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LEVANTAMENTO DAS PLANTAS MEDICINAIS ENCONTRADAS NO 

CAMPUS DA FACULDADE SÃO LUCAS- PORTO VELHO – RO 
 

Autor(es): Ana Cristina Corrêa de Araújo Ramos, Maria Josimar Batista de 
Araújo, Leiliane Ferreira Feitosa, Suellen Monteiro de Araújo 
 
Resumo: A diversidade de plantas em nossos quintais e em nossas florestas, 
ainda é pouco conhecida, principalmente quando se refere às plantas de uso 
medicinal. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das plantas 
medicinais encontradas no Campus da Faculdade São Lucas em Porto Velho-
RO. Todo material botânico coletado passou pelas técnicas usuais de 
taxonomia, foram coletados apenas plantas com indicação medicinal e de 
conhecimento do mateiro identificadas pelo nome popular. Após esse processo 
foi consultadas literatura especializada com o objetivo de identificação das 
espécies, uso medicinal e parte da planta utilizada, sendo elaborada uma 
tabela contendo todas as informações pesquisadas para todas as espécies. 
Como resultado foi obtido um total de 74 espécies, distribuídos em 40 famílias, 
destas 11 foram mais representativas. A família com maior número de espécies 
foi Malvaceae com 13% e cinco espécies: Gossypium hirsutum L., Theobroma 
cacao L., Theobroma grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) K. Schum. Hibiscus rosa-
sinesis L e Malva sylvestris L. Seguida das famílias: Anacardiaceae, Myrtaceae 
e Meliaceae cada uma com quatro espécies e 10%. Com uma 
representatividade de 8% e três espécie verificou-se as famílias: Arecaceae, 
Euphorbiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Piperaceae, Rubiaceae e Solanaceae. 
Foram representados graficamente: à parte da planta mais utilizada que 
resultou com um demonstrativo de 25% e 11 indicações para a folha, seguido 
pela raiz, fruto e casca, sementes e outras partes apresentando 18%, 16%, 
14% e 11% respectivamente. Em relação à indicação terapêutica verificou-se 
que as mais indicadas foram: cicatrizante, febre, purgativa, reumatismo e 
herpes apresentando 9%, 7% são indicadas para tratamento de vermes, 
fígado, diabete e como anti-inflamatório e 4% para asma, bronquite, tosse e 
gripe. O presente trabalho deixa claro que o levantamento apresenta um 
potencial para estudos de origem vegetal relacionado ao uso medicinal das 
plantas medicinais existentes no Campus da Faculdade São Lucas. 
 
Dados de publicação 
Resumo apresentado no VI Simpósio Iberoamericano de Plantas 
Medicinais, realizado em Ponta Grossa, PR no período de 13 a 15 de Junho 
de 2012. 

INVENTÁRIO DAS PESQUISAS COM PLANTAS MEDICINAIS 

REALIZADAS EM CINCO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA – 

RO 
 

Autor(es): Ana Cristina Corrêa de Araújo Ramos, Maria Josimar Batista de 
Araújo, Leiliane Ferreira Feitosa³, Suellen Monteiro de Araújo 
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Resumo: A etnobotânica é designada como a ciência que estuda e interpreta a 
história e a relação das plantas com o homem. Possibilitando o conhecimento 
de sua sociedade e suas culturas criando subsídios para a recuperação de 
suas histórias. O estado de Rondônia caracteriza-se pela grande imigração 
iniciada desde os adventos da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré 
na década de 70 até os dias atuais com a construção das Hidroelétricas do 
Madeira, apresentando uma grande miscigenação. O objetivo deste trabalho foi 
concentrar o conjunto de informações sobre pesquisas realizadas com plantas 
medicinais no estado de Rondônia e elaborar um banco de dados neste 
assunto. Para a realização do trabalho foram inventariados artigos científicos 
publicados por diversas revistas sobre levantamentos Etnobotânicos em cinco 
municípios: Ariquemes, Buritis, Cujubim, Vilhena e Porto Velho. Com os dados 
obtidos foi elaborada uma planilha no programa excell, contendo informações 
do nome popular, nome científico, famílias botânicas e localidade. De acordo 
com as informações foi constatado um total de 334 espécimes distribuído em 
63 famílias, destas 13 famílias apresentaram maior quantidade em numero de 
espécies, sendo as mais representativas: Laminaceae com 45 espécies, 
Asteraceae com 24, Rutaceae com 16, Myrtaceae e Euphorbiaceae com 13 
espécies. Na pesquisa realizada no município de Cujubim foi obtido um numero 
bem representativo de espécimes 111, dos quais foram identificadas 85 
espécies, distribuídas em 43 famílias botânicas. Foi verificado que treze 
espécies foram comuns para os Cinco municípios: Arrabidea chica (Bonpl) B. 
Verl, Aloe vera (L.) Burn. F., Momordica charantia L., Psidium guajava L., Citrus 
limon (L.) Burm.F.,Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, Anacardium occidentale 
L.,Mangifera indica L., Gossypium hirsutum L., Malpighia glabra L., Phyllanthus 
niruri L., Zingiber officinale Roscoe e Costus spicatus (Jack)SW. Este trabalho 
fornecerá subsidio para estudos fitoquímicos e farmacológicos principalmente 
para o estado de Rondônia. 

 
Dados de publicação 
Resumo apresentado no VI Simpósio Iberoamericano de Plantas 
Medicinais, realizado em Ponta Grossa, PR no período de 13 a 15 de Junho 
de 2012 

 

PLANTAS MEDICINAIS INCORPORADAS NO ACERVO DO HERBÁRIO 

DR. ARY TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO - HFSL – FACULDADE SÃO 

LUCAS – PORTO VELHO – RO 
 

Autor(es): Ana Cristina Corrêa de Araújo Ramos, Maria Josimar Batista de 

Araújo, Leiliane Ferreira Feitosa, Suellen Monteiro de Araújo, Lilian Maçaneiro 
 
Resumo: A utilização das plantas com fins medicinais é tão antiga quanto à 
própria história da humanidade. Este trabalho objetivou realizar o levantamento 
das plantas apontadas como medicinais incorporadas no acervo do herbário 
Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro, localizado na Faculdade São Lucas no 
município de Porto Velho – RO. Para o desenvolvimento do trabalho foi 
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realizada uma pesquisa bibliográfica relacionando-se as famílias botânicas 
ditas medicinais, sendo averiguada a existência destas no acervo, em seguida 
foi elaborada uma tabela contendo o nome das famílias e das espécies 
incorporadas adicionando-se informações bibliográficas a respeito da parte da 
planta utilizada e a indicação terapêutica. Como resultado constatou-se um 
total de 81 espécies de uso medicinal distribuídas em 39 famílias. Dentre as 
famílias as mais representativas foram: Moraceae com 19%, Fabaceae com 
16%, Euporbiaceae com 12% Caesalpiniaceae com 10%, Apocynaceae e 
Laminaceae com 9% e Melastomataceae, Rubiaceae e Piperaceae com 6%. 
Na família Moraceae dois gêneros se destacaram: Ficus com seis espécies: 
Ficus paraensis Miq., Ficus krukovii Standl.,Ficus máxima Miller, Ficus albert-
smithii Standl., Ficus subapiculata (Miq.) Miq, Ficus mathewsii ( Miq.) Miq., e o 
gênero Brosimum com cinco espécies: Brosimum guianense (Aubl.) Huber, 
Brosimum uteli Pittier, Brosimum parinarioides Ducke, Brosimum rubescens 
Taub. e  Brosimum potabile Ducke. Em relação à parte da planta utilizada 
apresentando maior representatividade destacou-se as folhas com 35%, casca 
e fruto (16%),raiz (13%), látex(10%), sementes e flor (5%). A indicação 
terapêutica relacionada foi: cólicas com 19%, anti-inflamatório (19%), afecções 
da pele (19%), purgante 14%, anti-hemorragica 10%, diurético 10% e 
cicatrizantes com 9%. Esta pesquisa fornecerá subsidio para estudos 
fitoquímicos e farmacológicos para a região, visto que as coleções depositadas 
em herbários refletem a diversidade uma determinada região, além de 
conservarem o registro de um determinado táxon em uma localidade 
geográfica, servindo como meio de comprovação de sua existência.  

 
Dados de publicação 
Resumo apresentado no VI Simpósio Iberoamericano de Plantas 
Medicinais, realizado em Ponta Grossa, PR no período de 13 a 15 de Junho 
de 2012.   

HERBÁRIO Dr. ARY TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO – HFSL 

FAULDADE SÃO LUCAS PORTO VELHO/RO 
 

Autor(es): Ana Cristina Corrêa de Araújo Ramos, Maria Josimar Batista de 
Araújo 
 
Resumo: O herbário é uma coleção dinâmica de plantas secas prensadas de 
onde se está constantemente a extrair, utilizar e a adicionar informação sobre 
cada uma das populações e/ou espécies conhecidas, e sobre novas espécies 
de plantas. O Herbário HFSL foi o primeiro herbário do Estado de Rondônia, 
estará completando 10 anos de existência em Outubro de 2012. Faz parte do 
mesmo uma coleção de frutos e sementes (Carpoteca) e a Coleção Micológica. 
É cadastrado pela Rede Brasileira de Herbários (Sociedade Botânica do Brasil) 
e esta indexado sob o acrônio HFSL pelo Index Herbariorum (The New York 
Botanical) desde 2008. Os dados do Herbário HFSL estão informatizados 
através do Programa BRAHMS (Botanical Research And Herbarium 
Management System). Com parcerias e convênios através do INPA/ Manaus, 
participando do PPBio e Projeto REFLORA, INCT- rede species Link/ CRIA e 



  

18 
 

 

New York Botanical Garden - Projeto Resgate e integração de dados botânicos 
para a conservação do Sudoeste da Amazônia – RO/AC/Bolívia/ Peru e NY. 
Com o método taxonomico sobre a Identificação, Nomenclatura (especificar um 
nome para essa planta), Classificação (parentes mais próximos e o seu 
agrupamento), Distribuição (passada e presente), Ecologia (tipo(s) de habitat), 
as quais são respondidas em parte por uma etiqueta de cada exemplar 
representando a flora da região. Herbário HFSL possui atualmente 6844 
espécimes, distribuídos em 194 famílias.  A família mais representativa é 
melastomataceae com 430 espécimes, e o gênero Miconia o mais destacado 
apresentando 129 espécimes. A maioria dos espécimes é de coletas realizadas 
no Estado de Rondônia com 61%, entre materiais recebidos como doação e 
coletas de trabalhos de graduação. O herbário realiza permutas e empréstimos 
de espécimes com instituições de pesquisa. Devido à sua grande importância 
no contexto da botânica nacional e internacional, tem fornecido subsídios para 
a pesquisa da biodiversidade em todo Brasil. 
 
Dados de publicação 
Resumo apresentado na CONFERÊNCIA INTERNACIONAL: O INCT 
HERBÁRIO VIRTUAL DA FLORA E DOS FUNGOS – INFRAESTRUTURTAS 
PARA BIODIVERSIDADE no período de 14 a 22 de Setembro de 2012, em 
Recife – PE 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DO EXTRATO VEGETAL DE 
Arrabidaea chica (HUMB e BONPL) CONTRA A DISSEMINAÇÃO DE 

Candida albicans 
 
Autor(es): Maria Luiza Balbino Silva, Guilherme Carvalho Fernandes de 
Souza, Olívia Bezerra da Silva, Ana Cristina Ramos de Souza, Camila Maciel 
de Sousa 
 
Introdução: A ocorrência de infecções fúngicas humanas vem apresentando 
um aumento expressivo. A Candida albicans é muito frequente, vivendo como 
comensal do trato gastrintestinal e genito-urinário. Conhecida popularmente 
como crajiru, a espécie Arrabidaea chica (HUMB e BONPL) é amplamente 
utilizada na medicina caseira, principalmente na região Amazônica, como anti-
inflamatório, antimicrobiano e, principalmente, como antifúngico, no tratamento 
de dermatoses, impigens, entre outros. Para verificar a real atividade da 
Arrabidaea chica (HUMB e BONPL), o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar experimentalmente, a atividade antifúngica in vitro do extrato vegetal de 
crajiru sobre a cepa de C. albicans. Materiais e Métodos: As folhas da espécie 
vegetal em estudo foram coletadas, identificadas e registradas no Herbário Dr. 
Ary Tupinambá Penna Pinheiro, Faculdade São Lucas. No Laboratório de 
Fitoquímica a amostra foi submetida aos processos de secagem; trituração e 
diluição em etanol; filtração e, determinação da concentração do extrato 
etanólico bruto. No ensaio microbiológico foi empregada suspensão padrão da 
cepa de C. albicans (ATCC 10.231). Para a propagação, a cepa foi suspendida 
em 3 ml de caldo BHI e incubada a 37ºC. Após 24 horas de incubação, 1 ml da 
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suspensão da levedura foi diluída em solução fisiológica e padronizada até 
obter-se uma suspensão cuja turvação foi comparada ao tubo de 0,5 na escala 
padrão de MacFarland. Para o plaqueamento, a suspensão de C. albicans foi 
semeada por toda a superfície da placa de Petri contendo meio Agar Saboraud. 
Para o teste, discos de papel de filtro esterilizados foram impregnados com o 
extrato de crajiru nas concentrações: 564; 282; 141; 70,5; 28,2; 14,1; 7,05; 3,52 
e 1,76 mg/ml - controle positivo (cetoconazol a 50µL) e negativo (solvente 
etanol a 5%). Discussão dos resultados: No presente estudo, nenhuma das 
concentrações testadas do extrato de Arrabidaea chica (HUMB e BONPL) foi 
capaz de inibir a disseminação de Candida albicans. Muitos autores propõem a 
inibição do crescimento da levedura com concentrações elevadas do extrato 
vegetal, mas não testam a toxicidade do mesmo. Conclusão: Na região 
Amazônica, muitas espécies vegetais são amplamente utilizadas com 
finalidades terapêuticas na cultura popular, entretanto, poucos trabalhos 
comprovam a eficácia e não toxicidade das amostras analisadas. 
 
Dados de publicação 
Resumo apresentado no III Simpósio Internacional de Plantas Medicinais e 
Nutracêuticas (3ISMNP) e na III Conferência do Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia de Frutos tropicais, no período de 14 a 19 de Outubro 
de 2012, Sergipe – Aracaju 

 

DIVERSIDADE DE AGARICOMYCETES (BASIDIOMYCOTA) DA 

RESERVA EXTRATIVISTA DE CUNIÃ DE PORTO VELHO, RONDÔNIA, 

BRASIL 
 

Autor(es): Flávio Igor de Souza Matos, Carla Ribeiro F. Zanin, Aline  Christina 
Gomes Silva, Ana Cristina Ramos de Souza. 

 
Resumo: Os fungos são organismos responsáveis por diversas funções 
ambientais, desenvolvem um papel particularmente importante pela sua 
capacidade de degradação de madeira nos diferentes ecossistemas. O objetivo 
deste trabalho é contribuir para o conhecimento sobre a diversidade de fungos 
Agaricomycetes em Porto Velho, Rondônia. Foram realizadas coletas em uma 
área de Floresta Amazônica (Reserva Extrativista do Lago do Cuniã - RESEX 
Cuniã) no período de novembro de 2011 a abril de 2012. Os basidiomas 
encontrados foram coletados manualmente com auxílio de faca, 
acondicionados em sacos de papel e secados em estufa. Os basidiomas foram 
analisados macro e microscopicamente; a identificação baseou-se em 
bibliografia recomendada e a nomenclatura, nas bases de dados CBS e CABI. 
Para a área de estudo, os seguintes novos registros foram identificados: 
Auricularia auricula-judae, Auricularia polytricha (Auriculariaceae), Geastrum 
saccatum (Geastraceae), Gloeophyllum striatum (Gloeophyllaceae), 
Cyclomyces iodinus, Fuscoporia gilva, Phellinus merrillii, Phylloporia chrysites 
(Hymenochaetaceae), Rigidoporus biokoensis (Meripilaceae), Coriolopsis 
caperata, C. floccosa, C. polyzona, Dichomitus cavernulosus, Earliella 
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scabrosa, Fomes fasciatus, Fomitopsis nivosa, Hexagonia hydnoides, 
Microporellus obovatus, Pycnoporus sanguineus, Trametes lactinea, T. 
modesta, Trichaptum biforme (Polyporaceae), Schizophyllum commune 
(Schizophyllaceae) e Stereum ostrea (Stereaceae). Agradecimentos: CNPq/ 
Faculdade São Lucas/ ICMBio. 

 

Dados de publicação 
Resumo apresentado no II Encontro Pernambucano de Micologia, Recife –PE. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DA COLEÇÃO MICOLÓGICA DO HERBÁRIO HFSL 

DA FACULDADE SÃO LUCAS, PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL. 
 

Autor(es): Carla Ribeiro F. Zanin, Flávio Igor de Souza Matos, Aline Christina 
Gomes_Silva, Ana Cristina Ramos de Souza. 
 
Resumo: Os herbários constituem fundamental banco de dados sobre a 
biodiversidade, que além de documentar a diversidade biológica do país, 
evidenciam a riqueza biológica da região onde se localiza. A implantação de 
uma coleção micológica na Amazônia brasileira é fundamental, pois esta 
inserida em uma área que detém uma grande biodiversidade e que estar 
constantemente ameaçada devido às alterações causadas pelo homem, o que 
tem causado a extinção de espécies que nunca foram estudadas. Este trabalho 
tem por finalidade a implantação da primeira coleção micológica no estado de 
Rondônia, no herbário HFSL, com o intuito de armazenar parte da riqueza da 
diversidade de fungos da Amazônia. A pesquisa foi baseada em dados da 
planilha existentes no acervo, que tiveram sua nomenclatura atualizada de 
acordo com banco de dados CABI e CBS e inserida na planilha BRAHMS. 
Todos os espécimes foram armazenados em envelopes, com etiquetas 
contendo número de registro, nome da espécie, número de coleta, local, data e 
coletor. A coleção micológica do Herbário HFSL atualmente conta com 593 
espécimes distribuídas em 11 famílias, 42 gêneros e 93 espécies. 
Polyporaceae é à família com maior número de gêneros e espécies (xx e xx, 
respectivamente), seguida por Hymenochateaceae (xx e xx) e 
Ganodermataceae (xx e xx), o que era esperado por apresentarem maior 
diversidade. Este acervo busca manter uma rica diversidade de fungos 
macroscópicos da região amazônica, já estando neste, espécimes depositados 
provenientes dos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rondônia, além de 
isotipos e espécimens que são novas ocorrências para a Amazônia brasileira, o 
que demonstra a sua importância para conservação da diversidade. 
Agradecimentos: Faculdade São Lucas  

 
Dados de publicação 
Resumo apresentado no II Encontro Pernambucano de Micologia, Recife –PE. 
3-5 de Outubro de 2012–Programa de Pós Graduação em Biologia de Fungos- 
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UFPE. 2011-Artigo publicado na REVISTA PESQUISA & CRIAÇÃO - Vol. 10 - 
Pag. 21 – 35.  
 

ANÁLISE QUANTITATIVA DO CAMPUS DA FACULDADE SÃO LUCAS, 

LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO 
 

Autor(es): Leonardo Almeida da SILVA; Fábio Renato de Oliveira MARQUES; 
Ana Cristina Ramos de Souza 
 
Resumo: A vegetação e o tratamento paisagístico podem contribuir para a 
revalorização dos espaços. Ao mesmo tempo, essa vegetação pode cooperar 
para a redução de níveis de poluição atmosférica. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar e quantificar as plantas encontradas no campus da Faculdade 
São Lucas, localizada no município de Porto Velho – RO. O levantamento foi 
realizado em áreas transitáveis totalizando seis hectares. As plantas foram 
identificadas como ornamentais e não ornamentais, através de bibliografia 
especializada. Foi inventariado todo material botânico existente, bem como a 
relação das características fenológicas, onde a maioria possui porte jovem, 
com boa condição fitossanitária de desenvolvimento, muitas se encontrando 
em plena floração. As plantas floridas foram coletadas, sendo em seguida 
prensada e colocada para desidratar em estufa de lâmpada por quatro dias. A 
identificação foi realizada no herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da 
Faculdade São Lucas, utilizando-se os métodos usuais de taxonomia. Como 
resultado foi obtido um total de 917 espécimes, distribuídas em 37 famílias. Em 
relação ao hábito, a maior representatividade foi das plantas de hábito 
subarbustivo e herbáceo, sendo constatado uma baixa diversidade arbórea, 
composta apenas por cinco famílias e cerca de 16 espécies. Do total de 
indivíduos encontrados 25 famílias são consideradas como ornamentais e 12 
famílias para a categoria de não ornamentais. A maior representatividade 
ornamental foi para as famílias Zingiberaceae, Heliconiaceae, Rubiaceae e 
Arecaceae, com as respectivas espécies: Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & 
R.M. Sm.(Colônia), Heliconia hirsuta L.f. (Heliconia), Ixorea coccínea L (Ixorea), 
e Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J. Dransf. (Palmeirinha). Em relação 
às plantas não ornamentais a grande maioria é vegetal de porte arbóreo. A 
pesquisa demonstrou que através de uma prática paisagística consciente 
poderemos contar com um ambiente mais urbano ao mesmo tempo agradável 
e eficiente, que respeite tanto o Homem como a Natureza. 
 

Dados de publicação 
Resumo apresentado no 61º CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 
realizado em MANAUS- AMAZONAS / 2010  

LEVANTAMENTO DAS MONOCOTILEDÔNEAS INCORPORADAS AO 

ACERVO DO HERBÁRIO DR.ARY TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO – 

HFSL – PORTO VELHO–RO 
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Autor(es): Leonardo Almeida da Silva; Fábio Renato de Oliveira Marques; 
Mathaus Joseph Bassani Goebel; Ana Cristina Ramos de Souza. 
 
Resumo: As Monocotiledôneas constituem um grupo de aproximadamente 52 
000 espécies, representando 22% de todas as angiospermas. Metade destas 
pertence a duas grandes famílias: Orchidaceae (34%) e Poaceae (17%). Em 
relação a estes percentuais várias pesquisas realizadas na região amazônica 
confirmam uma grande representatividade para ambas. O presente trabalho faz 
parte do projeto de levantamentos das principais famílias da região amazônica 
catalogadas no herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro HFSL, localizado 
na Faculdade São Lucas, Porto Velho, RO. Referindo-se as monocotiledôneas 
o trabalho teve como objetivo quantificar as famílias e os gêneros, bem como 
habito e local de coleta. As informações utilizadas para obtenção dos dados 
foram retiradas dos livros de registros. Os resultados demonstraram que 65% 
das monocotiledôneas incorporadas no herbário foram coletadas em Rondônia, 
19% no Amazonas, 9% em Roraima e 7% para as demais localidades. Em 
relação ao estado mais representativo as coletas foram realizadas em 14 
municípios dos quais 45% foram coletados em Porto Velho, 19% em Ji- 
Paraná, 9% em Candeias, 5% em Jacy- Paraná e 22% para as demais 
localidades. O herbário atualmente possui 5.742 espécimes registrados, sendo 
identificado como monocotiledôneas 266 espécimes, distribuídos em 21 
famílias. Em relação às famílias catalogadas, constatou-se uma 
representatividade de 27% para a Poaceae, 24% para a Cyperaceae, 7% 
Maranthaceae, 6% Zingiberaceae, 5% para as famílias Xyridadecea e 
Costaceae, 4% Heliconiaceae, restando 22% para as demais famílias com 
menor representatividade. Para as duas famílias mais freqüente foi constatado 
o registro dos gêneros Panicum e Cyperus, respectivamente. Os resultados 
confirmam o grande percentual para a família Poaceae entre as 
monocotiledôneas. Nesse trabalho foi constatado que embora na Floresta 
Amazônica encontre-se um número expressivo de espécies de orquídeas, 
curiosamente o levantamento indica que a representatividade da família 
Orchidaceae foi de apenas três espécimes catalogados no acervo do herbário. 
 
Dados de publicação 
Resumo apresentado no 61º CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 
realizado em MANAUS- AMAZONAS / 2010.  

LEVANTAMENTO DA FAMÍLIA MELASTOMATACEAE 

INCORPORADAS AO ACERVO DO HERBÁRIO DR.ARY TUPINAMBÁ 

PENNA PINHEIRO – HFSL – PORTO VELHO-RO 
 

Autor(es): Leonardo Almeida da Silva; Fábio Renato de Oliveira Marques; 
Mathaus Joseph Bassani Goebel; Ana Cristina Ramos de Souza. 

 
Resumo: A família Melastomataceae possui distribuição predominantemente 
pantropical incluindo cerca de 200 gêneros e 5000 espécies. Na flora brasileira 
constitui a sexta maior família de Angiospermas com 70 gêneros e mais de 
1000 espécies, que se distribuem desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, 
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estando presente em praticamente todas as formações vegetacionais. O 
presente trabalho faz parte do projeto de levantamentos das principais famílias 
da região amazônica catalogadas no herbário Dr.Ary Tupinambá Penna 
Pinheiro HFSL, tendo como objetivo quantificar os gêneros e espécies da 
referida família, bem como habito e local de coleta As informações utilizadas 
para obtenção dos dados foram retiradas dos livros de registros. Com os 
resultados obtidos constatou-se que 69% das Melastomataceae foram 
coletadas em Rondônia, 23% no Amazonas e 8% para as demais localidades. 
O município de Porto Velho destacou-se com 87%das Melastomataceae 
coletadas no estado de Rondônia. Atualmente o herbário possui 5.692 
espécimes registrados, sendo identificados para família Melastomataceae 435 
espécimes incorporados ao acervo. Com base no total relacionado para família 
foi constatado uma grande variedade de gêneros totalizando 17 gêneros 
identificados onde 43% pertencem ao gênero Miconia, 17% Clidemia. 6% 
Tococa 5% Bellucia, 29% para os demais gêneros e13% do material 
incorporado não esta identificado em nível de gênero. Em relação ao gênero 
Miconia o mais representativo, constatou-se que 50% do material do acervo 
encontra-se identificados apenas em nível de gênero, sendo as espécies mais 
abundantes Miconia prasina D.C e Miconia dispar Benth. Para o gênero 
Clidemia o segundo relacionado, verificou se que 43% encontram-se a nível 
genérico e as espécies Clidemia rubra Mart, Clidemia capitellata D.Don. e 
Clidemia novemnervea Triana. Foram as mais representativas. Em relação ao 
hábito das Melastomatáceas, 57% são arbustivos seguido de 23% com 
arbóreo, 14 % subarbustivo e 6% são lianas.  
 

Dados de publicação 
Resumo apresentado no 61º CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 
realizado em MANAUS- AMAZONAS / 2010. 

LEVANTAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO DE 

MIRANTE DA SERRA-RO. 
 

Autor(es): Solange Medrado Macedo; Tatiany Amaral Rodrigues Lopes e Ana 
Cristina Ramos de Souza. 
 
Resumo: Entende-se por arborização urbana toda cobertura vegetal de porte 
arbóreo existentes nas cidades. É inegável que a presença da arborização 
viária é de extrema importância, em função dos benefícios que esta 
proporciona ao meio urbano. A relação entre árvores e a população tem sido 
marcada pelos conflitos provocados por falhas passadas no 
planejamento de plantio na urbanização. O presente trabalho teve como 
objetivo principal diagnosticar os táxons encontrados na arborização do 
Município de Mirante da Serra – RO e como objetivos específicos identificar as 
plantas à nível de espécie e relacionar a freqüência das mesmas. O 
levantamento foi realizado em junho de 2009 em áreas pré-determinadas: três 
avenidas (Getulio Vargas, Rio Branco e Brasília), e duas e praças (Antonio 
Vieira Sobrinho e Prefeitura). Em campo foram coletados dados quanto à 
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freqüência das árvores, nome popular e condições da copa. Toda pesquisa foi 
embasada com registro fotográfico e bibliografia especializada. Como 
resultados foram observados um total de 360 espécimes. A espécie Senna 
angustifólia (DC. ex Collad). H.S.Irwin e Barneby (Caesalpinaceae) apresentou 
a maior freqüência com um demonstrativo de 61 espécimes; seguida das 
espécies Licania tomentosa L. (Chrysobalanaceae) e Fícus benjamina L.( 
Moraceae) ambas com 30 espécimes, para praças e ruas.As demais espécies 
apresentaram um número insignificante. Em relação ao levantamento das 
praças a espécie Cupressus macrocarpa Hartw.( Cupressaceae), conhecida 
como pinheiro “Cipreste” teve presença marcante principalmente por ser 
utilizada como ornamental,nesse sentido outra espécie bem representada foi a 
Ixora coccínea L.(Rubiaceae) que além ter um número bem significativo nas 
praças é utilizada também nos canteiros das avenidas. Com os resultados da 
pesquisa, constatou-se a necessidade de uma reavaliação do planejamento da 
arborização urbana da cidade, bem como maior empenho com o paisagismo 
das praças.  
 
Dados de publicação 
Resumo apresentado no 61º CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 
realizado em MANAUS- AMAZONAS / 2010.  
Resumo apresentado na 3ª Reunião PIBIC / Faculdade São Lucas, realizado 
nos dias 30 e 31 de Agosto de 2011. 
 

LEVANTAMENTO DA FAMÍLIA RUBIACEAE INCORPORADAS AO 

ACERVO DO HERBÁRIO DR. ARY TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO – 

HFSL – PORTO VELHO – RO 
 

Autor(es):  Leonardo Almeida da Silva; Fábio Renato de Oliveira Marques; 
Mathaus Joseph Bassani Goebel; Ana Cristina Ramos de Souza. 

 
Resumo: A família Rubiaceae está representada no Brasil por 18 tribos, 101 
gêneros e 1010 espécies distribuídas para diversas formações vegetacionais. 
Com o intuito de se ter conhecimento da diversidade em relação a esta família 
para a região priorizou-se o levantamento da mesma num projeto já existente 
no herbário HFSL, intitulado levantamentos das principais famílias da região 
amazônica catalogadas no herbário Dr.Ary Tupinambá Penna Pinheiro HFSL. 
Teve como objetivo quantificar os gêneros e espécies da referida família, 
evidenciando o habito e o local de coleta. O levantamento foi realizado através 
de análise dos livros de registros e o sistema Brahms. Atualmente o herbário 
possui 5.742 espécimes registrados, sendo identificados para família 
Rubiaceae 245 espécimes incorporados, destes 24% esta identificada á nível 
de espécie, 27% á nível de gênero e 49% esta identificada apenas por família. 
Foi constatada uma grande variedade de gêneros, totalizando 30 gêneros, 
sendo os mais representativos: Palicourea (24%), Psychotria (23%) e Faramea 
(8%). Em relação ao gênero Palicourea, 15 espécimes encontram-se 
identificado apenas por gênero, e oito estão identificados a nível de espécie. As 
espécies mais abundantes são: Palicourea marceravi Aubl, e Palicourea 
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longistipulata (Mull. Arg.) Standl. Para o gênero Psychotria a espécie mais 
representativa foi a Psychotria cincta Standl. Com os resultados constatou-se 
que 49% da Rubiaceae foram coletadas em Rondônia, 20% no Amazonas, 
13% em Mato Grosso, 7% em Roraima e 3% para as demais localidades. Do 
total de material coletado no estado de Rondônia a maior representatividade 
com 71% dos coletados foi para o município de Porto velho, seguido de 10% 
para Costa Marques e Monte Negro, 5% para Guajará -Mirim e 4% Ariquemes. 
Dos demais estados relacionados no levantamento de Rubiaceae, a maior 
representação foi para o estado do Amazonas, onde 71% das coletas de 
Rubiaceae foram de Manaus e 29% de Presidente Figueiredo. 
 
Dados de publicação 
 
Resumo apresentado no 61º CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 
realizado em MANAUS- AMAZONAS / 2010. 

 

DIATOMÁCEAS (BACILLARIOPHYTA, ENGLER & GILG) NO RIO 

CANDEIAS, MUNICIPIO CANDEIAS DO JAMARI, RONDÔNIA. 
 

Autor(es):  Ivan Brito Feitosa; Ana Cristina Ramos de Souza e Pâmela Melo 
Santana. 

Resumo: As diatomáceas apresentam grande abundância e riqueza de 
espécies, sendo um dos grupos mais importantes para a determinação da 
qualidade de águas continentais, e em medicina legal no diagnóstico de 
afogamentos, e na reconstituição de paleoambientes, entre outros usos. No 
entanto o levantamento da diversidade deste grupo é escasso na região 
amazônica. No estado de Rondônia, poucos trabalhos foram realizados para 
identificação, descrição e dinâmica ecológica deste grupo algal. Este estudo 
objetivou identificar as espécies de diatomáceas no rio Candeias, no município 
Candeias do Jamari – RO. Foram realizadas duas coletas no mês de abril de 
2010, em duas estações de coletas sobre as coordenadas: (E1: S 08° 47’ 56.1 
e W063° 42’43.5) e (E2: S 08° 47’ 56.2 e W063° 42’48.3). As amostras foram 

m e 
fixadas em solução de transeau. No laboratório confeccionou-se lâminas 
permanentes para eliminação de matéria orgânica. Como resultados foram 
identificados 14 táxons, distribuídos em 10 famílias com suas respectivas 
espécies como se segue: Gomphonemataceae: Gomphonema gracille; 
Diploneidaceae: Diploneis ovalis var. contracta J. Holmboe; Bacillariaceae: 
Nitzschia sp Hassal; Cymbellaceae: Encyonema sp Kützing ; Eunotiaceae: 
Eunotia robusta Ralfs, Actinella mirabilis Eunlenstein ex Grunow; 
Fragilariaceae: Fragilaria sp Lyngbye, Synedra sp Ehrenberg; Naviculaceae: 
Navicula sp Bory de Saint-Vincent; Pinnulariaceae: Pinnularia gibba Ehrenberg; 
Surirellaceae: Surirella biseriata Brébisson, Surirella robusta Ehrenberg, 
Stenopterobia sp Brébisson; Stauroneidaceae: Stauroneis phoenicenteron 
(Nitzsch) Ehrenberg. As famílias Eunotiaceae, Fragilariaceae e Surirellaceae 
foram as mais representativas com 2, 2 e 3 espécies respectivamente. Este 
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estudo contribui para o conhecimento florístico, através da variedade das 
famílias nota-se a diversidade de diatomáceas ocorrentes no estado. 
 
 Dados de publicação 
 
Resumo apresentado no 61º CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 
realizado em MANAUS- AMAZONAS / 2010. 

 

NOVAS OCORRÊNCIAS DA FICOFLÓRULA DO ESTADO DE 

RONDÔNIA 
 

Autor(es):  Ivan Brito Feitosa, Ariadne do Nascimento Moura, Ana Cristina 
Ramos de Souza  
  
Resumo: Visando a conservação e conhecimento da biodiversidade da 
Amazônia este estudo objetivou investigar e identificar as espécies de 
fitoplâncton, buscando sobremaneira, novas ocorrências da ficoflórula presente 
no estado de Rondônia. As coletas ocorreram nos meses de setembro e 
novembro de 2009. Foram definidas quatro estações de coletas no rio aponiã, 
sendo duas estações na Br 319 no km 70, e duas na Grade PPBIO na Estação 
Ecológica do Cuniã km 117. As amostras foram coletadas através de arrastos 
verticais e 
fixadas em solução de transeau. No laboratório confeccionou-se lâminas 
permanentes para a identificação das espécies de Bacillariophyta, para os 
demais grupos de microalgas foram preparadas lâminas semipermanentes. A 
identificação e classificação das espécies foram realizadas através de literatura 
especializadas. As amostras estão depositadas no laboratório de taxonomia e 
ecologia de microalgas da Universidade Federal Rural de Pernambuco e no 
herbário Dr. Ary tupinambá da Faculdade São Lucas em Porto Velho – RO. 
Foram identificados 26 táxons citados pela primeira vez no estado de 
Rondônia, distribuídos em 3 divisões, 14 famílias e 17 gêneros. Obteve-se a 
maior representatividade das famílias Surirellaceae e Desmidiaceae ambas 
pertencentes respectivamente à divisão Bacillariophyta e Chlorophyta. Os 
gêneros Surirella Turpin, Pinnularia Ehrenberg, Cosmarium Corda ex Ralfs, 
Euastrum Ehrenberg ex Ralfs, Micrasterias Agardh ex Ralfs, em termos 
qualitativos os mais representados, com 3, 2, 2, 4 e 2 espécies 
respectivamente. Considerando os resultados, denota-se uma grande 
diversidade da ficoflórula no estado. 
 
Dados de publicação 
 
Resumo apresentado no 61º CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 
realizado em MANAUS- AMAZONAS / 2010.  
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VARIAÇÃO TEMPORAL QUALITATIVA DE MICROALGAS NO RIO 

APONIÃ EM PORTO VELHO – RONDÔNIA. 
 

Autor(es):  Ivan Brito Feitosa, Ariadne do Nascimento Moura, Ana Cristina 
Ramos de Souza. 
 
Resumo: Apesar do elevado conjunto de informações sobre microalgas, 
poucos são os estudos envolvendo a região amazônica considerando a sua 
extensão territorial. Região que possui uma diversidade de rios e lagos, porém 
número insuficiente de profissionais que buscam o entendimento da ecologia, 
taxonomia e outras importâncias existentes das microalgas. O presente 
trabalho teve por objetivo identificar as espécies de microalgas ocorrentes no 
Rio Aponiã em Porto Velho, Rondônia, bem como relacionar táxons que 
estiveram presentes no período estiagem (seco) e chuvoso. Foram realizadas 
coletas em estações pré-determinadas geograficamente, que ocorreram nos 
meses: Setembro e Novembro de 2009; Fevereiro e Abril de 2010. As amostras 
foram coletadas através de arrastos verticais e horizontais com rede de 
plâncton com 
Em laboratório confeccionou-se lâminas permanentes para a identificação das 
espécies de Bacillariophyta, para os demais grupos de microalgas foram 
preparadas lâminas semipermanentes. Como resultado obteve-se 62 táxons 
identificados e distribuídos em 3 divisões, 4 classes, 10 ordens e 14 Famílias. 
Sendo 36 táxons pertencentes a divisão Chlorophyta, 22 Bacillariophyta, 4 
Cyanophyta. Foram encontradas 6 espécies que ocorreram somente no 
período de estiagem, e 10 no período chuvoso. Freqüentes tanto no período 
seco e chuvoso os gêneros: Oscillatoria Vaucher ex Gomont; Actiteilla F.W. 
Lewis; Eunotia Ehrenberg; Gomphonema Ehrenberg;, Surirella Turpin; 
Stauroneis Ehrenberg; Pinnularia Ehrenberg;, Bambusina Kützing;, Cosmarium 
Corda ex Ralfs; Closterium Nitzsch ex Ralfs; Desmidium C. Agardh ex Ralfs; 
Euastrum Ehrenberg, Gloeocystis Nägeli; Johannebaptista Taylor & Drouet; 
Micrasterias C. Agardh ex Ralfs; Spirogyra Link; Staurodesmus Teiling, 
representados com 1, 4, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 6, 4, 1, 6,1, 1, 2, 1, 1 espécies 
respectivamente. O período chuvoso apresentou maior diversidade de espécie. 
 
