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RESUMO 

 A diapausa é um fenômeno amplamente presente nos artrópodes e é considerada 

como primordial para o sucesso evolutivo da Classe Insecta, pois possibilita a 

sobrevivência em condições adversas, como estações frias e secas. Sabe-se que durante 

a diapausa ocorre o silenciamento de muitos genes e que outros são unicamente 

expressos nesta fase. Embora existam evidências de que o processo da diapausa tenha se 

mantido conservado durante a evolução das espécies, ainda há lacunas no conhecimento 

sobre o nível de conservação dos padrões metabólicos. Um bom modelo para se estudar 

a diapausa é Tetrapedia diversipes, uma espécie bivoltina de abelha solitária. Os 

indivíduos que nascem na primeira geração seguem o desenvolvimento desde ovo até 

adulto em tempo bem menor do que aqueles que nascem na segunda geração; estes 

retardam o desenvolvimento na fase larval. Além disso, essa espécie é de fácil obtenção 

no seu ambiente natural, pois apresenta alta taxa de nidificação em ninhos-armadilha. O 

objetivo deste trabalho foi comparar o perfil de expressão de genes entre as larvas da 1ª 

geração (que não entram em diapausa), larvas da 2ª geração (que entrariam em 

diapausa) e das larvas em diapausa. Foram identificados 196 genes diferencialmente 

expressos, destes 87 foram anotados. Muitos destes genes já foram descritos na 

literatura como relacionados à diapausa em outras espécies, no entanto, o padrão de 

expressão não é conservado. Os genes aqui identificados foram divididos em cinco 

grupos: relacionados à desintoxicação celular, cutícula e citoesqueleto, metabolismo de 

lipídeos e esteróis, ciclo celular e outros genes relacionados à diapausa.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 The diapause is broadly distributed among the arthropods and has had an 

important role for the evolutionary success of the Class Insecta, mainly because this 

process permits insects to explore adverse conditions, such as cold and dry seasons. It is 

known that there are many genes being silenced and others being uniquely expressed 

during diapause. And although there are evidences that the diapause process has 

remained conserved during the evolution of species, it is still not clear how conserved 

are the metabolic patterns involved in this behavior. Tetrapedia diversipes is a solitary 

bee and a good model to study diapause. Individuals from the first generation do not 

enter in diapause and develop faster than individuals from the second generation, which 

enter in diapause during the winter. Moreover, this species is easy to capture in natural 

conditions due to the high rate of nesting in trap nests. The aim of this work was to 

compare the gene expression profile among non-diapause larvae from first and second 

generation (about to enter diapause) and larvae already in diapause, trough 

transcriptome data. One hundred ninety-four genes were identified as differentially 

expressed and 87 of them were annotated. Many of these genes have already been 

described as related to diapause in others species, but the expression pattern was not 

conserved. These genes were divided in five groups: related to cellular detoxification, 

cuticle and cytoskeleton, lipids and steroids metabolism, cell cycle and other genes 

related to diapause.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introdução  

 

1.1 A diapausa nos Insetos 

Dormência é um termo genérico para o estado de supressão do desenvolvimento, 

e pode ser classificada em dois tipos: (1) quiescência que é uma resposta imediata a um 

fator ambiental limitante; e (2) diapausa que é uma via alternativa ao desenvolvimento 

direto, seu começo geralmente antecede uma condição adversa e o final não 

necessariamente coincide com o fim da adversidade. O estado de dormência é 

adaptativo e geralmente acompanhado por redução no metabolismo (Kostál 2006). 

O termo diapausa se refere a alterações fisiológicas e comportamentais nos 

organismos (Fielenbach & Antebi 2008), podendo compreender: (1) parada no 

desenvolvimento ativo; (2) dormência reprodutiva; (3) redução na taxa de metabolismo; 

ou (4) a combinação de todos (Emerson et al. 2009). Essas alterações ocorrem em 

resposta a estímulos ambientais que anunciam mudanças sazonais, tais como: restrição 

alimentar, estresse, mudanças no fotoperíodo ou temperatura (Tauber et al. 1986).  

A diapausa é um fenômeno amplamente presente nos artrópodes e possibilita 

que esses organismos sobrevivam durante estações frias e secas. Este processo é 

considerado como um fator importante para o sucesso evolutivo da Classe Insecta 

(Denlinger 2002).  

