo (LPS) no 

plasma dos indivíduos foi realizada com o intuito de verificar a presença de 

produto bacteriano de bactérias gram-negativas circulante, que pode indicar a 

ocorrência de translocação microbiana do intestino dos indivíduos para 

circulação (Caradonna et al., 2000; Gioannini et al., 2003). Os níveis de LPS no 

plasma dos indivíduos mostraram aumentados no grupo dos multiusuários em 

relação ao grupo controle (p=0,029)e ao grupo de usuários de maconha 

(p=0,03)(Figura 9). 

 

 

Figura 9. Níveis de LPS (EU/mL) no plasma dos indivíduos usuários ou 

não de drogas ilícitas.A dosagem de LPS foi realizada por um ensaio cinético 

quantitativono plasma dos indivíduos nos grupos de não usuários (controle), 

THC (usuários de maconha), COC (usuários de cocaína) e THC+COC 

(usuários de maconha e cocaína). Foi utilizado o teste não paramétrico Mann-

Whitney. Foram considerados estatisticamente significantes valores de p < 

0,05. 
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5.10 Razão entre citocinas inflamatórias e reguladoras 

 

Com o objetivo de avaliar o balanço de citocinas inflamatórias e 

reguladoras/anti-inflamatórias no plasma dos indivíduos do estudo. Realizamos 

a razão das concentrações de IL-6 como uma citocina inflamatória e IL-10 

como uma citocina reguladora. Observamos que a razão IL-6/IL-10 está 

significativamente aumentada nos indivíduos do grupo multiusuários 

(p<0,0001) e significativamente diminuída nos indivíduos do grupo usuários de 

maconha (p=0,0004) em relação ao grupo controle (Figura 10), indicando um 

perfil inflamatório nos multiusuários e regulador nos usuários de maconha. 

 

Figura 10. Razão IL-6/IL-10.A razão entre os valores dos níveis plasmáticos 

das citocinas IL-6 (pg/mL) e IL-10 (pg/mL)foi realizada utilizando o teste não 

paramétrico Mann-Whitney. Foram considerados estatisticamente significantes 

valores de p < 0,05. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos que as drogas 

ilícitas podem causar na resposta inflamatória tanto em indivíduos usuários de 

apenas uma droga (maconha ou cocaína/crack) quanto em usuários das duas 

substâncias simultaneamente (multiusuários). Nossos dados mostram níveis 

elevados de sCD14, LPS, PCR, IL-6 e IL-8 no grupo de multiusuários e níveis 

diminuídos de IL-6 e TNF-  no grupo de usuários de maconha em relação ao 

grupo controle, sugerindo que o uso prolongado de maconha e cocaína 

simultaneamente favorece um quadro inflamatório e o uso de maconha isolado 

favorece um quadro anti-inflamatório aos usuários. Nossos resultados 

mostraram,pela primeira vez, níveis aumentados dos marcadores sCD14 e LPS 

no grupo de indivíduos multiusuários.Esses achados sugerem que o uso 

concomitante de maconha e cocaína pode provocar umaalteraçãoa nível de 

mucosaou microbioma intestinal, favorecendo a ocorrência de translocação de 

microrganismos e/ou seus produtos para a corrente sanguínea. 

 

Em nosso estudo observamos o aumento de PCR e IL-6 em 

indivíduos multiusuários quando comparado ao grupo controle (Figura 3 e 4). A 

ativação da resposta inflamatória nesses indivíduos multiusuários pode estar 

sendo uma consequência da translocação microbiana que também foi 

evidenciada nesse mesmo grupo de indivíduos.Um estudo mostrou a 

associação de uma ativação inflamatória/imunológica sistêmica relacionada 

diretamente com a ocorrência da migração de microrganismos e/ou seus 

produtos do intestino para a circulação (Brenchley et al,. 2006).A presença de 

LPS na corrente sanguínea pode levar a imunoativação promovendo aumento 

da produção de citocinas inflamatórias e ativação das células do sistema imune 

como linfócitos T e B, monócitos/macrófagos(Ancuta et al., 2008). Um estudo 

recente mostrou aumento dos níveis de PCR plasmáticos em um de grupo de 

usuários de cocaína (Samikkannu et al., 2013), o que não foi evidenciado no 

nosso grupo isolado de cocaína. 
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Na literatura já foram demonstrados sintomas gastrointestinais em 