Dados de publicação 
Resumo apresentado no 61º CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 
realizado em MANAUS- AMAZONAS / no período de 05 a 10 de Setembro 
2010.  

LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE Solanum OCORRENTES NO 

ESTADO DE RONDÔNIA 
 

Autor(es): Laiza Sabrina dos Santos Pires; Renato Abreu Lima; Anselmo 
Enrique Ferrer Hernández & Ana Cristina Ramos de Souza. 
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Resumo: A família Solanaceae possui cerca de 90 gêneros e 2.300 espécies. 
Está distribuída principalmente nas regiões tropicais e subtropicais em todo o 
mundo, sendo o maior centro de diversidade, a América do Sul. No Brasil, 
ocorrem 28 gêneros e cerca de 450 espécies nativas. O gênero Solanum é o 
mais representativo desta família, e por apresentar compostos químicos como 
alcalóides e saponinas esteroidais tem grande importância na medicina 
tradicional. Com o intuito de fornecer subsídios sobre a referida família para a 
flora do estado de Rondônia, bem como para os trabalhos realizados com 
fitoquímica e taxonomia, esta pesquisa teve como objetivo realizar um 
levantamento de espécies de Solanum ocorrentes no estado de Rondônia. 
Foram realizadas coletas de campo em cinco municípios, Vilhena, Guajará-
Mirim, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste e Porto Velho. Todo material 
botânico coletado foi herborizado, identificado e incorporado ao acervo do 
Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas (HFSL). 
Também espécimes foram utilizadas da incorporação anteriormente ao HFSL 
para uma melhor amostragem do estado. Como resultado, constatou-se até o 
presente momento, um total de 183 espécimes de Solanum, onde 139 
amostras foram coletadas no município de Porto Velho. Sendo verificada a 
predominância de 26 espécies, constatando que as espécies de maior 
ocorrência foram: S. jamaicense P. Mill.(26%), S. crinitum (Lam.)(21%), S. 
acanthodes Hook f. (10%), S. rugosum Dunal (9%), e S. stramonifolium Jacq. 
(9%). Além disso, outras 15 espécimes coletadas estão em processo de 
identificação especifico por especialista. Na execução dos estudos fitoquímicos 
realizados com S. stramonifolium J. e S. rugosum D. foram utilizados: folhas, 
frutos, raízes e caules, para caracterizar e identificar possíveis princípios ativos 
presentes em cada parte da planta. Com os dados preliminares deste 
levantamento, permitiu-se concluir a imensa biodiversidade do gênero Solanum 
em Rondônia. (CNPq). 
 

Dados de publicação 
Resumo apresentado no 60º CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 
realizado em 28 de Julho a 03 de Agosto de 2009 - FEIRA DE SANTANA- BA / 
2009.   

USO POPULAR DE PLANTAS AROMÁTICAS, CONDIMENTARES E 

MEDICINAIS NA COMUNIDADE VILA PRINCESA, PORTO VELHO-

RONDÔNIA 
 

Autor(es): Andrina Guimarães Silva, Renato Abreu Lima, Leidiléia Pereira da 
Silva, Ana Cristina Ramos de Souza, Maurício Reginaldo Alves dos Santos 

Resumo Expandido: Este trabalho teve como objetivo fazer o levantamento 
etnobotânico das plantas aromáticas, condimentares e medicinais utilizadas na 
Comunidade Vila Princesa e associar esta utilização aos dados etnossociais da 
população. Foram aplicados questionários estruturados a 76 moradores, 
identificando-se as plantas utilizadas como medicinal, a finalidade terapêutica, 
as partes vegetais mais utilizadas e o modo de uso; desta através de 
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bibliografia especializada foram destacadas as aromáticas e condimentares. 
Além disso, identificou-se também a forma de aquisição dos conhecimentos 
acerca das plantas, o nível de escolaridade e a renda mensal dos 
entrevistados. Como resultado, identificou-se 47 espécies em uso na 
comunidade, distribuídas em 30 famílias botânicas, com maior 
representatividade para a família Rutaceae. As partes mais utilizadas das 
plantas foram às folhas e o modo de preparo mais usual foi o chá. As doenças 
mais citadas foram gripe e resfriado. O conhecimento sobre as plantas 
medicinais foi adquirido principalmente por meio dos pais e parentes. 
Predominou o nível de escolaridade Fundamental (1º ao 5º ano) e renda 
mensal de um a dois salários mínimos. Introdução: Nas últimas décadas, à 
procura por produtos naturais tem envolvido não só os naturalistas, mas 
também pesquisadores e todos aqueles que procuram investigar e divulgar os 
benefícios desses produtos. Esses, a cada dia, apresentam um maior emprego, 
sendo utilizados na alimentação, na indústria farmacêutica, na agroquímica, 
entre outros. Na alimentação, as ervas condimentares e aromáticas atuam 
realçando o sabor dos alimentos e ativando a ação das glândulas salivares, 
que iniciam o processo digestivo. Além disso, cada tipo de planta tem em sua 
composição substâncias diferentes, de forma que agem no organismo mesmo 
quando a planta é usada apenas como tempero. A utilização de plantas 
aromáticas, medicinais e condimentares é parte integrante da cultura 
portuguesa, tantas são as referências ao seu uso nas mais diversas situações. 
No entanto, o seu largo emprego não tem merecido atenção especial de quem 
publica e são ainda poucos os trabalhos que neste domínio se têm feito e ainda 
menos os que têm resultados que cheguem aos potenciais produtores2. O 
mercado formal de plantas aromáticas e condimentares pode ser caracterizado 
pelos segmentos, em que se verifica a participação farmacêutica envolvendo 
serviços de fitoterapia que lidam com plantas frescas ou com fitoterápicos 
magistrais ou oficiais, cuja regulamentação Federal e exigências da Vigilância 
Sanitária aproxima-se daquelas estabelecidas para as farmácias de 
manipulação; produção e distribuição de produtos fitoterápicos com 
estabilidade relativamente longa e determinada, e registrados como 
medicamentos fitoterápicos; pela indústria de cosméticos, incluindo perfumaria, 
produtos para cabelos, maquiagem, e dermatológicos; e ainda pelo setor de 
mercado informal das plantas medicinais, constituído pelas tradições 
populares, indígenas, africanas e caboclas3. Considerando a baixa qualidade 
de vida da população e o limitado acesso aos programas de saúde pública, 
buscou-se neste trabalho relatar o uso de plantas para fins medicinais, 
aromáticas e condimentares na Comunidade Vila Princesa, em Rondônia, 
contribuindo para o resgate do conhecimento tradicional. Material e métodos - 
Área de estudo: A comunidade está localizada entre as coordenadas 
geográficas S08°50’40,29” W63º56’57,79” e S08°51’06,41” W63°56’28,39”, na 
margem direita da BR-364, sentido Rio Branco (AC), a 13 km de Porto Velho, 
próximo à Universidade Federal de Rondônia. A comunidade possui 
aproximadamente 150 moradores, que retiram do lixo o seu sustento, 
coletando desde garrafas plásticas até restos de alimentos. Coleta de dados 
etnobotânicos: Para o levantamento dos dados foram realizadas entrevistas 
de janeiro a maio de 2009. No total, 76 moradores participaram desta pesquisa, 
sendo entrevistados individualmente, em suas residências, nos dias laborais e 
finais de semana. O entrevistador empregou diálogos para direcionar a 



  

30 
 

 

conversa, buscando responder questionário estruturado com perguntas abertas 
e fechadas4. O tempo gasto em cada entrevista variou de 20 minutos à uma 
hora, dependendo do maior conhecimento que os entrevistados possuíam 
sobre as plantas medicinais ou da disponibilidade de cada morador. Buscou-se 
dar ênfase aos dados etnobotânicos, como as plantas mais utilizadas, 
indicação terapêutica, parte da planta utilizada e modo de preparo. Além disso, 
identificou-se também a forma de aquisição dos conhecimentos acerca das 
plantas, a idade, o nível de escolaridade, a renda mensal e a região de origem 
das entrevistadas.  Análise dos dados: Foram obtidas médias, dividindo-se o 
número de citações (somatório do número de todas as citações de utilizações 
de plantas com alguma finalidade terapêutica mencionadas pelas 
entrevistadas), pelo número de entrevistados, em relação aos fatores: forma de 
aquisição do conhecimento (geração a geração, livros, igreja, conversa com 
amigos), nível de escolaridade dos entrevistados (analfabetos, ensino 
fundamental completo e incompleto e ensino médio) e renda mensal familiar. A 
utilização deste procedimento teve por objetivo a identificação de como está 
distribuído o conhecimento sobre as plantas medicinais, em relação aos fatores 
mencionados5. Por exemplo, dentro do fator “nível de escolaridade”, para se 
inferir sobre o conhecimento etnobotânico dentro do grupo “analfabetos” da 
população, dividiu-se o número de citações (utilização de plantas medicinais 
com finalidade terapêutica mencionadas em entrevistas com os analfabetos da 
população) pelo número de indivíduos analfabetos, obtendo-se a média de 
citações por indivíduo. Da mesma forma, foram obtidas médias para os outros 
grupos populacionais, e estas foram comparadas entre si, dentro de cada fator, 
utilizando-se o teste t de Student (p<0,05). Coleta do material botânico: As 
coletas do material botânico foram realizadas no momento das entrevistas, com 
a obtenção das partes vegetativas e reprodutivas, quando possível, junto às 
casas dos informantes ou em lugares próximos. Não foi possível a identificação 
taxonômica de todos os espécimes, devido à indisponibilidade de material 
vegetal adequado para a classificação à época do levantamento. As plantas 
que apresentavam floração e frutificação foram coletadas, seguindo os 
procedimentos usuais de taxonomia. Depois de desidratado, o material vegetal 
foi descrito e identificado com auxílio de lupa, literatura especializada ou por 
comparação com material já identificado do Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna 
Pinheiro, pertencente da Faculdade São Lucas (HFSL), posteriormente, todo 
material foi incorporado ao acervo do (HFSL), no município de Porto Velho, 
Rondônia. O sistema de classificação botânica utilizado foi o Angiosperm 
Phylogeny Group (APG II)6. Plantas aromáticas e condimentares: De posse 
da riqueza de informação obtida nas entrevistas, utilizou-se bibliografia 
especializada para identificar e classificar cada planta, separando as plantas 
aromáticas e condimentares com base nas suas características botânicas, 
segundo7. Resultados e discussão: Foram registradas 238 citações, nas 
quais foi relatada a utilização de diversas partes vegetais, em nove formas de 
preparo, com diferentes finalidades terapêuticas, sendo identificadas 47 
espécies, distribuídas em 30 famílias botânicas. As famílias mais 
representativas em número de espécies foram Rutaceae (35 citações) 
Lamiaceae (24 citações), Anacardiaceae (19 citações), Crassulaceae (16 
citações) e Piperaceae (15 citações), enquanto que para as demais famílias 
obtiveram-se cinco citações ou menos. As espécies mais citadas neste 
levantamento foram a corama (Bryophyllum calycinum L.), malvarisco 
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(Pothomorphe umbellata L.), boldo (Plectranthus barbatus L.), capim santo 
(Cymbopogon citratus D.C.), laranja (Citrus sinensis L.), crajiru (Arrabidaea 
chica V.) arruda (Ruta graveolens L.), caju (Anacardium occidentale L.), erva-
cidreira (Lippia alba Mill.), hortelã (Mentha sp.), mastruz (Chenopodium 
ambrosioides L.), alfavaca (Ocimum basilicum L.) e limão (Citrus limonum L.). 
O reconhecimento correto da planta é essencial e deve ser feito pela 
identificação taxonômica da espécie (nome científico).Quanto à parte vegetal 
utilizada nas preparações dos remédios caseiros, observou-se maior utilização 
das folhas (220 citações), seguido dos frutos (27 citações), raízes (19 citações), 
cascas (15 citações), caules (13 citações) e sementes e flores (seis citações 
cada). Resultados semelhantes foram obtidos por10, que observaram que a 
parte mais utilizada por seringueiros na Reserva Extrativista Chico Mendes são 
as folhas, as quais concentram geralmente grande parte dos princípios ativos 
das plantas.  As afecções mais citadas foram gripe e resfriados (44 citações), 
diarreia (27 citações), inflamações (26 citações), dores hepáticas (14 citações), 
dores de cólicas e lavagens femininas (12 citações cada), calmante (11 
citações), dor de cabeça, febre e vermes (oito citações). O grupamento das 
doenças foi feito com base nos conceitos dos autores e não dos 
entrevistados.Resultados semelhantes foram obtidos8 ao fazerem um estudo 
comparativo da relação entre comunidades e vegetação na Mata do estado de 
Pernambuco, observando predominância da utilização de plantas medicinais no 
tratamento de doenças respiratórias.Com os resultados, foram constatadas 
nove formas de preparo dos fitoterápicos, sendo o mais utilizado foi o chá (97 
citações), seguido do xarope (59 citações), in natura (32 citações), maceração 
(30 citações), lavagem e banhos (sete citações cada), suco (quatro citações) e 
compressa e sumo (uma citação cada). Resultados semelhantes foram 
encontrados por9 ao verificar que a forma de utilização continua sendo a 
preparação pelo chá compreendendo decocção e infusão. Foram encontradas 
oito plantas sendo consideradas como aromáticas, quatro são condimentares e 
35 são plantas medicinais, como classificado por1. Apresentam consistência 
herbácea, semi-herbácea ou lenhosa, com aproveitamento apenas de uma 
parte da planta ou da totalidade. Estas plantas têm na sua composição as 
substâncias que todas as outras possuem como seja água, sais minerais, 
ácidos orgânicos, hidratos de carbono ou substâncias proteicas. No entanto, de 
planta para planta, há uma variação relativa destes compostos e noutras 
aparecem alguns outros que as demarcam e conferem propriedades 
especiais1. Com relação à origem dos entrevistados, constatou-se que a 
maioria das entrevistadas é da região Norte, dos municípios de Porto Velho 
(RO) com 68 indivíduos, Lábrea (AM) com cinco indivíduos, Rio Branco (AC) 
com dois indivíduos e uma moradora que residia na região Nordeste, Salvador 
(BA). Nota-se que, embora a região Norte abrigue enorme biodiversidade, e a 
maioria dos entrevistados sejam desta região, menos de um terço das espécies 
mencionadas são nativas da Amazônia, enquanto a grande maioria das 
espécies são provenientes do Sul e Sudeste. Observações similares foram 
encontradas por5 em estudo etnobotânico realizado no Município de 
Ariquemes, Rondônia, no qual se identificou que apenas sete das 63 espécies 
citadas são nativas da Amazônia.  Em relação ao nível de escolaridade, o 
conhecimento e uso de plantas medicinais predominou entre os analfabetos, 
com 6,0 citações por entrevistado; seguido pelo nível de ensino fundamental 
completo (6º ao 9º ano), com 3,87; ensino fundamental incompleto (1º ao 5º 
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ano), com 3,01; e ensino médio, com apenas 2,0 citações por entrevistado. 
Assim, observa-se que o conhecimento sobre as plantas medicinais apresenta 
tendência a diminuir com o nível de escolaridade. Fica claro que o nível de 
escolaridade está associado a condições econômicas. Os dados relacionados 
à aquisição dos conhecimentos sobre o uso das plantas medicinais revelaram 
que a maior parte foi adquirida por meio das mães, avós e bisavós (geração a 
geração) com 2,77 citações por entrevistado, seguido de trocas de idéias com 
outras pessoas, 4,08; e leitura, com 8,50. O conhecimento de pai para filho, a 
observação direta das atividades dos pais, é a forma mais tradicional de 
transferência das informações.Considerando a renda mensal dos entrevistados 
com a idade dos moradores, notou-se também que a maioria, 64 dos 
entrevistados, possui renda mensal de até um salário mínimo e os outros 12 
entrevistados obtêm renda mensal entre um e dois salários mínimos. As 
médias foram 2,98 e 3,91 citações por entrevistado, respectivamente. Do ponto 
de vista social, é de conhecimento geral que as camadas de menor renda da 
população mundial possuem os conhecimentos básicos da medicina natural. 
Observou-se que a maioria das entrevistadas cultivava as plantas consumidas 
nos quintais, indicando que estas eram ao menos parcialmente preservadas e 
utilizadas quando necessária. Outro aspecto importante que está ocorrendo em 
nossa sociedade e que se tornou um problema é a exploração exaustiva das 
espécies vegetais de interesse terapêutico de modo irracional e inconsequente, 
ocasionando problemas de desequilíbrio ambiental nas formações vegetais, 
incluindo a extinção de muitas espécies que ainda não foram estudadas, o que 
representa grande perda do arsenal químico e biológico potencialmente útil 
como medicamento. Conclusão: Como foi observado neste trabalho, o estudo 
dos conhecimentos de comunidades predominantemente voltadas para o setor 
primário, em geral, nos leva a duas vertentes um que está voltado para as 
mulheres, uma vez que passam mais tempo nas casas, cuidando dos filhos e 
maridos, chefes de família, que passam a maior parte fora de casa; e a 
necessidade constante de proteger o conhecimento ancestral, resgatando e 
registrando informações, de forma a perpetuá-las para as gerações futuras. 
Agradecimentos: Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento 
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CONSTITUINTES QUÍMICOS DO ÓLEO ESSENCIAL DAS FOLHAS DE 
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Resumo Expandido: O trabalho teve como objetivo avaliar os constituintes 
químicos do óleo essencial das folhas de Schinus terebinthifolius. Para a 
obtenção do óleo essencial, as folhas foram coletadas na área experimental da 
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Embrapa Rondônia, trituradas e submetidas à hidrodestilação por duas horas. 
O óleo foi analisado por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 
massas (GC-EM). A análise cromatográfica foi obtida utilizando-se aparelho 
Hewlett Packard equipado com detector de ionização de chama e coluna 
capilar de sílica fundida; as temperaturas do injetor e detector foram, 
respectivamente, 220 e 285ºC. Usou-se o hélio como gás de arraste, a uma 
vazão de 1 mL min-1; o programa de temperatura da coluna foi 40ºC (1 min) até 
220ºC a 4ºC min-1; 220 até 280ºC a 20ºC min-1. O hidrogênio foi usado como 
gás de arraste, com velocidade de fluxo 1,5 mL min-1, modo split (1:10). Os 
componentes foram identificados por comparação dos espectros de massas e 
índices de retenção com os da biblioteca do sistema e da literatura. Os índices 
de retenção foram obtidos utilizando-se a série homóloga dos n-alcanos nas 
mesmas condições de operação. O rendimento do óleo foi de 0,8%, sendo 
identificados 37 constituintes químicos. Os componentes principais foram 

germacreno D (25,0%), (E)--cariofileno (17,5%) e -elemeno (10,5%). 
Introdução: Produtos de origem botânica são fontes de recursos para a 
produção de inseticidas, pois possuem substâncias com diferentes estruturas 
químicas, desempenhando um papel importante na interação da planta com o 
meio ambiente1. As plantas possuem certo grau de resistência a insetos e, há 
muitos anos, tem se estudado a biossíntese e a regulação de compostos 
químicos de plantas associados a estas defesas2. Os óleos voláteis, ou 
essenciais, são misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, 
geralmente odoríferas e líquidas, de aparência oleosa à temperatura ambiente. 
Porém, a volatilidade, característica deste grupo de substâncias, o distingue 
dos óleos fixos. Outra característica importante é o aroma agradável e intenso 
da maioria dos óleos voláteis, razão de serem denominados como essências. 
Óleos essenciais podem ser obtidos de partes de plantas através de destilação 
por arraste a vapor d’água ou outros métodos de extração3. Schinus 
terebinthifolius Raddi (Anacardiaceae) é uma planta medicinal que ocorre do 
Nordeste ao Sul do Brasil, apresentando belos e abundantes cachos de frutos 
vermelhos do outono à primavera, em meio a folhagem densa e verde-escura; 
o crescimento é extremamente rápido e pode ser indicada para sombreamento. 
A dispersão por pássaros é muito importante para a recuperação de áreas 
degradadas4. Popularmente, é empregada no tratamento da diarréia, distúrbios 
respiratórios, inflamações, para promover a transpiração e a eliminação de 
líquidos. A casca da aroeira vermelha tem ação contra febre, hemoptises e 
afecções uterinas em geral. Da casca extrai-se um óleo empregado contra 
tumores e doenças da córnea5. Além disso, o chá das folhas secas é utilizado 
contra febres, problemas do trato urinário, contra cistites, uretrites, blenorragia, 
problemas menstruais com excesso de sangramento e gripes. O óleo essencial 
é o principal responsável por várias atividades desta planta, especialmente à 
ação antimicrobiana contra vários tipos de bactérias e fungos e contra vírus de 
plantas, bem como atividade repelente contra a mosca doméstica. Este óleo 
essencial, rico em monoterpenos, é indicado em distúrbios respiratórios. Possui 
ação regeneradora dos tecidos, queimaduras e problemas de pele6.Devido à 
necessidade de estudos sobre os constituintes químicos do óleo das folhas de 
S. terebinthifolius, este trabalho teve como objetivo, verificar os constituintes 
químicos do óleo essencial das folhas de S. terebinthifolius. Material e 
métodos:As folhas (1 kg) de S. terebinthifolius utilizadas para a obtenção do 
óleo essencial foram coletadas na área experimental da Embrapa Rondônia, 
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em Porto Velho-RO, trituradas e submetidas à hidrodestilação por duas horas, 
utilizando-se extratores de vidro tipo Clevenger modificado para obtenção do 
óleo essencial. O óleo foi analisado por cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de massas (GC-EM) utilizando-se cromatógrafo HP 5890B 
Series II, acoplado a espectrômetro de massas HP-5971, equipado com coluna 
capilar de sílica fundida J & W Scientific DB5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm). A 
análise cromatográfica (CG) foi obtida utilizando-se aparelho Hewlett Packard 
5890 Series II equipado com detector de ionização de chama (FID) e coluna 
capilar de sílica fundida J & W Scientific DB-5 (30 m x 0,25 mm x 0.25 μm); as 
temperaturas do injetor e detector foram, respectivamente, 220 e 285ºC. Usou-
se o hélio como gás de arraste, a uma vazão de 1 mL min-1; o programa de 
temperatura da coluna foi 40ºC (1 min) até 220ºC a 4ºC min-1; 220 até 280ºC a 
20ºC min-1. Os espectros de massas foram obtidos com impacto eletrônico de 
70 eV, 0,84 scan/sec de m/z 40 a 550. O hidrogênio foi usado como gás de 
arraste, com velocidade de fluxo 1,5 mL min-1, modo split (1:10). Os 
componentes foram identificados por comparação dos espectros de massas e 
índices de retenção (I.R.) com os da biblioteca do sistema e da literatura. Os 
índices de retenção foram obtidos utilizando-se a série homóloga dos n-alcanos 

nas mesmas condições de operação7. Resultados e discussão:A extração do óleo 

essencial das folhas de S. terebinthifolius forneceu rendimento de 0,8%. Neste 
óleo foram identificados 37 constituintes químicos. Os componentes principais 

foram germacreno D (25,0%), (E)--cariofileno (17,5%) e -elemeno (10,5%). 
Os componentes identificados, índices de retenção e porcentagem relativa (%) 
estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Percentual dos componentes voláteis de folhas de S. terebinthifolius 
Raddi 

Composto I.R.a (%) Composto I.R.a (%) 

-pineno 940 1.2 -cubebeno 1345 1.7 

1-octen-3-ol 974 2.0 -copaeno 1376 2.3 

Sabineno 980 5.6 -bourboneno 1383 0.8 

-pineno 983 5.4 -cubebeno 1390 3,0 

3-octanol 993 0.2 -elemeno 1392 5.3 

-mirceno 995 0.1 (E)--cariofileno 1422 17.5 

-3-careno 1012 <0.1 aromadendreno 1440 <0.1 

-terpineno 1020 <0.1 allo-aromadendreno 1456 <0.1 

p-cimeno 1024 <0.1 -humuleno 1460 8.8 

-felandreno 1030 1.0 -muuroleno 1481 1.3 

(Z)-ocimeno 1038 <0.1 germacreno D 1484 25.0 

(E)-ocimeno 1050 <0.1 -selineno 1487 1.0 

-terpineno 1064 0.4 -calacoreno 1540 <0.1 

-terpinoleno 1098 0.5 -cadineno 1545 <0.1 

Canfora 1150 <0.1 óxido de epi-ligulil 1561 6.0 

Borneol 1167 <0.1 espatulenol 1580 0.7 

-terpineol 1186 6.0 óxido de cariofileno 1588 0.5 

acetato de bornila 1284 0.3 curzerenona 1608 <0.1 
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-elemeno 1340 10.3    
aÍndice de retenção em DB-5. 
 

Resultados de análises fitoquímicas registraram a presença de alto teor 
de tanino, biflavonóides e ácidos triterpênicos nas cascas de S. terebinthifolius 
e de até 5% de mono e sesquiterpenos nos óleos essenciais de frutos e folhas, 
sugerindo que alguns componentes dos óleos voláteis constituem uma 
proteção contra predadores e infestantes8. Esses compostos são geralmente 
voláteis e frequentes nos óleos essenciais. A composição dos óleos é muito 
complexa, geralmente com vários tipos de substâncias terpênicas9. Os óleos 
essenciais podem estar relacionados a diferentes funções na interação da 
planta com o ambiente, como defesa contra herbivoria e patógenos, 
competição entre plantas e atração de organismos benéficos, como 
polinizadores, dispersores de sementes e microrganismos simbiontes. Além 
disso, tais compostos também têm uma importante ação protetora em relação 
ao estresse abiótico, como aqueles associados a mudanças de temperatura, 
luminosidade, exposição à UV, disponibilidade de nutrientes e distribuição 
geográfica10. Os óleos essenciais não somente repelem insetos, mas também 
apresentam ação inseticida contra insetos-praga específicos11. Conclusão: 
Trabalhos visando identificar constituintes químicos de óleos essenciais devem 
ser freqüentes para uma garantia e confiabilidade nos vários estudos na 
literatura direcionados para a diminuição de produtos tóxicos que causam 
prejuízos ao meio ambiente. Agradecimentos: Os autores agradecem à 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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Resumo Expandido: O uso de plantas medicinais pela população mundial tem 
sido muito significativo nos últimos anos. A importância da Amazônia não se 
restringe apenas às espécies animais, mas diz respeito também à riqueza do 
conhecimento das populações locais acerca do uso terapêutico de plantas. 
Este trabalho teve como objetivo fazer o levantamento etnobotânico de plantas 
medicinais utilizadas pela população de Jaci-Paraná-RO. Foram aplicados 
questionários estruturados a 102 moradores, identificando-se as plantas 
utilizadas, a finalidade terapêutica, os órgãos vegetais utilizados e a forma de 
preparo dos mesmos. Além disso, identificou-se também a forma de aquisição 
dos conhecimentos acerca das plantas, o nível de escolaridade e o gênero dos 
entrevistados. Como resultado, identificou-se 80 espécies de plantas 
medicinais em uso no distrito, distribuídas em 41 famílias botânicas, com maior 
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representatividade para a família Asteraceae. As plantas mais citadas nas 
entrevistas foram: boldo, crajiru, mastruz e hortelã; e as partes mais utilizadas 
foram as folhas; sendo o decocto, o modo de preparo mais usual. As doenças 
mais citadas foram gripe e diarréia. O conhecimento sobre as plantas 
medicinais foi adquirido principalmente por meio dos pais e parentes, e 
encontrava-se mais concentrado em mulheres com baixos níveis de 
escolaridade. Introdução: A diversidade de organismos vegetais criou no 
homem a necessidade de classificação, com o fim de poder acumular 
conhecimentos sobre eles instintivamente, o homem começou a classificar as 
plantas dividindo o mundo vegetal em grupos menores e mais fáceis de 
entender. As primeiras classificações foram baseadas na prática. O homem 
necessitava saber quais plantas poderiam ser utilizadas na alimentação para 
cuidar de enfermidades, e quais seriam nocivas à saúde. Este tipo rudimentar 
de classificação, de interesse imediatista, levou em conta exclusivamente a 
morfologia¹. No contexto brasileiro, a maior parte do conhecimento em relação 
à utilidade de plantas nativas se refere à Floresta Amazônica, dada sua 
importância e interesse mundial. Entretanto, ainda é bastante incipiente o 
conhecimento sobre a relação das comunidades com os recursos naturais da 
Floresta Atlântica, sejam estes de origem vegetal, animal ou mineral². O uso 
popular de plantas medicinais é uma arte que acompanha o ser humano desde 
os primórdios da civilização, sendo fundamentada no acúmulo de informações 
repassadas oralmente por meio de sucessivas gerações³. Os levantamentos 
etnobotânicos podem subsidiar estudos etnofarmacológicos na busca por 
fitoterápicos para o tratamento de úlceras pépticas, inflamações e outras 
enfermidades4.  Nesse contexto, Jaci-Paraná, localizada no estado de 
Rondônia, é um município de grande interesse para estudos etnobotânicos, 
uma vez que se localiza próximo a reservas florestais e indígenas, a 80,5 km 
da capital Porto Velho, e a 129,0 km da fronteira com a Bolívia, sofrendo 
influências culturais bastante diversificadas, além da situação atual peculiar, 
devido ao advento da construção da Usina Hidrelétrica de Jirau.  Este trabalho 
foi desenvolvido com o objetivo de identificar o conhecimento popular e a 
utilização de plantas na medicina popular em Jaci-Paraná, por meio de um 
levantamento etnobotânico. Material e Métodos: O presente trabalho constitui 
um estudo de cunho etnobotânico, onde foram levantados dados sobre a 
utilização tradicional de plantas medicinais pela população do distrito de Jaci-
Paraná. O distrito, com população estimada em 2007 de 4.703 habitantes, está 
localizada, entre as coordenadas geográficas S08°50’45,29”, W63º56’67,79” e 
S08°51’31,41” W63°56’28,39”, à margem direita da BR-364, sentido Rio 
Branco-AC a 80,5 km de Porto Velho-RO5. Para o levantamento dos dados 
foram realizadas entrevistas de agosto a novembro de 2009. Os informantes 
foram selecionados por técnicas específicas de amostragem aleatória 
propostas por 6. O entrevistador empregou diálogos para direcionar a conversa, 
buscando responder um questionário estruturado com perguntas abertas e 
fechadas. Buscou-se dar ênfase aos dados etnobotânicos, como as plantas 
mais utilizadas, indicação terapêutica, parte da planta utilizada e modo de 
preparo. Além disso, identificou-se também a forma de aquisição dos 
conhecimentos acerca das plantas e o nível de escolaridade dos entrevistados. 
No total, 102 moradores participaram desta pesquisa, sendo entrevistados 
individualmente, em suas residências, nos dias laborais e finais de semana. 
Foram obtidas médias, dividindo-se o número de citações (somatório do 
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número de todas as citações de utilizações de plantas com alguma finalidade 
terapêutica mencionadas pelos entrevistados), pelo número de entrevistados, 
em relação aos fatores: forma de aquisição do conhecimento (geração a 
geração, livros, conversa com amigos) e nível de escolaridade dos 
entrevistados (analfabetos, ensino fundamental completo e incompleto e ensino 
médio). A utilização deste procedimento teve por objetivo a identificação de 
como está distribuído o conhecimento sobre as plantas medicinais, em relação 
aos fatores mencionados. Por exemplo, dentro do fator “nível de escolaridade”, 
para se inferir sobre o conhecimento etnobotânico dentro do grupo 
“analfabetos” da população, dividiu-se o número de citações (utilização de 
plantas medicinais com finalidade terapêutica mencionadas em entrevistas com 
os analfabetos da população) pelo número de indivíduos analfabetos, obtendo-
se a média de citações por indivíduo. Da mesma forma, foram obtidas médias 
para os outros grupos populacionais, e estas foram comparadas entre si, 
dentro de cada fator, utilizando-se o teste t de Student (p < 0,05). Também se 
utilizou a lista livre, por meio de uma pergunta chave sobre as dez espécies 
mais importantes utilizadas nos últimos dez anos, em ordem de preferência7. 
Esta técnica visa buscar informações específicas sobre um domínio cultural da 
comunidade estudada. Desta forma foi possível observar os itens mais 
salientes, melhores conhecidos ou mais importantes, por meio da posição em 
que aparecem nas listas de citações. A partir da ordenação realizada pelos 
informantes, os dados foram convertidos em um rank. As coletas do material 
botânico foram realizadas no momento das entrevistas. As plantas que 
apresentavam floração e frutificação foram coletadas, posteriormente 
herborizadas, identificadas taxonomicamente e, incorporadas ao acervo do 
Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro, pertencente à Faculdade São 
Lucas (HFSL), no município de Porto Velho, Rondônia. O sistema de 
classificação botânica utilizado foi o Angiosperm Phylogeny Group (APG 
II)8.Resultados e discussão: Foram relatadas para utilização diversas partes 
vegetais, em quatro formas de preparo, com diferentes finalidades terapêuticas, 
sendo identificadas 80 espécies vegetais, distribuídas em 41 famílias 
botânicas. As dez plantas medicinais mais citadas neste levantamento foram 
boldo (Vernonia condensata B.), camomila (Chamomila recutita L.), carqueja 
(Bacharis trimera (Less) D.C.), dipirona (Achillea millefolium L.), guaco 
(Mikamia glomerata S.), losna (Artemisia absinthium L.), macela (Achryrocline 
satureioides D.C.), picão (Bidens pilosa L.), sangria d’água (Vernonia 
polyanthes L.). O conhecimento das propriedades e identificação correta das 
plantas medicinais permite o resgate histórico-cultural da população, uma vez 
que essas plantas podem trazer benefícios ao organismo pelas propriedades 
que possuem, o princípio ativo. O reconhecimento correto da planta é essencial 
e deve ser feito pela identificação taxonômica da espécie (nome científico) e 
não somente pelo nome popular conforme a tabela 1.  

Tabela 1. Nomes vulgares e científicos, famílias botânicas, indicações, partes 
utilizadas e modos de preparo de plantas medicinais utilizadas pela população 
de Jaci-Paraná, Rondônia, Amazônia, Brasil, Embrapa Rondônia, 2010. 
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Nome 
popular-
Científico 

Família Indicação1 Parte 
utilizada1 

Modo de 
preparo1 

Boldo - 
Vernonia 
condensata B. 

 

Asteraceae a- fígado, 
estômago, dor 
de cabeça 

b- malária, 
fígado,  
diarréia 

c- rins 

a- folhas 

 

 

b- caule 

 

c- raiz   

a- chá, xarope 

 

 

b- infusão, 
maceração  

c- decocto, in 
natura 

Camomila - 
Chamomila 
recutita L. 

Asteraceae a- calmante  a- folhas, 
frutos, 
sementes 

a- infusão, 
maceração, 
decocto 

Carqueja - 
Bacharis 
trimera (Less) 
D.C. 

Asteraceae  a- estômago a- folhas  a-infusão, 
maceração, 
decocto 

Dipirona - 
Achillea 
millefolium L. 

Asteraceae a- dor de 
cabeça 

a- folhas, raiz, 
casca 

a- decocto  

Guaco - 
Mikamia 
glomerata S. 

Asteraceae a- resfriado  a- folhas, raiz, 
casca 

a- decocto  

Losna - 
Artemisia 
absinthium L. 

Asteraceae  a- estômago, 
digestão 

b- diarreia , dor 
de cabeça  

a- folhas 

 

b- raiz  

a- infusão, 
decocto 

b- maceração 

Macela - 
Achryrocline 
satureioides 
D.C. 

Asteraceae  a- estômago 

 

b- inflamação   

a- folhas, 
frutos 

 

b- raiz, casca 

a- maceração 

 

b- decocto 

Picão - Bidens 
pilosa L. 

Asteraceae  a- hepatite, 
fígado 

b- malária, 
anemia 

c- higiene pós-
parto 

a- folhas 

b- raiz, caule  

 

c- frutos  

a- decocto 

b- infusão 

 

c- maceração  

Sangria d’água 
- Vernonia 
polyanthes L. 

Asteraceae a- bronquite  a- raiz, folhas, 
frutos, 
sementes, 

a- infusão, 
decocto, in 
natura 
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1As letras de referência indicam conexão entre os itens Indicação, Parte 
Utilizada e Modo de Preparo.  

A família mais representativa foi Asteraceae (nove citações). Para as demais 
famílias, o número de espécies foi: Lamiaceae (oito citações), Fabaceae (cinco 
citações), Myrtaceae (quatro citações), Brassicaceae, Anacardiaceae, 
Rutaceae, Rubiaceae e Piperaceae (três citações cada), enquanto que para as 
demais famílias obtiveram-se duas citações ou menos. 9Ao relatar o uso de 
plantas medicinais no município de Ipê (RS), constataram que a família mais 
representativa em número de espécies foi Asteraceae, fato também verificado 
por 10.Quanto à parte vegetal utilizada nas preparações dos remédios caseiros, 
observou-se uma maior utilização das folhas (94 citações), seguido de cascas 
(54 citações), raiz (48 citações), frutos (38 citações), caule (25 citações), 
sementes (13 citações) e flores (duas citações). Resultados semelhantes foram 
obtidos por11, que observaram que a parte mais utilizada por seringueiros na 
Reserva Extrativista Chico Mendes são as folhas, as quais concentram 
geralmente grande parte dos princípios ativos das plantas. A utilização de 
folhas na preparação de remédios caseiros tem sido frequentemente citada em 
levantamentos etnobotânicos12.As afecções mais citadas pelos moradores do 
distrito de Jaci-Paraná foram: gripe (39 citações), diarréia (37citações), fígado 
(33 citações), calmante (32 citações), cólicas e infecção vaginal (27 citações), 
inflamações (25 citações), malária (23 citações), estômago, dor de cabeça e 
cicatrização (14 citações cada), rins (13 citações), anemia e vermes (10 
citações), febre (nove citações), gastrite e digestão (sete citações), tosse (seis 
citações), e garganta e antibióticos (cinco citações), enquanto que para as 
demais afecções obtiveram-se quatro citações ou menos. O grupamento das 
doenças foi feito com base nos conceitos dos autores e não dos entrevistados. 
Em relação ao nível de escolaridade, o conhecimento e uso de plantas 
medicinais predominou entre aqueles que possuíam o nível fundamental 
incompleto com 5,0 citações por entrevistados; seguido pelo nível fundamental 
completo com 4,6; ensino médio completo com 3,8; analfabetos com 2,9; 
ensino médio incompleto com 2,2; e ensino superior com 1,3 citações por 
entrevistados. Assim, observa-se que o conhecimento sobre as plantas 
medicinais apresenta uma tendência a diminuir com o nível de escolaridade. 
Está claro que o nível de escolaridade está associado a condições econômicas. 
Assim, a relação entre o baixo nível de escolaridade e a maior familiarização 
com o poder medicinal das espécies vegetais pode refletir a busca, devido ao 
poder aquisitivo, de formas alternativas de tratar as doenças, que envolvam a 
compra de medicamentos caros. Talvez seja possível inferir também que o 
nível crescente de escolaridade envolve uma certa massificação dos costumes, 
principalmente frente à globalização, o que levaria a uma perda gradual dos 
hábitos ancestrais relacionados à fitoterapia. O gênero feminino predominou 
com o maior número de entrevistas, obtendo-se 67 entrevistas, enquanto que 
35 entrevistados eram do sexo masculino. As médias foram: 4,77 e 15,11 
citações por entrevistados, respectivamente. Estes resultados assemelham-se 

casca 

Vassourinha - 
Scoparia dulcis 
L. 