Nos insetos a diapausa pode ocorrer nas diversas fases do ciclo de vida: embrião, 

larva, pupa, adulto farato e adulto (Denlinger 2002). Nos estágios iniciais do ciclo de 

vida ela é denominada de “diapausa do desenvolvimento” e no adulto de “diapausa 

reprodutiva” (Wolschin & Gadau 2009). No entanto, em uma mesma espécie, ela é 

restrita a um desses estágios (Denlinger 2002). 

Kostál (2006) divide a diapausa em três fases eco-fisiológicas: pré-diapausa, 

diapausa e pós-diapausa. Cada fase é regulada pela interação entre fatores endógenos e 

exógenos.  

Pré-diapausa: nesta fase os indivíduos ainda estão em desenvolvimento, mas 

em resposta a um estímulo do ambiente eles se tornam destinados a entrar em diapausa. 

O estímulo que induz a diapausa é percebido durante um período específico de 

sensibilidade que é determinado geneticamente (Kostál 2006).  

A variação no fotoperíodo é o estímulo natural melhor compreendido (Kostál 

2006). É um marcador sazonal em zonas temperadas, mas de efeito reduzido nos 



trópicos (Denlinger 1986). Os padrões de temperatura, chuva e fotoperíodo descritos 

para a área tropical não são forças limitantes, comparáveis ao inverno nas zonas 

temperadas, para retardar o desenvolvimento de insetos. Na região tropical mudanças na 

qualidade do alimento podem servir como um estímulo para indução da diapausa 

(Denlinger 1986). 

As mudanças no fotoperíodo têm sido relacionadas com a diapausa em diferentes 

espécies de Lepidoptera (Xia et al. 2012; Wang et al. 2012; Lu et al. 2013; Zhang et al. 

2013) e Diptera (Emerson et al. 2010; Poelchau et al. 2011; Vesala et al. 2012; Meuti et 

al. 2015). Por outro lado, para espécies de abelhas como  Osmia bicornis (Hymenoptera) 

o fotoperíodo não parece ser o estímulo envolvido no início da diapausa, pois o 

desenvolvimento dos indivíduos (da fase de ovo até a fase adulta) ocorre em um ninho 

selado e em completa escuridão (Wasielewski et al. 2013), mesma situação de 

desenvolvimento que os indivíduos de Tetrapedia diversipes (Hymenoptera) (Alves-dos-

Santos et al. 2002).  

Nesta fase de pré-diapausa, pode ocorrer o sequestro de reservas adicionais de 

gordura, deposição de camadas extras de hidrocarbonetos para impermeabilização da 

cutícula ou a síntese de proteínas que permanecem presentes na hemolinfa durante a 

diapausa (Denlinger 2002). Esta fase é de intensa alimentação e acúmulo de reservas 

(Kostál 2006).  

Os indivíduos que entram ou não em diapausa estocam reservas dos mesmos 

grupos: lipídeos, carboidratos, aminoácidos, vitaminas e minerais. Mas na fase de pré-

diapausa os triacilgliceróis são a principal reserva estocada, geralmente constituem de 

80-95% do conteúdo total de lipídeos (Hahn & Denlinger 2011). A composição de 

ácidos graxos dos triacilgliceróis pode então diferir qualitativa e quantitativamente entre 

os indivíduos que entrarão ou não em diapausa, e esta composição é altamente 

influenciada pela composição de ácidos graxos na dieta do inseto. Os indivíduos que 

entram em diapausa contêm uma reserva com mais ácidos graxos insaturados, enquanto 

indivíduos que não entram possuem mais ácidos graxos saturados (Hahn & Denlinger 

2011). 

As reservas de glicogênio são convertidas em glicose e trealose, que são 

transportadas para os tecidos e servem como combustíveis para o catabolismo, elas 

também são metabolizadas para produzir moléculas crioprotetoras que têm como base 

açúcares ou álcool derivado do açúcar. Glicerol e sorbitol são as moléculas 

crioprotetoras mais comuns nos insetos (revisto por Hahn & Denlinger, 2011). 



Todos estes eventos que ocorrem durante a pré-diapausa refletem no padrão de 

expressão de genes específicos relacionados à diapausa (Denlinger 2002). 