indivíduos usuários de cocaína, como anorexia, náuseas, vômitos, diarreia 

(Dethlefsen et al., 2008). A disbiose é considerada um desequilíbrio da mucosa 

intestinal gerado pelo aumento de bactérias patogênicas e redução de 

comensais (Gordon et al., 1997).Paralelamente, estudos têm identificado 

disbiose em diferentes condições patológicas, tais como: diabetes, doença 

inflamatória intestinal, câncer, infecção pelo HIV, obesidade, Parkinson e 

também em usuários de cocaína (Larsen et al., 2010; Lazupone et al., 2013; 

Volpe et al., 2013; Cassani et al., 2015; Nakatsuet al., 2015).Bactérias que 

compõem o filo Proteobacteria, possuem propriedades aderentes e invasivas 

que induzem uma forte resposta proinflamatória, conforme observado na 

doença inflamatória intestinal (Mukhopadhaya et al., 2012).Um estudo em que 

foi realizado o pirosequenciamento 16S a partir de amostra fecal de usuários 

de cocaína demonstrou maior abundância dos filos Proteobacteria nos 

indivíduos (Volpe et al., 2013). 

 

Sintomas gastrointestinaise a disbiose podem enfraquecer a 

integridade da mucosa do intestino, modificar a composição da microbiota 

intestinal e favorecer a translocação microbiana (Deplancke e Gaskins, 2001; 

Gordon et al, 2012). Níveis aumentados de sCD14indicam a ocorrência de 

translocação microbiana (Kitchens e Thompson, 2005), esse marcador é 

produzido por monócitos especialmente após o estímulo com LPS (Brenchley 

et al., 2006; Sandler et al., 2011). O LPS é um constituinte da membrana 

celular de bactérias gram-negativas, e sua presença na circulação é um forte 

indicativo de que alguma alteração na mucosa do intestino esteja acorrendo e 

propiciando a translocação de bactérias da microbiota intestinal para a corrente 

sanguínea (Caradonna et al., 2000; Gioannini et al., 2003).Esse conjunto de 

dados nos levou a investigara ocorrência de translocação microbiana nos 

indivíduos em estudo para verificar se ocorrem as mesmas alterações a nível 

intestinal em usuários de maconha e em multiusuários. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakatsu%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26515465
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Verificamos os marcadoressCD14e LPS no plasma dos indivíduos e 

notamos que o grupo multiusuário apresentou aumento dos níveis de sCD14 e 

LPS em relação ao grupo controle (Figuras 8 e 9). Estudos mostraram que a 

ativação do receptor canabinoide CB1, aumentou a permeabilidade do intestino 

e esta permeabilidade é causada pela alteração da distribuição das proteínas 

de junções apertadas (tight junction proteins) que eleva a endotoxemia 

(Karmaus et al., 2013).Portanto, nossos resultados sugerem que o efeito do 

uso combinado de cocaína/crack e maconha pode estar contribuindo de 

alguma forma para a alteração da integridade da mucosa intestinal dos 

indivíduos em estudo, possibilitando a migração de bactérias para a corrente 

sanguínea, o que foi detectado pela presença aumentada de sCD14 e LPS 

circulantes. O fenônemo da translocação pode estar promovendo a elevação 

das citocinas inflamatórias nesse grupo de multiusuários, uma vez já foi 

descrito que a ativação constante pelo LPS leva a um aumento da ativação de 

monócitos (Ancuta et al., 2008). Alguns experimentos do nosso grupo, ainda 

em fase inicial, mostraram aumento significativo de CD69, um marcador de 

ativação em subpopulações de monócitos do sangue periférico de indivíduos 

multiusuários em relação ao grupo controle (dados não mostrados).Os grupos 

separados de usuários de maconha e usuários de cocaína não apresentaram 

diferenças significativas de sCD14 e LPS. Semelhante aos achados de Volpe 

et al., (2013), em que os usuários de cocaína não apresentaram diferença 

estatisticamente significante de sCD14 e LPS em comparação ao grupo 

controle. 