Scrophulariaceae a- gripe, 
infecções 

a- folhas a- chá 
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com os de13. Agradecimentos: Os autores agradecem à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão 
de bolsa de Iniciação Científica e aos moradores locais. Conclusão: As plantas 
medicinais em uso no distrito são de 80 espécies, distribuídas em 41 famílias 
botânicas, com maior representatividade para a família Asteraceae. As partes 
mais utilizadas foram as folhas; sendo o decocto, o modo de preparo mais 
usual. O conhecimento popular demonstrado pelos moradores estudados e 
descrito neste trabalho abre caminhos para o desenvolvimento de novos 
estudos sobre essas plantas, visando confirmar cientificamente suas 
propriedades terapêuticas, abrindo novas possibilidades de exploração e 
melhor aproveitamento como tem sido feito com outras espécies medicinais. 
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LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS MEDICINAIS 

UTILIZADAS POR CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE 
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Autor(es): Eloísa Paz Santana, Renato Abreu Lima, Andrina Guimarães Silva, 
Laiza Sabrina dos Santos Pires, Ana Cristina Ramos de Souza, Anselmo 
Enrique Ferrer Hernández. 

Resumo Expandido: Este trabalho teve como objetivo fazer o levantamento 
etnobotânico das plantas medicinais utilizadas na Associação dos Catadores 
de Materiais Recicláveis de Rua e associar esta utilização aos dados etnos 
sociais da população. Foram aplicados questionários estruturados aos 20 
moradores que reside no local, identificando-se as plantas utilizadas, a 
finalidade terapêutica, os órgãos vegetais e o modo de preparo. Identificou-se 
também, a forma dos conhecimentos acerca das plantas, o tempo de moradia e 
o nível de escolaridade. Como resultado obtido, identificou-se as folhas, como 
sendo a parte mais utilizada da planta e o chá como a forma de preparo mais 
utilizada. As doenças mais citadas foram à gripe e complicações do fígado.  
Identificou-se 55 espécies de plantas medicinais representadas por 32 famílias 
botânicas utilizadas na associação, o conhecimento sobre o uso e preparo das 
plantas medicinais foram adquiridos de geração em geração. Os estudos 
etnobotânicos podem oferecer subsídios para pesquisas que conduzam à 
produção de novos fármacos. Introdução: O conhecimento sobre plantas 
medicinais simboliza muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas 
comunidades e grupos étnicos. O uso de plantas no tratamento e na cura de 
enfermidades é tão antigo quanto à espécie humana. Ainda hoje nas regiões 
mais pobres do país e até mesmo nas grandes cidades brasileiras, plantas 
medicinais são comercializadas em feiras livres, mercados populares e 
encontradas em quintais residenciais. A grande maioria das famílias tem 
alguma planta medicinal cultivada em sua horta doméstica, para qualquer 
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eventualidade. As ervas aromáticas e condimentares também são utilizadas 
com muita freqüência no preparo de alimentos, dando-lhes aroma, sabor ou 
aspecto mais agradável, além de ajudar na conservação dos alimentos. A 
importância da Amazônia não se restringe apenas às espécies animais e 
vegetais, mas diz respeito também à riqueza do conhecimento popular acerca 
do uso terapêutico de plantas, que se origina tanto da necessidade de uma 
terapêutica alternativa devido ao baixo poder aquisitivo e ao limitado acesso 
aos programas de saúde pública, quanto da grande influência cultural indígena. 
Somada a isso, a carência de estudos sobre a vegetação brasileira e 
orientação popular, visando à preservação da memória histórica dos usos e 
costumes, acarreta duas situações que, do ponto de vista social, ecológico e 
histórico, são altamente preocupantes: por um lado, as falhas no fluxo 
informativo e consequente perda do conhecimento sobre a terapêutica 
empregada pelos diferentes grupos étnicos e, por outro, o uso indiscriminado 
de material vegetal na cura de doenças, desconhecendo as consequências 
reais que disso possam advir1. Devido ao baixo poder aquisitivo que os 
moradores da Associação dos catadores de Rua de Porto Velho são por essa 
razão que este trabalho de difusão e resgate do conhecimento de plantas vêm-
se difundido cada vez mais, principalmente nas áreas mais carentes, tornando 
necessário um trabalho de mitigação com essa população. O presente trabalho 
tem por objetivo resgatar o conhecimento tradicional de plantas medicinais, 
bem como levantar dados sobre o uso por catadores de materiais recicláveis 
de rua de Porto Velho - RO. Material e métodos: O presente trabalho constitui 
um estudo de cunho etnobotânico, onde foram levantados dados do uso 
tradicional das plantas medicinais utilizados na ASPROVEL - Associação dos 
Catadores de Materiais Recicláveis de Rua que se localizam, na região leste da 
cidade de Porto Velho-RO. A pesquisa foi realizada na Asprovel totalizando 22 
pessoas, no período de 27 e 28 de outubro de 2011. Utilizou-se um 
questionário com perguntas abertas e fechadas sempre respeitando a opinião 
dos entrevistados em que se buscou o máximo de informações sobre plantas 
medicinais e sua utilização. O tempo gasto foi de 15 a 20 minutos dependendo 
do grau de conhecimento que cada morador possuía sobre plantas medicinais 
e sua disponibilidade. Buscou-se informações sobre as plantas mais utilizadas, 
indicação terapêutica, parte da planta utilizada e modo de preparo. Além disso, 
identificou-se também a forma de aquisição dos conhecimentos acerca das 
plantas, tempo de moradia, grau de escolaridade e quantas pessoas moram na 
residência. No total 20 pessoas participaram da pesquisa, pois 2 não se 
encontravam no local. Foram obtidas médias, dividindo-se o número de 
citações (somatório do número de todas as citações de utilizações de plantas 
com alguma finalidade terapêutica mencionadas pelos entrevistados), pelo 
número de entrevistados, em relação aos fatores: forma de aquisição do 
conhecimento (geração a geração, livros, conversa com amigos) e nível de 
escolaridade dos entrevistados (analfabetos, ensino fundamental completo e 
incompleto, ensino médio completo e incompleto e ensino superior). 
Resultados e discussão: De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, 
verificou se que a maioria dos entrevistados era sexo feminino apresentando 
60% das entrevistas. Enquanto que 40% dos entrevistados eram do sexo 
masculino. Conforme 2observa-se que quanto ao sexo dos entrevistados, a 
utilização atinge maior parcela de usuários do sexo feminino, devido em sua 
maioria os cônjuges estarem na coleta de lixo, ou mesmo a mulher ser a 
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responsável pelo lar. Além disso, verificou-se que a maioria dos moradores 
possuem idade de 11 a 31 anos com 50% das entrevistas, enquanto que 40% 
dos entrevistados tem idade acima de 32 anos e 10% possuem a idade menor 
que 10 anos. Segundo 3 quanto à faixa etária observou-se que a maior parte 
dos informantes foi 118 (39,33%), tinha entre 38 e 58 anos, seguido de 106 
(35,33%), que pertenciam à faixa etária de 18 e 38 anos. A forma de aquisição 
dos conhecimentos etnobotânicos, nesse estudo, está de acordo com o 
levantamento etnobotânico realizado por 4na reserva extrativista “Chico 
Mendes”, no Acre, em que a maioria dos entrevistados afirmaram que o 
aprendizado foi repassado pelos pais. A maioria dos entrevistados informou 
que utilizam plantas medicinais para o tratamento de doenças. Verificou-se, 
que as plantas medicinais mais citadas foram boldo e capim santo (13 citações 
cada), corama (nove citações), hortelã (oito citações), babosa (seis citações), 
arruda (cinco citações), losna, laranja e andiroba (quatro citações cada), como 
pode ser observado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Porcentagens das plantas medicinais utilizadas pelos catadores da 
Asprovel 

Resultados semelhantes foram obtidos por 4, que observaram que a 
parte mais utilizada por seringueiros na Reserva Extrativista Chico Mendes são 
as folhas, as quais concentram geralmente grande parte dos princípios ativos 
das plantas. A utilização de folhas na preparação de remédios caseiros tem 
sido frequentemente citada em levantamentos5,6,7,8. O uso de folhas nas 
preparações apresenta um caráter de conservação do recurso vegetal, pois a 
retirada da mesma, se não for excessiva, não impede o desenvolvimento e 
reprodução da planta. As doenças mais citadas pelos moradores da 
associação foram àquelas relacionadas com as doenças inflamatórias (17 
citações), do aparelho respiratório (gripe com 40 citações), seguidos pelas 
dores de fígado (14 citações), calmante (7citações), ferimentos (6 citações). 
Outras citações tiveram duas ou apenas uma citação, tais como: vermes, 
cólicas, coceiras, gastrite, malária e cicatrizações. Em outros estudos com este 
enfoque, também foi citado um maior número de espécies para o tratamento de 
doenças do aparelho respiratório. 5verificaram percentual elevado para a gripe, 
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tosse e resfriado, assim como 9. Conceitos ou definições de doenças por parte 
delas muitas vezes não correspondem aos da medicina moderna. Resultados 
semelhantes foram obtidos por 10, ao fazerem um estudo comparativo da 
relação entre comunidades e vegetação na Mata do estado de Pernambuco, 
observando predominância da utilização de plantas medicinais no tratamento 
de doenças respiratórias. Os entrevistados acreditam no poder das plantas 
medicinais por ser um método natural, barato e eficaz. Verificou-se que 80% 
dos entrevistados têm apenas o ensino fundamental incompleto, enquanto que 
20% são analfabetos. Conclusão: Como foi observado neste trabalho, o 
estudo dos conhecimentos etnobotânicos em comunidades 
predominantemente voltadas para o setor primário, baseia-se na riqueza da 
biodiversidade amazônica, apesar de que muitas plantas exóticas, oriundas de 
outras regiões do Brasil ou mesmo de outros países são encontradas. Assim, 
fica evidente também a importância de se estudar a flora medicinal, de forma 
integrada, multidisciplinar. Pois o ponto inicial destes estudos é resgatar 
informações sobre as relações existentes entre uma determinada população 
humana e a flora que a cerca. Além disso, os estudos etnobotânicos podem 
oferecer subsídios para pesquisas que conduzam à produção de novos 
fármacos. Agradecimentos: Os autores agradecem à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão 
de bolsa de Iniciação Científica. 
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RELAÇÃO DAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E DE PRESSÃO 
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Introdução: A hipertensão arterial é conceituada pelo III Consenso Brasileiro 
de Hipertensão Arterial como uma síndrome caracterizada pela presença de 
níveis tensionais elevados associados a alterações metabólicas, hormonais e a 
fenômenos tróficos. A prevalência de hipertensão arterial sistêmica em crianças 
é estimada em 6% (III Consenso Brasileiro de HAS, 2001), entretanto as 
variações de prevalência são de 1,2 a 13%. O aumento do número de casos de 
obesidade na infância são claramente estabelecidos, pelo aumento da ingestão 
de alimentos ricos em gordura, falta de incentivo à prática de atividade física, 
aumento do uso de computador e televisão, dentre outros, isto mostra a 
influência do meio ambiente imediato no comportamento alimentar das 
crianças, trazendo uma idéia de “ambiente predisponente à obesidade”, 
contribuindo para o ganho de peso na infância e adolescência (Costa MB et al , 
2005).O estudo tem como objetivos: identificar a obesidade e a desnutrição nas 
crianças, observar a relação dos níveis tensionais com a obesidade nas 
crianças e detectar e comparar a incidência da hipertensão arterial em 
escolares de diferentes classes econômicas e sociais. O estudo da hipertensão 
arterial em crianças é importante, pois existe um considerável aumento na 
prevalência de obesidade. Metodologia: Foram estudadas 106 crianças da 
rede de ensino do município de porto velho, (40 da rede de pública e 66 da 
particular), selecionados aleatoriamente, na faixa etária de 7 e 8 anos, de 
ambos os sexos. Foram considerados critérios de exclusão: portadores de 
doenças respiratórias; portadores de doenças cardíacas; portadores de 
doenças renais; utilização de medicamentos que alterem a composição 
corporal como diuréticos e corticóides; não consentimento dos pais ou 
responsáveis e não aceitação por parte da criança.As medidas antropométricas 
foram mensuradas pela espessura das dobras cutâneas específicas 
(subescapular, tricipital), peso e altura. A pressão arterial (PA) avaliada em 
ocasiões diferentes para classificar a pressão arterial por percentis baseadas 
nos dados de 1999-2000 da NHANES e de acordo com a padronização e 
classificação da IV Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial. O uso de 
questionário para identificação (nome, idade, data de nascimento, sexo, raça, 
escola, série, nome dos pais, endereço e doenças pré existentes). Todos foram 
esclarecidos a respeito da natureza do estudo e os pais ou responsáveis 
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização do 
mesmo. Resultados: O grupo de crianças da rede pública apresentou níveis 

de pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) (90,48,1 mmHg e 

56,25,1mmHg) significativamente menor que o grupo da rede privada, 

respectivamente (PAS 93,75,8 mmHg e PAD 62,76.9 mmHg).O percentil do 
peso nos grupos apresentou diferença estatística significante (p<0,05). A 

http://www.sbh.org.br/documento/documento.htm
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obesidade e sobrepeso foram observados em maior freqüência nas crianças do 
grupo da rede privada com 57,6 % e 25% da rede pública, acima do percentil 
75 para peso. O quadro de desnutrição (abaixo do percentil 25 para o peso) de 
22,5 % na rede pública e 4,5 na rede privada. Conclusões: Esses resultados 
sugerem que a influência do meio ambiente no comportamento alimentar das 
crianças, “ambiente predisponente à obesidade”, contribui para o ganho de 
peso na infância e níveis pressóricos mais elevados e aumento dos fatores de 
risco cardiovasculares. 
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Introdução: A obesidade, doença complexa, de múltiplas etiologias e 
comumente associada à alterações fisiopatológicas responsáveis por índices 
cada vez maiores de mortalidade e/ou co-morbidades. A mortalidade aumenta 
de forma aguda quando o índice de massa corporal (IMC)   ultrapassa 30kg/m2, 
principalmente quando há distribuição central de tecido adiposo concomitante. 
Na literatura é consagrada a íntima relação da obesidade com o surgimento de 
doenças cardíacas e diabetes. Almeida et al relata que o excesso de peso esta 
claramente associado ao aumento da pressão arterial nos jovens, encontrando 
correlação positiva entre os valores da pressão arterial sistólica e diastólica e o 
IMC. O aumento da pressão arterial é fator de risco para todas as faixas de 
índice de massa corpórea. A gravidade da hipertensão parece relacionar-se 
diretamente com grau de gordura corporal e com padrão de distribuição 
visceral. Objetivo do estudo foi analisar a composição corporal de jovens 
universitários com IMC dentro da normalidade e a relação com pressão arterial 
e perfil lipídico. A identificação de mulheres obesas pela porcentagem de 
gordura corporal dentro do IMC normal e alterações de pressão arterial e 
dislipidemia. Metodologia: Foram avaliados 54 mulheres saudáveis, não 

fumantes, sem uso de medicamentos, faixa etária (19,8  1,6 anos); IMC dentro 

da normalidadede acordo com OMS; porcentagem de gordura normal (25,2 

4,8%) de acordo com Halpern; pressão arterial sistólica (97,6  14,9 mmHg) e 

pressão arterial diastólica (62,6  10,3 mmHg); frações lipídicas: colesterol total 

(162,3  30 mg/dl ); HDL (51,54  11 mg/dl ); LDL (97,54  23,9  mg/dl); 

triglicerídeos (67,02  27,8 mg/dl ); VLDL (13,31  5,5 mg/dl) e glicemia (72,2  
6,8 mg/dl). As medidas antropométricas foram mensuradas pela espessura das 
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dobras cutâneas específicas (subescapular, tricipital, peitoral, axilar-média, 
supra-ilíaca, abdominal, coxa), peso, altura, medidas de circunferências. A 
pressão arterial (PA) avaliada de acordo com a padronização da IV Diretrizes 
Brasileira de Hipertensão Arterial durante período de 5 dias. Exame 
laboratoriais foram realizados em jejum de acordo com padronização para 
determinação das frações de lipídicas (colesterol total, 
HDL,LDL,VLDL,Triglicérides) e Glicemia. Resultados: Na população estudada 

observou-se 51, 9 % de mulheres com o IMC normal (20,26  1,4 kg/cm2)  e  

porcentagem de gordura normal (21,5  2,4 %); e 48,1 % com IMC normal ( 

21,9  1,6 kg/cm2 ) e porcentagem de gordura elevada (29,2 3,2 kg/cm2). O 
grupo com elevado porcentual de gordura corporal apresentou diferença 
estatisticamente significante (p < 0,01) com o grupo de porcentagem de 
gordura normal. No grupo IMC normal e porcentual de gordura normal, o HDL ( 

54,2  11,3 mg/dl ) foi significativamente maior  ( p < 0,05 ) que o grupo com 

IMC normal e porcentual de gordura elevada (48,3  10,1 mg/dl). A pressão 
arterial sistólica e diastólica não apresentou correlação estatisticamente 
significante com os valores de porcentagem de gordura corporal nos grupos 
normal e elevado. Conclusões: Esses resultados sugerem que a porcentagem 
de gordura corporal é um bom indicador de obesidade “oculta” em indivíduos 
com IMC normal e sua relação com alterações lipídicas.  
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Introdução: A idéia de alongamento global ou reeducação postural global 
(RPG) é, alongar vários músculos organizados em cadeias musculares. 
Estudos em animais evidenciaram que a contração do músculo esquelético 
ativa pequenas fibras nervosas aferentes que, reflexivamente, aumentam a 
freqüência cardíaca (FC) e a pressão sangüínea (PS) (Coote JH et al,1971). O 
alongamento passivo do tríceps sural mostrou que o alongamento deste 
músculo induz a rápido aumento na FC sem alterar significantemente a PS. 
Devido à diminuição da variação da FC durante o alongamento, é postulado 
que a ativação do mecanorreceptor do músculo e fibras do Grupo III produz os 
aumentos da FC devido inibição do tônus vagal cardíaco (Gladwell VF et al, 
2002). Dois tipos de fibras nervosas musculares aferentes mostraram 
influenciar nas mudanças cardiovasculares do grupo III fibras aferentes 
mecanicamente sensíveis e o grupo IV fibras nervosas metabolicamente 
sensíveis (Coote JH et al, 2001). A análise espectral é o método no domínio da 
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freqüência mais utilizado para verificar a variabilidade da freqüência cardíaca, 
tendo se tornado valioso instrumento na avaliação do sistema cardiovascular. 
O presente estudo teve por objetivo analisar a variabilidade da freqüência 
cardíaca de indivíduos com encurtamento muscular e após a realização de 
RPG. Metodologia: O presente estudo foi realizado com 07 jovens 
universitários, gênero masculino, na faixa etária de 18 a 25 anos, não 
fumantes, sedentários, saudáveis, sem presença de doença ou uso de 
medicamento que responderam ao questionário de identificação e avaliação 
clínica após serem esclarecidas a respeito da natureza do estudo e assinarem 
o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram realizadas medidas de 
flexibilidade através das técnicas do terceiro dedo ao solo, banco de Wells, 
cotovelo/mesa e nuca/parede, teste de encurtamento da cadeia muscular 
anterior ou posterior e análise da freqüência cardíaca (variabilidade da 
freqüência cardíaca) antes e após uma sessão de RPG. Os voluntários 
receberam uma sessão de RPG, com duração de 50 minutos de acordo com 
avaliação prévia para exame de encurtamento de cadeia muscular. O registro 
do Eletrocardiograma foi obtido durante 10 minutos na posição supina 
(repouso) e após inclinação de 60 graus em mesa ortostática e análise 
espectral no domínio da freqüência para determinação de porcentagem das 
bandas de muito baixa freqüência (VLF%), baixa freqüência (LF%) e alta 
freqüência (HF%) foi realizada no Nexus-10. Resultados: O grupo submetido a 
sessão de RPG melhorou significativamente quando reavaliadas as medidas 
de flexibilidade através das técnicas do terceiro dedo ao solo, banco de Wells, 
cotovelo/mesa e nuca/parede. O grupo de indivíduos com encurtamento 
muscular após a realização de uma sessão de Reeducação Postural Global 
não apresentou diferença estatisticamente significante nas bandas de 
freqüência de VLF% e LF%. Os resultados mostram uma tendência a menor 
ativação de LF com incremento percentual de 3,5% (p=0,57) após RPG e 8,7% 
(p=0,25) antes, na condição de repouso e inclinação ortostática. As respostas 
de HF não apresentaram diferença estatisticamente significante antes e após a 
RPG quando comparadas nas condições de repouso e inclinação ortostática. O 
balanço LF/HF mostrou tendência a menor incremento de LF no balanço após 
sessão de RPG. Conclusões: A reeducação postural global aumentou a 
flexibilidade nos indivíduos com encurtamento reduzindo a ativação de 
mecorreceptores musculares e compressão de fibras nervosas levando a uma 
tendência de redução da atividade simpática sobre o coração. 
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Introdução: Desordem temporomandibular (DTM) é um termo que abrange 
problemas clínicos envolvendo musculatura mastigatória, articulação 
temporomandibular (ATM) e estruturas associadas ou ambas (Michelotti et al., 
2004), considerada uma alteração musculoesquelética do sistema mastigatório, 
afeta mais de 25% da população (Mcneely et al., 2006). É caracterizada por dor 
orofacial (DOF), limitação ou desvios na amplitude de movimento, estalidos 
articulares e cefaléias. A etiologia da DTM é atribuída a fatores como bruxismo, 
trauma e estressores ocupacionais (Cleland & Palmer, 2004). A relevância 
prática da dor muscular é suberestimada na população, embora a prevalência e 
gravidade seja comparada com outras condições de dor (Mense, S., 1993). A 
terapia laser de baixa potência (LLLT) é indicada para tratar dor, incluindo dor 
muscular na ATM, um dos sintomas nas DTM (Tullberg et al., 2003). A eficácia 
da LLLT é descrita em trabalhos associados a dor, aguda ou crônica ou em 
outras condições como doenças degenerativas. Chow et al., (2007) relatam 
evidências dessa terapia em dor no pescoço, tendinoses, desordens crônicas. 
OBJETIVO: o estudo objetivou a avaliação da dor e da abertura total da boca 
em portadoras de DTM após terapia laser de baixa freqüência. Metodologia: 
Participaram do estudo 15 jovens, gênero feminino, com ausência de doenças 
e sem uso de medicação analgésica ou antiinflamatória, com queixa de DTM 
triadas pelo Índice Anamnésico elaborado por Fonseca, 1992 e diagnosticadas 
pelos critérios do RDC/TMD (Research Criteria Diagnostic/Temporomandibular 
Disorder) apresentando dor crônica miofascial com ou sem limitação de 
movimento mandibular, tratadas com laser de baixa potênica, num 
comprimento de onda de 830 nm, técnica pontual, contato e área de 1,0 cm2 
de dispersão, ângulo de 90 graus, forma contínua, potência de 100 mW com 
energia de 4 joules (J). O tempo de exposição foi de 40 segundos, com pontos 
eqüidistantes de 1,0 cm sobre o músculo masséter, numa freqüência de 3 
vezes por semana em dias intercalados, totalizando 10 sessões de tratamento. 
A dor e a medida de abertura total da boca (abertura sem auxílio e sem dor, 
abertura máxima sem auxílio e abertura máxima com auxílio) foram 
quantificados pela EAV (escala analógica visual) e por paquimetria no início e 
final do tratamento, respectivamente, ambas registradas em milímetros. As 
voluntárias após esclarecidas sobre os procedimentos do estudo assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.Resultados: As voluntárias com 
DTM apresentaram diferença estatisticamente significante com relação a dor 
quantificada na escala analógica visual após a terapia com laser (2,08±0,36 ; 
1,18±0,59, p<0,001) e dor a palpação (2,01±0,32 ; 1,21±0,58, p<0,001). Os 
movimentos de abertura de boca sem auxilio e sem dor (30,46±8,32 ; 
42,53±687, p<0,001), abertura máxima sem auxilio (41,06±7,35 ; 47,07±5,87, 
p<0,001) e abertura máxima com auxilio (47,20±5,95 ; 51,53±3,99, p<0,001) 
foram estatisticamente significantes. Conclusões: O tratamento pela terapia 
por laser de baixa potência foi eficaz na diminução da dor e no aumento da 
amplitude total de boca, por promover analgesia e conseqüente relaxamento do 
músculo masseter, diminuindo a tensão nas estruturas associadas, eliminando 
toxinas e melhorando a circulação local. 
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A obesidade é reconhecida como um fator de risco independente para doenças 
cardiovasculares e atualmente faz parte dos maiores fatores de riscos 
cardiovasculares listados pela AHA (Galvão R, Kohlmann Junior, 2002). A 
adiposidade excessiva nos jovens representa um risco para a saúde ainda 
maior quando comparado com a obesidade no início na vida adulta (Gunnell DJ 
et. al, 1998). Na obesidade, observa-se uma maior ativação do sistema 
nervoso simpático, porém o aumento do tônus simpático para o coração em 
humanos  são menos fortes, especialmente nos obesos normotensos (Snitker 
S et. al., 2000). Na prática clínica o índice de massa corpórea (IMC) é 
recomendado como primeira abordagem da gordura corporal, porém apresenta 
limitações quanto a superestimação e a subestimação da gordura corporal. A 
análise espectral é o método no domínio da freqüência mais utilizado para 
verificar a variabilidade da freqüência cardíaca, tendo se tornado um valioso 
instrumento na avaliação do sistema cardiovascular (Hirsch J et.al., 1991). O 
estudo teve por objetivo comparar as respostas de variabilidade da freqüência 
cardíaca em diferente composição de gordura corporal de jovens universitários 
com IMC dentro do ideal desejado. O presente estudo foi realizado com 41 
jovens universitárias, faixa etária de 18 a 25 anos, não fumantes, sedentárias, 
saudáveis, sem uso de medicamento. Foram realizadas avaliações clínicas e 
aferidas as medidas antropométricas de dobras cutâneas, porcentagem de 
gordura (fórmula Petroski), aferição do peso e altura. O eletrocardiograma foi 
obtido durante 10 minutos na posição supina e após inclinação de 90 graus em 
mesa ortostática. A análise espectral no domínio da freqüência para 
determinação de porcentagem das bandas de muito baixa freqüência (VLF%), 
baixa freqüência (LF%) e alta freqüência (HF%) foi realizada no Nexus-10. 
Todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido em pesquisa. 
Os grupos foram diferentes estatisticamente (p<0,001) com relação à gordura 
corporal (30,63±3,91/elevado percentil; 21,46±2,20/ideal). O grupo com 
elevado percentual de gordura apresentou resposta significante de aumento do 
LF% (25,85±8,22 ; 43,29±15,96 , p<0,007) e VLF (15,23±4,62 ; 28,97±16,28 
p<0,01) quando comparados respectivamente em repouso e  inclinação. Com 
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relação ao grupo com percentil de gordura ideal apresentou aumento de LF% 
(33,40±12,96 ; 46,24±17,76, p< 0,06) e VLF% ( 20,52±11,07 e 29,83±16,10, p< 
0,11) mas não significante. A diminuição das resposta de alta freqüência (HF%) 
foram estatisticamente significantes nos grupo de percentil elevado (58,87±6,78 
; 27,73±15,50, p<0,001) e de gordura ideal (46,06±18,67 ; 23,91±19,13, 
p<0,009) quando comparadas em repouso e inclinação. Esses resultados 
sugerem que a elevada porcentagem de gordura corporal com índice de massa 
corpórea dentro da faixa ideal desejada mostra uma maior atividade simpática 
sobre o coração apresentando maior risco cardiovascular em jovens 
consideradas eutróficas. 
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Disfunção temporomandibular (DTM) afeta mais de 25% da população. 
Recursos fisioterapêuticos como terapia por laser de baixa potência (LLLT) são 
utilizados para tratar vários tipos de dor, incluindo dor muscular na ATM. As 
concentrações de cortisol sanguíneo podem estar alteradas na dor crônica 
devido ao excesso de estimulação do eixo adrenal-hipotalâmico-pituitário. A 
combinação das secreções dos eixos hipotálamo-hipófise-adrenal e simpático-
adrenal constituiria a resposta neuroendócrina aos estímulos estressantes. As 
alterações da freqüência cardíaca refletem a interação do sistema nervoso 
simpático e parassimpático e possibilita o estudo do sistema nervoso autônomo 
a partir do estudo da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC). O estudo 
objetivou avaliar a dor miofascial em portadores de DTM, sua relação com 
cortisol sanguíneo e a VFC após intervenção fisioterapêutica por LLLT. 
Participaram do estudo 15 voluntárias entre 18 e 40 anos, com DTM miofascial 
crônica, diagnosticadas pelo RDC/TMD, submetidas ao ECG para avaliar a 
variabilidade da frequencia cardíaca; à coleta de sangue para quantificar as 
concentrações do cortisol, ambas antes e após as 10 sessões de aplicação da 
LLLT. A dor e dor à palpação foram registradas na escala analógica visual e na 
avaliação pelo RDC/TMD, respectivamente. As voluntárias com DTM crônica 
apresentaram uma diminuição do nível dor e da dor à palpação significante 
pós-tratamento com LLLT (p<0,001). Houve um aumento significante dos níveis 
de cortisol sanguíneo após tratamento (p<0,05); da amplitude dos movimentos 
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mandibulares na abertura, principalmente abertura de boca sem auxilio e sem 
dor (p<0,001); e a  variabilidade da frequência cardíaca no domínio da 
frequência apresentou aumento  no incremento significativo do VLF e LF no 
pré-tratamento (p<0,007 e p<0,01) e não significante pós-tratamento (p<0,06 e 
p<0,1). Esses resultados sugerem que portadoras de DTM muscular crônica 
mostram baixos níveis de cortisol e um maior incremento de atividade do 
sistema nervoso simpático sobre o coração que se alteraram inversamente na 
diminuição do quadro álgico após LLLT. 
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A hipertensão arterial é conceituada pelo III Consenso Brasileiro de 
Hipertensão Arterial como uma síndrome caracterizada pela presença de níveis 
tensionais elevados associados a alterações metabólicas, hormonais e a 
fenômenos tróficos. A prevalência de hipertensão arterial sistêmica em crianças 
é estimada em 6%, entretanto as variações de prevalência são de 1,2 a 13%. O 
aumento do número de casos de obesidade na infância são claramente 
estabelecidos, pelo aumento da ingestão de alimentos ricos em gordura, falta 
de incentivo à prática de atividade física, aumento do uso de computador e 
televisão, dentre outros, isto mostra a influência do meio ambiente, trazendo 
uma idéia de “ambiente predisponente à obesidade”, contribuindo para o ganho 
de peso na infância e adolescência (Costa MB et al , 2005). A criança com 
desvantagens sociais tem antecedente de estresse.  De forma indireta, as 
variáveis sociais na infância influenciam no desenvolvimento de padrões de 
personalidade ligados ao estresse mental associado à hipertensão (Brunner, E 
, 1997). O estudo teve como objetivos: observar os níveis tensionais e a 
obesidade nas crianças e comparar a incidência da hipertensão arterial em 
escolares de diferentes classes econômicas e sociais. Foram estudadas 295 
crianças da rede de ensino do município de porto velho, selecionados 
aleatoriamente, na faixa etária de 7 e 8 anos, de ambos os sexos. As medidas 
antropométricas foram mensuradas pela espessura das dobras cutâneas 
específicas (subescapular, tricipital), peso e altura. A pressão arterial (PA) 
avaliada em diferentes ocasiões e classificada por percentis baseadas nos 
dados de 1999-2000 da NHANES e de acordo com IV Diretrizes Brasileira de 
Hipertensão Arterial. Todos responsáveis assinaram o termo de consentimento 
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livre e esclarecido. As crianças da escola pública apresentaram 6,9% de PAS e 
12,4% de PAD acima do percentil 90 e na escola particular foi 1,3% e 7,4 % 
respectivamente.  Em todas as faixas de percentil de peso as médias de PAS e 
PAD e a gordura aferida no percentil 50,75, 90 e 95 formaram maiores 
estatisticamente (p < 0,01) nas crianças da escola publica. A média de 
moradores no domicílio das crianças foi de 5±1,6 e 4,3±1 (p<0,05) e o número 
de filhos por família foi 2,8±1,3 e 2,3±0,8, na publica e particular 
respectivamente. A renda familiar (salários mínimos) na escola pública foi de 
2,37±1,89 e 12,20±4,48 na particular (p<0,05). Esses resultados sugerem que 
“ambiente predisponente à obesidade”, contribui para o ganho de peso na 
infância e níveis pressóricos mais elevados assim como fatores 
estressores/sociais intensificam o aumento dos fatores de risco 
cardiovasculares em crianças de classe socioeconômica mais baixa. 
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A obesidade é comumente associada à alterações fisiopatológicas 
responsáveis por índices cada vez maiores de mortalidade e/ou co-
morbidades. A mortalidade aumenta de forma aguda quando o índice de massa 
corporal (IMC) ultrapassa 30kg/m2, principalmente quando há distribuição 
central de tecido adiposo concomitante. Na literatura é consagrada a íntima 
relação da obesidade com o surgimento de doenças cardíacas e diabetes. 
Almeida et al relata que o excesso de peso esta claramente associado ao 
aumento da pressão arterial nos jovens, encontrando correlação positiva entre 
os valores da pressão arterial sistólica e diastólica e o IMC. O aumento da 
pressão arterial é fator de risco para todas as faixas de índice de massa 
corpórea. A gravidade da hipertensão parece relacionar-se diretamente com 
grau de gordura corporal e com padrão de distribuição visceral. Objetivo do 
estudo foi analisar a composição corporal de jovens universitárias, identificar 
obesas pela porcentagem de gordura corporal com IMC dentro da normalidade 
e a relação com pressão arterial e perfil lipídico.  Foram avaliadas 103 
mulheres saudáveis, sedentárias, não-fumantes, sem uso de medicamentos, 

na faixa etária (19,8  1,6 anos) e com IMC dentro da normalidade de acordo 
com OMS. As medidas antropométricas foram mensuradas pela espessura das 
dobras cutâneas específicas (subescapular, tricipital, peitoral, axilar-média, 
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supra-ilíaca, abdominal, coxa), peso, altura, medidas de circunferências. A 
pressão arterial (PA) avaliada de acordo com a padronização da IV Diretrizes 
Brasileira de Hipertensão Arterial durante período de 5 dias. Exame 
laboratoriais foram realizados em jejum de acordo com padronização para 
determinação das frações de lipídicas (colesterol total, 
HDL,LDL,VLDL,Triglicérides) e Glicemia. Na população estudada observou-se 

51,4% de mulheres com o IMC normal (20,00  1,55 kg/cm2) e porcentagem de 

gordura normal (22,09 2,69%); e 48,6% com o IMC normal (21,99  2,79 

kg/cm2) e porcentagem de gordura elevada (29,78  2,79 kg/cm2). O grupo 
com elevado porcentual de gordura corporal apresentou diferença 
estatisticamente (p<0,01) em relação ao grupo de porcentagem de gordura 

normal. No grupo com porcentagem de gordura elevada, o LDL (106,10  26,04 

mg/dl) e HDL (48,3  10,1 mg/dl) apresentou diferença estatística (p<0,05) que 

o grupo de gordura normal (95,32  22,94 mg/dl) e ( 54,2  11,3 mg/dl ) quando 
comparados respectivamente.  O grupo com porcentagem de gordura elevada 