Diapausa: esta fase se inicia quando o desenvolvimento direto cessa seguido 

pela supressão metabólica. Mas, em larvas de vida livre e adultos, que podem se mover, 

a supressão metabólica é menos profunda e os indivíduos podem continuar ingerindo 

alimento e estocando energia durante este período (Kostál 2006). O início da diapausa 

pode ocorrer em diferentes períodos do ano e em diferentes indivíduos de uma mesma 

população, então cada indivíduo mantém a diapausa por tempo diferente. Mudanças 

específicas no ambiente estimula a diminuição na intensidade da diapausa e sincroniza 

os indivíduos de uma mesma população. No fim desta fase, é restabelecido o estado 

fisiológico em que o desenvolvimento direto pode ser retomado (Kostál 2006). 

Pós-diapausa: embora as condições biológicas para o desenvolvimento direto já 

estejam restabelecidas, as condições ambientais ainda não. Sendo assim, os indivíduos 

permanecem em um estado de quiescência (Kostál 2006). Os insetos nesta fase parecem 

fisiologicamente idênticos aos indivíduos em diapausa, eles não apresentam mudanças 

perceptíveis no desenvolvimento, no entanto, a expressão gênica entre estas duas fases é 

distinta (Denlinger 2002; Poelchau et al. 2013c; Yocum et al. 2015). 

 

1.2 Mecanismos moleculares da diapausa 

O início e a progressão da diapausa são mediados por mecanismos moleculares 

como: diferença na expressão de genes, eventos pós-transcricionais, modificações pós-

traducionais das proteínas e localização de proteínas em regiões específicas dentro das 

células. Identificar as mudanças nesse processo, a sua conservação evolutiva e o seu 

compartilhamento entre os organismos são questões centrais nos estudos sobre diapausa 

(MacRae 2010). 

Sabe-se que durante este período não há apenas o silenciamento de genes. 

Alguns são unicamente expressos nesta fase, outros são expressos apenas na fase inicial 

ou na fase tardia, e outros são expressos com interrupções durante a diapausa. Estas 

diferenças refletem a complexidade e dinamismo desta fase do desenvolvimento 

(Denlinger 2002). 

Vários mecanismos endócrinos regulam a diapausa, mas precisamente qual 

hormônio está envolvido depende da espécie e do estágio do desenvolvimento em que 

ela ocorre. Em Bombyx mori (Lepidoptera) a diapausa embrionária é induzida pela ação 

do hormônio da diapausa (um neuropeptídeo liberado do gânglio subesofágico da fêmea 



parental) e é mantida pela elevada quantidade de ecdisteroides (revisado por Denlinger, 

2002). O mesmo acontece durante a diapausa da larva farato de primeiro ínstar em 

Lymantria dispar (Lepidoptera), enquanto há uma alta concentração de ecdisteroides, a 

diapausa persiste e uma redução destes hormônios é necessária para o término da 

diapausa (Denlinger & Lee 1997). 

A função central de ecdisteroides na diapausa de larvas e pupas sugere que os 

genes associados a esses hormônios podem ser críticos na regulação desse processo. Ao 

contrário da diapausa no embrião, durante as fases de larva e pupa, há uma falha da 

glândula protorácica em sintetizar ecdisteroides necessários para promover o 

desenvolvimento (Denlinger 2002).  A falha na glândula protorácica em liberar ecdisona 

(um hormônio esteroide) impede que a larva passe pelo processo de muda para o 

próximo ínstar, permanecendo no estágio de diapausa (Denlinger & Armbruster 2014). 

A maioria dos casos de diapausa no adulto pode ser atribuída à ausência de 

hormônio juvenil (HJ). O HJ é produzido pela corpora allata (glândula endócrina) dos 

insetos e atua juntamente com ecdisteroides na regulação da muda, metamorfose e 

reprodução nos insetos (Denlinger & Armbruster 2014). O bloqueio da produção deste 

hormônio resulta na interrupção da maturação dos ovos, em glândulas acessórias 

atrofiadas, na degeneração dos músculos de voo e na parada da atividade de 

acasalamento. A ativação dessa glândula ocorre no término da diapausa (Denlinger 

2002).  