 

Ao avaliarmos os níveis de IL-8 no soro dos indivíduos multiusuários, 

verificamos queeles foram significantemente maiores quando comparados ao 

grupo controle (Figura 5). Como a IL-8 é uma citocina inflamatória aguda, uma 

das primeiras a ser liberada, até mesmo por ter propriedades quimioatraentes 

que colaboram no recrutamento de células para o sítio inflamatório, ela é 

produzida muito rápido e suas quantidades são altas na inflamação. Um estudo 

mostrou que os níveis de IL-8 em usuários de maconha estavam aumentados 

(Roth et al., 2002). Experimentos in vitro mostraram que os canabinoides 

provocaram o aumento de IL-8 em células da linhagem de eosinófilo (SRIS-

EOSL) (Srivastava et al., 1998; Watzl et al., 1991). Contudo, esses dados 
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sugerem que a IL-8 pode estar relacionada a eventos inflamatórios 

pulmonares, uma vez que os usuários da maconha utilizam a substância na 

forma fumada e isso compromete constantemente mucosas e tecidos do 

pulmão. Além disso, os indivíduos participantes do nosso estudo convivem em 

um ambiente de confinamento e estão expostos com maior frequência a 

microrganismos que comprometem o sistema respiratório, como por exemplo, o 

Mycobacterium tuberculosis. Isso pode ser mais uma hipótese de que a IL-8 

está aumentada devido à intensa estimulação das vias aéreas. 

 

Em relação à dosagem de IL-6 e TNF-  no plasma dos indivíduos 

observamos uma diminuição dessas citocinas no grupo usuários de maconha 

em relação ao grupo controle (Figuras 4 e 6). Esse achado corrobora com um 

estudo realizado em humanos, no qual avaliou o perfil de citocinas pró-

inflamatórias produzidas por macrófagos alveolares de indivíduos não 

fumantes, fumante de tabaco, fumantes de maconha e usuários de cocaína 

pela forma inalada. Observou-se uma redução estatisticamente significante da 

produção de IL-6, TNF-  em AMAs de usuários de maconha em comparação 

ao grupo controle, diferentes dos demais gruposem que os níveis dessas 

citocinas foram semelhantes ao controle (Gayle et al., 1997). 

 

A redução da produção de TNF-  também foi observada em 

experimento in vitro utilizando cultura de células T CD8+ na presença de THC 

(Srivastava et al., 1998). Um estudo publicado em 2014 também observou uma 

diminuição de IL-6 em usuários de maconha quando comparados a indivíduos 

não usuários (Keen et al., 2014). Essa diminuição pode estar relacionada a 

eventos intracelulares que ocorrem a partir da ligação do canabinoide aos 

receptores celulares. Quando o canabinoide se liga ao receptor ele induz a 

interação das proteínas G acopladas à membrana com a enzima adenilato 

ciclase, o que leva a uma diminuição da produção de cAMP(adenosina 

monofosfato cíclico) e isso provoca uma inibição da translocação do fator de 

transcrição NF- B (nuclear factor - B) para o núcleo celular, as consequências 

desse evento é uma transcrição alterada de genes importantes envolvidos em 
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funções das células imunitárias, que pode levar a diminuição na produção de 

citocinas inflamatórias (Massi et al., 2006; Kozela et al., 2010; Juknat et al., 

2013). 

 

Os níveis de sCD14 e LPS no grupo de usuários de maconha não 

mostraram diferenças significativas com o grupo controle (Figura 8 e 9), ou 

seja, esses resultados não demonstram comprometimento intestinal evidente 

nesse grupo de usuários. Estudos mostraram que os receptores canabinoides 

CB2 estão ligados a funções analgésicas e anti-inflamatórias em diversos 

modelos experimentais de colite (Wright et al., 2005; D’Argenio et al., 2006).Em 

humanos que apresentam um processo inflamatório intestinal intenso, 

observou-se uma aumentada expressão dos receptores CB1 (Massaet al., 

2004). Dados semelhantes mostraram o aumento de receptores CB1 no íleo de 

camundongos durante o desenvolvimento de colite experimental induzida pelo 

tratamento com DNBS (dinitrobenzeno ácido sulfônico)intraretal e aplicação de 

DSS (dextram sulfato de sódio) oral (Okayasu et al., 1990). Esses dados 

sugerem que o sistema canabinóide endógeno possui uma ação de proteção 

ao desenvolvimento inflamatório no intestino. Diante disso, podemos especular 

que, em nosso estudo, os efeitos causados pelos canabinoides não endógenos 

(THC)possam regular o desenvolvimento da resposta inflamatória intestinal da 

mesma forma queos canabinoides endógenos (anandamida e 2-glicerol 

araquidonil), produzidos no trato gastrointestinal (Di Carlo e Izzo, 2003). 