(78,76  9,28) apresentou diferença estatística (p<0,05)  no valor  de glicemia 

quando comparado ao grupo de gordura normal (73,98  6,61) A pressão 
arterial sistólica e diastólica não apresentou correlação estatisticamente 
significante com os valores de porcentagem de gordura corporal nos grupos 
normal e elevado. Esses resultados sugerem que a porcentagem de gordura 
corporal é um bom indicador de obesidade “oculta” em indivíduos com IMC 
normal e sua relação com alterações lipídicas.  
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Estudos em animais evidenciaram que a contração do músculo esquelético 
ativa pequenas fibras nervosas aferentes que reflexamente aumentam a 
freqüência cardíaca (FC) e a pressão sangüínea (PS). É postulado que a 
ativação do mecanorreceptor do músculo e fibras do Grupo III produz os 
aumentos da FC devido inibição do tônus vagal cardíaco. Dois tipos de fibras 
nervosas musculares aferentes mostraram influenciar mudanças 
cardiovasculares do grupo III fibras aferentes mecanicamente sensíveis e o 
grupo IV metabolicamente sensíveis. O presente estudo analisou a 
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variabilidade da freqüência cardíaca e pressão arterial com encurtamento 
muscular após realização de alongamento de 50 minutos pela técnica de 
Reeducação Postural Global (RPG) em 21 jovens universitários, faixa etária de 
18 a 25 anos, não fumantes, sedentários, saudáveis e sem uso de medicação. 
Foram realizadas medidas de flexibilidade pelas técnicas do terceiro dedo ao 
solo, banco de Wells, análise da freqüência cardíaca e pressão arterial (PA). O 
registro do ECG foi obtido durante 10 minutos na posição supina e após 
inclinação de 90 graus em mesa ortostática. A análise espectral no domínio da 
freqüência para determinação de porcentagem das bandas de muito baixa 
freqüência (VLF%), baixa freqüência (LF%) e alta freqüência (HF%) foi 
realizada com o Nexus-10. As medidas de PA foram realizadas durante 30 
minutos em repouso antes e após a primeira e a quinta sessão de RPG com 
Spacelabs/MAPA. O grupo submetido a RPG melhorou significativamente 
quando reavaliadas as medidas de flexibilidade através das técnicas do terceiro 
dedo ao solo( 17,5±8,09 e 7,13±7,02 cm, p< 0,001) e banco de Wells 
(22,45±6,03 e 32,0±6,09 cm, p <0,001). As variações de PAD entre repouso e 
primeira sessão demonstraram aumento significativo na distribuição de 
freqüência com aumento de 61,9%, diminuição 9,5% e sem alteração 28,6%. 
Entre repouso e quinta sessão houve aumento na distribuição de freqüência 
com menor aumento da PAD em 28,6%, maior diminuição de 38,1% e sem 
alteração 33,3%. Com relação a PAS os valores apos primeira sessão foram  
42,9%, 23,8%  e 33,3% em relação ao repouso e após quinta sessão de 19%, 
42,9% e 38,1%. Quando comparamos a distribuição de freqüência entre o 
agudo e o crônico verificamos diferença estatística significante para PAD 
(p<0,049) e PAS (p<0,032).O grupo submetido a RPG não apresentou 
diferença estatisticamente significante nas bandas de freqüência de VLF% e 
LF%. As respostas de HF não apresentaram diferença estatisticamente 
significante antes e após a RPG quando comparadas nas condições de 
repouso e inclinação ortostática. O balanço LF/HF mostrou tendência a menor 
incremento de LF no balanço após sessão de RPG. A RPG aumentou a 
flexibilidade nos indivíduos com encurtamento reduzindo a ativação de 
mecorreceptores musculares e compressão de fibras nervosas levando a 
tendência de redução da PAD e PAS e menor incremento da atividade 
simpática sobre o coração. 
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Estudos sobre hipertensão arterial sistêmica (HAS) em crianças são 
importantes. Prevalência de HAS em crianças é estimada em 6%, mas as 
variações de prevalência são de 1,2 a 13%. Aumento da ingestão de alimentos 
ricos em gordura,falta de incentivo à prática de atividade física mostra 
influência do meio no comportamento alimentar das crianças, trazendo uma 
idéia de “ambiente predisponente à obesidade”, que contribui para o ganho de 
peso e obesidade. O fato de uma criança apresentar desvantagens sociais 
significa que de forma indireta, as variáveis sociais, influenciam no 
desenvolvimento de padrões de personalidade ligados ao estresse e 
associados à hipertensão (Oliveira, 2000). Crianças ribeirinhas vivem um 
ambiente de maior liberdade, tendo oportunidade para a prática de atividades 
físicas, enquanto crianças de classes mais favorecidas muitas vezes são 
privadas de tais experiências (Malina, 1991). O estudo verificou a influência dos 
fatores estressores socioeconômicos e de composição corporal com o aumento 
dos níveis pressóricos na infância. Metodologia: Foram estudadas 109 
crianças, 36 de escola particular, 43 de escola pública, 30 ribeirinhas (margens 
do Rio Madeira), faixa etária 6 a 9 anos, ambos os gêneros, selecionadas 
aleatoriamente. Após serem esclarecidos os pais ou responsáveis assinaram o 
termo de consentimento. A pressão arterial (PA) foi avaliada em diferentes 
ocasiões e classificada por percentis, de acordo IV Diretrizes Brasileira de 
Hipertensão Arterial. Medidas antropométricas foram mensuradas pela 
espessura das dobras cutâneas (subescapular, tricipital), peso e altura. O uso 
de questionário para identificar as condições socioeconômicas. Resultados: 
Na avaliação da pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica 
(PAD) no percentil 50, considerado normal, foi de 100% e 83,3% nas crianças 
da escola particular, de 86% e 60,5% de escola pública e de 53,3% e 30% nas 
ribeirinhas. No percentil 95, considerado normal alta, para PAS enquadraram-
se 7% das crianças da escola pública e com relação a PAD 8,3% das crianças 
da escola particular, 14% da escola pública e 13,3% das ribeirinhas. No 
percentil 99 (hipertensão) para PAS foi de 2,3% nas crianças da escola pública 
e de 6,6% nas ribeirinhas e na PAD de 7% nas crianças da escola pública e de 
18,6% nas ribeirinhas. Na distribuição de freqüência da PAS e PAD pelos 
percentis observamos uma diferença estatística significante (p<0,001) com 
valores aumentados nas crianças ribeirinhas. A correlação da PAS e PAD com 
o peso as crianças da escola particular, apresentaram significância estatística 
com r 0,60 e p < 0,001; r 0,50 e p<0,002 , da escola pública r 0,27 e p < 0,79; r 
-0,04 e p<0,79 e ribeirinhas r 0,09 e p < 0,63; r 0,13 e p < 0,46, 
respectivamente.Conclusão: Aumento nos níveis pressóricos, com menor 
obesidade e maior atividade física, das crianças ribeirinhas pelo estresse foi 
maior do que nas crianças urbanas.  
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Introdução: Desordem temporomandibular (DTM) é um termo que abrange 
problemas clínicos envolvendo musculatura mastigatória, articulação 
temporomandibular (ATM) e estruturas associadas ou ambas (Michelotti et al., 
2004), considerada uma alteração musculoesquelética do sistema mastigatório, 
afeta mais de 25% da população (Mcneely et al., 2006). Estudos 
epidemiológicos recentes demonstraram uma freqüência maior de vários sinais 
e sintomas de disfunção temporomandibular (sons, dor e sensibilidade na ATM 
e músculos mastigatórios, e limitações ou distúrbios de movimentos 
mandibulares) mais evidentes em mulheres do que em homens (Celic et al., 
2004)  com uma proporcionalidade de  4:1, de mulheres para homens em 
tratamento de DTM (Mcneill, 1997) ou de 2:1 como cita Leresche (1997) em 
seu trabalho. Fischer; Clemente; Tambeli (2007) concluíram em seu trabalho 
que a testosterona protege ratos machos por diminuir sua probabilidade de 
desenvolver dor na ATM. Esse achado pode ajudar explicar a menor 
prevalência e severidade de muitas condições de dor, incluindo as DTM em 
homens. A participação dos glicocorticóides na reação de estresse foi 
evidenciada por Selye (1998) que focalizou o eixo hipófise-adrenocortical como 
efetor desta resposta. Em humanos, pelo menos 95% da atividade 
glicocorticóide das secreções adreno-corticais é atribuída ao hormônio cortisol, 
também conhecido como hidrocortisona. Desde então, reconhece-se como 
fundamental a atuação destes hormônios na reação de estresse (Chrousos; 
Gold, 1992;  Ottaviani; Franceschi, 1996).A terapia laser de baixa potência 
(LLLT) é indicada para tratar dor, incluindo dor muscular na ATM, um dos 
sintomas nas DTM (Tullberg et al., 2003). A eficácia da LLLT é descrita em 
trabalhos associados a dor, aguda ou crônica ou em outras condições como 
doenças degenerativas. O estudo avaliou a dor e cortisol em jovens com DTM 
após terapia laser de baixa freqüência. Metodologia: Participaram do estudo 
07 jovens, gênero masculino, com ausência de doenças e sem uso de 
medicação analgésica ou antiinflamatória, com queixa de DTM selecionados 
pelo Índice Anamnésico de Fonseca (1992) e diagnosticados pelos critérios do 
RDC/TMD (Research Criteria Diagnostic/Temporomandibular Disorder) 
apresentando dor crônica miofascial. Após serem esclarecidos a respeito da 
natureza do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os 
voluntários foram tratados com laser AsGa de baixa potência, num 
comprimento de onda de 904 nm, técnica pontual, contato e área de 1,0 cm2 de 
dispersão, ângulo de 90 graus, forma contínua, com energia de 3 joules (J). O 
tempo de exposição foi de 40 segundos, com pontos eqüidistantes de 1,0 cm 
sobre o músculo masséter, numa freqüência de 3 vezes por semana em dias 
intercalados, totalizando 10 sessões de tratamento. A dor foi quantificada pela 
EVA (escala visual analógica) e cortisol sanguíneo dosado pela Técnica de 
Imunoensaio(ELISA). Resultados: Os voluntários com DTM apresentaram 
diferença estatística significante com relação à dor quantificada na escala 
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analógica visual (milímetros) após a terapia com laser (32,57±16,65; 0,64±0,94, 
p<0,002). A dosagem de cortisol (ug/dl) não apresentou diferença estatística 
significante antes e após o tratamento com Laser de baixa potencia (17,4±4,5; 
17,23±4,2,p<0,26, respectivamente). Não houve relação da Dor com o nível de 
cortisol sanguíneo. Conclusões: O tratamento pela terapia por laser de baixa 
potência foi eficaz na diminuição da dor por promover analgesia e conseqüente 
relaxamento do músculo masseter, diminuindo a tensão nas estruturas 
associadas e a resposta de dor não alterou os níveis de cortisol em homens 
com DTM.  
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Introduçao:Estudos sobre hipertensão arterial sistêmica (HAS) em crianças 
são  importantes, pois existe um relevante aumento na prevalência de um dos 
fatores de HAS, a obesidade. Outros fatores como condição socioeconômica e 
estresse na infância podem aumentar o nível de pressão arterial. A prevalência 
de HAS em crianças é estimada em 6% (III Consenso Brasileiro de HAS, 
2001), entretanto as variações de prevalência são de 1,2 a 13%. O aumento da 
ingestão de alimentos ricos em gordura,falta de incentivo à prática de atividade 
física mostra a influência do meio no comportamento alimentar das crianças, 
trazendo uma idéia de “ambiente predisponente à obesidade”, que contribui 
para o ganho de peso na infância (Costa MB et al., 2005). O fato de uma 
criança apresentar desvantagens sociais significa que de forma indireta, as 
variáveis sociais, influenciam no desenvolvimento de padrões de personalidade 
ligados ao estresse e associados à hipertensão (Oliveira, 2000). Crianças 
ribeirinhas vivem um ambiente de maior liberdade de movimentos, tendo 
oportunidade para a prática de atividades motoras, enquanto as crianças de 
classes mais favorecidas muitas das vezes são privadas de tais experiências 
(Malina, 1991). O estudo verificou a influência dos fatores estressores e de 
composição corporal com o aumento dos níveis de pressão arterial. 
Metodologia: Foram estudadas 109 crianças, sendo 36 crianças de escola 
particular, 43 crianças de escola pública e 30 crianças ribeirinhas das margens 
do Rio Madeira, faixa etária de 6 e 9 anos, de ambos os sexos e selecionados 

http://www.sbh.org.br/documento/documento.htm
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aleatoriamente. Após serem esclarecidos a respeito da natureza do estudo os 
pais ou responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 
A pressão arterial (PA) foi avaliada em diferentes ocasiões para classificar a 
pressão arterial por percentis (NHANES 1999-2000) e de acordo com a 
padronização e classificação da IV Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial. 
As medidas antropométricas foram mensuradas pela espessura das dobras 
cutâneas específicas (subescapular, tricipital), peso e altura. O uso de 
questionário para identificação as condições socioeconômicas, hábitos 
alimentares e estilo de vida. Resultados: Na avaliação da pressão arterial 
observamos que a pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólicas 
(PAD) no percentil 50, considerado normal, foi de 100% e 83,3% nas crianças 
da escola particular, de 86% e 60,5% nas crianças de escola publica e de 
53,3% e 30% nas crianças ribeirinhas. No percentil 95, considerado normal 
alta, para PAS enquadraram-se 7% das crianças da escola pública e com 
relação a PAD 8,3% das crianças da escola particular, 14%das crianças da 
escola pública e 13,3% das crianças ribeirinhas.No percentil 99 (hipertensão) 
para PAS o índice foi de 2,3% nas crianças da escola pública e de 6,6% nas 
crianças ribeirinhas e na PAD de 7% nas crianças da escola pública e de 
18,6% nas crianças ribeirinhas.Na distribuição de freqüência da PAS e PAD 
pelos percentis observamos uma diferença estatística significante (p<0,001) 
com valores aumentados nas crianças da escola pública e ribeirinhas. Na 
correlação da PAS e PAD com o peso das crianças da escola particular, 
apresentou significância estatística com r 0,60 e p < 0,001; r 0,50 e p<0,002 e, 
nas crianças da escola pública r 0,27 e p < 0,79; r -0,04 e p<0,79 e nas 
crianças ribeirinhas r 0,09 e p < 0,63; r 0,13 e p < 0,46, respectivamente. 
Conclusões: Esses resultados sugerem que o ambiente de maior liberdade de 
movimentos das crianças de classe socioeconômicas e culturais mais baixas 
(ribeirinhos) não diminuíram o impacto da influência dos fatores como estresse 
nos níveis pressóricos.  O impacto do estresse e dieta inadequada foram 
maiores nas modificações de níveis tensionais nas crianças ribeirinhas do que 
o “ambiente predisponente à obesidade que contribui para o ganho de peso e 
inatividade física na infância.   
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Introdução: O envelhecimento leva a modificações morfofuncionais em diversos 
sistemas orgânicos, dentre eles o aparelho respiratório (Mayor A, Mayor RU, 
2004). Os músculos da respiração são músculos esqueléticos que podem sofrer 
alterações como a diminuição no tamanho, número de fibras e na transmissão do 
impulso nervoso na junção neuromuscular (Irwin S, Tecklin, 2003). O treinamento 
muscular respiratório proporciona melhora da força, endurance e mecânica 
diminuindo o trabalho da respiração (Pryor JA, Webber BA, 2002). Os testes de 
força dos músculos respiratórios, mais comum, consistem nas medidas de 
pressão inspiratória (Pimax) e expiratória (Pemax) estática máxima (Frownfelter 
D, Dean E, 2004). A prova de espirometria constitui um exame da função 
pulmonar para fins diagnósticos, terapêuticos e de intervenção e mede a 
capacidade vital forçada e ventilação voluntária máxima (Alvarez et al., 2004). O 
uso do incentivador, threshold, é recomendado por favorecer características e 
habilidades independentes de manter constantes as taxas de fluxos e propicia um 
feedback no treinamento respiratório (Andrade et al.,2005).O estudo avaliou a 
função pulmonar em idosos pré e pós treinamento muscular respiratório com e 
sem uso de incentivador. Metodologia: O presente estudo foi realizado com 18 
voluntários idosos, sem patologia respiratória, na faixa etária de 65 a 75 anos, de 
ambos os sexos e após serem esclarecidos a respeito da natureza do estudo 
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram realizadas 
avaliações respiratórias, compreendendo medidas de manovacuometria: pressão 
expiratória máxima (Pemáx) e inspiratória máxima (Pimáx) e medidas de 
espirometria: volume expiratório forçado em um segundo (FEV1), capacidade vital 
forçada (CVF), a relação FEV1/CVF e medidas de fluxo com Peak Flow. Os 
voluntários foram divididos em dois grupos. Um grupo com treinamento de padrão 
muscular respiratório (TMR) e outro com uso de incentivador respiratório 
threshold IMT (TRS) no treinamento de padrão muscular respiratório. Os grupos 
realizaram treinamento respiratório três vezes por semana em dias intercalados, 
totalizando 18 sessões com duração de 30 minutos. Resultados: Os voluntários 
apresentaram média de idade 71,56±5,5 anos, com IMC 27,34±4,4 kg/m2. As 
provas respiratórias de manovacuometria apresentaram diferença 
estatisticamente significante na pressão (cmH2O) na Pimax (60,6±11 e 51,2±14, 
p<0,001) e na Pemax (67,1±15 e 57±16, p<0,001), respectivamente no 
treinamento com e sem threshold IMT.  Na prova de Espirometria o parâmetro de 
Capacidade vital forçada (CVF) não apresentou diferença estatística significativa 
(p<0,5) entre TRS 2,07±0,5 e TMR 1,92±0,3 L/s. Os valores de FEV1 (1,63±0,4 e 
1,58±0,3,L/s), CVF/VEF1 (79,1±4,8 e 82,3±5,9) e as medidas Peak Flow 
(300±90,3 e 289±67) não apresentaram diferença estatística significante com e 
sem treinamento com threshold IMT, respectivamente. Conclusões: Verificamos 
melhor eficiência da força dos músculos respiratórios após o treinamento de 
padrão muscular respiratório com o uso de incentivador respiratório threshold em 
idosos e não houve diferença no volume expiratório forçado do primeiro segundo 
e capacidade vital forçada. 
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PREVALÊNCIA DE SINAIS E SINTOMAS DE DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR EM JOVENS E ADULTOS EM PORTO 

VELHO-RO 
 
Autor(es): Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira, Cariel Benedita da Silva 
Denti,Taina Gorayeb Baleeiro, Denise Teodoro Sampaio,Kysi da Hora Lima, 
Marcelo Custódio Rubira 
 
Introdução: Estima-se que aproximadamente 75% da população têm pelo 
menos um sinal de disfunção e 33% tem pelo menos um sintoma de disfunção 
temporomandibular (DTM) e que aumentam em freqüência e gravidade da 
segunda para a quarta década de vida. (MCNEILL 1997). Estudos recentes têm 
comumente encontrado mais sinais e sintomas graves e freqüentes de dor e 
pontos-gatilhos na ATM e músculos mastigatórios, sons na ATM, e limitação ou 
outros distúrbios nos movimentos mandibulares em mulheres que em homens 
(VIGNOLO et al, 2008), indicando que mulheres apresentam mais problemas 
no sistema mastigatório do que homens (STOHLER, 1997), assim como maior 
gravidade tanto psicologicamente como fisicamente. Estudos experimentais 
têm mostrado haver diferenças na percepção da dor por homens e mulheres, 
onde as mulheres demonstram maior sensibilidade à dor do que os homens 
(AL'ABSI et al., 2002). Fischer e colaboradores (2007) concluíram que a 
testosterona diminui a probabilidade de desenvolver dor na ATM. Esse achado 
pode ajudar explicar a menor prevalência e severidade de muitas condições de 
dor, incluindo as DTM em homens. Estudos apontam para um declínio na 
prevalência com a idade. Esse estudo avaliou a prevalência de sinais e 
sintomas de DTM numa população de jovens e adultos na cidade de Porto 
Velho-RO. Metodologia: Para o levantamento da prevalência foi utilizado o 
questionário de índice e diagnóstico proposto por Fonseca (1992), que 
apresenta características de uma avaliação multidimensional. O questionário 
compreende 10 perguntas com uma única resposta marcada para cada 
pergunta Os voluntários foram instruídos a marcar “sim”, “não” ou “às vezes”. 
Para a análise, as respostas foram computadas a partir de cada questão sendo 
registradas e somadas pelo valor atribuído a cada resposta, onde “sim” é igual 
a 10 pontos, “às vezes é igual a 5 pontos e “não” a 0 ponto e classificados de 
acordo com Fonseca (1992) e possibilitando classificar a DTM em: sem DTM, 
leve, moderada e severa. Foram aplicados 1012 questionários com voluntários 
na faixa etária entre 18 e 50 anos, de ambos os gêneros. Resultados: Os 
resultados foram analisados através da distribuição das freqüências das 
respostas e sua porcentagem para DTM e sem DTM e critério de gravidade.  
Os resultados encontrados na amostra em geral foram de uma prevalência de 
68% em mulheres e 32% em homens. Quanto à gravidade observou-se que na 
faixa etária de 18 a 30 anos a prevalência foi de 50% e 26% sem DTM, DTM 
leve 40% e 50%, DTM moderada 9,1% e 18,7% e DTM severa 0,5% e 4,1%, 
respectivamente ao gênero masculino e feminino. Na faixa etária de 30 a 40 
anos foi 43% e 20,8% sem DTM, DTM Leve 45% e 53,8%, DTM Moderada 
5,8% e 18,6% e DTM severa 5,8% e 6,5%. Com relação a faixa 40 a 50 foi 28% 
e 23,2% sem DTM, DTM Leve 56% e 48%, DTM Moderada 16% e 25,5% e 
DTM severa 0% e 2,3%, respectivamente.   Conclusões: Os dados 
encontrados nesse estudo quanto ao gênero e gravidade estão de acordo com 
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os dados encontrados em outras regiões brasileiras e com a literatura mundial 
evidenciando maior acometimento as mulheres e com maior gravidade. 
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ESTUDO COMPARATIVO DA HIPOTONIA DOS MÚSCULOS DO 

ASSOALHO PÉLVICO EM MULHERES ORGÁSMICAS E 

ANORGÁSMICAS COM IDADES ENTRE 25 E 35 ANOS 
 

Autor(es):Simone Pedrozo Frágoa, Érica Michele Freitas Maia, Ana Paula F. 
De Angelis Rubira, Marcelo Custódio Rubira. 

Introdução: A anorgasmia,falta do orgasmo, dentre as disfunções sexuais 
atingem mais comumente o sexo feminino. Sua etiologia varia desde motivos 
orgânicos aos de ordem psicossocial, implicando a presença de conflitos que 
impossibilitam a resposta sexual normal (Berek JS, 2006). Estudos realizados 
pelo Hospital das Clínicas de São Paulo revelam que cerca de 65% das 
mulheres apresentam dificuldades para atingir orgasmo. O tratamento é de 
suma importância, pois a satisfação sexual tornou-se um componente 
importante para a vida de homens e mulheres nas sociedades ocidentais 
modernas (Nascimento GL, Lopes PG, 2006). O tratamento baseia-se em 
aperfeiçoar as funções do assoalho pélvico com melhora tônica e contrátil o 
que permite uma melhor qualidade de sensações vaginais (Cavalcante S, 
2007). Existe uma correlação entre um bom desenvolvimento muscular e a 
intensidade orgásmica. Mulheres com uma pressão menor que 30 mmHg 
podem apresentar disfunção sexual (Medeiros MW et al.). O presente trabalho 
relacionou a hipotonia dos músculos do assoalho pélvico com a anorgasmia.  
Metodologia: O presente estudo foi realizado com 44 voluntárias, na faixa 
etária de 25 a 35 anos e após serem esclarecidas a respeito da natureza do 
estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. As voluntarias 
foram separadas de acordo com Inventário de Satisfação Sexual de Golombok 
e Rust – GRISS e classificação pela Escala de satisfação em relação à vida 
sexual, em dois grupos, um orgásmicas com 29 mulheres outro com 15 
anorgásmicas (Cavalcante C, 1997). Foram realizadas avaliações para aferição 
do grau de força muscular graduada em cm H2O pelo Sensu Power nos grupos 
estudados. Resultados: Os grupos de mulheres orgásmicas apresentaram 
média de idade de 29,7±3,1 e anorgásmicas de 30,4±2,7 e não houve 
diferença estatística. Com relação à escala de satisfação sexual obteve-se uma 
média de 2,2±0,6 nas mulheres orgásmicas e 0,9±0,5 nas anorgásmicas com 
diferença estatística significante (p<0,001). A comparação do grau de força 
muscular entre os grupos foi de 2,1 ±0,8 orgásmicas e de 1,2±0,5 para 
mulheres anorgásmicas. O grau de força muscular aferido em cm H2O nas 
mulheres anorgásmicos apresentam valores inferiores e significantes 
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estatisticamente (P<0,001), quando comparadas com o grupo das mulheres 
orgásmicas. O estudo demonstrou que o componente muscular tem relação 
inversa e significante estatisticamente com respostas do Inventário de 
Satisfação Sexual como:  achar impossível ter um orgasmo com R=0,55 e 
P<0,031 e acontece de você não ter orgasmo durante a penetração R=0,52 e 
P<0,05. Conclusão: As fraquezas musculares dos músculos do assoalho 
pélvico influenciam na satisfação sexual predispondo a mulher à anorgasmia e 
que questões relacionadas à sensação do orgasmo podem estar relacionadas 
com força muscular do assoalho pélvico. 
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A EFICIÊNCIA DA ESTABILOMETRIA E BAROPODOMETRIA 

ESTÁTICA NA AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO EM PACIENTES 

VESTIBULOPATAS 
 

Autor (es): Marcelo Custódio Rubira, Cariel Benedita da Silva Denti, Nayara 
Giurizatto Gerlin, Maria do Socorro Echalar, Tatiana de Andrade Lopes, Ana 
Paula F. De Angelis Rubira. 
 
Introdução: O equilíbrio corporal é fundamental no relacionamento espacial do 
homem com o ambiente e reflete uma complexa interação entre sistema 
sensorial e motor. Nas alterações de origem vestibulares a tontura, ou seja, 
desequilíbrio é o mais comum e o que mais afeta a qualidade de vida (Enderle 
MS, 2004). O sistema visual possui relações significativas com o controle 
postural amenizando as alterações de desequilíbrio devido a lesões dos órgãos 
vestibulares (Vander AJ, Sherman JH, Luciano DS,1981). As correções do eixo 
do corpo pelos mecanismos de controle postural conferem ao corpo pequenas 
e constantes oscilações quando em pé, com importante papel na distribuição 
da pressão nas plantas dos pés. A avaliação do comportamento das oscilações 
corporais pode ser analisada pelas oscilações do centro de pressão dos pés 
(CPP), variável estudada na estabilometria que consiste na resultante das 
forças aplicadas sobre a plataforma, no instante t, pelo corpo. O CPP reflete as 
orientações dos segmentos corporais, assim como dos movimentos para 
manter o centro de gravidade dentro da base de suporte (Bankoff ADP et 
al.,2006). O presente estudo comparou o equilíbrio de indivíduos normais e 
indivíduos vestibulopatas através da estabilometria e baropodometria estática.  
Métodos: O presente estudo foi realizado com 22 voluntários, normais e 
vestibulopata sem alterações osteo-mio-articulares e visuais, na faixa etária de 
29 a 70 anos, de ambos os sexos e após serem esclarecidos a respeito da 
natureza do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os 
voluntários foram divididos em dois grupos. Um grupo controle (GN) com 11 
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voluntários normais e outro grupo com 11 vestibulopatas (GV). Os dois grupos 
realizaram à estabilometria com olhos abertos e fechados e a baropodometria 
estática, com coleta de dados durante 30 segundos em sala acusticamente 
isolada. Os parâmetros calculados pelo programa Diagnostic Support Italy 
foram Área Elíptica em mm2, Amplitude de Oscilação Corporal em mm e 
Velocidade Média em mm/s. Resultados: Na estabilometria observa-se que a 
velocidade média de oscilação (1,84±1,35 e 2,08±2,08, p<0,04) em mm/s e 
deslocamento de oscilação corporal Antero-posterior (1,46±0,68 e 2,13±1,48, 
p<0,03) em mm/s, ambos com olhos fechados, apresentaram diferença 
estatística significante entre os grupos controle e vestibulopata 
respectivamente. O deslocamento de oscilação corporal Latero-lateral 
(0,9±0,84 e 1,95±1,22, p<0,06) em mm/s com os olhos fechados apresentou 
tendência a serem diferentes nos grupos. Na baropodometria estática não 
houve diferença em relação à distribuição de cargas com valores no membro 
inferior esquerdo (51,8±6,03 e 50,9±3,5) e no direito de (48,18±6,03 e 
49,09±3,5) no grupo controle e vestibulopata, respectivamente. Conclusões: 
Verificamos a eficiência da estabilometria e baropometria na avaliação, 
detecção e quantificação do equilíbrio de pacientes vestibulopatas 
principalmente nas condições de oscilação corporal Antero-posterior (A/P) e na 
velocidade média de oscilação. 
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DOR E CERVICALGIA NA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

APÓS INTERVENÇÃO POR LASER DE BAIXA POTÊNCIA 
 

Autor(es): Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira, Laurise Sousa Oliveira, 
Marcelo Custódio Rubira 

As disfunções temporomandibulares também chamadas de distúrbios 
craniomandibulares constituem um conjunto de doenças que afetam não 
somente a articulação temporomandibular (ATM), mas também as áreas 
extrínsecas às articulações (Manfredi; Silva; Vendite, 2001). Trata-se de uma 
síndrome caracterizada por dor orofacial, envolvendo musculatura mastigatória, 
região craniocervical e região da ATM. A prevalência de dor nas regiões 
craniofacial e cervical representam uma média de 10-20%, com freqüência de 
co-existência da dor em ambas regiões (Svensson et al., 2004). kirveskari et al. 
(1988), em seu estudo também mostra que a cervicalgia é um sintoma comum 
em pacientes com DTM. A cefaléia tensional, é um sintoma bastante freqüente 
nos portadores de disfunção temporomandibular, podendo ser causada por 
contratura dos músculos mastigatórios e cervicais (Moreno, 2006). Na prática 
clínica do fisioterapeuta é comum lidar com situações na qual podem existir 
relatos de cervicalgia e cefaléia, associados, e que quando o tratamento é 
direcionado para cervicalgia, a cefaléia diminuiu ou desaparecia (Hammill; 
Cook; Rosecrance, 1996). E um dos recursos utilizados para diminuição do 
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quadro álgico é a Terapia a Laser de Baixa Potência (LLLT).  O estudo avaliou 
os efeitos do uso do Laser de Baixa Potência sobre a sintomatologia dolorosa 
da cervicalgia em pacientes com DTM miogênica crônica. Metodologia: 
Participaram do estudo 14 jovens, gênero feminino, média de idade de 23,79 ± 
5, 63 anos, com ausência de doenças e sem uso de medicação analgésica ou 
antiinflamatória, com queixa de DTM selecionados pelo Índice Anamnésico de 
Fonseca (1992) e diagnosticados pelos critérios do RDC/TMD (Research 
Criteria Diagnostic/Temporomandibular Disorder) apresentando dor crônica 
miofascial. Após serem esclarecidos a respeito da natureza do estudo 
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  As voluntárias foram 
tratados com laser AsGa de baixa potência, num comprimento de onda de 904 
nm, técnica pontual, contato e área de 1,0 cm2 de dispersão, ângulo de 90 
graus, forma contínua, com energia de 3 joules (J). O tempo de exposição foi 
de 40 segundos, com pontos eqüidistantes de 1,0 cm sobre o músculo 
masséter, numa freqüência de 3 vezes por semana em dias intercalados, 
totalizando 10 sessões de tratamento. A dor na DTM e na Cervicalgia foi 
quantificada pela EVA (escala visual analógica). Resultados: As voluntárias 
com DTM apresentaram diferença estatística significante com relação à dor na 
ATM quantificada na escala analógica visual (milímetros) após a terapia com 
laser (3,93±2,62; 0,55±0,78, p<0,001). A dor na cervical apresentou diferença 
estatística significante antes e após o tratamento com Laser de baixa potencia 
(3,6±3,0; 0,81±1,12, p<0,002).   Houve correlação da diminuição da dor na 
ATM com a diminuição da dor cervical após aplicação do laser na DTM, 
estatisticamente significante com r= 0,735 e p< 0,003.  Conclusões: O 
tratamento pela terapia por laser de baixa potência foi eficaz na diminuição da 
dor por promover analgesia e conseqüente relaxamento do músculo masseter, 
diminuindo a tensão nas estruturas associadas como da região cervical. 
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AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO DE IDOSOS PELA BAROPODOMETRIA 

E ESTABILOMETRIA APÓS INTERVENÇÃO PSICOMOTORA 
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Lucila Harakawa Kato, Marcelo Custódio Rubira  

Introdução: As quedas são conseqüências perigosas do desequilíbrio e da 
dificuldade de locomoção, comuns em pessoas com idade superior a 60 anos, 
responsáveis pela maior parte dos casos de fratura levando inclusive a morte. 
O declínio da função motora é complexo e multifatorial. A participação, 
integração e a sincronia dos sistemas osteomuscular, nervoso, e sensorial são 
necessárias para que o ato motor se realize sem alterações, como na marcha e 
na manutenção do equilíbrio. Estas manifestações trazem um grande impacto 
para a vida dos idosos, uma vez que podem levá-los a uma diminuição de sua 
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autonomia social. Preservação do equilíbrio durante o processo de 
envelhecimento é fundamental para manter a independência funcional. A 
psicomotricidade pode exercer um efeito preventivo, conservando tonicidade 
funcional, controle postural flexível, boa imagem do corpo, organização 
espacial, temporal e integração motora perfeitamente adaptada às 
necessidades funcionais. O estudo avaliou o equilíbrio de idosos pela 
baropodometria e estabilometria antes e após intervenção psicomotora. 
Metodologia: Foram avaliados através da baropodometria estática e dinâmica 
e estabilometria 11 idosos, três do gênero masculino e oito do gênero feminino 
todos em boas condições sociológicas e psicológicas, com autonomia física e 
social, em plena atividade, sem história prévia de fraturas.  A média de idade 
foi de 66,9±3,6. Os voluntários realizaram um protocolo de intervenção 
psicomotora com freqüência de três vezes por semana, durante três meses. O 
comportamento das oscilações corporais foi feito através da análise das 
oscilações do centro de pressão dos pés (CPP), no Baropodômetro Eletrônico 
composto por uma plataforma modular da Physical Support Italy, formado por 
sensores eletrônicos que reconhecem as informações do apoio plantar na 
locomoção natural de cada pessoa. As aquisições das imagens são precisas, 
instantâneas, repetíveis e não invasivas coletando informações sobre 
superfície plantar(cm2), descarga de peso, carga média(gramas/cm2), 
velocidade (m/s), comprimento do passo (cm), força (kg), passos por minuto, 
oscilações( mm/s) , elipse (mm²)e área de rolamento em  milímetros. 
Resultados: Os resultados da baropodometria dinâmica mostram diferenças 
estatisticamente significantes entre as avaliações iniciais e finais da superfície 
plantar em cm2 (137.2±28.1 e 96.0±22.0, p<0,002) e na carga média 
gramas/cm2 (542.8±256.4 e 93.8±198.6, p<0,046), mas não mostram 
resultados significantes estatisticamente quanto a velocidade em m/s 
(160.1±504.4 e 146.1±498.9, p <0.354), comprimento do passo em cm 
(40.0±6.3 e 35.9±13.4, p<0.450), força em kg (82.5±29.6 e 72.7± 19.0, 
p<0,116) e passos por minuto (75.1±17.2 e 114.2±89.7, p<0.165). Na 
baropodometria estática, não houve significância estatística quanto às 
avaliações iniciais e finais da descarga de peso, superfície em mm/cm². Na 
estabilometria houve diferença estatisticamente na oscilação ântero-posterior 
em mm/s inicial e final (2.03±1.23 e 1.10±0.33, p<0.02). Quanto aos dados da 
estabilometria, não houve diferença estatisticamente significante nas 
avaliações iniciais da velocidade média oscilatória mm/s, elipse de superfície 
em mm², área de rolamento em mm e na oscilação latero-lateral em mm/s. 
Conclusões: A intervenção psicomotora foi eficaz no ganho de equilíbrio 
corporal ântero-posterior da distribuição da carga média em gramas/cm2 dos 
pés e área de superfície em cm2 proporcionando melhor apoio e uma marcha 
mais dinâmica e com maior independência funcional. 
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O EQUILÍBRIO E ALTERAÇÕES POSTURAIS EM ADULTOS JOVENS 

COM PERFIL I E S PELO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE REEDUCAÇÃO 

POSTURAL GLOBAL 
 

Autor(es): Rosyanne Lima dos Santos, Ana Paula Fernandes De Angelis 
Rubira, Marcelo Custódio Rubira 
 
Introdução: O estudo do equilíbrio corporal e da postura corporal proporciona 
aspectos que estão englobados no sistema chamado de controle postural. 
Dentro deste sistema existem dois parâmetros a serem considerados, um 
envolvendo a orientação postural, ou seja, a manutenção da posição dos 
segmentos corporais em relação aos próprios segmentos e ao meio ambiente, 
e o outro, o equilíbrio postural, representado por relações entre as forças que 
agem sobre o corpo na busca de um equilíbrio corporal durante as ações 
motoras. A distribuição de carga no pé reflete na postura e no equilíbrio 
postural. Os desequilíbrios do corpo no espaço podem ser analisados através 
da posição do centro de pressão, medido através da baropodometria. 
Métodos: Participaram 13 voluntárias, idade entre 20 a 26 anos, IMC de 
22,65±3,65 kg/m2, consideradas saudáveis, o estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa.  Realizaram avaliação das oscilações corporais pela 
estabilometria e descarga de peso e área plantar pela baropodometria, 
avaliação postural computadorizada pelo SAPO- Software de Avaliação 
Postural e avaliação do RPG (Reeducação Postural Global).  Após avaliação 
do RPG as voluntárias foram divididas em dois grupos: grupo I cadeia mestra 
posterior com 5 e S cadeia mestra anterior com 8 voluntários. Resultados e 
Discussão: A estabilometria com os olhos abertos e fechados não apresentou 
diferenças significativas com relação à velocidade média de oscilação, 
deslocamento latero-lateral e ântero-posterior, rolamento espacial e elipse de 
superfície nos grupos I e S. A baropodometria do antepé e retropé esquerdo de 
ambos os grupos não apresentou diferença significativa.  O retropé direito 
apresentou diferença estatística significante, p<0,05 no percentual de descarga 
de peso e na distribuição de carga entre retropé e antepé com maior percentual 
no retropé entre os grupos I e S. Na avaliação postural computadorizada, não 
apresentou alterações significativas na descrição dos ângulos no plano 
posterior, lateral direito e esquerdo nos grupos I e S. Conclusões: Os 
resultados mostraram que não apresentou alterações no equilíbrio e postura 
entre os grupos. 
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AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DE CONDUÇÃO DO NERVO MEDIANO 

APÓS MOBILIZAÇÃO NEURAL EM VOLUNTÁRIOS SAUDÁVEIS 
 

Autor(es): Rainier antonio Queiroz Chagas Junior, Ana Paula Fernandes De 
Angelis Rubira, Leandro Rodrigues da Silva, Ânderson Franklin Reis Brandão, 
Eduardo Garbin,Marcelo Custódio Rubira. 
 
Introdução: A Mobil ização Neural (MN) consiste em gerar uma 
tensão longitudinal e transversal ao nervo, através do 
posicionamento do segmento onde o nervo tem seu trajeto. A 
Mobilização Neural procura restaurar o movimento e elasticidade 
ao sistema nervoso possibi l itando se adaptar melhor ao segmento 
que percorre. Há poucos estudos que analisaram a ação 
mobilização neural sobre o tecido nervoso e a sua atividade 
elétr ica, uti l izando a Eletroneuromiografia. O presente estudo 
verif icou se há alterações na velocidade de condução do nervo 
mediano após a mobilização neural . Métodos: O estudo foi 
composto por 40 voluntários com a média de idade de 21±1,85 
anos e com IMC médio de 22±3,86Kg/m 2.  Os voluntários foram 
submetidos à avaliação pela eletroneuromiografia, antes e após da 
execução da Mobil ização Neural, apresentando valores iniciais 
(V1) e f inais (V2) de velocidade de condução motora. Resultados e 
Discussão: Observamos que após a Mobilização Neural a 
velocidade de condução motora aumentou. Os valores iniciais (V1) 
foram de 59,89±4,19ms e f inais (V2)  de 60,88±3,94ms. 
Conclusões: A mobilização neural,  independente do valor inicial de 
condução, propicia ao nervo mobilizado, a normalização de sua 
velocidade de condução para seus valores normais de at ividade.  
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PRESSÃO ARTERIAL E VARIABLIDADE DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA 

EM CRIANÇAS DE DIFERENTES NIVEIS SOCIOECONOMICO DE 

PORTO VELHO 
 

Autor(es): Izaac Rodrigues Mendes, Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira, 
Jean Michel Carvalho de Oliveira, Magno Araújo Gomes, Marcelo Custódio 
Rubira 
 
Introdução: A prevalência de hipertensão arterial sistêmica em crianças é 
estimada em 6%, entretanto as variações de prevalência publicadas são 
bastante amplas, de 1,2 a 13%.  Fatores psico-sociais que atuam 
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precocemente no curso da vida influenciam grande número de variáveis 
biológicas. Uma criança com desvantagens sociais significa que ela já tem o 
primeiro antecedente de estresse. De forma indireta, as variáveis sociais na 
infância influenciam no desenvolvimento de padrões de personalidade ligados 
ao estresse mental associado à hipertensão. Métodos Com o objetivo de 
relacionar a influência dos fatores estressores com o aumento dos níveis de 
Pressão Arterial em crianças, foi realizado estudo transversal com 155 
crianças, de 7 a 10 anos, da rede de ensino público e privado da zona urbana 
do município de Porto Velho-RO. A Hipertensão Arterial foi classificada de 
acordo com valores de PAS ou PAD maior ou igual ao percentil 95. Foi 
observado que as condições socioeconômicas, hábitos alimentares e estilo de 
vida por questionário e análise da variabilidade da freqüência cardíaca. 
Resultados e Discussão: Os maiores índices de Hipertensão foram 
encontrados nas crianças das de escola pública, sendo que na escola 
particular não foi identificado nenhum caso. As respostas de porcentagem das 
bandas de LF foram estatisticamente significante nas condições de supino para 
posição em pé nos dois grupos, demonstrando o incremento do sistema 
nervoso simpático nesta condição fisiológica, podemos observar que a 
resposta de incremento simpático foi maior nas crianças da escola pública, com 
um aumento médio de 12,89%, enquanto as crianças de escola particular 
apresentaram 8,32%. As respostas a manobra de supino para em pé foi 
significativa nos dois grupos, porém mais significativa no grupo de crianças da 
escola pública.  Conclusões: Nesse estudo conclui-se que os níveis 
pressóricos e a atividade simpática foi maior nas crianças de escola pública e 
que sofrem influencia maior de fatores estressores. 
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RISCO CARDÍACO EM EUTRÓFICAS: GORDURA E ATIVIDADE 

SIMPÁTICA 
 

Autor(es): Lucas De Angelis Rubira, Luciana Gusmão Medeiros, Gizele Alves 
Neves, Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira, Marcelo Custódio Rubira. 
 