Em alguns casos há evidência de efeito materno na regulação da diapausa. A 

parada do desenvolvimento na fase embrionária é a forma mais comum (Denlinger 

1998). Em B. mori, anteriormente mencionado, a diapausa do embrião é determinada 

pela liberação de hormônio da diapausa pela mãe. Outros efeitos maternos são menos 

diretos e podem determinar a capacidade da larva ou da pupa da próxima geração entrar 

em diapausa, como acontece em algumas espécies de Hymenoptera e Diptera (revisado 

por Denlinger, 2002). As sinalizações hormonais, que ocorrem nos diferentes tipos de 

diapausa, são responsáveis pelos padrões de expressão gênica únicos observados 

durante esse processo (Denlinger 2002). 

As proteínas heat shock (HSPs) estão envolvidas com os diferentes tipos de 

diapausa, desde a dormência de bactérias e fungos à hibernação de mamíferos. Isso 

sugere que há mecanismos conservados que contribuem para a parada do 

desenvolvimento (Denlinger 2002). A função dessas proteínas ainda não está bem 

compreendida. Sabe-se que são chaperonas, cuja função é manter a integridade 



estrutural de proteínas durante a dormência ou contribuir com a parada do ciclo celular 

(Denlinger 2002). Devido à presença de HSPs nos diferentes tipos de diapausa, muitos 

estudos sobre expressão gênica focaram nestas proteínas (Rinehart et al. 2000; Yocum 

2001; Denlinger 2002; Yocum et al. 2006, 2005; Tachibana et al. 2005; Robich et al. 

2007; Wolschin & Gadau 2009; Zhang & Denlinger 2010; Aruda et al. 2011; Gong et 

al. 2013; Lu et al. 2013). 

 Embora estas proteínas estejam presentes em diferentes organismos, não há um 

padrão conservado na expressão dos genes que as codificam. Por exemplo, sabe-se que 

a expressão do gene da proteína heat shock HSP90 diminui durante a diapausa na pupa 

de Sarcophaga crassipalpis (Diptera) (Rinehart & Denlinger 2000), na larva da vespa 

Nasonia vitripennis (Wolschin & Gadau 2009) e na pupa de Helicoverpa zea 

(Lepidoptera) (Zhang & Denlinger 2010), no entanto, verificou-se um aumento na sua 

expressão durante a diapausa da abelha solitária Megachile rotundata (Yocum et al. 

2005) e na pupa de Delia antiqua (Diptera) (Chen et al. 2005). A expressão de Hsp70 

foi alta durante a diapausa em S. crassipalpis (Rinehart et al. 2000), em M. rotundata 

(Yocum et al. 2005) e na diapausa reprodutiva de Leptinotarsa decemlineata 

(Coleoptera) (Yocum 2001), mas não houve alteração da expressão deste gene na 

diapausa do adulto em Culex pipiens (Diptera) (Rinehart et al. 2006), de Drosophila 

triauria (Goto et al. 1998), na larva de Lucilia sericata (Diptera) (Tachibana et al. 

2005) e na pupa de H. zea (Zhang & Denlinger 2010). O gene Hsp23 teve sua expressão 

aumentada em S. crassipalpis (Yocum et al. 1998) e em Calliphora vicina (Diptera) 

(Fremdt et al. 2014), mas não houve alteração em L. sericata (Tachibana et al. 2005). 

Além das proteínas heat shock, a via de sinalização da insulina, mais conhecida 

por regular o metabolismo de carboidrato e gordura em mamíferos, é altamente 

conservada e uma candidata promissora como reguladora das reservas energéticas 

durante a diapausa dos insetos (Hahn & Denlinger 2011). Mutações nesta via estão 

envolvidas com a formação da larva dauer (estágio em diapausa) de Caenorhabditis 

elegans (Rhabditida) (Kimura et al. 1997). A formação de larvas dauer ocorre quando 

há condições adversas induzindo a entrada em diapausa (Fielenbach & Antebi 2008).  

Esta via também está envolvida com o controle da diapausa no adulto de C. pipiens 

(Sim & Denlinger 2008). 

Vários genes foram identificados como diferencialmente expressos em estudos 

de diapausa em diferentes grupos animais e estão envolvidos com o metabolismo 

energético (Ragland et al. 2010; Bao & Xu 2011; Pavlides et al. 2011), metabolismo de 



lipídeos (Ragland et al. 2010; Bao & Xu 2011; Reynolds et al. 2012; Poelchau et al. 