Consequentemente, os níveis de sCD14 e LPS no grupo de usuários de 

maconhaforam similares aos dos indivíduos saudáveis. Esses dados 

fortalecem a possibilidade de regulação da resposta inflamatória intestinal pelo 

sistema endocanabinóide. 

 

Em nosso estudo, os usuários somente de cocaína/crack não 

apresentaram alterações de secreção de citocinas proinflamatórias em relação 

ao grupo controle. No entanto, já foi observadoque a cocaína tem a capacidade 

de induzir aumentos de mecanismos efetores simpáticos (Jacobsen et al., 

1997), e neurotransmissores simpáticos podem inibir a secreção de citocinas 
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proinflamatórias (Friedman e Irwin, 1997; Straub et al., 2000; Meltzer et al., 

2004).Dados do nosso grupo ainda em fase inicial mostraram uma redução da 

produção de TNF-  por células mononucleares do sangue periférico de 

indivíduos saudáveis estimuladas in vitrocom LPS na presença de cocaína. De 

forma semelhante foi relatado que indivíduos dependentes do uso de cocaína 

apresentaram uma capacidade diminuída dos monócitos para expressar 

citocinas pró-inflamatórias, tais como TNF-  e IL-6 (Irwin et al., 2007). Esse 

efeito inibitório da cocaína na produção de citocinas inflamatórias ex vivo, 

podenão ter sido evidenciada em nosso estudo pelo número baixo de 

indivíduos nesse grupo específico. 

 

É intrigante o fato de o aumento de mediadores inflamatórios e de 

translocação microbiana terem sido observados somente nos indivíduos 

usuários de maconha e cocaína.  Em usuários de somente maconha foi 

observada diminuição de mediadores inflamatórios e em usuários somente de 

cocaína/crack não houve diferenças na produção de citocinas inflamatórias em 

relação aos controles. Os mecanismos envolvidos na interação das duas 

drogas ainda precisam ser estudados. Já foi observado que a combinação do 

uso de cocaína e etanol levou a formação de um produto “cocaetileno” que 

potencializou os efeitos inibitórios da cocaína e álcool isolados em ensaios de 

proliferação de linfócitos murinos frente a mitógenos (Pirozhkov et al., 1992).  

Poderíamos especular que o uso comcomitante de maconha e cocaína/crack 

leva a formação de um composto que possui uma ação inflamatória. 

Acreditamos que um estudo metabolômico do plasma desses indiviudos 

poderia ser uma ferramenta para identificação de um composto formado pelas 

duas drogas, possibilitando o estudo dos mecanismos envolvidos nesse 

aumento de componentes inflamatórios em usuários das duas drogas. 

 

O fato dos usuários de maconha e cocaína/crackapresentarem 

concomitante aumento de translocação microbiana, citocinas inflamatórias e 

PCR pode causar danos sistêmicos nesses indivíduos. Tem sido observado 

que aumento de translocação microbiana e consequente aumento de citocinas 
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pro-inflamátorias tais como IL-6, TNF-  e IL-1  podem causar uma inflamação 

e dano tecidual nos vasos sanguíneos, proliferação de monócitos e macrófagos 

e células musculares podendo causar doenças cardiovasculares, distúrbios de 

coagulação, aumento de proliferação e diminuição de apoptose de células 

malignas e pré-malignas, aumento da absorção óssea podendo levar ao 

desenvolvimento de osteoporose (revisado por Deeks et al., 2013).Essas 

consequências podem ser agravadas em caso de uma infecção como a do 

HIV, onde esses eventos ocorrem como consequência da própria infecção pelo 

HIV (Brenchley et al, 2006). Também em individos com doenças inflamatórias 

crônicas como a doença inflamatória intestinal onde também se observa 

translocação microbiana (Caradonnaet al., 2000). Assim, fica evidente a 

necessidade de estudos que visem controlar a translocação microbiana e a 

inflamação sistêmica causada pelo uso concomitante de maconha e cocaína 

que poderão abrir novas possibilidades terapêuticas para esses distúrbios e 

suas consequências. 