Introdução: A obesidade aumentou em todo o mundo e vem se tornando o 
maior problema de saúde da sociedade e está associada à enfermidade 
prematura e morte para níveis surpreendentemente baixos de excesso de 
gordura. A variabilidade da freqüência cardíaca é uma ferramenta não invasiva 
e confiável para avaliar o balanço vago-simpático sobre o coração. Objetivo: 
analisar a atividade simpática sobre o coração em jovens eutróficas com baixos 
níveis de excesso de gordura. Métodos: O estudo foi realizado com 38 
mulheres, média de 21,1±1,8 anos, IMC abaixo de 25 kg/m2, sedentárias e sem 
medicação. Após análise da composição corporal, foram divididas em grupos: 
(1) Baixo Percentil de Gordura (≤23%) e (2) Alto Percentil de Gordura (>23%), 
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com média de 3,65±2,34 kg de gordura acima do peso ideal (6,4%). Coleta de 
sangue para análise de colesterol, frações e triglicerídeos. O eletrocardiograma 
foi realizado durante 10 minutos em repouso e em pé para análise de baixa 
freqüência (LF), muita baixa freqüência (VLF) e alta freqüência (HF). 
Resultados e Discussão: O HDL-c foi menor no grupo 2 (48,28±8,59) quando 
comparado ao grupo 1(57,61±13,58), com p< 0,019 e LDL-c maior  
(108,04±28,13 ; 87,61±23,23) com p<0,038, respectivamente. O grupo 1 
apresentou maior porcentagem da banda (LF) em repouso quando comparado 
ao grupo 2, porém não significante p<0,13. Na mudança de postura de repouso 
para em pé, houve um aumento significante da banda LF no grupo 2, p<0,001e 
no grupo 1 p<0,057. A diminuição da variabilidade da freqüência cardíaca 
constitui um importante fator prognóstico para o aparecimento de eventos 
cardíacos em indivíduos previamente sadios e baixos níveis de excesso de 
gordura aumentam a atividade simpática sobre o coração e levam a menores 
níveis de HDL-c e maiores de LDL-c. Conclusões: Conclusão: Baixos níveis 
de excesso de gordura em jovens eutróficas levam a um maior risco 
cardiovascular.  
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EFICÁCIA DO MÚSCULO TRANSVERSO DO ABDOME NA 

DIMINUIÇÃO DA DOR EM PORTADORES DE LOMBALGIA CRÔNICA 
 

Autor(es): Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira, Cinthia Maria 
Albuquerque de Farias, Djanha Rebouças Mesquita, Melaine Pedreira Fontoura 
Coimbra, Glaidsan Moreira da Silva Maia, Marcelo Custódio Rubira. 
 
Introdução: A lombalgia crônica afeta mais de 80% da população mundial em 
uma faixa etária economicamente ativa, resultando em afastamento parcial ou 
total do trabalho sendo uma patologia multifatorial. O músculo transverso 
abdominal forma uma verdadeira cinta abdominal sendo ativado antes do início 
dos movimentos, o que lhe confere a função de estabilizar a coluna lombar 
comprometida na lombalgia. Os exercícios de estabilização promovem o 
fortalecimento, diminuição do quadro álgico, propriocepção, equilíbrio e devem 
ser progredidos quando o paciente consegue ativar sua musculatura profunda 
ao mesmo tempo em que realiza movimentos dos membros. Objetivo: Avaliar 
a eficácia do músculo transverso do abdome na diminuição da dor espontânea 
e à palpação em portadores de lombalgia crônica. Métodos: Participaram 
deste estudo 8 jovens do gênero masculino, média de idade de 31,5 ± 6,39 
divididos aleatoriamente em grupo A e B. O grupo A realizou exercícios de 
alongamento e estabilização de coluna lombar com a ativação do transverso do 
abdome e o grupo B realizou exercícios de alongamento e fortalecimento 
tradicionais para a musculatura abdominal. A dor espontânea e à palpação 
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foram quantificadas utilizando a escala analógica visual e o dolorímetro digital 
EMG respectivamente. Os voluntários foram submetidos a 10 sessões de 
tratamento, freqüência de três vezes por semana, duração de 40 minutos 
sendo reavaliados após o término das sessões. Resultados e Discussão: Os 
voluntários do grupo A apresentaram melhora do quadro álgico espontâneo 
(p<0,009) e à palpação (p<0,009) após os exercícios enquanto o grupo B não 
apresentou melhora em nenhum aspecto. Conclusões: Esses resultados 
sugerem que exercícios de estabilização segmentar da coluna lombar são 
eficazes na diminuição precoce da dor lombar quando comparados aos 
exercícios de fortalecimento abdominal tradicional.    
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ESTUDO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E FLEXIBILIDADE NAS 

LOMBALGIAS CRÔNICAS TRATADAS COM ESTABILIZAÇÃO 

SEGMENTAR 
 

Autor(es): Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira, Aline da Costa França, 
Erica Cristina Moreira, Anaiana Fernanda Aguirre Couceiro, Taiara Oliveira 
Silva,Marcelo Custódio Rubira 
 
Introdução: Na escala das alterações dolorosas que afetam a o ser humano, a 
síndrome dolorosa lombar estabelece numerosa causa de incapacidade e 
morbidade, perdendo apenas para a cefaléia. No Brasil, a repercussão 
econômica destes dados fez com que as lombalgias se tornassem a 1ª causa 
de pagamento de auxílio doença e a 3ª causa de aposentadoria por invalidez. 
O músculo transverso abdominal é um músculo profundo circunferencial, que 
forma uma verdadeira cinta abdominal sendo ativado antes do início dos 
movimentos, o que lhe confere a função de estabilizar a coluna lombar, sendo 
que, nos indivíduos com lombalgia esta função está comprometida. Os 
exercícios de estabilização promovem o fortalecimento, diminuição do quadro 
álgico, propriocepção, equilíbrio e devem ser progredidos quando o paciente 
consegue ativar sua musculatura profunda ao mesmo tempo em que realiza 
movimentos dos membros. OBJETIVO: Avaliar a capacidade funcional e 
flexibilidade de jovens, gênero masculino, média de idade de 31,5±6,39 
portadores de lombalgia crônica antes e após exercícios de estabilização 
segmentar. Métodos: A capacidade funcional e flexibilidade de 8 voluntários do 
gênero masculino, portadores de lombalgia crônica, foram avaliadas através do 
questionário de Roland Morris e do teste do 3 dedo ao solo que após a 
avaliação foram divididos aleatoriamente em 2 grupos. O grupo A realizou 
exercícios de alongamento e estabilização da coluna lombar com a ativação do 
transverso do abdome e o grupo B realizou exercícios de alongamento e 
fortalecimento tradicionais para a musculatura abdominal. Os voluntários foram 
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submetidos a 10 sessões com freqüência de três vezes por semana com 
duração de 40 minutos sendo reavaliados após o término das 10 sessões. 
Resultados e Discussão: Os voluntários do grupo A apresentaram melhora na 
capacidade funcional (p<0,02) apenas no grupo A tratado com exercícios de 
estabilização segmentar. A flexibilidade se manteve em ambos os grupos após 
os exercícios de estabilização segmentar (p<0,67 para o grupo A e p<0,41 para 
o grupo B). Conclusões: Esses resultados sugerem que a capacidade 
funcional de portadores de lombalgia crônica melhorou após os exercícios de 
estabilização segmentar da coluna lombar quando comparados aos exercícios 
de fortalecimento abdominal tradicional mas não alterou os parâmetros de 
flexibilidade.    
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PREVALÊNCIA DE CEFALÉIA NUMA POPULAÇÃO COM DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR 

Autor(es): Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira, Cariel 
Benedita da Silva Denti, Rainier Antonio Queiroz Chagas Junior, 
Lucas De Angelis Rubira, Marcelo Custódio Rubira 
 
Introdução: A cefaléia é um sintoma freqüentemente observado em 
pacientes com disfunção temporomandibular representa qualquer 
dor referida no segmento cefálico tratando-se de uma manifestação 
extremamente comum, podendo ser encontrada em crianças, 
adolescentes e adultos. Na população geral, durante o curso da 
vida, a prevalência de cefaléia é maior que 90% e ainda não está 
bem compreendida a relação entre a DTM e os diferentes tipos de 
cefaléias, entretanto existem indícios clínicos extremamente 
sugestivos que aproximam estas duas afecções. Métodos: Para o 
levantamento da prevalência de cefaléia foi utilizado o questionário 
de índice e diagnóstico proposto por Fonseca (1992), que apresenta 
características de uma avaliação multidimensional. O questionário 
compreende 10 perguntas com uma única resposta marcada para 
cada pergunta Os voluntários foram instruídos a marcar “sim”, “não” 
ou “às vezes”. Para a análise, as respostas foram computadas a 
partir de cada questão sendo registradas e somadas pelo valor 
atribuído a cada resposta, onde “sim” é igual a 10 pontos, “às vezes 
é igual a 5 pontos e “não” a 0 ponto e classificados de acordo com 
Fonseca (1992) e possibilitando classificar a DTM em: sem DTM, 
leve, moderada e severa e ainda levantar os sintomas de cefaléia 



  

73 
 

 

de acordo o item 4 do questionário. Foram aplicados 959 
questionários em voluntários na faixa etária entre 18 e 50 anos, de 
ambos os gêneros. Resultados e Discussão:Os resultados foram 
analisados através da distribuição das freqüências das respostas e 
sua porcentagem para DTM e sem DTM, com e sem cefaléia e 
critérios de classificação de gravidade.  Os resultados encontrados 
na amostra em geral foram de uma prevalência de cefaléia em 64% 
em mulheres e em 24,5% em homens. Quanto à gravidade 
observou-se que a prevalência foi de 66,5% e 26% sem DTM, DTM 
leve 66% e 47%, DTM moderada 90 % e 69% e DTM severa 94% e 
71%, respectivamente para o gênero feminino e masculino. 
Conclusões: Os dados encontrados nesse estudo quanto ao 
gênero e gravidade evidenciam um maior acometimento e maior 
sintomatologia de cefaléia em mulheres. 
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EFICÁCIA DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NA DOR E NA 

DIMINUIÇÃO DA ATIVAÇÃO SIMPÁTICA EM PORTADORES DE 

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR CRÔNICA 
 

Autor(es): Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira, Lucas De Angelis Rubira, 
Everton Almeida de Souza, Denise Teodoro Sampaio, Rainier Antonio Queiroz 
Chagas Junior, Marcelo Custódio Rubira 
 
Introdução: Recursos fisioterapêuticos como terapia por laser de baixa 
potência (LLLT) são freqüentemente utilizados para tratar vários tipos de dor, 
incluindo dor muscular localizada na ATM como um dos sintomas mais 
freqüentes nas DTM. As contrações musculares prolongadas comprimem a 
ATM produzindo microtraumas na cartilagem articular, no disco e na membrana 
sinovial ao redor, com conseqüente processo inflamatório e dor. A fibra 
muscular, quando sofre lesão, sobrecarga ou estresse de repetição resulta em 
contração muscular exagerada durante período de tempo prolongado, fadiga 
muscular, isquemia focalizada e anormalidades subseqüentes do ambiente 
extracelular das miofibrilas, alem de liberação de substâncias algiogênicas, 
gerando ciclo vicioso caracterizado por elevação da atividade motora e do 
sistema neurovegetativo, aumentando a sensibilidade à dor. Dois tipos de 
fibras nervosas musculares aferentes mostraram influenciar nas mudanças 
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cardiovasculares: grupo III fibras aferentes mecanicamente sensíveis e o grupo 
IV fibras nervosas metabolicamente sensíveis. A permanente influência 
exercida pelo SNA sobre o funcionamento dos diversos órgãos, aparelhos e 
sistemas que compõem o organismo humano é essencial para a preservação 
das condições do equilíbrio fisiológico interno, permitindo que o mesmo exerça, 
adequadamente, sua interação com o meio ambiente circundante. Qualquer 
fator que provoque tendência ao desequilíbrio promove, de pronto, respostas 
orgânicas automáticas e involuntárias que têm por finalidade reverter o 
processo em andamento e restabelecer o equilíbrio funcional. Essas respostas 
reguladoras recebem o nome de respostas autonômicas, pois são efetuadas 
pelo SNA. Métodos: Participaram deste estudo 15 voluntários, 7 homens e 8 
mulheres, os com idade média de 27,71±4,72 e 24,61 ± 3,06 respectivamente, 
portadores de DTM crônica, avaliados pelo RDC/TMD. Após o diagnóstico, foi 
realizado o eletrocardiograma para análise da variabilidade da freqüência 
cardíaca e após os grupos tratados com 10 aplicações de laser de baixa 
potência (AsGa 904, 3 J) em 3 pontos do masseter para analgesia  e 
reavaliados ao final. Resultados E Discussão: Os valores da dor espontânea 
em mulheres apresentaram diferenças significantes do lado direito antes do 
laser (26,85±26,57 – P<0,04) e lado esquerdo antes do laser (25,37±25,98 – 
P<0,05); lado direito após o laser (8±9,33 – P<0,005) e esquerdo (7,37±8,65 – 
P<0,005). Os valores da dor espontânea em homens apresentaram diferenças 
estatisticamente significantes, lado direito antes do laser (33,00±18,78 – P< 
0,004), lado esquerdo antes do laser (32,14±20,94 – P<0,008); e lado direito 
após o laser (0,57±0,97) e esquerdo (0,71±0,95), no pré e pós tratamento por 
laser de baixa potência. Na análise da variabilidade da freqüência cardíaca 
(LF%) em mulheres e homens não houve diferença estatisticamente 
significante na posição deitada quando comparou-se os valores de antes e pós 
tratamento por laser de baixa freqüência (antes do tratamento 34,24 ± 9,46 e 
após o tratamento 33,67 ± 9,37 – P 0,91 em mulheres e 44,36 ± 13,91 antes do 
tratamento e após 42,76 ± 8,79 – P 0,76 em homens). Na análise da 
variabilidade da freqüência cardíaca (LF%) em mulheres e em homens na 
posição em pé não houve diferença estatisticamente significante comparou-se 
os valores de antes e pós tratamento por laser de baixa freqüência (45,00 ± 
18,34 antes do tratamento e após 47,29 ± 15,67 – P 0,64 em mulheres; 61,14 ± 
17,53 antes do tratamento e após 48,89 ± 14,21 – P 0,19 em homens). A 
análise do incremento da variabilidade da freqüência cardíaca (LF%) na 
posição deitada/em pé monstrou-se estatisticamente significante nas mulheres 
somente antes do laser (31,52±7,28 / 47,73±16,99 – P<0,029); e nos homens 
não houve significância estatística antes e após o tratamento com laser 
(42,76±8,79 / 48,89±14,21 – P<0,44). Conclusões: Concluímos que o tipo de 
laser e a dosimetria aplicada são eficientes para diminuição da analgesia em 
ambos os gêneros e da ativação simpática em portadores de DTM crônica em 
mulheres e que a ativação simpática na DTM crônica é maior em mulheres do 
que em homens. 
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VARIABILIDADE DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA EM MULHERES COM 

HIPERMOBILIDADE ARTICULAR E O RISCO CARDÍACO 
 

Autor(es): Elaine Mocelin, Mariane de Oliveira Nunes Reco, Ana Paula 
Fernandes De Angelis Rubira, Marcelo Custódio Rubira 
 
Introdução: A hipermobilidade articular é definida como a capacidade de 
desempenhar movimentos articulares com amplitude maior que o normal. A 
prevalência da hipermobilidade possui grandes variações determinadas pela 
etnia, sexo, idade ,atividade física e variações nos critérios de caracterização. 
Aproximadamente 30% dos adultos são considerados portadores de 
hipermobilidade. A hipermobilidade apresenta feedback proprioceptivo e 
sensorial diminuído e posicionamento espacial alterado da articulação levando 
a maior freqüência de ativação e deformação sobre os receptores sensoriais 
mecânicos nos músculos esqueléticos e na pele. O aumento dos impulsos 
aferentes dos receptores sobre a área cardiovascular no bulbo alteram o 
controle autonômico sobre o coração. A diminuição da variabilidade da 
freqüência cardíaca constitui um importante fator prognóstico para o 
aparecimento de eventos cardíacos. Objetivo: O estudo avaliou o balanço 
simpato-vagal durante manobra de ortostatismo em mulheres com 
hipermobilidade. Métodos: Participaram do estudo 27 voluntárias, com idade 
média de 19,97±1,79, IMC abaixo de 25 kg/m2, sedentárias e sem uso de 
medicação. Após diagnóstico da hipermobilidade, segundo o score de 
Beighton, foram dividas em dois grupos: 12 hipermóveis (GH) e 15 não 
hipermóveis (GC). O eletrocardiograma foi realizado durante 10 minutos em 
repouso e em pé para análise da variabilidade da freqüência cardíaca. 
Resultados e Discussão: A banda de HF (un), apresentou diminuição 
significativa da atividade vagal no GH, p<0,03. O incremento de LF (un) foi 
maior no GH em relação ao GC, na manobra de ortostatismo, com aumento 
significativo da atividade simpática, p< 0,03. Conclusões: As voluntárias com 
hipermobilidade articular apresentaram resposta autonômica cardíaca alterada 
com hiporesponsividade vagal.  
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A prevalência de Hipertensão Arterial (HA) em crianças é estimada em 6%, 
entretanto as variações de prevalência são amplas de 1,2 a 13%. Atualmente 
há um considerável aumento na prevalência de HA infantil, associados ou não 
a obesidade. Na faixa etária escolar os computadores e vídeo games, são 
opções de lazer com menor gasto energético e mais acessíveis às crianças de 
alta renda e da zona urbana. Nas comunidades ribeirinhas, as crianças têm 
mais liberdade de se movimentarem, tendo oportunidade para a prática de 
atividades motoras enquanto as crianças de classes mais favorecidas e da 
zona urbana muitas vezes são privadas de tais experiências por fatores como a 
violência. De forma indireta, as variáveis sociais na infância influenciam no 
desenvolvimento de padrões de personalidade ligados ao estresse mental e 
associado à HA. Estudos relatam que a diminuição no controle fisiológico em 
função da redução da internalização de fontes de reforço (ou apoio social), 
diminui ativação parassimpática cronicamente e favorece uma maior 
possibilidade de expansão do simpático através de barreiras cognitivas.  O 
estudo comparou os níveis de pressão arterial e a variabilidade da freqüência 
cardíaca (VFC) em crianças de diferentes condições socioeconômicas.   
Estudo transversal com 116 crianças, de 7 a 10 anos, divididas em 3 grupos: 
baixa renda (BR) e alta renda (AR) da zona urbana, do município de Porto 
Velho, e de comunidades ribeirinhas de baixa renda (CR) do Baixo Madeira. A 
pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foi aferida de acordo com as 
diretrizes da SBH. O ECG para a análise da VFC foi coletado durante 10 
minutos em supino e durante manobra de ortostatismo. Os níveis pressóricos 
nas crianças BR foram 106,46±5,51 e 63,36±6,15 mmHg, nas crianças de AR 
102,77±8,74 e 61,79±7,33 mmHg e ribeirinhas  de 104,32±7,15 e 60,46±6,48 
mmHg, respectivamente para PAS (p<0,07) e PAD (p< 0,14).  A análise da 
VFC apresentou respostas de porcentagem das bandas Low Frequency não 
significante, na manobra de supino para em pé, entre os grupos (p<0,61). Com 
relação as bandas de High Frequency foram significativas entre os grupos 
(p<0,015) com valores percentuais de 23,09±13,48 menores nas crianças de 
BR em relação as crianças de AR com 31,00±13,84 e CR com 31,20±14,40.  O 
estudo conclui que as variáveis sociais na infância ligados ao estresse e a 
menor prática de atividade física favoreceram ao aumento dos níveis 
pressóricos e menor índice de atividade parassimpática em crianças de baixa 
renda da zona urbana. 
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A dor na região lombar ou lombalgia vem assumindo, na sociedade brasileira 
contemporânea, proporções de uma verdadeira epidemia com os 
conseqüentes custos sociais e econômicos. A importância da dor lombar pode 
ser medida através da prevalência na população geral de adultos e em 
comunidades de trabalhadores e segundo a Organização Mundial de Saúde, 
80% da população mundial já tiveram ou terá, pelo menos, duas crises de 
lombalgia durante a vida. A cronicidade da dor lombar pode ser um fator 
agravante e estabelece numerosa causa de incapacidade e morbidade, 
perdendo apenas para a cefaleia. No Brasil, a repercussão econômica destes 
dados fez com que as lombalgias se tornassem a 1ª causa de pagamento de 
auxílio doença e a 3ª causa de aposentadoria por invalidez. Muitas são as 
modalidades terapêuticas empregadas na fisioterapia e o ultrassom (UST) é 
uma modalidade de energia sonora longitudinal, de penetração profunda, que 
ao ser transmitida aos tecidos biológicos é capaz de produzir alterações 
celulares por efeitos mecânicos e analgesia. O estudo objetivou avaliar o efeito 
do ultrassom contínuo na dor e funcionalidade de mulheres portadoras de 
lombalgia crônica inespecífica. A amostra foi constituída por 14 mulheres com 
lombalgia crônica inespecífica, 18 a 40 anos, não fumantes, IMC normal, sem 
história prévia de fraturas. Foram realizadas 10 sessões de ultrassom contínuo. 
A escala visual analógica de dor foi utilizada diariamente antes e após a 
terapêutica para mensuração da dor e o questionário de Roland Morris antes 
da primeira sessão e após a décima para avaliar a funcionalidade. Resultado: 
Após as dez sessões de ultrassom contínuo houve redução estatisticamente 
significante da sintomatologia dolorosa (p<0,05) e aumento da funcionalidade 
(p< 0,05).  Conclusão: O ultrassom contínuo foi eficaz na diminuição da dor e 
no aumento da funcionalidade em mulheres com lombalgia crônica 
inespecífica. 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO ULTRASSOM PULSÁTIL NA DOR, 
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Objetivo. O estudo avaliou o efeito do ultrassom pulsátil nas alterações da dor, 
cortisol, catecolaminas e variabilidade da frequência cardíaca na lombalgia 
crônica não específica.    Método. A dor espontânea foi avaliada com a escala 
visual analógica (EVA) e a palpação com dolorímetro, dosagem de 
catecolaminas e cortisol pela coleta de sangue venoso, o ECG, derivação DII, 
em supino e em pé durante 10 minutos e análise da variabilidade da freqüência 
cardíaca pelo espectro de baixa freqüência (LF), alta freqüência (HF) antes e 
após tratamento com ultrassom pulsátil.  Aplicação do ultrassom de 3 MHz com 
ERA de 3,5 cm², pulsátil, dose de 3 W/cm² por 2 minutos em cada ponto de dor 
determinado.  Resultados. Participaram do estudo 24 voluntários, com média 
de idade 22,83±3,90. Dor espontânea e a palpação apresentaram redução 
significante após o tratamento, em ambos os gêneros. O grupo feminino 
apresentou níveis de cortisol mais baixos comparado ao masculino e após 
tratamento os níveis foram semelhantes. Os níveis de catecolaminas não 
apresentaram diferença após o tratamento. Os espectros da frequência 
cardíaca LF e HF, antes e após tratamento, não apresentaram diferença 
significante na posição supino e em pé. Conclusão. Concluímos que o 
ultrassom, através da dosimetria, tempo e modalidade escolhida, foi eficaz na 
diminuição do quadro álgico espontâneo e a palpação, em ambos os gêneros. 
Os níveis de cortisol e limiar de dor em mulheres foram maiores após 
tratamento.   
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PERFIL DA DOR LOMBAR INESPECÍFICA EM JOVENS E ADULTOS 
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Objetivo. O estudo tem por objetivo verificar o perfil da dor dos portadores de 
lombalgia crônica não específica.  Método. Os voluntários foram avaliados e os 
dados iniciais e anamnese foram registrados em ficha de avaliação contendo 
informações sobre dados gerais, anamnese e questões relacionadas ao perfil 
da dor lombar. Para avaliação da dor espontânea foi utilizado a escala visual 
analógica.  A amostra foi composta por 51 voluntários com lombalgia crônica 
não específica, de ambos os gêneros, idade entre 18 a 40 anos, dor a mais de 
6 meses, com intensidade de dor acima de 7 no EVA, não fumantes, 
normotensos e índice de massa corpórea normal. Resultado. A dor lombar foi 
observada em 72,5% da amostra, frequência de dor diária de 37,2%. A duração 
da dor durante o dia inteiro foi observada em 41,1%, e 64,7% sentem dor há 
mais de 01 ano.  Aumento da sensibilidade à dor ao acordar foi observada em 
47,05 %, 70,5% não acordam durante noite devido à dor, 58,8% sentem dor ao 
final do dia, 43,1% tem crises repentinas. A sensação de dor ao praticar 
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atividade física não ocorre em 45,09% dos voluntários e 27,4% tem redução da 
dor ao realizar atividade física. A elevação de peso de algum tipo no dia-a-dia 
não é realizada por 35,2%. A maior intensidade de dor lombar registrada na 
escala analógica de dor nas últimas 4 semanas foi 8 ou seja, forte, em 31,3% 
da amostra e em 23,5% a dor registrada foi 6, ou seja, moderada.  A ausência 
da sensação de formigamento na zona da dor foi observada em 54,9%. Na 
posição sentada, 15% apresentam mais dor e 12% relatam sentir mais dor na 
posição ortostática.  Conclusão. Concluímos que há uma alta prevalência de 
dor lombar crônica não específica numa população de jovens e adultos e 
demais características pertinentes à dor crônica com maior sensibilidade à dor 
ao acordar e ao final do dia, com crises repentinas de dor, e dor forte em um 
terço desta população o que pode influir na funcionalidade dos voluntários.  
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Objetivo. O estudo comparou os níveis de cortisol de voluntários com DTMs, 
cervicalgias e lombalgias crônicas sintomáticas. Método. Participaram do 
estudo 111 voluntários, 70 mulheres e 41 homens. Os voluntários 
apresentavam sintomas de dor crônica e de acordo com o local da dor foram 
divididos em grupos de DTM, cervicalgia, lombalgia e voluntários sem dor, e de 
acordo com o gênero, totalizando 8 grupos. Foram incluídos na amostra não 
fumantes, IMC normal, sem uso de medicação. A coleta se sangue para 
análise de cortisol (método ELISA) foi realizada até 2 horas após os voluntários 
terem acordado e com recomendações de alimentação que não poderiam ser 
ingeridas nas 48 horas que antecederam a coleta.  Resultado. Os níveis de 
cortisol estavam dentro de parâmetros de normalidade na DTM e lombalgia em 
ambos os gêneros, e baixos níveis na cervicalgia apenas no grupo de 
mulheres. O nível de cortisol do grupo de mulheres com DTM (17,53±8,9) e dor 
lombar (21,58±9,8) foram menores significativamente (p<0,001) em relação aos 
níveis de cortisol do grupo cervicalgia (38,29±12,12). Não houve diferença 
estatisticamente significante nos níveis de cortisol em mulheres com DTM e 
lombalgia e o grupo controle. No grupo de homens não houve diferença 
estatisticamente significante nas diversas condições de dor em relação com o 
grupo controle (p>0,66). Conclusão. O estudo conclui que mulheres 
portadoras de cervicalgia crônica apresentam hipercortisolismo em contraste 
com menores níveis de cortisol sanguíneo na DTM e lombalgia crônica. 
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VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E DORES CRÔNICAS 
 

Autor(es): Amábile Caroline Rodrigues Gianesini, Ana Paula Fernandes De 
Angelis, Laurise Sousa Oliveira, Marcelo Custódio Rubira 

Objetivo. O estudo comparou a variabilidade da frequência cardíaca nas 
DTMs, cervicalgias e lombalgias crônicas sintomáticas.  Método. A amostra foi 
constituída por voluntários com DTM, cervicalgia, lombalgia e grupo controle de 
voluntários sem dor, ambos os gêneros, não fumantes, com IMC normal, 
normotensos, sem uso de medicação. Foram divididos em 8 grupos: 4 grupos 
femininos e 4 masculinos de acordo com cada condição de dor crônica, 
controle sem dor, DTM, cervicalgia e lombalgia.  O exame de 
eletrocardiograma para análise VFC foi realizado durante 10 minutos na 
posição supina e 10 minutos durante manobra de ortostatismo. Resultados. O 
estudo demonstrou que em homens o incremento de resposta da banda de LF 
durante manobra de ortostatismo não foi estatisticamente significante na 
cervicalgia (p<0,21) e DTM (p<0,16). Com relação à lombalgia a resposta de 
HF nas diversas condições houve resposta estatisticamente significante.  No 
grupo de mulheres nas diversas condições houve incremento da resposta de 
LF e HF  estatisticamente significativa durante manobra de ortostatismo. Na 
comparação das bandas de HF e LF nos homens, no momento de 
repouso/posição supina e em pé não houve diferença significativa entre 
cervicalgia, lombalgia e DTM. Nas mulheres foi observado diferença 
significativa (p<0,05) entre HF no momento repouso na lombalgia 
(43,43±28,09) e DTM (48,31±19,60) com relação a cervicalgia (21,66±4,39) e 
LF no momento repouso entre DTM (32,15±11,26) e controle (45,10±10,47, 
p<0,05). Na posição em pé houve diferença entre DTM (43,57±14,96) e 
cervicalgia (59,72±12,05, p< 0,05).   Conclusão.  Homens portadores de 
cervicalgia e DTM crônica apresentam menores respostas simpáticas e menor 
variação do sistema autonômico em relação as mulheres nas diferentes 
condições álgicas. 
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EQUILÍBRIO EM MULHERES COM IMC NORMAL E SOBREPESO POR 

ANÁLISES ESTABILOMÉTRICAS 
 

Autor(es): Quésia Paula Pereira Costa, Ana Paula Fernandes De Angelis, 
Luciana Gusmão Medeiros, Marcelo Custódio Rubira 

Objetivo.  O estudo analisou alterações de equilíbrio por parâmetros 
estabilométricos com a composição corporal de mulheres normopeso e 
sobrepeso.  Método. Para calculo do IMC foi utilizado a proporção do peso do 
corpo para a altura ao quadrado: IMC (kg/m²) = PC (em kg) /AL² (em m). A 
medida da espessura de dobras cutâneas com emprego de um adipômetro.  
Para a avaliação do comportamento das oscilações e análises das oscilações 
do centro de pressão do pé (CCP), utilizou-se um Baropodômetro Eletrônico 
Medular composto por uma plataforma modular da Physical Support Italy. A 
análise estabilométrica foi realizada na forma bipodálica estática.   Realizaram 
a avaliação incialmente com os olhos abertos e posteriormente com os olhos 
fechados.  Resultados.  Foram avaliadas 29 mulheres universitárias. A 
amostra foi dividida em dois grupos: (I) com IMC normal (n=18) e (II) com IMC 
em sobrepeso (n=11).  A média da relação cintura/quadril de ambos os grupo 
encontram-se em faixas de riscos relacionados à saúde, 0,75 para o grupo I e 
0,85 para o grupo II, representando moderado e muito alto risco 
respectivamente.  No grupo I, na faixa de normalidade do índice de massa 
corpórea, a porcentagem de gordura foi de 30,20±3,00.  No grupo II foi de 
40,55±4,95, estatisticamente significante (p<0,001), comparada ao grupo I. Os 
resultados obtidos na estabilometria demonstraram que o deslocamento 
ântero-posterior e deslocamento latero-lateral tanto com olhos abertos quanto 
com olhos fechados não apresentaram diferenças estatísticas significantes 
entre os grupos.  Conclusão.  Os resultados deste estudo demostram que não 
há alteração de equilíbrio em mulheres jovens com IMC normal e sobrepeso.  
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FUNÇÃO PULMONAR EM EUTRÓFICOS, SOBREPESOS E OBESOS 
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Marcelo Custódio Rubira 

Objetivo.  Correlacionar a composição corporal e a função pulmonar pela 
espirometria em jovens.  Método.  O presente estudo avaliou voluntários, na 
faixa etária entre 18 e 28 anos de idade, sedentários, não fumantes, com 
ausência de doenças respiratórias e com IMC normal, sobrepeso e obeso. Foi 
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realizado a verificação do peso e altura com uma balança, avaliação da 
quantidade de gordura corporal (com adipômetro) e a perimetria do tórax, 
braço, abdome e quadril.  O IMC pela proporção do peso do corpo para a altura 
ao quadrado. Avaliação eletromiografica do musculo reto abdominal. A 
avaliação da função pulmonar dos indivíduos foi realizada com espirômetro 
Microquark Cosmed e utilizados os valores absolutos e % preditiva. Para a 
realização da espirometria, os voluntarios foi instruído quanto ao exame.  
Resultados.  Foram avaliados 46 voluntárias, com média de idade de 
22,3±2,7, divididos em 3 grupos: normopeso, sobrepeso e obeso. Na 
comparação entre os grupos não houve diferença estatística significante nos 
parâmetros de análise da capacidade vital forçada: Best FVC, FVC, PEF, 
FEF25-75% e MEF75% e capavidade vital lenta: VRE, VE com p>0,05 
(ANOVA). Houve diferença na prega abdominal entre os grupos. A atividade 
elétrica média do músculo reto abdominal sinal e RMS não apresentaram 
diferença significante entre os grupos.  Conclusão.  O sobrepeso e obesidade 
de grau I em mulheres jovens não alterou a capacidade pulmonar e a atividade 
elétrica do músculo reto abdominal. 
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RELAÇÃO ENTRE LINGUAGEM ORAL, ESCRITA E COGNIÇÃO DE 

ESCOLARES QUANTO AO GÊNERO 

Autor(es): Ana Karolina Zampronio Bassi, Lidiana Oliveira Silva, Lidiane 
Cristina Barraviera Rodrigues, Márcia Suely Souza de Castro Ramalho. 

Introdução: A leitura e a escrita são entendidas como o domínio de 
habilidades para decodificar símbolos escritos, a qual é constituída pela criança 
por sua exposição a estímulos gráficos e esta ocorrendo antes mesmo da 
entrada da criança na escola, contudo a grafia é resultado da utilização de 
processos cognitivos que depende de representações sobre a escrita, 
entendendo o elo entre fonemas e grafemas. Objetivo: Caracterizar o perfil da 
leitura e escrita de escolares indicados pelos professores de uma escola do 
ensino público do município de Porto Velho. Método: Fizeram parte desta 
pesquisa 40 escolares do 2ª ao 7º ano, com predomínio de escolares do 3º e 6º 
anos, com porcentagem igual a 22,5%; de ambos os gêneros, com 
predominância do gênero feminino (65%, n=26); indicados pelos professores 
com dificuldades de aprendizagem. Todos foram submetido a triagem escolar 
baseado no exame de linguagem (Tipiti) quanto aos aspectos de linguagem 
escrita, oral e noções básicas. Resultados: Não houve significância estatística 
aos aspectos de postura da folha, preensão ao lápis, organização espacial, 
dominância lateral, tipo de leitura, velocidade, entonação, respeito a pontuação 
e compreensão; discurso pragmático, fluência, noção corporal, de cor, de 
forma, de tempo, de espaço e de lateralidade direita/esquerda. Houve resposta 
significante (0,04), apenas quanto ao aspecto de postura do sujeito e tipo de 
letra para o gênero feminino. Conclusão: O presente estudo constatou que a 
postura do sujeito durante a escrita e o tipo de letra encontraram-se adequados 
no gênero feminino se comparado ao masculino. 
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QUEIXAS DE PROFESSORES E PADRÃO FONOLÓGICO DE 

ESCOLARES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA REGIÃO NORTE 

Autor(es): Ana Karolina Zampronio Bassi, Sônia Maurício Monteiro, Lidiane 
Barbosa Rodrigues, Daniele de Oliveira Brito, Lidiane Tavares Pereira Batista 

Introdução: Estudos apresentam que segundo os professores, as patologias 
mais freqüentes nas escolas, são: atraso de linguagem; seguida por transtorno 
do déficit de atenção, hiperatividade (TDAH); gagueira; desvio fonológico e 
autismo. E a maioria dos professores ressalta a importância de receber 
orientações específicas de como agir com alunos que apresentam alterações 
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de linguagem confirmando, portanto, a grande necessidade da intervenção do 
fonoaudiólogo na escola. Tendo em vista o pouco conhecimento sobre a 
fonoaudiologia, são os professores que detectam na escola, índices elevados 
de patologias/alterações. Diante da análise, percebe-se a importância de se 
pensar em meios para que os conhecimentos do fonoaudiólogo possam vir a 
contribuir para o ambiente escolar, no sentido de que os professores, ao invés 
de rotularem seus alunos, possam compreendê-los e tenham subsídios para 
identificar patologias, sabendo lidar com e as mesmas. Objetivo: Relacionar as 
queixas dos professores aos processos fonológicos de alunos nas diferentes 
faixas etárias e escolaridade. Métodos: Fizeram parte desta pesquisa 72 
escolares do 1° ao 5º ano, com predominância do gênero masculino 41 e o 
gênero feminino de 31 com faixa etária de 7 a 12 anos, participaram da 
pesquisa alunos indicados e não indicados pelos professores. Todos foram 
submetidos à triagem do padrão fonológico. Utilizou-se a prova de fonologia do 
Teste de Linguagem Infantil- ABFW, que se divide em nomeação e imitação. 
Resultados: Houve resposta significante na queixa dos professores quanto a 
fala errada, aprendizagem, leitura, escrita, atenção e outros comportamentos. 
Quanto aos processos fonológicos de alunos nas diferentes faixas etárias e 
escolaridade houve resposta significante nos processos de plosivação de 
fricativas, posteriorização para palatal, frontalização de velares, simplificação 
de líquidas e simplificação do encontro consonantal. Conclusão: O presente 
estudo constatou que os processos fonológicos mais frequentes nos escolares 
foram simplificação de encontros consonantais, simplificação de líquidas e os 
motivos mais comuns que o professor tem para encaminhar os alunos a uma 
intervenção fonoaudiológica são por apresentar a fala errada, dificuldade na 
leitura, dificuldades na escrita, dificuldade de aprendizagem e hiperatividade 
que está associada a outros comportamentos.  
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CONDIÇÕES OROFACIAIS DE ESCOLARES EM ESCOLA ESTADUAL 

DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, RONDÔNIA 

Autor(es): Ana Karolina Zampronio Bassi, Anália Lemos Dantas, Lidiane 
Cristina Barraviera Rodrigues, Márcia Suely Souza de Castro Ramalho. 