2013b; 2013c), resposta ao estresse (Robich et al. 2007; Bao & Xu 2011; Poelchau et al. 

2011, 2013a; Zhang et al. 2013), vias de sinalização (Bao & Xu 2011; Yocum et al. 

2015), citoesqueleto (Kim et al. 2006; Robich et al. 2007; Emerson et al. 2010; Bryon et 

al. 2013), ciclo celular (Bao & Xu 2011; Yocum et al. 2015), formação de cutícula 

(Emerson et al. 2010; Zhang et al. 2013; Poelchau et al. 2013b), metabolismo de 

hormônios (Bao & Xu 2011; Poelchau et al. 2011, 2013c) e elementos transponíveis 

(Robich et al. 2007; Pavlides et al. 2011). 

Recentemente, em um estudo sobre a diapausa em Aedes albopictus (Diptera) 

utilizando sequenciamento de nova geração (RNA-Seq), o gene antígeno nuclear de 

proliferação celular (pcna) e o phosphoenolpyruvate carboxykinase (pepck) foram 

sugeridos como parte de um toolkit genético da diapausa entre diferentes espécies e 

estágios. Ambos encontraram-se super expressos na pré-diapausa em Ae. albopictus e já 

haviam sido relacionados com a diapausa em outros organismos (Poelchau et al. 

2013b). 

 

1.3 Diapausa e suas aplicações 

Estudos sobre diapausa abordam tanto questões básicas sobre a adaptação dos 

organismos às heterogeneidades do ambiente, quanto questões mais aplicadas como 

antecipar respostas biológicas em relação ao contínuo aquecimento global (Poelchau et 

al. 2013c). 

O entendimento detalhado do mecanismo da diapausa pode trazer inúmeras 

contribuições para: (1) identificação de biomarcadores, pois sabe-se que insetos em 

diapausa são mais resistentes aos pesticidas, portanto saber quando uma espécie entra 

em diapausa pode contribuir para a aplicação efetiva de pesticidas (Denlinger 2008); (2) 

manipulação do desenvolvimento de insetos polinizadores para obtenção de adultos na 

época das floradas de interesse econômico, por exemplo (Denlinger 2008): (3) 

desenvolvimento de drogas para bloquear transmissões de doenças virais, pois em 

insetos, durante esta fase, a replicação viral é interrompida, o que sugere a presença de 

um mecanismo molecular atuante (Denlinger 2008); (4) incrementar o conhecimento 

sobre o processo de envelhecimento, pois insetos em diapausa podem viver dez vezes 

mais que aqueles que não passam por esta fase (Denlinger 2008); (5) desenvolvimento 

de novos fármacos, pois muitos genes de defesa são altamente expressos durante a 

diapausa para evitar infecções. Os alloferons (peptídeos antimicrobianos), por exemplo, 



foram isolados da larva em diapausa de C. vicina e mostraram atividades antiviral e 

antitumoral em camundongos (Chernysh et al. 2002); (6) entender questões básicas 

relacionadas ao estoque e utilização de energia, pois muitos insetos acumulam gordura 

na pré-diapausa e entender como esta mudança fisiológica ocorre pode contribuir para a 

saúde humana (ex. obesidade e diabetes) (Hahn & Denlinger 2011); e (7) 

desenvolvimento de estratégias de armazenamento de tecidos para transplantes de 

órgãos humanos, pois a capacidade de diminuir o metabolismo é uma característica 

impressionante que ocorre durante a diapausa (Hahn & Denlinger 2011). 

 

1.4 Tetrapedia diversipes e a diapausa 

 Os gêneros Tetrapedia e Coelioxoides compreendem abelhas solitárias e juntos 

compõem a tribo Tetrapediini (Michener 2007). As espécies T. diversipes (Figura 1) e 

Coelioxoides waltheriae já foram amplamente estudadas em relação ao 

desenvolvimento e comportamento de nidificação (Alves-dos-Santos et al. 2002). 

Naturalmente, T. diversipes nidifica em cavidades de troncos previamente utilizados por 

besouros, podendo também nidificar em ninhos-armadilha. Os ninhos consistem de 

células separadas umas das outras por uma camada de grãos finos de areia misturados a 

óleo, e uma massa de pólen misturada a óleo ocupando toda a célula, sendo o ovo 

colocado no alimento. O desenvolvimento de T. diversipes consiste de cinco ínstares 

larvais, pupa e adulto (Alves-dos-Santos et al. 2002). 