 

Em nosso estudo investigamos a contagem de leucócitos dos 

indivíduos em todos os grupos estudados, e não observamos diferenças 

significativas entre eles (Figura 2), ou seja, as drogas não provocaram 

alterações a nível de contagem celular. Experimentos realizados com ratos 

administrando três doses diárias de 5mg/kg de cocaína durante 14 dias 

resultaram em um aumento do número de neutrófilos e uma diminuição 

significativa no número de leucócitos totais e linfócitos, envolvendo uma 

redução significativa no número de células T, B, NK e subpopulações de 

linfócitos T CD4+ e T CD8+, alterando a razão CD4+/CD8+ (Jankowski et al., 

2010).No entanto, não avaliamos ainda em nosso estudo alterações nas 

subpopulações de linfócitos. Alterações in vitro provocadas pelo estímulo com 

cocaína mostraram diminuição da proliferação de células mononucleares do 

sangue periférico na presença de anti-CD3 e anti-CD28 (Delafuente & De 

Vane, 1991; Klein et al., 1993; Berkeley et al., 1994) e da produção de citocinas 

em células NK e células T (Mao et al., 1996; Mao et al., 1997; Baldwin et al., 

1998). Por não termos o controle da dose e frequência de uso exata de cocaína 

consumida pelos indivíduos do nosso estudo, pode ser que a quantidade da 
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droga utilizada não foi suficiente para provocar alterações na contagem celular 

e também não foram realizados os hemogramas no sangue de todos os 

indivíduos do estudo. Portanto, o número de indivíduos precisaria ser 

aumentado para a avaliação melhor do efeito de uso de drogas na contagem 

de células do sangue periférico. 

 

Algumas limitações do nosso estudo devem ser consideradas. Em 

primeiro lugar, não foi possível ter o controle da frequência e quantidade de 

drogas consumidas diariamente por cada indivíduo e por quanto tempo cada 

indivíduo faz o uso de tais substâncias. Foi notificado pelos questionários que 

eles são usuários crônicos de drogas. O nosso teste de detecção na urina não 

consegue identificar a droga que foi consumida há mais de 2 dias, pois são 

metabolizadas rapidamente e excretadas, e segundo, o número de 

participantes foi pequeno no grupo de cocaína/crack, pois é raro encontrar 

pessoas que fazem uso somente da cocaína, é comum ela ser utilizada 

juntamente com outros tipos de drogas ilícitas. Para evitar maiores 

interferências nessas limitações encontradas, procuramos recrutar indivíduos 

com histórico de uso diário da droga, como uma tentativa de formar grupos 

mais homogêneos possíveis.  

 

Alguns pontos podem ser melhores investigados para uma 

compreensão mais clara dos efeitos que as drogas ilícitas podem causar no 

processo da inflamação, como por exemplo, realizar testes in vitro utilizando 

células expostas ou não ao estímulo das drogas e avaliar as respostas 

celulares nas diferentes condições, fazer dosagens de outras citocinas 

importantes no processo inflamatório que não foram exploradas nesse estudo, 

dosar outros marcadores da inflamação como proteína amiloide A, ampliar o 

número de participantes principalmente nas condições mais raras (usuários 

somente de cocaína/crack) e utilizar um teste de detecção de drogas mais 

sensível que nos possibilite identificar as substâncias no organismo dias após o 

consumo das mesmas. 

 



 
 

51 
 

Em resumo, nossos resultados mostraram que o uso somente da 

maconha mostrou desacelerar o processo de inflamação, pois as citocinas 

inflamatórias IL-6 e TNF-  provavelmente receberam um estímulo inibitório 

decorrente do uso da droga, diminuindo a liberação dessas proteínas na 

circulação. Verificamos que cocaína/crack e maconha, quando utilizadas em 

conjunto, podem levar a um aumento nas respostas inflamatórias do indivíduo, 

com o aumento de PCR, IL-6 e IL-8, que possuem propriedades de 

desencadear reações sistêmicas e intensificar a inflamação no organismo. 