Introdução: No ambiente educacional é possível detecção precoce dos 
distúrbios da comunicação, dentre eles, as orofaciais miofuncionais que 
atrapalham o rendimento escolar. As alterações miofuncionais orofaciais 
podem ser evidenciadas precocemente no intuito de verificar as condições 
posturais, morfológicas, de força e mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios e a 
relação destes nas funções estomatognáticas como respiração, fala, deglutição 
e mastigação dos escolares. A fala pode ser um exemplo que possíveis 
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alterações estruturais quanto à língua, lábios, bochechas são detectadas na 
escola, e o fonoaudiólogo se depara também com essa realidade. Objetivo: 
relacionar as condições orofaciais entre idade e gênero de escolares de uma 
escola do ensino público. Método: participaram da pesquisa 48 escolares de 1º 
a 7º ano, com predomínio de 31% no 6º ano, 18 % no 3º ano e 16 % no 2º e 5º 
ano; de ambos os gêneros, sendo 30 do gênero feminino (62,5%) e 18 
masculino (37,5%), com idade compreendida entre 6 e 14 anos; todos 
regularmente matriculados na Escola Estadual Manaus, no município de Porto 
Velho, Rondônia. Os mesmos foram triados por meio de um protocolo 
miofuncional orofacial adaptado pelas pesquisadoras, com observação e 
inspeção dos aspectos intra-oral, dentição, praxias, mobilidade de língua, 
lábios, bochechas, palato duro e mole. Para análise dos dados foram utilizados 
os testes estatísticos Teste Exato de Ficher e Qui-quadrado. Foi definido para 
este o nível de significância estatística valor de p ≤ 0,05 (5%). Resultados: 
Houve adequação no gênero feminino no que refere ao lábio superior da 
amostra. Quanto à idade, não foi encontrada relevância estatística em relação 
ao tônus, práxis e morfologia das estruturas orofaciais correlacionadas. 
Conclusão: O presente estudo constatou que o lábio superior feminino 
encontra-se adequado se comparado ao masculino. 
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ALEITAMENTO MATERNO E O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: 

REVISÃO DE LITERATURA 
 

Autor(es): Viviane Castro de Araújo Perillo, Lidiane Cristina Barraviera 
Rodrigues, Eliana Marques Silva  
 
Introdução: O leite materno constitui um alimento de fundamental importância 
para o desenvolvimento saudável da criança até o 6º mês de vida. Contudo, a 
ausência de conhecimento e o desmame precoce tem provocado inúmeras 
discussões que viabilizem através do Programa Saúde da Família ações 
educativas de acolhimento e informações às mães puérperas e ainda no pré-
natal. Objetivo: Investigar a realidade do aleitamento materno nos Programas 
Saúde da Família. Métodos: Foram pesquisados textos publicados nas bases 
de dados LILACS, SCIELO e MEDLINE num período de 11 anos, utilizando 
como descritores aleitamento materno, saúde pública, fonoaudiologia, 
programa saúde da família, revisão. Resultados: Os resultados evidenciaram 
a importância e necessidade do leite materno no desenvolvimento saudável da 
criança até o 6º mês, assim como também destacam o Programa Saúde da 
Família como uma estratégia para o desenvolvimento de ações eficientes, 
principalmente porque os estudos apontam valores abaixo do esperado pelos 
órgãos oficiais e a atuação das equipes de saúde ainda deficientes. 
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Discussão: Há um consenso quanto às vantagens do aleitamento materno na 
promoção da saúde infantil nos primeiros seis meses de vida. Mas apesar 
dessa atribuída importância, pode-se inferir que a prática eficaz do aleitamento 
materno, requer estímulos e apoio constante, tendo em vista a existência de 
um comportamento insatisfatório, particularmente em relação ao aleitamento 
materno exclusivo. Estudos realizados em cidades brasileiras como 
Florianópolis (Santa Catarina), João Pessoa (Paraíba), Recife (Pernambuco), 
São Paulo e Bauru (São Paulo), Cacoal (Rondônia), além dos estados da 
Bahia e Piauí, demonstram índices de aleitamento abaixo do preconizado pelos 
órgãos oficiais. Assim como também enfatizam a importância de ações 
educativas voltadas para a promoção, proteção e apoio às mães que possibilite 
alcançar resultados mais satisfatórios, atrelados a um maior envolvimento e 
comprometimento dos profissionais atuantes na equipe de saúde da família. 
Ficou evidente a necessidade da atuação da equipe de saúde em diversas 
frentes integrando todo o serviço e mobilizando todos os profissionais. 
Conclusão: Através do estudo pode-se verificar uma considerável melhora na 
situação da amamentação no Brasil mediante ações do Ministério da Saúde 
através do Programa Saúde da Família. Contudo, torna-se importante o 
desenvolvimento de estratégias que possibilite alcançar índices ideais de 
aleitamento materno exclusivo. Sugere-se a implementação de ações 
educativas quanto à amamentação no Programa de Saúde da Família 
integrada junto às mães com a participação do fonoaudiólogo desde o período 
pré-natal. E não somente a preocupação com fatores como os batimentos do 
bebê, alimentação da mãe e a pressão arterial. 
 
Dados de Publicação 
 
Resumo apresentado no 20º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia – Brasília 
–DF – 31/10 a 03/11/2012. Páginas(s): p.1760 URL (endereço digital): 
http://www.sbfa.org.br/portal/suplementorsbfa 

ANTIMALÁRICOS NO SISTEMA VESTIBULAR DE INDIVÍDUOS 

INFECTADOS POR PLASMODIUM VIVAX: RELATO DE CASOS 
 

Autor(es): Isabel Cristiane Kuniyoshi , Viviane Castro de Araújo Perillo, Liliane 
Barbosa Rodrigues , José Roberto Lima da Costa , Nayara Ferreira Vera 
Braga. 
  
Introdução: A ototoxidade é definida como uma lesão da cóclea e/ou do 
vestíbulo que é produzida por alguns fármacos ou substâncias químicas, dentre 
estes, podemos citar os medicamentos antimaláricos. Objetivo: foi investigar 
sinais e sintomas vestibulares de indivíduos portadores de malária vivax 
tratados com cloroquina e primaquina. Métodos: refere-se ao estudo de seis 
indivíduos. Foram examinados três indivíduos do gênero feminino e três do 
gênero masculino com faixa etária de 25 a 59 anos que contraíram malária do 
tipo vivax e foram tratados com cloroquina e primaquina em doses 
preconizadas pelo Ministério da Saúde, Brasil. Os indivíduos foram avaliados 
entre 14 e 90 dias após término da medicação. Resultados: Apenas dois 
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indivíduos apresentaram sintomas de vertigem e instabilidade postural sem 
outros sinais e sintomas otoneurológicos associados. Todos os indivíduos 
negaram sintomas de disacusia, zumbido, cefaleia, cinetose, escurecimento da 
visão e sensação de pressão no ouvido. Discussão: Santos & Costa (2007), 
em um estudo realizado com indivíduos portadores de malária vivax e 
falciparum descrevem quatro casos de hiperreflexia a estimulação calórica por 
meio do exame de vectoeletronistagmografia. Conclusão: A 
vectoeletronistagmografia computadorizada não evidenciou alterações do 
sistema vestibular nos indivíduos infectados com malária vivax tratados com 
cloroquina e primaquina em doses preconizadas pelo Ministério da Saúde. 
 
Dados de Publicação 
Resumo apresentado no 20º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia – Brasília 
–DF – 31/10 a 03/11/2012. 
Páginas(s):p.1937 URL (endereço digital): 
http://www.sbfa.org.br/portal/suplementorsbfa 

A IMPORTÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES SOBRE SAÚDE AUDITIVA DO 

NEONATO PARA GESTANTES NO PRÉ-NATAL 

Autor(es): Ana Karolina ZampronioBassi, Percila Farina , Liliane Barbosa 
Rodrigues, Fernanda Soares Aurélio , Virgínia Braz da Silva , Viviane Castro de 
Araújo Perillo. 

Introdução: Nos últimos anos, no Brasil, a deficiência auditiva na infância vem 
sendo discutida no âmbito da saúde pública a fim de determinar e programar 
ações em saúde auditiva que permitam prevenir, identificar, diagnosticar e 
proporcionar a reabilitação auditiva em crianças com deficiência auditiva de 
origem congênita ou adquirida. Um dos empecilhos na adesão à triagem 
auditiva neonatal (TAN) é a falta de informações das mães e gestantes com 
respeito à importância da detecção precoce da perda auditiva. Objetivo: 
avaliar o nível de conhecimento das gestantes no período do pré-natal antes e 
após orientações, sobre prevenção, causas e consequências das perdas 
auditivas no neonato. Métodos: o estudo foi realizado na Unidade de Saúde da 
Família Socialista da cidade de Porto Velho-RO, no qual participaram 26 
gestantes, com idade variando entre 15 e 35 anos. O tipo de estudo foi 
transversal, hipotético-dedutivo de caráter analítico. Foi aplicado um 
questionário para gestante sobre prevenção da saúde auditiva dos recém-
nascidos, adaptado de Maria Regina Pereira BoeiraHilú e Bianca Simone 
Zeigelboim (2007), o qual consistia de dados de identificação e 12 perguntas 
objetivas. Este questionário foi aplicado antes e após a palestra sobre saúde 
auditiva do neonato. Resultados: Verificou-se que a média de idade da amostra 
é de 24,2 anos, à profissão que predominou foi do lar, com renda familiar de 
um salário mínimo. Quanto à escolaridade grande parte das gestantes possui o 
ensino médio completo. Em relação ao conhecimento das gestantes sobre a 
saúde auditiva do neonato, desenvolvimento de linguagem e doenças 
adquiridas durante a gestação houve diferença para as respostas após 
orientações. Discussão: O presente estudo demostra a necessidade de 
maiores orientações quanto à audição do recém-nascido, doenças adquiridas 
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durante a gestação relacionadas à perda auditiva e programas de triagem 
auditiva neonatal, mostrando assim a necessidade da inserção do 
fonoaudiólogo nas ações de promoção e prevenção à saúde, atuando na 
atenção primária a saúde, principalmente nas consultas pré-natais e no 
programa de saúde da família. Conclusão: A partir dos resultados pode-se 
observar que as gestantes do presente estudo não possuíam conhecimento 
sobre prevenção, causas e consequências da perda auditiva no neonato, 
mesmo fazendo acompanhamento do pré-natal. Após as orientações observou-
se uma melhora na compreensão das mães sobre a importância de se realizar 
os cuidados relativos à saúde auditiva do neonato. 
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ANÁLISE DO PERFIL COMUNICATIVO DE CRIANÇAS COM 

SÍNDROME DE DOWN: RELATOS DE CASOS 
 

Autor(es): Lidiane Tavares Pereira Batista , Joiceara dos Passos Carvalho , 
Márcia Suely Souza de Castro Ramalho, Viviane Castro de Araújo Perillo , 
Tames Cristina Oliveira Lima. 
 
Introdução: crianças portadoras de síndrome de Down tendem a apresentar 
uma dificuldade no desenvolvimento global sendo propensas a atrasos na 
aquisição da linguagem, com isso os gestos servem como um importante 
facilitador da comunicação. A síndrome de grande incidência tem como 
principal conseqüência a deficiência mental. A família tem um papel 
importantíssimo no desenvolvimento global da criança com síndrome de Down 
visto que não depende somente da habilidade cognitiva, mas também do 
ambiente familiar ao qual estão inseridas. Objetivos: analisar o perfil 
comunicativo apresentado por crianças com síndrome de Down, verificando o 
modo comunicativo utilizado pela criança para interagir com outros indivíduos 
(verbal, gestual ou vocal) e investigar o desenvolvimento de linguagem da 
criança. Métodos: participaram dez crianças, com idade entre dois e doze 
anos, e seus responsáveis. Foram utilizados questionário de triagem do 
desenvolvimento de linguagem e protocolo da pragmática. A coleta de dados 
foi realizada por meio de filmagem de 30 minutos da interação entre as 
crianças e seus responsáveis. Resultados: obteve-se meio comunicativo 
gestual, com maior produção das funções comentário, performativo e protesto, 
e atos comunicativos de 1,1 a 4,1 por minuto. Não foram observadas 
diferenças quanto aos dados obtidos no questionário de triagem, com faixa 
etária de desenvolvimento de algumas habilidades bem próximas. Discussão: 
Não foram observadas diferenças quanto aos dados obtidos no questionário de 
triagem, com faixa etária de desenvolvimento de algumas habilidades bem 
próximas. Observou-se presença de componente simbólico, justificado pela 
grande produção de performativos. Conclusão: Percebeu-se como a 

http://www.sbfa.org.br/portal/suplementorsbfa


  

90 
 

 

participação familiar pode influenciar positiva ou negativamente o 
desenvolvimento de linguagem das crianças. 
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CARACTERIZAÇÃO AUDIOLÓGICA DOS TRABALHADORES DE 

GARIMPO DO RIO MADEIRA 
 

Autor(es): Isabel Cristiane Kuniyoshi , Tatiana de Andrade Lopes Chagas , 
Luís Eduardo Rodrigues Barbosa , Virgínia Braz da Silva, Viviane Castro de 
Araújo Perillo, Liliane Barbosa Rodrigues. 
 

Introdução: No garimpo, os sujeitos estão expostos a ruídos contínuos de 
dragas e a ruídos de impacto provenientes das máquinas que fazem a 
operação da extração do minério. Estes ruídos indesejáveis são capazes de 
causar lesão ao sistema auditivo, muitas vezes irreversível, além de outros 
efeitos em todo o organismo. Outro fator de risco eminente para a audição 
encontrado no garimpo é o mercúrio metálico manipulado durante a extração 
do ouro. Objetivo: Caracterizar o perfil audiológico de um grupo de garimpeiros 
do Rio Madeira bem como relacionar os resultados com idade e tempo de 
serviço. Material e Método: Neste estudo transversal, foram avaliados 30 
sujeitos gênero masculino, com idades entre 18 e 65 anos e media de 46,2 
anos, que não exerciam outra atividade laboral onde estivessem expostos a 
outros riscos ocupacionais para a audição. Os instrumentos utilizados foram: 
anamnese, meatoscopia e audiometria tonal. A partir dos resultados, as 
avaliações auditivas foram caracterizadas em exames normais, sugestivos de 
perda auditiva induzida por ruído (PAIR) e outras alterações. Discussão: A 
partir das avaliações auditivas constatou-se predomínio de perdas com 
características sugestivas de PAIR, o que corrobora com outros estudos 
também realizados com trabalhadores expostos ao ruído. Considerando que a 
pesquisa foi realizada em uma região onde existe uma alta incidência da 
maláriae que o grupo estudado manipulou (a) outros agentes agressores ao 
sistema auditivo como o mercúrio e o chumbo, e ainda que esses 
trabalhadores nunca haviam feito exame auditivo anteriormente, há de se 
indagar se o grupo com característica de outras alterações não teve em algum 
momento a configuração de PAIR descaracterizada pelo conjunto de riscos a 
que os sujeitos estavam expostos. Resultados: 23,3% da amostra 
apresentaram audiometria normal; 30% apresentaram perda auditiva sugestiva 
de perda auditiva induzida por ruído e 46,7% audiometria sugestivo de outras 
alterações. Com relação às variáveis idade e tempo de trabalho não observou-
se associação estaticamente significante. Conclusão: Os casos de perda 
auditiva sugestiva de perda auditiva induzida por ruído na população foram 
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elevados, porém não foi constatada a influencia da idade do sujeito e tempo de 
trabalho nesse diagnostico. 
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DESEMPENHO LINGUÍSTICO E COGNITIVO NA SÍNDROME DO X-

FRÁGIL: RELATO DE CASO 
 

Autor(es): Lidiane Tavares Pereira Batista , Márcia Suely Souza de Castro 
Ramalho, Heloísa Maris Barbosa Santos , Ana Karolina ZampronioBassi, 
Tames Cristina Oliveira Lima , Viviane Castro de Araújo Perillo 
 

Introdução: A síndrome do X Frágil é considerada a principal causa hereditária 
e a segunda etiologia genética de retardo mental. O atraso na aquisição de fala 
é aspecto muito evidente, uma das manifestações mais freqüentes é a ecolalia 
e perseveração. Os aspectos cognitivos encontram-se alterados, pois 
apresentam alterações perceptuais auditivas e visuais. Objetivos: investigar o 
desenvolvimento cognitivo e de linguagem de uma criança com a síndrome do 
X-Frágil. Métodos: o instrumento utilizado para a avaliação foi o Protocolo para 
Observação do Desenvolvimento Cognitivo e de Linguagem Expressiva – 
versão revisada. Quando avaliada a linguagem receptiva e expressiva no 
individuo com essa síndrome, são comuns a presença de características 
autísticas e atraso de desenvolvimento de linguagem. A habilidade expressiva 
de linguagem para os que a adquirem,se faz de forma mais lenta que a 
linguagem receptiva. Resultados: Constatamos fala ininteligível, restrita e 
acelerada, tanto no modo espontâneo quanto no orientado. Houve grandes 
dificuldades em realizar a avaliação, pois a criança apresentou 
comportamentos hiperativos e autísticos com movimentos estereotipados. Ao 
se comparar a idade cronológica e nível de comunicação, constatou-se que os 
resultados indicam a existência do desenvolvimento lingüístico do paciente. 
Discussão: Indivíduos com síndrome do X Frágil têm consideráveis prejuízo 
na aquisição e desenvolvimento da comunicação. Conclusão: a importância 
do diagnóstico e prognóstico permite uma intervenção terapêutica precoce, 
além de poder realizar a orientação familiar quanto aos aspectos genéticos o 
mais breve possível. 
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HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS EM ESCOLARES DO 2º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL EM PORTO VELHO – RONDÔNIA. 
 

Autor(es): Gabriela Alencar Salles, Ana Karolina Zamprônio Bassi, Viviane 
Castro de Araújo Perillo, Márcia Suely Souza de Castro Ramalho, Lidiane 
Cristina Barraviera Rodrigues, Jéssica Iara Costa Bessa. 
 
Introdução: A criança precisa desenvolver habilidades específicas para que 
possa adquirir a compreensão do principio alfabético da correspondência grafo-
fonêmica. A habilidade metalinguística permite identificar e manipular as 
unidades da palavra distinguindo-as em dois tipos de análise, unidade silábica 
ou fonêmica, que também estão relacionadas com a memória de trabalho. Se 
essas habilidades forem bem desenvolvidas nas crianças mais facilmente 
compreenderá o principio alfabético. Objetivo: verificar as habilidades 
metalinguísticas de escolares do 2o ano do ensino fundamental e a ocorrência 
de identificação silábica e fonêmica; subtração, adição, substituição, 
combinação e segmentação de sílabas e fonemas; comparar o desempenho 
entre a consciência silábica e fonêmica e da repetição de não-palavras na 1a e 
2a tentativas. Métodos: Foram avaliados 41 escolares do 2ª ano do ensino 
fundamental de três escolas privadas, sem queixas auditivas, deficiência 
sensorial, motora e cognitiva e cujos pais consentiram a participação. Divididos 
em três grupos: GI, GII e GIII. Aplicou-se provas de habilidades 
metalinguísticas e repetição de não-palavras. Resultados: Houve diferença 
entre os grupos em consciência silábica nas provas de identificação de fonema 
medial, final e segmentação silábica, com mais erros no GI. As provas de 
substituição e combinação silábica se mostraram com médias altas no GII, mas 
sem diferença entre grupos. Houve diferença em consciência fonêmica para 
identificação de fonema final, segmentação e substituição fonêmica. Tendência 
à significância ocorreu na prova de identificação de fonema inicial e mais erros 
no GI. A prova de adição fonêmica mostrou-se com média alta no GI, sem 
significância estatística. Foi constatada diferença entre a consciência silábica e 
fonêmica. Discussão: Para consciência silábica identificou-se que o maior 
número de erros se concentrou nas provas de substituição e combinação 
silábica, estas são provas de manipulação que tem como objetivo verificar a 
habilidade em lidar com as unidades menores da palavra por meio da 
substituição e combinação das silabas, fazendo com que novas palavras sejam 
geradas. Em relação à consciência fonêmica encontrou-se maior numero de 
erros em adição, substituição e subtração fonêmica. No entanto, na literatura 
refere-se que em crianças do ensino fundamental, a prova de segmentação 
fonêmica tem médias muito altas. Conclusão: Houve relação entre as 
habilidades metalinguísticas nos três grupos. O GI apresentou nas provas de 
substituição e combinação silábica mais erros; o GII e GIII apresentaram para 
segmentação e subtração fonêmica mais erros; houve relação na repetição de 
não-palavras trissílabas para o GI, e polissílabas de quatro, cinco e seis sílabas 
para o GII e GIII. 
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IDADE, GÊNERO E TIPO DE DISFLUÊNCIA DE PACIENTES EM 

PORTO VELHO, RONDÔNIA 
 

Autor(es): Gabriela Alencar Salles, Ana Karolina Zampronio Bassi, Márcia 
Suely Souza de Castro Ramalho, Viviane Castro de Araújo Perillo, Lidiane 
Cristina Barraviera Rodrigues, Daniele de Oliveira Brito. 
 
Introdução: A gagueira desenvolvimental é uma desordem de comunicação 
que começa na infância, caracterizada por perturbações involuntárias na 
fluência da expressão verbal. As disfluênciasaparecem no período de aquisição 
da linguagem, especialmente entre 2 e 5 anos, mais frequente no gênero 
masculino.Objetivo:Analisar os tipos de disfluência, gênero e idade de 
crianças com queixa de gagueira e relacionar essas variáveis. Métodos: Do 
total de 2615 pacientes que deram entrada para atendimento na Clínica de 
Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas (Porto Velho, Rondônia) entre os 
anos de 2010 e 2012, 30 corresponderam a crianças com queixa de gagueira, 
com idades entre 02 anos e 11 anos e 11 meses, sem diagnóstico de 
patologias neurológicas, cujos responsáveis assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados coletados nos prontuários foram 
referentes à idade, gênero e tipos de disfluência. Resultados: Dos prontuários 
analisados 80,0% (n=24) corresponderam ao gênero masculino e 20,0% (n=06) 
ao feminino, com média de idade 6,7 anos. Nenhuma alteraçãofoi encontrada 
em 6,7%da amostra, mas93,3%apresentou (valor de p<0,001). Destes, 
14,3%apresentaram disfluência comum e 85,7% disfluência gaga (valor de 
p<0,001). A média de idade das crianças com disfluência gaga foi de 6,8 anos 
e disfluência comum 7,0 anos.Não se constatou relação entre o gênero e os 
tipos de disfluência (valor de p=0,687). Discussão: As idades das crianças que 
procuraram atendimento concordam com achados da literatura, sendoque a 
idade de início da gagueira do desenvolvimento se dá entre 18 meses e 07 
anos, podendo ocorrer até os 12 anos. Porém deve-se levar em consideração 
que as idades das crianças do estudo são da época de procura por tratamento. 
Na maioria dos casos houve diagnóstico de disfluência gaga, tendo sido 
encontrados outros casos com achados somente de disfluências comuns. 
Porém estas de modo exacerbado e também outros sem nenhuma alteração 
encontrada. Isso pode ser resultado do desconhecimento do informante sobre 
quais os tipos de rupturas se encontra na fala gaguejada, sobre a existência de 
outros distúrbios da fluência, como a taquifemia, ou sobre o quanto as 
alterações de fala, linguagem e voz podem chamar atenção, sobrepondo-se, 
muitas vezes, à queixa relacionada à fluência; ou até mesmo resultado de 
avaliadores ainda com pouca habilidade para atentar-se que a disfluência gaga 
pode ocorrer de forma irregular. No presente estudo não foi encontrada relação 
entre o gênero e os tipos de disfluências, mesmo tendo sido encontrado um 
número maior de meninos diagnosticados com disfluência gaga e comum. Não 
houve diferença quando comparados os diagnósticos entre si. Conclusão: A 
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maior frequência de crianças atendidas com queixa de gagueira na Clínica de 
Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas obteve diagnóstico de disfluência 
gaga, sendo esse diagnóstico encontrado de forma substancial no gênero 
masculino, com média de idade de 6,8 anos. Quanto aos achados de 
disfluência comum, esses também foram mais encontrados no gênero 
masculino, com média de idade de 7,0 anos. Não foi encontrada relação entre 
gênero e tipo de disfluência. 
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LINGUAGEM EM CRIANÇAS COM AFASIA ADQUIRIDA 
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Pacheco, Márcia Suely Souza de Castro Ramalho, Ana Karolina Zampronio 
Bassi, Tames Cristina Oliveira Lima , Viviane Castro de Araújo Perillo 
 
Introdução: A afasia de aquisição é quando após lesão ou afecção do SNC, se 
perde parte ou toda competência verbale a afasia de desenvolvimento, quando 
toda ou parte da linguagem não se desenvolve. A afasia adquirida consiste, 
portanto, num estado de regressão onde a lesão do sistema nervoso ocasiona 
uma perda mais ou menos importante das atitudes verbais. A criança fica 
prejudicada em relação a si mesma, pois apresenta mais dificuldades em sua 
linguagem que anteriormente. Objetivos: caracterizar a linguagem em crianças 
acometidas por acidente cerebral vascular quanto aos aspectos linguísticos 
(fonologia, morfossintaxe, semântico-lexical, pragmática, discurso-narrativo e 
compreensão do contexto comunicativo). Métodos: participaram do estudo três 
crianças com diagnóstico médico de afasia infantil com idades entre 3 anos e 5 
meses a 4 anos e 5 meses. A coleta de informações sobre o histórico de saúde 
e o desenvolvimento de linguagem de cada criança foi realizada por meio de 
anamnese. Utilizou-se o Protocolo de Avaliação de Linguagem Infantil para 
caracterizar as respostas obtidas, e para finalizar a análise dos resultados se 
utilizou a tabela de Desenvolvimento Normal da Linguagem comparando os 
aspectos linguísticos de crianças que tiverem interrupção no processo de 
desenvolvimento linguístico com as de desenvolvimento normal. Realizou-se a 
filmagem por 50 minutos de cada indivíduo, o protocolo inclui parâmetros no 
qual é possível designar as produções verbais usuais espontâneas da atividade 
dialógica. Resultados: houve alteração na linguagem expressiva e receptiva, 
com componente semântico-lexical, pragmático, e morfossintático alterado. 
Quando comparado a crianças de mesma idade com desenvolvimento 
linguístico normal houve discrepância das características linguísticas 
produzidas por crianças portadoras de afasia infantil. Discussão: No mutismo 
afásico a criança fica muda ao despertar do coma, e quando começa a falar 
apresenta dificuldade na reconstrução gramatical, denominação, repetição, 
escrita, leitura. Outra característica e a ausência da espontaneidade linguística, 
quando isso ocorre há criança raramente toma iniciativa para falar, somente 

http://www.sbfa.org.br/portal/suplementorsbfa


  

95 
 

 

com solicitações repetidas e intensas pode haver respostas, e essas serão 
breves, pausadas e silabadas. Conclusão: Verificou-se alteração na 
capacidade de comunicação dos indivíduos estudados, e em alguns momentos 
de interpretação, visto que a afasia infantil o sujeito apresenta mais dificuldade 
em adquirir e manifestar suas competências verbais que anteriormente. 
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Aurélio, Sandra Schafer Barreto, Virginia Braz da Silva 
 
Introdução: A triagem auditiva neonatal é uma realidade nas maternidades 
públicas de Porto Velho desde o ano de 2003 com uma prevalência de perda 
auditiva de 0,2%. No entanto, os hospitais e maternidades privadas do 
município não contam com um serviço de triagem auditiva neonatal na alta 
hospitalar como preconizado na literatura. Objetivo: Caracterizar os resultados 
da triagem auditiva neonatal de recém-nascidos provenientes de unidades de 
saúde privada. Material e Métodos: Estudo transversal, aprovado pelo comitê 
de ética em pesquisa da Faculdade São Lucas, sob o número 567/11. Foi 
realizado um levantamento no banco de dados (software HITRACK 3.5) da 
triagem auditiva neonatal realizada pela Clínica de Avaliação e Reabilitação da 
Audição – LIMIAR na cidade de Porto Velho, Rondônia, onde se encontravam 
cadastrados 1.146 recém-nascidos advindos de unidades privadas de saúde. 
Resultados: Dos 1.146 (100%) recém-nascidos cadastrados 92,8% passaram 
e 7,2% falharam na triagem auditiva; 160 (100%) recém-nascidos 
apresentaram indicador de risco para audição, destes 48,1% são procedentes 
do alojamento conjunto e 51,9% da unidade de terapia intensiva. A história 
familiar de deficiência auditiva e o tempo de internação na unidade de terapia 
intensiva foram os indicadores de risco mais prevalentes no alojamento 
conjunto e unidade de terapia intensiva respectivamente. Foram constatados 
dois (0,2%) recém-nascidos com perda auditiva, sendo um do tipo condutivo de 
grau leve e outro neurossensorial de grau profundo, ambos provenientes do 
alojamento conjunto. Discussão: Recomenda-se que a triagem auditiva 
neonatal seja realizada antes da alta hospitalar, no entanto, essa prática tem 
influência no índice de falha na triagem, já que o recém-nascido pode 
apresentar antes de 24 horas de vida líquido amniótico na orelha média e 
presença de vérnix em conduto auditivo externo dificultando a captação das 
emissões otoacústicas. Essa informação pode ser confirmada em nosso estudo 
onde obtivemos um índice de falha inferior a outros estudos que realizaram a 
triagem na alta hospitalar, porém apresentou-se ainda superior ao 
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recomendado pelo Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva. Em nosso 
estudo os recém-nascidos diagnosticados com deficiência auditiva não 
apresentavam em seu histórico fatores de risco para audição na infância. Esse 
fato reforça a necessidade da realização da triagem auditiva neonatal universal 
e de que a pesquisa dos indicadores de risco para a deficiência auditiva infantil 
está relacionada principalmente ao fato de que muitos destes indicadores 
podem levar ao aparecimento tardio de perda auditiva e/ou a progressão da 
perda auditiva já existente ao nascimento. Conclusão: A maioria dos recém-
nascidos em unidades de saúde privada de Porto Velho é considerada de baixo 
risco para a deficiência auditiva. A prevalência de perda auditiva na população 
estudada é de dois casos para cada 1000 nascidos vivos. 
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Autor(es): Isabel Cristiane Kuniyoshi , Laís Passos Cerqueira de Farias, 
Marília Silva e Nunes Botelho, Fernanda Soares Aurélio , Viviane Castro de 
Araújo Perillo, Virginia Braz da Silva 
 
Introdução: No Brasil, estima-se que de três a quatro em cada 1000 recém-
nascidos nasçam surdos aumentando de dois a quatro em cada 100 quando 
analisados os recém-nascidos provenientes de unidade de terapia intensiva 
neonatal. A prevalência da perda auditiva em recém-nascidos com peso inferior 
a 1500 gramas é de 6,3% e a chance de um recém-nascido com peso de 
nascimento inferior a 1500 gramas ter alteração de audição é cerca de 5,5 
vezes a chance daqueles que nasceram com peso superior. Objetivo: 
Identificar o perfil audiológico de neonatos de baixo peso e caracterizar seus 
indicadores de risco para deficiência auditiva. Método: Estudo transversal 
prospectivo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
sob o número 567/11. Participou 90 recém-nascidos com peso inferior a 2500 
gramas internados na unidade neonatal do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, 
os quais foram submetidos à triagem auditiva neonatal e os casos alterados 
foram submetidos à avaliação diagnóstica após a alta hospitalar. Foram 
levantados os indicadores de risco para audição na infância no prontuário 
hospitalar do recém-nascido, resultado da triagem auditiva neonatal no banco 
de dados da triagem e o resultado do diagnóstico no prontuário do recém-
nascido na clínica onde foi realizado. Resultados: Observamos que o uso de 
antibióticos ototóxicos (valor de p<0,001) prevaleceu na população estudada, 
porém não pode ser considerado diferente da oxigenação extracorpórea (valor 
de p=0,747). A ocorrência de perda auditiva no grupo de recém-nascidos com 
peso inferior a 1500 gramas foi significativa quando comparado com o grupo 
com peso superior (valor de p=0,023) e a chance de apresentar perda auditiva 
foi seis vezes maior no grupo com peso inferior a 1500 gramas. No que se 
refere ao tipo e grau da perda auditiva, um caso apresentou perda auditiva 
condutiva de grau leve bilateral e dois apresentaram perda auditiva 
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neurossensorial de grau profundo, sendo um unilateral e o outro bilateral. 
Discussão: A prematuridade associado ao muito baixo peso ao nascer é 
indiscutivelmente uma das condições que resultam em internação em unidades 
de cuidados intensivos neonatal e consequentemente exposição a inúmeros 
tratamentos e procedimentos considerados de risco para a audição do recém-
nascido, entre eles o uso de substâncias ototóxicas e oxigenação 
extracorpórea. Observamos que o uso de substâncias ototóxicas prevaleceu na 
população estuda, tendo esse achado vindo de encontro ao observado por 
outros autores, no entanto o uso de substâncias ototóxicas não pode ser 
considerado diferente da oxigenação extracorpórea. O baixo peso ao nascer 
está associado a alterações auditivas. Observamos em nosso estudo uma 
prevalência de perda auditiva nos recém-nascidos com peso inferior a 1500 
gramas em percentual superior ao encontrado por outros autores, no entanto a 
chance dos mesmos apresentarem a perda auditiva foi similar ao encontrado 
em outro estudo. Conclusão: A maioria dos recém-nascidos de baixo peso 
apresenta como indicador de risco para audição na infância o uso de 
medicamentos ototóxicos seguido de oxigenação extracorpórea. O recém-
nascido com muito baixo peso tem seis vezes mais chance de apresentar 
perda auditiva do que o recém-nascido com peso superior. 
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INFLUÊNCIA DO TEMPO DE INTERNAÇÃO NA AUDIÇÃO DE 

NEONATOS DE ALTO RISCO 

 
Autor(es): Isabel Cristiane Kuniyoshi , Cristiane Liliane Ferreira de Carvalho , 
Marília Silva e Nunes Botelho, Liliane Barbosa Rodrigues , Viviane Castro de 
Araújo Perillo, Virginia Braz da Silva 
 
Introdução: A deficiência auditiva na infância apresenta uma prevalência 
mundial de 1,5/1000 nascidos vivos, com variação de 0,8 a 2/1000. Estudos 
revelam que o risco de deficiência auditiva é maior entre os recém-nascidos 
internados na unidade de terapia intensiva neonatal, sendo o tempo de 
internação na unidade considerado um fator de alto risco para a deficiência 
auditiva. Objetivo: Verificar a influência do tempo de internação na audição, 
bem como, analisar os fatores de riscos para audição e a perda auditiva 
apresentada pelos neonatos de alto risco. Material e Método: Estudo 
transversal aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número 567/11. 
Fizeram parte da amostra 120 recém-nascidos internados na unidade neonatal 
do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, os quais foram distribuídos em dois 
grupos (grupo A: recém-nascido com permanência de até cinco dias em 
unidade de terapia intensiva; grupo B: recém-nascido com permanência 
superior a cinco dias em unidade de terapia intensiva). Ambos os grupos foram 
submetidos à triagem auditiva neonatal na alta hospitalar e quando alterada 
realizaram avaliação diagnóstica. A coleta de dados foi realizada em 
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prontuário, no banco de dados da triagem auditiva e com os responsáveis pelo 
recém-nascido. Resultados: Prevaleceu o uso de medicamento ototóxico em 
relação aos demais indicadores em ambos os grupos; ventilação mecânica e 
oxigenação extracorpórea prevaleceram no grupo B quando comparados com 
o grupo A. A ocorrência de perda auditiva (5,9%) foi significativa no grupo B. 
Discussão: Os antibióticos são amplamente utilizados com objetivo terapêutico 
e profilático de infecções em recém-nascidos, proporcionando com isso um 
decréscimo na mortalidade neonatal, porém aumentando a possibilidade de 
seqüelas, entre as quais a auditiva. No presente estudo observamos que 100% 
dos recém-nascidos em ambos o grupos fizeram uso de substâncias 
ototóxicas, achado semelhante ao encontrado por outros autores, porém ao 
compararmos os grupos observamos que a ventilação mecânica e a 
oxigenação extracorpórea foram prevalentes no grupo que permaneceu por 
mais de cinco dias em unidade de terapia intensiva. Segundo a literatura estes 
indicadores estão fortemente associados à perda auditiva, sendo a ventilação 
mecânica responsável por perda auditiva com manifestação tardia e por isso 
torna-se necessário avaliações audiológicas mais freqüentes nessa população. 
Em nosso estudo não se observou perda auditiva no grupo que permaneceu 
até cinco dias em unidade de terapia intensiva neonatal, no entanto o grupo 
com maior tempo de internação apresentou 5,9% de recém-nascido com perda 
auditiva. Este achado corrobora com a literatura, a qual apresenta incidência de 
deficiência auditiva maior entre os recém-nascidos que necessitam permanecer 
em unidade de terapia intensiva neonatal por período superior a cinco dias, 
apresentando prevalência de dois a quatro para cada 100 recém-nascido. 
Conclusão: A permanência do recém-nascido em unidade de terapia intensiva 
neonatal por mais de cinco dias, o uso de ventilação mecânica e oxigenação 
extracorpórea é decisivo na ocorrência de perda auditiva em nosso estudo, não 
descartando a possibilidade de influência dos demais indicadores de risco para 
audição na infância. 
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SATISFAÇÃO DE PACIENTES PROTETIZADOS EM UM SERVIÇO DE 

ALTA COMPLEXIDADE DA REGIÃO NORTE 
 

Autor(es): Fernanda Soares Aurélio, Ariane Maria de Almeida Neves, Isabel 
Cristiane Kuniyoshi, Liliane Barbosa Rodrigues, Simone Pereira da Silva 
 