 
Figura 1: Indivíduo adulto de Tetrapedia diversipes recém-emergido (Foto por Natália Araujo). 

 

 Cada ninho é construído por uma única fêmea e pode ser constituído por um 

número diferente de células, variando de uma a sete. É comum o reuso dos ninhos 

1 cm 



antigos pelas gerações subsequentes, a nova fêmea limpa o orifício removendo as fezes 

antigas e o material arenoso e começa a construção do novo ninho. Ocasionalmente 

foram observados ninhos abandonados antes de estarem completos (quando a fêmea 

morre durante o forrageamento, por exemplo), nestes casos eles foram ocupados por 

outra fêmea alguns dias depois. Nestas ocasiões, em um mesmo ninho, há imaturos em 

duas fases sequenciais de desenvolvimento, provenientes de duas fêmeas distintas 

(Alves-dos-Santos et al. 2002). 

 A espécie T. diversipes é um modelo interessante para se estudar o fenômeno da 

diapausa, pois apresenta duas gerações anuais (bivoltina) sendo que uma entra em 

diapausa e a outra não. Os indivíduos que nascem na primeira geração (ninhos fundados 

na primavera), e não entram em diapausa, têm o desenvolvimento mais acelerado em 

relação aos indivíduos da segunda geração (ninhos fundados no final do verão e no 

outono), que entram em diapausa. Foi observado que o tempo de desenvolvimento em 

T. diversipes varia de 21 a 366 dias. Essa grande variação no tempo indica um período 

de diapausa principalmente para os indivíduos de ninhos fundados no final do verão e 

no outono (Cordeiro 2009). Nos meses mais frios e secos (junho a agosto) o 

desenvolvimento cessa na fase de larva madura (estágio larval que precede a formação 

da pupa, também chamado 5º ínstar larval) (Figura 2).  

 

 
Figura 2: Larva no 5° ínstar de Tetrapedia diversipes (Foto por Natália Araujo). 

 

A maioria dos trabalhos focando o fenômeno da diapausa em insetos analisou a 

expressão de genes em espécies de clima temperado, e mantidas sob condições de 

1 cm 



laboratório. Tetrapedia diversipes é uma espécie tropical que possui dois modos de 

desenvolvimento ao longo do ano, o que permite analisar o perfil de expressão de genes 

de amostras coletadas diretamente na natureza, sem a necessidade de manipulação das 

condições externas para indução da diapausa. O padrão de expressão gênica dessa 

espécie será importante para estudos comparativos com outras espécies de insetos que 

também entram em diapausa. Ainda, poderá fornecer evidências evolutivas sobre as vias 

metabólicas e redes de interação gênica conservadas, ou não, entre organismos 

filogeneticamente mais relacionados, como outros Hymenoptera.  

 

2. Conclusão 

Este trabalho foi o primeiro a gerar informações sobre os mecanismos 

moleculares envolvidos na diapausa em T. diversipes, além de ser um dos poucos 

trabalhos em que indivíduos, de uma espécie tropical, em condições naturais foram 

utilizados para essa abordagem. Foi possível notar a expressão diferencial entre larvas 

de T. diversipes em não diapausa e diapausa. No entanto, poucos genes foram anotados, 

isso se deve à ausência de um genoma de referência de um organismo filogeneticamente 

próximo. Para otimizar os resultados e descrever um cenário mais completo sobre a 

diapausa em T. diversipes, um genoma de referência desta espécie será gerado em 

continuação a esse estudo. Um genoma de referência da mesma espécie contribuirá para 

melhor montagem dos transcritos e consequentemente melhor anotação dos mesmos 

com bancos de dados. 

Os genes que foram anotados estão principalmente relacionados ao metabolismo 

de esteróis, lipídeos, citoesqueleto, cutícula e ciclo celular. Os genes não identificados 

podem ser genes novos que são interessantes não apenas para entender a diapausa, mas 

também os mecanismos moleculares fundamentais conservados entre diferentes grupos 

e assim contribuir com questões mais amplas sobre obesidade, envelhecimento e 

estudos farmacológicos como sugerido por Denlinger em 2008. 
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