Portanto, os indivíduos multiusuários estão com a inflamação mais ativa que os 

demais. Essefato pode estar sendo gerado pelo comprometimento que as 

drogas ilícitas provocamna mucosa/microbiota intestinal, levando a ocorrência 

de translocação microbiana nesses indivíduos por apresentarem aumento 

desCD14 e LPS circulantes que intensificam a inflamação (Figura 11). 

 

Figura 11. Esquema representativo dos resultados obtidos neste 

trabalho. Indivíduos multiusuários estão com a inflamação mais ativa que os demais. 

Esse fato pode estar sendo gerado pelo comprometimento que as drogas ilícitas 

provocam na mucosa/microbiota intestinal via receptores, levando a ocorrência de 

translocação microbiana nesses indivíduos que provocam/intensificam a inflamação. 
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7 CONCLUSÕES  

 

7.1 Uso concomitante de maconha e cocaína/crack leva a uma inflamação 

sistêmica 

 
 
7.2Uso concomitante de maconha e cocaína/crack está associado com o 

evento de translocação microbiana 

 
 
 
7.3Uso somente de maconha leva a uma ação mais anti-inflamatória 

 
 
 
7.4Uso somente de cocaína não apresentou nenhuma resposta aumentada ou 

diminuída de marcadores inflamatórios 
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO 1 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Meu 

nome é Irmtraut Araci Hoffmann Pfrimer, sou a pesquisadora responsável pelo projeto e 

minha área de atuação é Imunologia de doenças infecciosas. Após ler com atenção este 

documento e ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine em todas as folhas e ao final deste documento, que está em 

duas vias e também será assinado por mim, pesquisadora, em todas as folhas. Uma delas 

é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você 

poderá entrar em contato com o pesquisador responsável, Dra Irmtraut Araci Hoffmann 

Pfrimer, no telefone: (62) 3946-1346. Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como 

participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás pelo telefone (62) 3946-1071.  

   

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 

Título do Projeto: “Perfil celular de indivíduos infectados ou não pelo vírus 

HIV-1 usuários ou não de drogas ilícitas” 

 

1.1.1.1.1 DROGAS ILÍCITAS TAIS COMO, MACONHA, HEROÍNA, 

COCAÍNA E CRACK, NÃO SÓ SÃO CAPAZES DE ALTERAR AS RESPOSTAS 

NEUROPSICOLÓGICAS DO INDIVIDUO, MAS TAMBÉM PODEM PREJUDICAR AS 

FUNÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA E PROTEÇÃO. 

1.1.1.1.2 O NOSSO ORGANISMO TENTA SE DEFENDER E DESTRUIR O 

VÍRUS HIV ATRAVÉS DO SISTEMA IMUNE O QUE NA MAIORIA DAS VEZES NÃO 

CONSEGUE, POIS O VÍRUS PROMOVE UMA DESTRUIÇÃO LENTA E GRADUAL 

DAS CÉLULAS T CD4+, QUE TÊM UM PAPEL CENTRAL NESSE SISTEMA DE 

DEFESA CONTRA AGENTES INFECCIOSOS. 

 

Nesse projeto pretendemos realizar um estudo que abrange tanto o sistema imunológico 

como o uso de drogas ilícitas.  

Assim, nossa hipótese é que o uso de drogas ilícitas pode causar alterações nas respostas 

inata e específica do sistema de defesa e proteção, levando a diminuição dessas respostas 

deixando assim, o indivíduo com maior chance de adquirir infecções e doenças. A infecção pelo 

HIV pode agravar ainda mais o estado do sistema de defesa e proteção do indivíduo.  