Introdução: A deficiência auditiva causa no indivíduo, além da limitação na 
capacidade de percepção dos sons, comprometimentos psicossociais, 
causando afastamento do convívio social e do seu papel na sociedade, 
interferindo na qualidade de vida do mesmo. Quando não há tratamento 
médico ou cirúrgico possível para estes sujeitos é realizada a reabilitação com 
o Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI). Porém, apesar dos 
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avanços tecnológicos destes dispositivos, a satisfação do usuário continua 
sendo um desafio para os audiologistas e as altas taxas de abandono do uso 
dos aparelhos, um grave problema para os serviços de saúde. O processo de 
seleção e adaptação de AASI só será eficaz e terá bons resultados se o 
indivíduo fizer uso efetivo deste dispositivo. Para isto, é necessário que o 
mesmo esteja satisfeito com os resultados sentidos. Objetivo: Verificar a 
satisfação auditiva de pacientes adultos e idosos protetizados na clínica Limiar, 
credenciada ao Sistema Único de Saúde, em Porto Velho (RO), e relacionar 
este achado com as variáveis idade, gênero, tempo de adaptação, tempo de 
uso diário e tipo de AASI (retroauricular e intracanal). Metodologia: Foram 
avaliados 60 sujeitos com utilização do questionário Satisfaction with 
Amplification in Daily Life proposto por Cox e Alexander, aplicado por meio de 
apresentação oral, em entrevista individual, pelas pesquisadoras. Este 
instrumento é dividido nas subescalas efeitos positivos, serviços e custos, 
fatores negativos e imagem pessoal. Para a análise do grau de satisfação 
utilizou-se os padrões propostos pelos autores do questionário. Os escores que 
ficaram abaixo do 20º percentil indicaram insatisfação por parte dos usuários, 
escores entre o 20º e o 80º percentil sugeriram que os usuários estão 
satisfeitos e, por fim, escores acima do valor do 80º percentil indicaram que os 
sujeitos estão muito satisfeitos com o uso da amplificação. A fim de comparar a 
satisfação com as variáveis supracitadas foi utilizado os testes estatísticos 
Correlação de Pearson e Analysis of Variance (ANOVA), ambos com nível de 
significância de 5% (p≤0,05). Resultados: Os escores obtidos nas subescalas 
fatores negativos e imagem pessoal mostraram que os participantes do estudo 
estão satisfeitos com o AASI e os escores encontrados nas subescalas efeitos 
positivos e serviços e custos, bem como o escore global apontaram grau de 
satisfação elevado por parte dos sujeitos da amostra. Verificou-se que não há 
correlação entre idade e satisfação (global e por subescala), assim como não 
há relação entre satisfação (global e por subescala) e gênero, tempo de 
adaptação e tipo de AASI. Porém, constatou-se relação entre o tempo de uso 
diário dos aparelhos e a satisfação, global (p=0,014) e na subescala imagem 
pessoal (p=0,017), sendo que os indivíduos que usam o AASI mais horas por 
dia encontram-se mais satisfeitos. Conclusão: Pode-se verificar que os 
participantes do estudo estão muito satisfeitos com a utilização do AASI, porém 
satisfação não tem relação com as variáveis idade, gênero, tempo de 
adaptação e tipo de AASI. De maneira geral os participantes com maior tempo 
de uso diário estão mais satisfeitos. 
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ABORDAGEM DOS PEDIATRAS ACERCA DA DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

INFANTIL 

 
Autor(es): Isabel Cristiane Kuniyoshi, Gabriela Mendonça Brasil Ferreira, 
Janaína da Costa França, Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues. , Marília Silva 
e Nunes Botelho, Virgínia Braz da Silva 
 
Introdução: O diagnóstico audiológico realizado durante o primeiro ano de vida 
possibilita a intervenção médica e/ou fonoaudiológica ainda no período crítico 
de maturação e plasticidade funcional do sistema nervoso central, permitindo 
um prognóstico favorável em relação ao desenvolvimento global da criança 
com deficiência auditiva. Os profissionais de saúde, em especial os pediatras e 
neonatologistas, devem estar atentos quanto às causas, conseqüências e a 
prevenção da deficiência auditiva infantil, de modo a fornecer orientações 
gerais sobre o assunto, e diante da suspeita, realizar o encaminhamento da 
criança aos profissionais capacitados, como o fonoaudiólogo e o 
otorrinolaringologista. Objetivo: Avaliar a abordagem dos pediatras e/ou 
neonatologistas da cidade de Porto Velho frente à deficiência auditiva na 
infância. Métodos: Estudo transversal, prospectivo, com amostra de 
conveniência composta por 15 dos 66 pediatras do município, os quais 
responderam um questionário padronizado composto por 14 questões, sendo 
uma aberta e 13 de múltipla escolha. Como a amostra composta foi não 
probabilística do tipo de conveniência, optou-se pela análise de dados 
descritiva em que foram verificadas e quantificadas as respostas mais 
freqüentes dos aspectos avaliados e apresentadas em porcentagem. Frente ao 
número reduzido de participantes, não foi possível fazer nenhum tipo de 
generalização para a totalidade da população estudada. Resultados: 66,6% 
dos pediatras não pesquisam rotineiramente a audição de seus pacientes, 
100% acreditam ser possível avaliar a audição das crianças nos primeiros 
meses de vida, 80% relataram conhecer a indicação do potencial evocado 
auditivo de tronco encefálico e 66,6% das emissões otoacústicas evocadas, 
60% dos pediatras não acreditam que uma criança possa utilizar aparelho de 
amplificação sonora individual nos seis primeiros meses de vida, 100% 
reconhecem as infecções congênitas como indicadores de risco para audição 
na infância, 60% desconhecem os graus da perda auditiva e 53,3% afirmam 
conhecer em parte os tipos de perda auditiva. Conclusão: Os pediatras 
apresentaram ter conhecimento de que é possível realizar diagnóstico precoce 
de deficiência auditiva, no entanto, o conhecimento específico sobre a perda 
auditiva e o processo de diagnóstico e re-habilitação da audição apresentou-se 
restrito. 
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO EM ADULTOS USUÁRIOS DE 

PRÓTESE AUDITIVA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 

Autor(es): Marília Silva e Nunes Botelho, Isabel Cristiane Kuniyoshi, Rosimar 
Aparecida Massaroli, Sandra Cristina Schafer Barreto, Virgínia Braz da Silva 
 
Introdução: A deficiência auditiva continua sendo um dos déficits sensoriais 
mais freqüentes na população. O Aparelho de Amplificação Sonora Individual 
(AASI) é o meio primário de reabilitação dos portadores de perdas auditivas 
para as quais não há tratamento médico ou cirúrgico possível. Porém, o êxito 
do processo de adaptação do AASI depende, entre outros fatores, da 
satisfação do indivíduo com os resultados do uso da amplificação. Desta forma, 
corresponder às expectativas e necessidades do usuário é o desfecho principal 
do processo de reabilitação. Objetivo: Avaliar o grau de satisfação de adultos 
usuários de AASI adaptados em uma instituição credenciada ao Sistema Único 
de Saúde. Metodologia: Foram avaliados 82 sujeitos, sendo 45 do gênero 
masculino e 37 do gênero feminino, por meio do questionário International 
Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA - Versão em Português) proposto 
por Cox et al. (2002). A técnica selecionada para a aplicação do questionário 
foi papel-lápis, ou seja, o sujeito deveria responder individualmente e sem 
auxilio do avaliador para evitar respostas que não correspondiam à realidade 
do usuário. A análise das respostas foi realizada através da pontuação total e 
da pontuação considerando cada questão. A pontuação mínima é de um (pior 
resultado) e máxima de cinco (melhor resultado) para cada questão. A 
pontuação total do questionário é de 35 pontos e mínima de sete pontos. Os 
dados foram analisados com utilização do teste da Correlação de Spearman 
(p≤0,05). Resultados: Observou-se um resultado positivo à adaptação da 
prótese auditiva, evidenciado pela alta pontuação (média=30,4). Em relação 
aos sete domínios avaliados, verificou-se que a média referente ao uso foi de 
4,7; do benefício foi de 4,2; da limitação de atividade residual foi de 4,0; da 
satisfação foi de 4,8; da restrição de participação de atividade residual foi de 
4,0; do impacto nos outros foi de 4,2 e 4,5 para a qualidade de vida. Observou-
se que não há uma correlação significante entre as variáveis, idade, tempo de 
privação, tempo de uso e pontuação final, ou seja, os indivíduos usuários de 
prótese auditiva estão satisfeitos independente da idade, tempo de privação 
sensorial e tempo de uso do AASI. Ainda, foi constatado que existem algumas 
correlações significantes entre a pontuação total e as variáveis qualitativas 
gênero, tipo e grau de perda auditiva, tipo, linha e tecnologia do AASI, porém, 
as mesmas são muito baixas Conclusão: A pesquisa apontou alto índice de 
satisfação com o uso de AASI, demonstrando que a idade, tempo de uso, 
tempo de privação e tipo e grau da perda auditiva não interferem no resultado 
da adaptação nem na satisfação do usuário, bem como o tipo, a marca e a 
tecnologia dos AASI não são barreiras para a adaptação ao aparelho auditivo. 
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SONDAGEM DA POLUIÇÃO SONORA NO MUNICÍPIO DE PORTO 

VELHO – RONDÔNIA 
 

Autor(es): Isabel Cristiane Kuniyoshi, André Feitosa Braga, Hayn´s Justah 
Lemes, Jessica Iara Costa Bessa, Luciana Marques Ramos Santos, Lucinara 
Camargo Araujo Souza, Rafael Alan Prestes de Azevedo, Stephan Paul. 
 
Introdução: A poluição sonora é um problema recorrente em todo o mundo. 
Devido suas consequências na saúde e na qualidade de vida, tem sido questão 
discutida amplamente por órgãos de Saúde Pública e Meio Ambiente. Em 
Rondônia, o aumento da poluição sonora tem sido atribuído ao franco 
desenvolvimento por qual passa o estado, por conta do aumento de 
contingente populacional decorrente da construção do complexo hidrelétrico do 
Rio Madeira que vem sendo considerado o quarto ciclo econômico do estado, 
depois da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, extração de borracha e 
garimpo. O aumento da população acarreta aumento do número de 
automóveis, estabelecimentos comerciais e de lazer, que no conjunto contribui 
para o aumento da poluição sonora como um descompasso do 
desenvolvimento. Objetivo: Verificar o nível de pressão sonora produzido pelo 
ruído urbano nas cinco zonas do município de Porto Velho-Rondônia. 
Metodologia: O projeto foi desenvolvido em Porto Velho – Rondônia em que 
se considerou o zoneamento dos bairros do distrito sede, conforme lei 
municipal 849 /89. Foram compostas cinco equipes multiprofissionais, sendo 
duas para atuar durante o dia e três para atuar a noite. Seguindo a NBR 10151, 
as medições foram feitas com medidor de pressão sonora posicionado 
aproximadamente a 1,20m do solo e a pelo menos 2m de qualquer superfície 
refletora. Foram consideradas as seguintes situações de medição ou ponto de 
coleta: entorno de escolas, estabelecimentos de saúde, tráfego, comércio, 
casas noturnas e postos de combustível, em cada uma das zonas. Em cada 
coleta, foram efetuadas 360 medições instantâneas com intervalo de 20 
segundos cada, durante uma hora. Resultados: Ao todo foram 18.000 leituras, 
sendo 720 em cada situação de medição, considerando duas semanas de 
levantamentos de dados. Durante o dia o nível de pressão sonora equivalente 
ponderado em A geral, englobando as cinco zonas foi de 74,2dB(A) com desvio 
padrão de 4,0dB(A). No turno da noite o nível de pressão sonora equivalente 
ponderado em A geral, englobando as cinco zonas, foi de 77,7dB(A) com 
desvio padrão de 7,4dB(A). O nível de pressão sonora equivalente ponderado 
em A geral, englobando todas as situações de medição das cinco zonas nos 
dois turnos do dia foi de 75,7dB(A) com desvio padrão de 5,2dB(A). 
Conclusão: Todos os níveis registrados extrapolam os limites máximos 
recomendados pelos órgãos regulamentadores em relação ao conforto acústico 
da população e que o ruído no entorno de casas noturnas já representa um 
risco à audição dos trabalhadores e frequentadores destes locais. Salienta-se 
que este estudo tratou-se de uma sondagem, não podendo ser considerado 
como um mapeamento dos níveis de ruído da cidade porque o número de 
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medições foi insuficiente para tal. O ideal é que os registros sejam feitos por 
24h em pelo menos cinco dias da semana considerados típicos. Neste estudo 
os registros foram feitos por uma hora em dois dias típicos. Sendo assim, 
sugere-se que um estudo completo sobre os níveis de pressão sonora 
ocasionados pelas fontes de ruído urbano na cidade de Porto Velho seja 
realizado. 
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TRIAGEM TIMPANOMÉTRICA DA POPULAÇÃO ATENDIDA NO 

PROJETO SÃO LUCAS SOLIDÁRIO 
 

Autor(es): Isabel Cristiane Kuniyoshi, José Roberto Lima da Costa, Leidiane 
Rodrigues Gonçalves , Liliane Barbosa Rodrigues, Virgínia Braz da Silva 
 
Introdução: A prevenção da perda auditiva impede que o indivíduo sofra 
danos provocados pela falta de estimulação. Muitas perdas auditivas poderiam 
ser evitadas ou suas sequelas diminuídas, se ocorressem precocemente 
medidas de detecção, diagnóstico e reabilitação. Dentre as alterações que 
podem influenciar no desempenho auditivo estão as alterações de orelha 
média. A privação sensorial decorrente da otite média secretora, agravada pelo 
número e pela duração dos episódios da doença, pode afetar a percepção da 
fala e dificultar a compreensão e até mesmo prejudicar o desenvolvimento da 
linguagem da criança. Infecções das vias aéreas superiores também podem 
influenciar no desenvolvimento de alterações de orelha média e acomete a 
população em geral. Objetivo: Verificar os resultados da timpanometria e da 
meatoscopia da população da cidade de Porto Velho (RO) atendidas no projeto 
de extensão universitária “São Lucas Solidário”. Métodos: A pesquisa foi 
realizada no projeto de extensão universitária “São Lucas Solidário” que é 
desenvolvido pela Faculdade São Lucas e coordenado pelo departamento de 
extensão desta instituição. Participaram do estudo 60 indivíduos com idade 
média de 29 anos e 04 meses. Os sujeitos foram submetidos à meatoscopia, e 
nos que não foram observadas alterações nesta inspeção foi realizada a 
triagem timpanométrica. Os instrumentos utilizados foram: otoscópio da marca 
Welch Allyn; imitanciômetro Interacustic, modelo AT235, devidamente 
calibrado; olivas; protocolo de triagem imitanciométrica e luvas. Para análise 
foram utilizados os testes de Mann-Whitney, Resultados: Na meatoscopia 
21,7% (n=13) dos indivíduos triados apresentaram alteração (p<0,001) e não 
teve relação entre alteração e gênero. Dos 47 sujeitos que realizaram a 
timpanometria 36,2% apresentaram alteração (p=0,007). Tal achado também 
não teve relação com o gênero. A curva timpanométrica do tipo A foi a mais 
frequente com 77,7%, seguida das curvas timpanométricas dos tipos Ad 
(7,4%), Ar (6,4%), C (5,3%) e B (3,2%). Quando comparado o achado mais 
frequente com os demais encontrou-se significância estatística (p=0,001). 
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Conclusão: A partir dos resultados constatou-se que a normalidade na 
meatoscopia foi significativa entre os indivíduos. Quanto à timpanometria, 
houve diferença para a curva timpanométrica do tipo A, sendo esta compatível 
com a normalidade. Não houve associação dos resultados da meatoscopia e 
da timpanometria com o gênero. 
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TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL NA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA 
 

Autor(es): Isabel Cristiane Kuniyoshi, Liliane Rodrigues Barbosa, Marcos 
Grutzmacher, Marília Silva e Nunes Botelho, Virginia Braz da Silva, Viviane de 
Castro Araújo 
 
Introdução: A toxoplasmose é uma infecção causada pelo Toxoplasma gondii 
de alto risco para audição infantil quando ocorre no período gestacional, no 
entanto as conseqüências da toxoplasmose congênita para o bebê variam de 
acordo com o período gestacional em que ocorreu a transmissão da doença. 
Em Rondônia a incidência da toxoplasmose congênita é elevada devido ao 
clima quente e úmido e medidas deficitárias de saneamento básico. Objetivo: 
Apresentar uma série de nove casos de recém-nascidos atendidos pelo 
programa de Triagem Auditiva Neonatal de Porto Velho, Rondônia, cujas mães 
foram infectadas por toxoplasmose durante a gestação. Método: Foi realizado 
um levantamento no banco de dados da triagem auditiva neonatal do resultado 
da triagem auditiva (emissões otoacústicas evocadas transientes e potencial 
evocado auditivo de tronco encefálico-automático) e diagnóstico audiológico 
(potencial evocado auditivo de tronco encefálico, timpanometria e emissões 
otoacústicas evocadas por produto de distorção) de nove recém-nascidos cujas 
mães foram infectadas por toxoplasmose no período gestacional. O período em 
que ocorreu a infecção foi identificado a partir de entrevista com as mães no 
momento da triagem. Resultados: nove casos de infecção por toxoplasmose 
na gestação foram identificados, destes, dois casos a infecção ocorreu no 
primeiro trimestre de gestação, cinco no segundo trimestre e duas no terceiro 
trimestre. Cinco recém-nascidos apresentaram outros indicadores de risco para 
audição na infância além da toxoplasmose. Um caso, em que a infecção por 
toxoplasmose ocorreu no segundo trimestre de gestação, necessitou de 
cuidados intensivos neonatais por mais de cinco dias e foi diagnosticado com 
perda auditiva do tipo neurossensorial de grau profundo, unilateral. Conclusão: 
No presente estudo encontramos um caso de perda auditiva do tipo 
neurossensorial, grau profundo e unilateral, tendo a infecção ocorrido no 
segundo trimestre de gestação e o recém-nascido permanecido em unidade de 
terapia intensiva neonatal, portanto não pode-se atribuir exclusivamente a 
toxoplasmose a causa da perda auditiva encontrada. 
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ACHADOS AUDIOLÓGICOS DE INDIVÍDUOS DIAGNOSTICADOS COM 

ESPECTRO DA NEUROPATIA AUDITIVA NO ESTADO DE 

RONDÔNIA. 
 
Autor(es): Fernanda Soares Aurélio, Ana Luiza Gonçalves Ribeiro 
 
Introdução: Nos primeiros estudos descritivos da Neuropatia Auditiva foi 
evidenciado indícios de função coclear normal e função neural alterada, além 
da incompatibilidade e assistematicidade dos achados audiológicos. Este fato 
fundamentou a substituição e ampliação do termo supracitado para Espectro 
da Neuropatia Auditiva. A partir disto, torna-se necessária a realização de 
estudos que identifiquem os achados comuns desta patologia, na tentativa de 
viabilizar o diagnóstico precoce. Objetivo: Caracterizar os achados 
audiológicos de indivíduos em processo diagnóstico ou diagnosticados com o 
Espectro da Neuropatia Auditiva no Estado de Rondônia. Metodologia: Este 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São 
Lucas sob o número 617/11. A amostra foi composta por quatro indivíduos do 
gênero feminino e quatro do gênero masculino, em processo diagnóstico ou 
diagnosticados com a patologia supracitada e avaliados na Clínica de 
Avaliação e Reabilitação da Audição-Limiar, com idade entre três e 48 anos, 
cujo os mesmos ou responsáveis por tais, consentiram em participar da 
pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados 
referentes aos achados audiológicos (objetivos e subjetivos) foram obtidos a 
partir da análise dos prontuários dos pacientes. Informações referentes às 
intercorrências e/ou patologias ocorridas no período pré, peri ou pós natal que 
pudessem inferir na etiologia da doença, foram obtidas junto aos indivíduos, ou 
responsáveis pelos mesmos, a partir da aplicação de um questionário 
elaborado pelas pesquisadoras. Resultados: Quanto à hipótese etiológica da 
doença, verificou-se que dois sujeitos apresentaram hiperbilirrubinemia, sendo 
que apenas um necessitou de exsanguíneotransfusão, além deste, observou-
se a presença de outros indicadores de risco como ototoxidade (n=5), 
permanência em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal por mais de cinco dias 
(n=4), utilização de ventilação mecânica (n=4) e histórico familiar de deficiência 
auditiva congênita (n=1). Quanto aos achados dos exames diagnósticos 
objetivos, foi observada a presença de emissões otoacústicas transientes 
(n=7), exceto em um indivíduo, achado que se modificou para presente ao 
longo do processo diagnóstico. No registro do potencial evocado auditivo de 
tronco encefálico, identificou-se ausência de ondas (n=4), presença da onda I 
(n=2), presença de ondas III e V com latências absolutas aumentas (n=1) e 
presença de ondas com morfologia alterada (n=1), configurando-se ao longo do 
processo diagnóstico em ausência de ondas. A presença do microfonismo 
coclear foi encontrada em dois indivíduos. Todos apresentaram curva 
timpanométrica tipo A e ausência de reflexos acústicos estapedianos. Quanto 
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aos achados dos exames subjetivos, observou-se ausência de reflexo cócleo-
palbebral em todas as crianças (n=6) e incompatibilidade na avaliação 
comportamental (n=4). Todos os indivíduos apresentaram perda 
neurossensorial bilateral. O grau da perda auditiva variou de leve a severo e as 
configurações audiométricas encontradas foram irregular, descendente e 
ascendente. Conclusão: Verificou-se que os indivíduos com Espectro da 
Neuropatia Auditiva apresentaram presença de emissões otoacústicas, 
potencial evocado auditivo de tronco encefálico alterado, curva timpanométrica 
tipo A, ausência de reflexo acústico estapediano e de reflexo cócleo-palpebral 
corroborando com a literatura. Os achados audiométricos mostraram-se 
variados e assistemáticos, necessitando de maiores investigações que atestem 
sua ocorrência e significância para a caracterização dos achados referentes a 
esta patologia. 
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TIMPANOMETRIA EM LACTENTES COM TOM DE SONDA DE 226 E 

1000Hz 

 
Autor(es): Fernanda Soares Aurélio, Isabel Cristiane Kuniyoshi, Marilia Nunes 
e Silva Botelho, Tainá Domingos de Melo Gasparelo , Virgínia Braz da Silva, 
Viviane Castro de Araújo  
 
Introdução: A flutuação da audição causada por alterações da orelha média 
nos primeiros anos de vida pode levar a alterações no processamento auditivo 
interferindo no aprendizado escolar, portanto sua identificação é fundamental 
no programas de triagem auditiva neonatal. A timpanometria é o método mais 
eficaz para detectar alterações de orelha média em lactentes, no entanto a 
utilização da timpanometria de 226Hz em neonatos tem sido muito controverso. 
Objetivo: Comparar os achados da timpanometria com tom de sonda de 
226Hz e 1000Hz em lactentes atendidos em um programa de triagem auditiva 
neonatal. Material e Método: Estudo transversal e prospectivo. Participaram 
19 lactentes atendidos pelo programa de triagem auditiva neonatal de Porto 
Velho, Rondônia. Do total avaliado 11 era gênero masculino e oito do gênero 
feminino com idade variando entre um e seis meses. Para análise levou-se em 
consideração o número de orelhas testadas, sendo a amostra composta por 37 
orelhas, pois em um lactente não foi possível finalizar a avaliação contralateral. 
A avaliação timpanométrica com o tom de sonda de 226 e 1000Hz foram 
comparadas entre si e com o diagnóstico audiológico realizado com potencial 
evocado auditivo de tronco encefálico. Resultados: Na avaliação 
timpanométrica com sonda de 226Hz, 100% da amostra apresentaram 
resultado normal e com a sonda de 1000Hz 81,1% apresentaram resultado 
normal e 18,9% apresentaram alteração. Quando comparamos os achados da 
timpanometria de 226Hz com os achados da timpanometria de 1000Hz 
observamos resultados estatisticamente diferentes e quando comparamos 
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ambos os achados com o diagnóstico audiológico identificamos uma 
associação significativa do diagnóstico audiológico com o tom de sonda de 
1000Hz. Conclusão: A avaliação timpanométrica com o tom de sonda de 
226Hz não foi sensível na detecção de alteração da orelha média em lactentes, 
enquanto os resultados obtidos como tom de sonda de 1000Hz mostraram-se 
capazes de detectar tais alterações sendo estes achados compatíveis com o 
encontrado no diagnóstico realizado com potencial evocado auditivo de tronco 
encefálico. 
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NORMATIZAÇÃO DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO 

ENCEFÁLICO EM RECÉM-NASCIDOS 
 

Autor(es): Fernanda Soares Aurélio, Liliane Barbosa Rodrigues, Marília Silva e 
Nunes Botelho, Tamier Viviane Souza Costa, Virgínia Braz da Silva 
 
Introdução: O potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) é um 
método que visa avaliar a integridade da via auditiva até o tronco encefálico, 
além de auxiliar no diagnóstico audiológico da deficiência auditiva e avaliar a 
maturação auditiva em neonatos, que se completa por volta dos 24 meses de 
vida. A idade se torna uma variável nos achados do PEATE, pois tem uma 
influência direta nos valores de latências absolutas e interpico. A partir disso, 
se faz necessária a obtenção de dados normativos em cada laboratório, 
levando-se em consideração, além da idade, gênero, equipamento a ser 
utilizado e características do estímulo a ser empregado. A ausência de padrões 
de normalidade dificulta a interpretação dos achados podendo levar a um 
diagnóstico errado. Objetivo: Normatizar os achados do equipamento de 
PEATE do laboratório de eletrofisiologia da clínica de fonoaudiologia da 
Faculdade São Lucas. Metodologia: Participaram deste estudo 40 recém-
nascidos, sem indicadores de risco para a deficiência auditiva, que passaram 
na triagem auditiva neonatal, divididos de acordo com a idade: G1 (1ª semana 
de vida), G2 (2ª semana de vida), G3 (3ª semana de vida) e G4 (4ª semana de 
vida). Para a coleta de dados foi utilizado o equipamento Smart EP-Intelligent 
Hearing Systems, com estímulo clique, polaridade rarefeita, nas intensidades 
de 80dBNA e 30dBNA. Os dados compilados foram analisados com utilização 
dos testes estatísticos ANOVA e Comparação Múltipla de Tukey (p≤0,05). 
Resultados: Para o equipamento pesquisado a média dos valores das 
latências absolutas das ondas I, III e V, em 80 dBNA, de acordo com a idade 
são, respectivamente: G1=1,62ms, 4,39ms, 6,8ms; G2=1,62ms, 4,4ms, 
6,79ms; G3=1,56ms, 4,39ms, 6,74ms; G4=1,54ms, 4,2ms, 6,53ms. Verificou-se 
que as latências absolutas diminuíram com o aumento da idade, e encontrou-
se significância estatística ao comparar os achados do G4 com G1 (I: p=0,025; 
III: p=0,040;V: p=0,021), G2 (I: p=0,020; III: p=0,025;V: p=0,035) e G3 (III: 
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p=0,039). Na mesma ordem os valores das latências interpico I-III, III-V e I-V 
encontrados foram: 2,77ms, 2,42ms e 5,19ms; 2,78ms, 2,39ms e 5,17ms; 
2,83ms, 2,35ms e 5,18ms; 2,66ms, 2,33ms e 4,99ms. Da mesma forma, o G4 
apresentou menores resultados. Além disso, os valores de latência absoluta e 
interpicos mostraram-se menores no gênero feminino. Os valores da diferença 
interaural de acordo com os grupos, da primeira para a quarta semana de vida, 
foram 0,15ms, 0,14ms, 0,17ms e 0,09ms. Em 30 dBNA, a latência absoluta da 
onda V para os quatro grupos, na mesma ordem, foi 8,08ms, 8,10ms, 8,04ms e 
7,80ms. Conclusão: As latências absolutas diminuíram com o aumento da 
idade tendo média de 1,58ms para a onda I, 4,34ms para a onda III e 6,71 para 
a onda V, em 80 dBNA. Da mesma forma, as médias dos interpicos I-III, III-V e 
I-V foram menores no G4 e obteve-se médias, no primeiro mês, de 2,76ms, 
2,37ms e 5,13ms. Quanto ao valor da diferença interaural, para o equipamento 
utilizado, encontrou-se média de 0,14ms. Para a latência absoluta da onda V 
em 30dBNA obteve-se, para o grupo estudado, média de 8ms. 
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MENSURAÇÃO DO RUÍDO DAS PRINCIPAIS ARMAS UTILIZADAS NO 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 
Autor(es): Tatiana de Andrade Lopes Chagas, Fernanda Soares Aurélio, 
Isabel Cristiane Kuniyoshi, Jones Rodrigues Soares 
 
Introdução: Os militares das Forças Armadas Brasileiras praticam atividades 
nas quais as exposições aos ruídos intensos são comuns e podem causar 
lesão ao sistema auditivo e efeitos adversos em outros sistemas do organismo. 
Objetivo: Mensurar o ruído de impacto do armamento utilizado por militares do 
Exército Brasileiro, que servem na Organização Militar da 3ª Companhia/54º 
Batalhão de Infantaria de Selva durante a prática de tiro e caracterizar as 
queixas auditivas referidas pelos mesmos. Metodologia: Fizeram parte da 
amostra 24 indivíduos, do gênero masculino, com idade média de 29 anos e 
média de tempo de serviço militar de 10 anos. Os instrumentos utilizados foram 
o medidor de pressão sonora marca INSTRUTERM, modelo DEC-460 e 
questionário elaborado pelos pesquisadores, composto por 22 questões 
fechadas, abordando dados referentes ao tempo de exposição ao ruído, 
queixas auditivas, utilização de proteção auditiva e motivos para a não 
utilização da mesma. O medidor de pressão sonora foi programado para 
realizar as mensurações no circuito de compensação C e circuito de resposta 
rápida. Foram mensurados os níveis de pressão sonora das armas fuzil 7,62 
mm e pistola 9mm durante os exercícios de tiro. Os registros foram realizados 
na linha de tiro e na área de espera, situada a aproximadamente 12 metros 
daquela. O medidor foi posicionado na altura das orelhas direita e esquerda 
dos atiradores posicionados na extremidade direita, na extremidade esquerda e 
no centro da linha de tiro, bem como na área de espera. Em seguida os 
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militares responderam o questionário referido. Resultados: Nos exercícios de 
pistolas calibre 9mm, que foram executados em locais cobertos, os níveis 
mínimos encontrados nas extremidades direita e esquerda, no centro e na área 
de espera foram, respectivamente, 108,5dB(C), 110,7dB(C), 112,6dB(C) e 
107,3dB(C). Os níveis máximos registrados nesta mesma ordem foram 112,8 
dB(C), 112,8dB(C), 116,4dB(C) e 110,2dB(C). Foi verificado que o atirador que 
efetua os disparos no centro do dispositivo recebe o maior nível de intensidade 
sonora. Nas execuções do tiro de fuzil 7,62 mm, no qual os atiradores 
realizaram os disparos em local não coberto, os níveis mínimos encontrados 
nas extremidades direita e esquerda, no centro e na área de espera foram 
118,9dB(C), 114,4dB(C), 115,1dB(C) e 119,4dB(C), respectivamente. Os níveis 
máximos registrados na mesma ordem foram 121,3dB(C), 120,7dB(C), 
119,4dB(C) e 122,3dB(C). O maior nível de intensidade sonora foi registrado na 
área de espera. As queixas auditivas mais frequentes foram incômodo 
mediante o som dos disparos (58,3%), zumbido (37,5%) e dificuldade para 
compreender (16,7%). Metade dos sujeitos não utilizava o equipamento de 
proteção de forma contínua, sendo que alguns alegaram que o equipamento 
atrapalha na realização da prática de tiro e outros afirmaram não possuir o 
equipamento. Conclusão: A partir dos resultados constatou-se que os 
militares, durante seu exercício laboral, estão expostos a elevados níveis de 
ruído, tanto na linha de tiro quanto na área de espera, e consequentemente 
expostos a risco para a audição, sendo que muitos não se protegem contra 
este risco. Além disso, a queixa mais freqüente foi a sensação de incômodo 
frente ao som dos disparos. 
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DIFICULDADES NO USO, MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO DE 

APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL EM UM 

PROGRAMA DE SAÚDE AUDITIVA 

 

Autor(es): Fernanda Soares Aurélio, Ana Luiza Gonçalves Ribeiro, Ariane 
Maria de Almeida Neves, Simone Pereira da Silva 
 
Introdução: A deficiência auditiva produz grande impacto na comunicação 
podendo levar o indivíduo ao isolamento familiar e social. Para minimizar os 
transtornos acarretados pela mesma realiza-se a intervenção através da 
seleção e adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) 
com o objetivo de inserir o indivíduo no convívio social e familiar. O primeiro 
ano após adaptação é considerado um período crítico, pois é comum os 
usuários abandonarem o processo em virtude das dificuldades no manuseio do 
dispositivo. Objetivo: Verificar as dificuldades referentes ao uso, manuseio e 
higienização de AASI retroauricular de pacientes adaptados em um programa 
de saúde auditiva, subsidiado pelo Sistema Único de Saúde, de Porto Velho 
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(RO) e relacionar estes achados com o gênero e o tempo de adaptação. 
Metodologia: Participaram do estudo 29 indivíduos com tempo de adaptação 
de sete a 60 dias, 13 do gênero masculino e 16 do feminino com idade entre 29 
e 87 anos. O instrumento utilizado para verificar as dificuldades encontradas 
após adaptação foi um questionário elaborado pelas pesquisadoras, a partir do 
questionário proposto por Campos et al.(2010), que contém 16 questões 
fechadas e foi aplicado pelas mesmas por meio de apresentação oral, em 
entrevista individual. Para análise foi utilizado o teste de Igualdade de Duas 
Proporções (p≤0,05). Resultados: Dos participantes do estudo, 14 tinham 30 
dias ou menos de adaptação e 15 tinham entre 31 e 60 dias de adaptação. A 
dificuldade mais encontrada foi referente a colocação do molde no gancho do 
aparelho (48,3%). Mais da metade da amostra (55,2%) referiu não ter 
dificuldade em manusear o AASI (p=0,007) e em colocar o aparelho na orelha 
(p=0,017). Grande parte dos usuários referiu não ter dificuldade em retirar o 
AASI da orelha, em identificar os aparelhos, quanto ao lado (direita e 
esquerda), em lavar e secar o molde auricular e em abrir e fechar o 
compartimento da pilha (p<0,001). Referiram conseguir trocar a pilha 
corretamente (p<0,001) e saber verificar quando há necessidade de trocar a 
mesma (p<0,001). Quando comparadas as dificuldades com o gênero 
constatou-se que os homens apresentaram menos dificuldade em limpar o 
molde auricular (p=0,042) e que as mulheres precisaram de mais auxílio para 
manusear o aparelho (p=0,014). Ao comparar o tempo de adaptação com cada 
questão verificou-se que os sujeitos adaptados a mais tempo apresentaram 
menos dificuldade de manusear o aparelho (p=0,004), de colocar (p=0,010) e 
retirar (p=0,027) o AASI, de limpar o molde auricular (p=0,005), de identificar os 
aparelhos (direita e esquerda) (p<0,001), de colocar o molde no gancho do 
AASI (p=0,006) e de lavar (p<0,001) e secar (p=0,006) o molde. Referiram 
ainda, saber trocar a pilha (p=0,006) e verificar quando há a necessidade de 
trocar a mesma (p=0,001), além que aludirem não necessitar de auxílio ao 
manusear o aparelho (p=0,014). Conclusão: Constatou-se que o problema 
mais freqüente a colocação do molde no gancho do aparelho e que as 
dificuldades referentes ao uso, manuseio e higienização do aparelho diminuem 
conforme o tempo de adaptação aumenta, sendo os sujeitos do gênero 
feminino os que apresentam mais dificuldades. 
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CONHECIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE 

SAÚDE AUDITIVA 

 

Autor(es): Fernanda Soares Aurélio, Ana Célia Oliveira Gonçalves, Isabel 
Cristiane Kuniyoshi, Virgínia Braz da Silva, Viviane Castro de Araújo Perillo 
 
Introdução: A perda auditiva está entre as doenças que contribuem para o 
sofrimento humano de modo individual e social e requer uma atenção especial 

http://www.audiologiabrasil.org.br/eiabauru2012


  

111 
 

 

com esforços reunidos de políticas públicas e pessoas em geral. O agente 
comunitário de saúde (ACS) é responsável por orientar a comunidade sobre 
esse assunto tão importante para o bem estar geral da sociedade, tendo em 
vista as graves consequências trazidas pela perda auditiva. O modelo do 
Programa de Saúde da Família permite o desenvolvimento deste tipo de ação, 
visto que os ACS atuam orientando as mães, desde o pré-natal e acompanham 
o desenvolvimento mensal da criança. Objetivo: Avaliar o conhecimento dos 
ACS da Policlínica Dr. José Adelino da Silva, em Porto Velho (RO), sobre a 
temática saúde auditiva. Metodologia: Fizeram parte deste estudo 27 ACS que 
atuam no programa de saúde da família da Policlínica Dr. José Adelino da 
Silva, em Porto Velho-RO. Foi aplicado um questionário composto por 20 
questões fechadas, proposto por Alvarenga et al.(2008), contendo como 
alternativa para cada questão: V (verdadeira), F (falsa) e NS (não sei). Além 
destas, foi elaborada uma questão aberta contendo uma situação problema 
com o intuito de investigar qual a conduta adotada por estes profissionais frente 
a uma mãe que tem suspeita sobre a audição de seu filho. Os achados obtidos 
para cada questão foram divididos em acertos e erros, sendo estes últimos 
constituídos pelas respostas erradas somadas à opção “não sei”. Para a 
análise dos dados foi utilizado o Teste de Igualdade de Duas Proporções, com 
nível de significância de 5%. Resultados: A média de acertos foi 12,2 
questões. Verificou-se que a amostra estudada não tem conhecimento 
referente à hereditariedade da deficiência auditiva (p=0,003) e ao processo de 
desenvolvimento da linguagem (p<0,001). Além disso, julga que os pais 
conseguem perceber a existência da perda auditiva em seus filhos (p=0,003) e 
acreditam que podem testar a audição de crianças utilizando a própria voz 
(p<0,001). Quanto à análise da situação problema verificou-se que a conduta 
mais frequente foi o encaminhamento da criança ao posto de saúde, seguido 
de encaminhamento para um médico especializado, ao otorrinolaringologista, a 
qualquer médico, ao fonoaudiólogo e ao médico pediatra. Observou-se 
diferença estatisticamente significante ao comparar a conduta mais frequente 
com as quatro últimas mencionadas (p=0,033; p=0,033; p=0,013; p=0,004), 
sendo que o encaminhamento a um médico especializado quando comparado 
com o encaminhamento ao posto de saúde não houve diferença (p=0,074). 
Conclusão: Os achados apontam que os agentes atuantes no programa de 
saúde da família da Policlínica Dr. José Adelino da Silva não possuem 
conhecimento referente à hereditariedade da deficiência auditiva, sobre o 
processo de desenvolvimento da linguagem, sobre a suspeita dos pais frente à 
privação sensorial do filho e referente à possibilidade de se testar a audição de 
crianças utilizando a própria voz. Mediante suspeita dos pais sobre a audição 
do filho tais profissionais referiram realizar encaminhamento ao posto de 
saúde. 
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CONHECIMENTO DAS GESTANTES SOBRE A SAÚDE AUDITIVA DO 