 Acreditamos que identificação de marcadores imunológicos e moleculares e dos 

mecanismos envolvidos na resposta imune devido ao uso de drogas ilícitas poderá contribuir 

para o desenvolvimento de novos remédios e novos tratamentos aos danos causados por essas 

drogas.  
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1.1.1.1.3  

1.1.1.1.4 VOCÊ ESTÁ SENDO CONVIDADO A PARTICIPAR DESTE ESTUDO POR SE 

ENCONTRAR EM UMA DAS SEGUINTES SITUAÇÕES: 

 

1.1.1.1.4.1 I.  Indivíduos não infectados pelo HIV e usuário de drogas 

 Diagnóstico negativo para HIV. 

 Usuário drogas imuno-estimuladoras nos últimos 30 dias. 

 Idade igual ou maior de 18 anos  

1.1.1.1.4.2  

1.1.1.1.4.3 II.  Indivíduos infectados pelo HIV e usuário de drogas 

 Infecção pelo HIV diagnosticada por métodos sorológicos, documentada há 2 anos. 

 Usuário drogas imuno-estimuladoras nos últimos 30 dias. 

 Idade igual ou maior de 18 anos 

 

1.1.1.1.4.4 III.  Indivíduos infectados pelo HIV e não usuário de drogas 

 Infecção pelo HIV diagnosticada por métodos sorológicos, documentada há 2 anos. 

 Não usuário drogas imuno-estimuladoras nos últimos 30 dias. 

 Idade igual ou maior de 18 anos  

 

IV. Indivíduos Saudáveis não-infectados pelo HIV 

 Diagnóstico negativo para HIV. 

 Sem uso de vacinas e drogas imuno-estimuladoras nos últimos 30 dias. 

 Idade igual ou maior de 18 anos  

 

O sangue do grupo de indivíduos infectados será colhido no momento de entrada no 

estudo. Além da análise da resposta de defesa e proteção, iremos analisar na mesma 

amostra de sangue colhida as características do HIV de cada pessoa. O sangue das 

pessoas do quarto grupo (grupo controle) será usado como parâmetro de resposta de 

defesa e proteção normal.  

 

Objetivos da pesquisa: 
-Investigar o efeito do uso de drogas ilícitas na resposta imune. 

-Investigar o efeito de drogas ilícitas em indivíduos infectados pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV).   

-Avaliar o efeito tóxico das drogas ilícitas nas células do sistema de defesa e proteção 

do organismo.  

 

Informações sobre quem está aplicando o termo de consentimento: Irmtraut 

Araci Hoffmann Pfrimer, pesquisadora responsável pelo projeto e professora na PUC-

GO ou outro pesquisador envolvido no projeto. 

 

Duração do estudo: Esse estudo está previsto para durar 5 anos. A sua participação 

nessa pesquisa será o tempo gasto no momento da coleta de sangue e coleta de 

informações para o preenchimento do questionário. 



 
 

66 
 

1.2.  

1.3. Procedimentos a serem seguidos durante o estudo: Espera-se que um total de 

200 indivíduos sejam incluídos para participar desse estudo, sendo 80 indivíduos 

no grupo I, 80 individuos no grupo II, 20 indivíduos no grupo 3 e 20 indivíduos 

no grupo 4. Se você for paciente do Ambulatório de Doenças Infecciosas do HC-

UFG ou do Hospital de Doenças Tropicais (HDT), o sangue será colhido no dia 

da consulta médica feita regularmente no Ambulatório e se você for paciente da 

Casa de Eurípedes Barsanulfo ou Clínica Jardim América, o sangue será colhido 

no mesmo dia da colheita de sangue para a realização dos exames de 

acompanhamento ou com agendamento. O seu prontuário médico também será 

revisado, para que os resultados de todos os exames que você já realizou sejam 

avaliados pelos pesquisadores. 

Serão colhidos 80 mL de sangue de sua veia para realização de testes que avaliarão: 

- Como seu organismo defende-se dos agentes infecciosos: avaliação do número e 

função das células do sistema de defesa, avaliação do tipo e quantidade de 

substâncias secretadas pelas células de defesa; 

 

1.4. Desconfortos e riscos potenciais: Os riscos da coleta de sangue são desconforto, 

dor no local da picada, e formação de hematomas (manchas roxas) no local da 

coleta, tonturas, provenientes da punção venosa.  

 

1.4.1.1.1 BENEFÍCIOS QUE PODERÃO SER OBTIDOS: VOCÊ NÃO RECEBERÁ QUALQUER 

BENEFÍCIO DIRETO PARTICIPANDO DESTE ESTUDO. AS INFORMAÇÕES 

OBTIDAS A PARTIR DESTA PESQUISA PODERÃO BENEFICIAR OUTROS POR 

PROMOVEREM MELHOR ENTENDIMENTO DE FATORES RELACIONADOS À 

PROTEÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DA AIDS, AOS RISCOS DAS DROGAS E 

FAVORECER O DESENVOLVIMENTO DE FUTURAS VACINAS E/OU NOVAS 

FORMAS DE TRATAMENTO. 

 

Compensações e custos: Todas as consultas, procedimentos e testes laboratoriais feitos 

especificamente para este estudo serão fornecidos a você sem nenhum custo. Qualquer 

cuidado médico que não for especificamente necessário para este estudo, mas que seja 

parte de seu cuidado médico pessoal será pago por você ou por seu convênio médico. 

Você não receberá pagamento por sua participação nesse estudo. 
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1.5. Descontinuação do Estudo:  

1.6. Você poderá deixar de participar deste estudo pelas seguintes razões: 

 se o médico investigador julgar oportuno a sua retirada do estudo; 

 se decidir descontinuar a participação; 

 se o pesquisador e/ou o Comitê de Ética em Pesquisa decidirem pelo término do 

estudo. 

 

Esclarecimentos dados sobre garantias do sujeito da pesquisa: 

 Você terá a garantia, a qualquer tempo de que receberá as informações sobre os 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive sobre o 

esclarecimento de qualquer dúvida; 

 Você tem liberdade para se recusar a participar ou retirar seu consentimento e 

descontinuar sua participação a qualquer tempo. A participação é voluntária e a 

recusa em participar não envolverá nenhuma penalidade ou perda de benefícios. 

Recusa ou descontinuação não irão de nenhuma forma colocar em risco seu 

direito de receber tratamento agora ou no futuro, no Hospital de Doenças 

Tropicais (HDT), Ambulatório de Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da UFG. 

 Seu médico e os demais investigadores desse estudo tratarão sua identidade com 

padrões profissionais de confidencialidade. Seus registros permanecerão 

confidenciais. Os investigadores e a Comissão de Ética podem pedir para rever 

seus registros. Nomes de participantes ou materiais identificando participantes 

não serão liberados sem permissão escrita, exceto se exigido por lei. Os 

participantes não serão identificados em nenhuma publicação que possa resultar 

deste estudo. Uma cópia deste consentimento informado será mantida nos seus 

registros médicos e uma será dada a você. 

 Todos os procedimentos e consultas deste estudo lhe serão fornecidos sem 

nenhum custo. Assistência médica não relacionada com este estudo será de sua 

responsabilidade. 

 Esta pesquisa não prevê ressarcimento ao participante uma vez que não irá gerar 

nenhum tipo de custo ao mesmo, tendo em vista que o esclarecimento deste e a 

coleta de qualquer material ocorrerão durante seu atendimento no ambiente 

hospitalar. 

 Armazenamento e uso de material biológico coletado e dados obtidos 

exclusivamente para os fins previstos no protocolo da pesquisa (Resolução CNS 

347/05). 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do pesquisador 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA  
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Eu,__________________________________________________________________, 

RG/ CPF/ nº de prontuário/ nº de 

matrícula________________________________________, abaixo assinado, concordo 

em participar do estudo“Perfil celular de indivíduos infectados ou não pelo vírus HIV-1 

em usuários ou não de drogas ilícitas”, sob a responsabilidade da DrªIrmtraut Araci 

Hoffmann Pfrimer, como sujeito voluntário. Fui devidamente informado e esclarecido 

pela pesquisadora Irmtraut Araci Hoffmann Pfrimer sobre a pesquisa, os procedimentos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data 

________________________________________________________________ 

 

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: 

 

 

______________________________________________________________________

____  

 

Assinatura Dactiloscópica: 

 

 

 

 

 

Nome e assinatura do Pesquisador Responsável: 

 

______________________________________________________________________

_____ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite 

do sujeito em participar.  

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):  

Nome:_______________________________Assinatura:__________________ 

Nome: _______________________________ Assinatura: ________________  

• Observações complementares



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