RECÉM-NASCIDO 

 

Autor(es): Fernanda Soares Aurélio, Ana Karolina Zampronio Bassi, Liliane 
Barbosa Rodrigues, Mauriza Soares de Lima Santos, Tatiana de Andrade 
Lopes Chagas 
 
Introdução: O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a 
mulher desde o início da gravidez, assegurando, no fim da gestação, o 
nascimento de uma criança saudável, garantindo o bem-estar materno e 
neonatal. Acredita-se que a transmissão de informações às gestantes é um 
meio de detectar precocemente as perdas auditivas. Desta forma, a 
importância da participação das gestantes em grupos de orientações que 
abordem informações referentes à prevenção, causas e consequências da 
deficiência auditiva possibilitaria um acesso ao conhecimento do 
desenvolvimento da audição do bebê e sua importância para o 
desenvolvimento global. Objetivo: Avaliar o conhecimento das gestantes sobre 
prevenção, causas e consequências das perdas auditivas no recém-nascido, 
acompanhadas no pré-natal na Unidade de Saúde da Família Socialista no 
Município de Porto Velho/RO. Metodologia: Participaram do estudo 26 
gestantes, com idades entre 15 e 35 anos, que participavam das reuniões do 
grupo de gestantes que acontecem na Unidade de Saúde da Família Socialista 
uma vez por semana. A coleta foi realizada no período de março a maio de 
2011, momentos antes do atendimento de pré-natal. Foi aplicado o 
questionário para gestante sobre prevenção da saúde auditiva dos recém-
nascidos, adaptado de Hilú e Zeigelboim (2007), composto de dados de 
identificação e 12 perguntas fechadas. Os dados foram analisados com 
utilização do teste estatístico Igualdade de duas proporções, com nível de 
significância de 0,05. Resultados: Das participantes da pesquisa 42,3% possui 
o ensino médio completo e 61,5% da amostra ganha um salário mínimo. Mais 
da metade das mães referiu não ter recebido orientações a respeito das 
doenças que alteram o desenvolvimento auditivo do neonato (53,8%, p=0,001), 
não ter conhecimento sobre o desenvolvimento de audição e linguagem infantil 
(73,1%; p=0,001) e não ter conhecimento das doenças adquiridas na gestação 
que podem causar perda auditiva no recém-nascido (88,5%, p=0,001). Ainda, 
46,2% das participantes não tinham conhecimento a respeito da detecção 
precoce da deficiência auditiva, porém tal achado não foi significativo 
(p=0,781). Conclusão: Constatou-se que as gestantes do presente estudo não 
apresentam conhecimentos suficientes a cerca da prevenção, causas e 
conseqüências da perda auditiva do neonato. 
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CARACTERIZAÇÃO AUDITIVA E QUEIXAS DE MILITARES DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
 

Autor(es): Tatiana de Andrade Lopes Chagas, Fernanda Soares Aurélio, João 
Carlos Lima Bezerra, Liliane Barbosa Rodrigues 
 
Introdução: Os militares estão expostos a ruídos de impacto provenientes de 
armas de fogo e detonações que são capazes de causar lesão ao sistema 
auditivo, muitas vezes irreversíveis, além de outros efeitos em todo organismo. 
Objetivo: Caracterizar o perfil audiológico e as queixas auditivas de um grupo 
de militares, bem como relacionar os resultados com as variáveis idade e 
tempo de serviço. Metodologia: A amostra foi composta por 24 militares, todos 
do gênero masculino, com história de exposição a ruídos de impacto, que 
fazem parte do grupo de artilharia da organização militar 3ª Companhia/54º 
Batalhão de Infantaria de Selva, de Porto Velho (RO). Os sujeitos tinham idade 
entre 23 e 40 anos e o tempo de serviço variou entre 5 e 22 anos. Os 
instrumentos utilizados foram: roteiro de anamnese da clínica de fonoaudiologia 
da Faculdade São Lucas, otoscópio da marca HEIDJI, cabina SCHER 
ACÚSTICA, audiômetro da marca AMPLAID e modelo A177PLUS, fone TDH 
39 (supra-aural) e imitanciômetro marca interacustics e modelo AZ-26, 
equipamentos esses devidamente calibrados segundo a norma ISO 8253-1. 
Todos os sujeitos deveriam estar com, no mínimo, 14 horas de repouso 
auditivo no momento da realização do exame, no qual foram realizados 
audiometria tonal liminar por via aérea e por via óssea, se necessário, 
logoaudiometria e imitanciometria. Para análise dos resultados da pesquisa, 
foram priorizados os exames de audiometria tonal liminar e os achados 
coletados por meio da anamnese. Os dados compilados foram analisados com 
utilização dos testes de Igualdade de Duas Proporções, ANOVA (Analysis of 
variance) e Qui-Quadrado, todos com nível de significância de 0,05. 
Resultados: Dos militares avaliados, 37,5% apresentaram alterações 
audiométricas sugestivas de perda auditiva induzida por ruído (PAIR). Dos 
sujeitos pesquisados 66,7% referiram não utilizar proteção auditiva. Constatou-
se uma média de idade significativamente maior no grupo de sujeitos que 
referiram dificuldade para ouvir (p=0,042) quando comparados aos que não 
relataram esta queixa, bem como no grupo que referiu não usar protetor 
auditivo (p=0,011). Observou-se também uma média de tempo de serviço 
maior nos indivíduos que referiram dificuldade para ouvir (p=0,013) e nos que 
mencionaram não utilizar proteção auditiva (p=0,013). Ao comparar o resultado 
da audiometria com as queixas de dificuldade para ouvir, zumbido, plenitude 
auricular e com o uso de proteção auditiva, concluiu-se que o resultado da 
audiometria possui relação e/ou associação estatística significante apenas com 
a dificuldade de ouvir (p=0,005), sendo que os militares com exame sugestivo 
de PAIR foram os que mais mencionaram a queixa referida. Foi observado, 
ainda, uma média de idade e tempo de serviço maior nos indivíduos que 
apresentaram traçados audiológicos sugestivos de PAIR, quando comparados 
aos que apresentaram traçados audiológicos normais. Conclusão: A partir dos 
resultados pode-se observar um número considerável de militares com 
traçados audiológicos sugestivos de PAIR. A tendência foi de quanto maior a 
idade e o tempo de serviço maior o número de resultados alterados. Ocorreu 
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relação estatística significante entre resultado da audiometria, idade e tempo 
de serviço com a queixa dificuldade para ouvir. 
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Barbosa Rodrigues, Rodrigo Soares da Silva, Virgínia Braz da Silva 
 
Introdução: As substâncias ototóxicas são geradoras de alterações 
temporárias ou permanentes nos sistemas auditivo e vestibular. Na 
insuficiência renal crônica é observada a perda de funções reguladoras, 
excretoras e endócrinas que alteram o funcionamento de todos os órgãos, 
contribuindo para o aumento na concentração de substâncias ototóxicas no 
organismo. A perda auditiva induzida por esses ototóxicos é identificada 
durante o tratamento medicamentoso, mas há constatações de alterações 
posteriores ao tratamento. Objetivo: Caracterizar a audição de indivíduos 
portadores de insuficiência renal crônica da cidade de Porto Velho (RO). 
Metodologia: Participaram do estudo 24 indivíduos com insuficiência renal 
crônica, sendo 11 do gênero feminino e 13 do gênero masculino, com média de 
idade de 43,3 anos e tempo médio de hemodiálise de 3,5 anos, incluídos no 
programa de hemodiálise da Clínica Nefrologia de Rondônia. Estes foram 
submetidos a meatoscopia, audiometria tonal liminar, logoaudiometria e 
imitanciometria. Para análise dos dados foram utilizados os testes Igualdade de 
Duas Proporções e Menn-Whitney (p≤0,05). Resultados: Do total da amostra 
analisada, 75% (p<0,001) apresentou perda auditiva; 72,2% (p<0,001) 
apresentou perda auditiva do tipo neurossensorial, ocorrendo com mais 
frequência nos sujeitos mais velhos, com média de idade de 45,9 anos 
(p=0,032). Observou-se também uma assimetria entre as orelhas, o que foi 
comprovado pela diferença estatística no aumento de limiar nas frequências de 
1KHz na orelha direita (p=0,044) e 6KHz na orelha esquerda (p=0,011). Não 
houve relação entre perda auditiva com o gênero e tempo de tratamento. 
Conclusão: Pode-se verificar que houve uma maior ocorrência de perda 
auditiva do tipo neurossensorial e nos indivíduos mais velhos, com assimetria 
entre as orelhas nas freqüências de 1 e 6 KHz.. Porém, não há relação da 
perda auditiva com gênero e tempo de hemodiálise. 
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BENEFÍCIO FORNECIDO PELO USO DE APARELHOS DE 

AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL DE IDOSOS DE UM 

PROGRAMA DE SAUDE AUDITIVA DE PORTO VELHO-RO 
 

Autor(es): Fernanda Soares Aurélio, Claudilena Cristine Costa Rodrigues, 
Tatiane de Andrade Lopes Chagas, Virgínia Braz da Silva 
 
Introdução: Um indivíduo com incapacidade auditiva pode sofrer sérios danos 
em sua vida social, psicológica e profissional, surgindo também, sentimentos 
de insegurança, medo, depressão e isolamento devido à falta de atenção ao 
portador de deficiência auditiva. Uma das formas de diminuir o impacto desta 
patologia é o uso de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI). 
Porém, o processo de seleção e adaptação de AASI só será eficaz e terá bons 
resultados se o indivíduo fizer uso efetivo deste dispositivo. Para isto, é 
necessário que o mesmo esteja sentindo benefício com o uso destes 
aparelhos. Objetivo: Verificar o benefício fornecido pelo AASI na população 
idosa de Porto Velho (RO) e região, adaptada em um programa de saúde 
aditiva subsidiado pelo Sistema Único de Saúde. Metodologia: Fizeram parte 
deste estudo 18 idosos, com idade entre 60 e 82 anos, portadores de 
deficiência auditiva neurossensorial de grau leve a moderadamente severo. O 
benefício foi avaliado por meio do questionário Abbreviated Profile of Hearing 
Aid Benefit (APHAB), nas condições sem e com prótese auditiva, sendo tal 
questionário aplicado pelas pesquisadoras no momento da adaptação e três 
meses após a mesma. Para análise das respostas foram consideradas as 
seguintes subescalas: facilidade de comunicação, ruído ambiental, ruído 
reverberante e aversão a sons. Os dados compilados foram analisados com 
utilização dos testes de Mann-Whitney, Wilcoxon e intervalo de confiança para 
média (p≤0,05). Resultados: Foi verificado benefício nas subescalas facilidade 
de comunicação, ruído ambiental e ruído reverberante, tendo tal achado 
apresentado diferença estatisticamente significante quando comparado os 
resultados obtidos no dia da adaptação e três meses após a mesma (p<0,001; 
p=0,023; p<0,001). Ao analisar as questões isoladamente, verificou-se que a 
subescala que apresentou benefício (p≤0,05) em um maior número de 
questões (cinco questões de seis) foi a facilidade de comunicação, seguida da 
subescala ruído ambiental (quatro questões de seis) e da subescala ruído 
reverberante (três questões de seis), sendo que nenhuma das questões 
referentes a subescala aversão a sons apresentou benefício. Este último 
achado é favorável, visto que quando o valor referente a esta subescala não 
altera significativamente na condição com AASI quando comparada à situação 
sem AASI, entende-se que os sons amplificados pelo dispositivo não estão 
desconfortáveis. Conclusão: Pode-se constatar que os idosos que 
participaram do estudo obteveram benefício com o uso do AASI. Houve 
diferença significativa na redução das dificuldades auditivas com o uso da 
prótese em ambientes relativamente favoráveis, em ambientes com elevado 
nível de ruído e em ambientes reverberantes. 
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ESTUDO DO SISTEMA VESTIBULAR EM ESCOLARES SUBMETIDOS 

AO TESTE DE DESEMPENHO ESCOLAR 
 

Autor(es): Costa, J.R.L; Travain, A; Aurélio, F.S; Rodrigues, L.B. 

Introdução: A disfunção vestibular infantil pode afetar consideravelmente a 
habilidade de comunicação escrita e o desempenho escolar e levar a 
dificuldades no aprendizado. Objetivo: Relacionar o desempenho escolar e o 
resultado da avaliação vestibular em escolares. Método: Foram incluídos neste 
estudo vinte indivíduos com faixa etária entre nove e doze anos, de ambos os 
gêneros. Os instrumentos utilizados foram: questionário otoneurológico, exame 
vestibular e teste de desempenho escolar. Resultados: Os sintomas mais 
comuns foram dor de ouvido 80%; (n=16), cefaléia 75%; (n=13) e dificuldade 
para compreender a fala 50%; (n=10). Encontrou-se exame vestibular dentro 
dos padrões de normalidade em 85% (n=17) dos escolares e exames alterados 
em 15% (n=3). As alterações vestibulares encontradas foram de origem 
periférica irritativa e periférica deficitária à esquerda. Referente ao escore bruto 
no teste de desempenho escolar, 17,6% (n=3) dos escolares apresentou 
classificação superior, 23,52% (n=4) médio e 15% (n=3) inferior. Ao relacionar 
tais achados, verificou-se que todos os escolares com alteração vestibular 
apresentaram desempenho escolar inferior, e crianças com desempenho 
escolar médio e superior obtiveram exame vestibular dentro dos padrões de 
normalidade. Conclusão: Os dados revelaram uma relação entre alteração 
vestibular e baixo desempenho escolar. 

Dados de Publicação 
Resumo apresentado no 26º Encontro Internacional de Audiologia - EIA – 
Maceió – AL – 17 a 20 de abril de 2011. 

Páginas(s)p.2961 URL (endereço digital): 

http://www.audiologiabrasil.org.br/eiamaceio2011 
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Introdução: A tontura é um dos sintomas mais comuns entre adultos e os 
testes convencionais que avaliam o sistema vestibular não são apropriados 
para demonstrar a interferência psicológica no quadro clínico do paciente. 
Portanto, se faz necessário a aplicação de questionários padronizados que 
avaliem a qualidade de vida desses pacientes. Objetivo: Comparar a 
efetividade do protocolo Dizziness Handicap Inventory (DHI) em indivíduos com 
queixa de tontura crônica, em uso ou não de supressores vestibulares. 
Método: O DHI foi aplicado em 16 indivíduos de ambos os gêneros entre 25 e 
79 anos com média de 46,12±17.5 anos divididos em dois grupos: um grupo de 
pacientes medicados (n=8) e um grupo de pacientes não medicados (n=8) 
durante o processo de Reabilitação Vestibular Personalizada (RVP). 
Resultado: Dos 16 atendidos, 12,5%(n=2) apresentaram exame de 
vectoeletronistagmografia normal; 25%(n=4) Síndrome Vestibular Periférica 
sem alteração de prova calórica; 56,25%(n=9) apresentaram Síndrome 
Vestibular Periférica Irritativa e 6,25%(n=1) Síndrome Vestibular Periférica 
Deficitária. Não houve diferença estaticamente significante quando comparados 
os aspectos físico, funcional e emocional do DHI entre os indivíduos com e sem 
uso de supressores vestibulares nos pós RVP (p>0,05). Entretanto, ambos os 
grupos apresentaram diminuição significativa dos aspectos do DHI após 
tratamento de RVP com diferença estatisticamente significante (p<0,004). 
Conclusão: O uso de supressores vestibulares durante o processo de RVP 
não piorou ou melhorou o resultado final do DHI e o tratamento mostrou-se 
efetivo em ambos os grupos com melhora estatisticamente significante na 
qualidade de vida dos indivíduos. 
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15º DIA INTERNACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O RUÍDO 

EM PORTO VELHO, RONDÔNIA 
 

Autor(es): KUNIYOSHI, I. C.; PAUL, S.; RODRIGUES, L. B; SILVA, V.B.; 
BASSI, A.K.Z.; PERILLO, V.C.; RODRIGUES, L.C.B.; TAIRA, E. I.; BARRETO, 
S.C.S.; BOTELHO, M.S.N.; AURÉLIO, F. 

Introdução: Na Campanha do 15º Dia Internacional de Conscientização sobre 
o Ruído, Porto Velho representou o estado de Rondônia e, em conjunto com 
Manaus, representou a região norte do país na edição de 2010. O foco das 
ações em Porto Velho foi voltado para o ruído urbano porque é crescente o 
número da população e de veículos na cidade, fatores que elevam os índices 
de poluição sonora. Objetivo: Conscientizar a população de Porto Velho – 
Rondônia sobre os efeitos do ruído na saúde e na qualidade de vida em 
ocasião da campanha 15º Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. 
Metodologia: Foram realizadas atividades educativas em instituições de 
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ensino infantil, fundamental e médio; estabelecimentos de lazer e 
entretenimento; repartições públicas e demais locais com grande circulação de 
pessoas. As atividades foram desenvolvidas por alunos e professores de 
graduação em Fonoaudiologia em parceria com policiais do Batalhão de Policia 
Ambiental e funcionários do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do 
Ministério Público de Rondônia. Resultados: Além da reflexão sobre o impacto 
do ruído no cotidiano, a campanha de 2010 em Porto Velho foi marcada pelo 
enfoque intersetorial. Parcerias importantes foram firmadas, oportunizando o 
debate do tema sob diferentes perspectivas como saúde, meio ambiente e 
legislação, de forma a articular saberes e poderes diversos. Conclusão: Foi 
uma oportunidade para a reflexão sobre o impacto do ruído por diferentes 
perspectivas, além da saúde. Para a próxima edição, pretende-se ampliar o 
número de cidades participantes no estado para que a participação da região 
norte seja mais expressiva, haja vista que embora seja a região mais extensa 
do país, até então foi representada somente por dois dos sete estados que a 
compõem. 
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TRIAGEM AUDIOMÉTRICA E TIMPANOMÉTRICA EM ESCOLARES 

DA REDE PÚBLICA DE PORTO VELHO, RONDÔNIA 
 

Autor(es): Silva, VB; Moura, APM; Nascimento, LCB; Rodrigues, LB; Botelho, 
MNS; Costa, JRL; Kuniyoshi, IC 

Introdução: O problema de saúde mais comum na infância é a perda auditiva 
periférica advinda de infecções de orelha média. A privação sensorial 
decorrente de secreção da orelha média pode afetar a percepção da fala e 
dificultar a compreensão, interferindo no desenvolvimento da linguagem e 
aprendizado escolar da criança. Objetivo: identificar alteração auditiva em 
escolares do primeiro ano do ensino fundamental por meio da triagem 
audiométrica e timpanométrica e correlacionar seus achados. Métodos: Estudo 
transversal e prospectivo. Participaram do estudo 327 alunos matriculados no 
primeiro ano do ensino fundamental das escolas públicas municipais de Porto 
Velho, Rondônia. Os sujeitos foram submetidos à triagem audiométrica e 
timpanométrica com imitanciômetro da marca Interacoustics, modelo AT235. 
Resultados: Foram triadas 654 (100%) orelhas, sendo que 80,1% (n=530) 
passaram e 19,1% (n=124) falharam na triagem audiométrica, 74,8% (n=489) 
apresentaram curva timpanométrica do tipo A, 10,2% (n=67) curva tipo B e 
15% (n=98) apresentaram curva do tipo C na triagem timpanométrica. 
Conclusão: Um número significativo de escolares do primeiro ano do ensino 
fundamental do município de Porto Velho apresentou resultado satisfatório na 
triagem audiométrica e timpanométrica. Observamos associação 
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estatísticamente significante entre a curva timpanométrica tipo A e resultado 
normal na triagem audiométrica e entre a curva tipo B e C com resultado 
alterado na triagem audiométrica. 
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QUEIXAS AUDITIVAS E EXTRA-AUDIITVAS EM TRABALHADORES 

DE COLETA DE LIXO URBANO 
 

Autor(es): KUNIYOSHI, I. C.; RODRIGUES, L. B; SILVA, J.B. 

Introdução: Os trabalhadores de coleta de lixo urbano, durante a jornada de 
trabalho, estão expostos a seis tipos de fatores de risco, são eles os físicos, 
químicos, mecânicos, ergonômicos, biológicos e sociais. Entre estes riscos, 
destacam-se: atropelamento, queda grave, cortes, ferimentos, esforço 
excessivo, ruído, gases tóxicos (monóxido de carbono), variações bruscas de 
condições climáticas e contato com agentes biológicos patogênicos. Além 
disso, durante o processo de trabalho, o compactador de lixo localizado na 
parte traseira do veículo coletor é acionado freqüentemente, ocasionando ruído 
que se soma aos ruídos produzidos no trânsito e nas ruas, além de sinais de 
alerta de marcha ré e de freio estacionário, do motor e de aceleração. 
Objetivo: Verificar a presença de queixas auditivas e extra-auditvas em 
trabalhadores de coleta mecanizada de lixo urbano na cidade de Porto Velho-
RO que desempenham sua função expostos a ruído. Metodologia: Foi 
realizado um estudo epidemiológico do tipo transversal de inquérito na 
população de coletores de lixo de uma empresa que atua em diversos serviços 
dentro do segmento de limpeza. Foi aplicado um questionário para avaliar a 
auto percepção da condição auditiva. Além disso, foi realizada também a 
mensuração do ruído do caminhão compactador de lixo para caracterizar as 
condições de exposição aos níveis de pressão sonora que representam a 
exposição ocupacional. Resultados: Foi verificado que não há queixas 
auditivas. Em relação às queixas-extra auditivas, apenas a presença da 
ansiedade (80%) foi estatisticamente significante. Verificou-se que não existe 
relação e/ou associação das variáveis com o turno de trabalho. Em relação ao 
tempo na função, zumbido (p-valor 0,047) e depressão (p-valor 0,006) 
aparecem com significância estatística após 24 meses. Conclusões: A 
população estudada não apresentou queixas auditivas relacionadas com ruído 
do caminhão compactador de lixo. Quanto a queixas não auditivas 
relacionados ao tempo na função, pode observar-se queixa de zumbido e a 
depressão a partir de 24 meses na função, e ansiedade presente em todos os 
trabalhadores, independente do tempo na função de trabalho. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS QUEIXAS E TIPO DE PERDA AUDITIVA DE 

INDIVÍDUOS COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 
 

Autor(es): Rodrigues, LB; Medeiros ALR; Ximenes GM; kuniyoshi CI; Silva VB; 
da Costa JRL; Herdoíza G 

Introdução: A ototoxicidade é afecção que compromete a função auditiva e/ou 
o sistema vestibular periférico, provocadas por agentes químicos ou 
medicamentosos. A presença de insuficiência renal crônica (IRC) pode permitir 
o acúmulo de líquidos e medicamentos na circulação sanguínea, causando 
alterações no aparelho vestibular e auditivo. Objetivo: Caracterizar a audição e 
queixa auditiva em uma população com insuficiência renal crônica em 
tratamento dialítico. Metodologia: participaram 24 indivíduos com insuficiência 
renal crônica, 11(45,8%) do gênero feminino e 13 (54,2%) do masculino, com 
média de idade de 43,3 anos e tempo médio de tratamento de 3,5 anos, 
incluídos no programa de hemodiálise da Clínica Nefron da cidade de Porto 
Velho-RO. Os indivíduos foram submetidos à anamnese, meatoscopia, 
audiometria tonal liminar, logoaudiometria e imitanciometria. Resultados: Dos 
24 indivíduos que participaram deste estudo 18 (75%) apresentaram perda 
auditiva e seis (25%) apresentaram audição dentro dos padrões de 
normalidade (p<0,001), 72,2% do tipo de perda auditiva foi neurossensorial. 
Não houve predomínio estaticamente significativo em relação ao gênero. O tipo 
de queixa mais comum e estaticamente significante entre os indivíduos com 
insuficiência renal crônica foi vertigem (75%). E não houve relação significativa 
entre queixas auditivas e perda auditiva. Conclusão: Prevaleceu à perda 
auditiva do tipo neurossensorial, sendo a vertigem a queixa com maior 
ocorrência entre os indivíduos e não houve relação direta entre queixa e perda 
auditiva em renais crônicos em tratamento dialítico. 
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Introdução: O tratamento da malária pode ocasionar, por ototoxicidade, perda 
auditiva neurossensorial e alterações do equilíbrio e ainda ser um fator que 
predispõe o sujeito aos efeitos nocivos da exposição a níveis elevados de ruído 
ocupacional. Objetivo: Verificar possível associação entre alterações auditiva e 
a exposição combinada de ruído e antimaláricos. Metodologia: Trata-se de um 
estudo epidemiológico analítico do tipo caso controle. Foram consultados 68 
prontuários de trabalhadores que realizaram exames ocupacionais de 
audiometria, com histórico de exposição ao ruído e uso de antimaláricos, 
divididos em dois grupos: Grupo caso: composto por 37 trabalhadores expostos 
ao ruído e antimalárico; e Grupo controle: composto por 31 trabalhadores 
expostos somente ao ruído. Foi realizada análise do audiograma 
caracterizando os resultados quanto à presença da perda auditiva, tipo, grau e 
configuração. Para a análise, foram aplicados testes e técnicas estatísticas não 
paramétricas – teste de igualdade de duas proporções e teste de Mann-
Whitney, p-valor =0,05) Resultados: Os resultados normais foram os mais 
freqüentes, seguidos por perda auditiva neurossensorial leve e configuração 
irregular. Quando comparados os resultados do tipo, grau e configuração da 
perda auditiva entre os grupos, concluímos que não existe diferença 
estatisticamente significante (p > 0,05). Conclusão: O uso de antimaláricos 
não alterou os resultados audiológicos de trabalhadores expostos a ruído. 

Dados de Publicação 
Resumo apresentado no 26º Encontro Internacional de Audiologia - EIA – 
Maceió – AL – 17 a 20 de abril de 2011. 

Páginas(s)p.2842 URL (endereço digital): 

http://www.audiologiabrasil.org.br/eiamaceio2011 

ESTUDO DA DEFICIÊNCIA AUDITIVA EM UM CENTRO DE 

REFERÊNCIA EM SAÚDE AUDITIVA DE PORTO VELHO RONDÔNIA 
 

Autor(es) : Isabel Cristiane Kuniyoshi, Virgínia Braz da Silva, Isabel Cristiane 
Kuniyoshi, Marcia Suely Souza de Castro Ramalho, Aparecida Santiago da 
Cruz, Whitney Martins Chaves 

Objetivo: Caracterizar a deficiência auditiva de crianças e adolescentes, 
usuários de aparelho de amplificação sonora individual, atendidos em um 
centro de referencia em saúde auditiva quanto: a idade do sujeito em ocasião 
do diagnóstico, gênero, provável etiologia, tipo e grau da perda auditiva. 
Material e Método: Estudo retrospectivo de 43 prontuários de crianças e 
adolescentes, usuários de aparelho de amplificação sonora individual, 
atendidos em um centro de referência em deficiência auditiva. Para a análise 
levou-se em conta a idade de diagnóstico da deficiência auditiva, etiologia 
provável, tipo e grau da perda auditiva. Resultados: Dos 43 sujeitos atendidos 
58,1% eram do gênero masculino e 41,9% do gênero feminino. A idade de 
diagnóstico em 39,53% dos sujeitos ocorreu entre zero e 24 meses de idade, 
em 11,63% entre 25 e 36 meses e em 49,84% em idade superior a 36 meses. 
O tipo de perda auditiva predominante foi neurossensorial com 88,4% na orelha 
direita e 93% na orelha esquerda e o grau profundo com 48,8% na orelha 
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direita e 46,5% na orelha esquerda. Quanto à etiologia, predominou a causa 
desconhecida com 37,2% seguido de causas multifatoriais com 23,3%. 
Conclusão: Encontramos uma maior ocorrência da etiologia causa 
desconhecida, perda auditiva neurossensorial de grau profundo, com 
diagnóstico realizado após 36 meses de idade. 

 
Dados de Publicação 
Resumo apresentado no 18º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia -  SBFa – 
Curitiba – PR – 22 a 25 de setembro de 2010. 

Páginas(s)p.3654 URL (endereço digital): 

http://www.sbfa.org.br/portal/suplementorsbfa 

ASPECTOS CORPORAIS, AFETIVOS, ANATÔMICOS E SUCÇÃO NO 

ALEITAMENTO MATERNO DO RECÉM-NASCIDO à TERMO DE RISCO 
 

Autor(es): Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues, Bárbara Cristine Santos 
Silva, Cíntia dos Santos Reis, Maria do Socorro Echalar Martins, Lidiane 
Cristina Barraviera Rodrigues, Viviane Castro de Araújo Perillo 

Objetivo: Observar as respostas das díades mãe-bebê, ambos hospitalizados 
enfatizando a organização corporal, os aspectos anatômicos da mama, os 
laços afetivos e a sucção durante o aleitamento materno. Métodos: Estudo 
hipotético-dedutivo, transversal, descritivo, exploratório. Realizado no 
Alojamento Conjunto do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro da cidade de Porto 
Velho, Estado de Rondônia por ser o único hospital público de referência na 
assistência à gestação de alto risco. A amostra constituída de 44 díades mãe-
bebê, cujos recém-nascidos e/ou lactentes fossem à termo, nascido no hospital 
supracitado, em aleitamento materno exclusivo ou não, com idade gestacional 
igual ou superior a 37 semanas, com peso mínimo de 2.500g ao nascer, 
ausência de alterações neurológicas ou craniofacias. Foi utilizado um protocolo 
de observação de mamada OMS/UNICEF (1989) no momento do aleitamento 
materno em período diurno. As puérperas foram informadas do caráter 
científico da pesquisa e solicitado sua assinatura após a leitura da carta de 
consentimento livre e esclarecido, em seguida observamou-se uma mamada 
completa do recém-nascido, durante esse momento as pesquisadoras não 
manifestaram qualquer opinião sobre os procedimentos do binômio mãe-bebê, 
assim como sem modificar a rotina do serviço da unidade. Resultados: 
Indicam respostas positivas, com valores estaticamente significantes, para 
todos os aspectos que envolvem o aleitamento materno, os quais posição 
corporal, laços afetivos, respostas da díade, anatomia da mama e sucção do 
recém-nascido. Conclusão: As respostas do binômio mãe-bebê hospitalizadas 
durante o aleitamento materno são positivas em todos os aspectos observados. 
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FISSURA LABIOPALATINA EM RONDÔNIA: ANÁLISE DO 

ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO 
 

Autor(es): Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues, Jamila Quênia de Araújo 
Silva, Marta da Silva de Souza, Maria do Socorro Echalar Martins, Daniele de 
Oliveira Brito, Viviane Castro de Araújo Perillo, Lidiane Cristina Barraviera 
Rodrigues 

Objetivos: Verificar o número de fonoaudiólogos que já atenderam indivíduos 
com fissura labiopalatina no estado de Rondônia, qual a especialidade desses 
fonoaudiólogos, as cidades do estado onde prestam atendimento 
fonoaudiológico a essa clientela, a faixa etária dos indivíduos com fissura 
labiopalatina atendidos, os tipos de fissura labiopalatina e o enfoque 
terapêutico no atendimento desses indivíduos. Métodos: 55 fonoaudiólogos 
foram entrevistados por meio de um questionário com questões de múltipla 
escolha enfocando a área de atuação de cada profissional, o tipo de fissura 
mais freqüente dos pacientes que já atendeu ou atende, o gênero mais 
afetado, a terapia fonoaudiológica que acredita ser a mais indicada para esse 
tipo de alteração, as alterações fonoaudiológicas mais freqüentes, se haviam 
síndromes associadas à presença da fissura e as dificuldades no tratamento. 
Resultados: A maioria dos participantes do estudo atua na área de linguagem. 
Dos 55 entrevistados 36 já atenderam indivíduos com fissura labiopalatina. A 
média de idade mais freqüentemente atendida foi de 0 à 12 anos. O tipo mais 
freqüente de fissura labiopalatina foi a transforame incisivo. O enfoque 
terapêutico relatado por esses profissionais está baseado na área de 
motricidade orofacial. Conclusão: Conclui-se que dentro do estado de 
Rondônia, existem profissionais para viabilizar a atuação de uma equipe em 
todas as etapas da reabilitação fonoaudiológica destes fissurados. 
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A FALA E PRÓTESES TOTAIS DUPLAS ANTIGAS E NOVAS: RELATO 

DE CASO 
 
Autor(es): Viviane Castro de Araújo Perillo, Lidiane Cristina Barraviera 
Rodrigues, Jamislene Rodrigues Machado, Daniele de Oliveira Brito Brito, 
Viviane Castro de Araújo Perillo 

Com o objetivo de caracterizar a fala utilizando protese total dupla antes e apos 
a colocacao de novas proteses, foi avaliada uma paciente do sexo feminino, 59 
anos, acompanhada na Clinica de Odontologia da Faculdade Sao Lucas. A 
avaliacao da fala foi realizada atraves de repeticao de uma lista de palavras e 
frases contendo todos os fonemas da lingua portuguesa, utilizando as proteses 
antigas e as novas. A amostra da fala foi registrada digitalmente, para posterior 
analise. Na analise dos dados foi realizado o calculo da porcentagem de 
consoantes corretas, que considera quanto menor a porcentagem, maior o 
numero de erros para o fonema. As principais modificacoes observadas na fala 
com o uso de protese total dupla antiga foram: articulacao travada nos fonemas 
/¡ò/, /¥ë/ (PCC=0%), substituicao de encontro consonantal /pl/ pelo /pr/ 
(PCC=50%), articulacao exagerada no fonema /©¯/ (PCC=0%), substituicao do 
arquifonema {R} pelo {S} (PCC=80%), substituicao de liquida naolateral /ſ,/ por 
liquida lateral /l/ (PCC=90,9%). Utilizando a protese nova observou-
se:articulacao travada nos fonemas /¡ò/, /¥ë/ (PCC=0%), articulacao exagerada 
no fonema /©¯/ (PCC=0%), substituicao de encontro consonantal /pr/ pelo /pl/ 
(PCC=50%). Observou-se limitacao na abertura de boca utilizando tanto as 
proteses antigas como asnovas, dificuldade na articulacao dos fonemas /©¯/, 
/¥ë/, /¡ò/ em ambas as proteses, substituicoes de encontro consonantais /pl/ e 
/pr/ na protese antiga, substituicoes de encontro consonantal /pr/ por /pl/ na 
protese nova. 
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PARÂMETROS VITAIS DURANTE A OFERTA DA DIETA POR MEIO 

DO COPO AO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO 
 

Autor(es): Viviane Castro de Araújo Perillo, Viviane Castro de Araújo Perillo, 
Claudia Helena Michalski de Sousa, Ana Cláudia Reis Antonio, Lidiane Cristina 
Barraviera Rodrigues, Maria do Socorro Echalar Martins 

Objetivo: Quantificar a perda da dieta e verificar os parâmetros de saturação 
do oxigênio periférico, freqüências cardíaca e respiratória antes e após a oferta 
da dieta por meio do copo ao recém nascido pré-termo. Método: Fizeram parte 
deste estudo 20 recém-nascidos pré-termos com idade gestacional corrigida de 
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33 semanas, peso maior do que 1600 gramas, que estivessem sendo 
alimentados por via oral há, no mínimo, dois dias. Observou-se a ingesta da 
dieta oferecida de acordo com a rotina da unidade e comparou-se a proporção 
do leite aceito e derramado, a variação da saturação de oxigênio periférico e 
freqüência cardíaca antes, durante e após a oferta e a variação da freqüência 
respiratória antes e após a dieta. Resultados: Todos os neonatos 
apresentaram derramamento do leite, com média de 10%, aceitaram em média 
48,4% e houve 41,6% de desperdício. Houve diferença estatisticamente 
significante nos valores de saturação de oxigênio e freqüência cardíaca obtidos 
antes, durante e após a oferta da dieta, mas sem prejuízo ao recém-nascido, 
pois permaneceram dentro dos níveis considerados normais. A freqüência 
respiratória apresentou-se inalterada. Conclusões: O volume ingerido pelos 
recém nascidos correspondeu, em média, a 48,4% da quantidade diária 
prescrita, há diferença estatisticamente significante para os parâmetros de 
saturação de oxigênio entre o decorrer da oferta e o final da mesma, há 
diferença estatisticamente significante entre os valores da freqüência cardíaca 
entre o início e o fim da mamada, a freqüência respiratória mantém-se 
indiferente nos neonatos durante a ingesta da dieta por meio do copo. 
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ASPECTOS CORPORAIS, AFETIVOS, ANATÔMICOS E SUCÇÃO NO 

ALEITAMENTO MATERNO DO RECÉM-NASCIDO PREMATURO 
 
Autor(es): Viviane Castro de Araújo Perillo, Viviane Castro de Araújo Perillo 
Perillo, Alessandra Santos de Oliveira, Elkeid Bettina Bergmann Coelho, 
Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues, Daniele de Oliveira Brito Brito, Maria do 
Socorro Echalar Martins Martins 

Objetivo: Observar as respostas do binômio mãe-bebê pré-termo hospitalizado 
durante o aleitamento materno em relação à organização corporal, os aspectos 
anatômicos da mama, os laços afetivos e a sucção. Métodos: Estudo 
hipotéticodedutivo, transversal, descritivo e exploratório. Realizado na 
enfermaria de observação da Unidade Neonatal do Hospital de Base Dr. Ary 
Pinheiro da cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia. A amostra constituída 
de 30 díades mãe-bebê, cujos recém-nascidos e/ou lactentes fossem pré-
termo, estivessem internados, em aleitamento materno exclusivo ou não, com 
idade gestacional ao nascimento inferior a 37 semanas e idade gestacional 
corrigida maior do que 34 semanas. Foram realizadas observações, por meio 
de um protocolo de observações de mamada no momento do aleitamento 
materno no período diurno, sem qualquer manifestação das pesquisadoras, 
assim como sem modificar a rotina do serviço da unidade. Resultados: 
Indicam respostas positivas, com valores estaticamente significantes, para a 
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grande maioria dos aspectos que envolvem o aleitamento materno, os quais 
posição corporal, laços afetivos, respostas da díade, anatomia da mama e 
sucção do recém-nascido. Duas foram as repostas que não se demonstram 
positivas: a mãe não estar relaxada e confortável e a ausência da língua do 
bebê acoplada em torno do peito durante a sucção. Conclusão: Todos os 
aspectos observados foram estatisticamente positivos, com exceção do 
posicionamento da mãe e da postura de língua do neonato. 
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CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E DISTÚRBIO DE LEITURA E ESCRITA: 

RELATO DE CASO 
 

Autor(es): Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues, Ana Betânia de Andrade 
Guedes, Fabíola de Lima Lins, Márcia Suely Souza de Castro Ramalho, Ana 
Karolina Zampronio Bassi, Viviane Castro de Araújo Perillo, Lidiane Cristina 
Barraviera Rodrigues, Daniele de Oliveira Brito Brito 

Objetivo: analisar o desempenho em atividades de consciência fonológica e de 
fala em uma criança com distúrbio de leitura e escrita. Apresentação do caso: 
foi analisado o caso de uma criança de nove anos de idade que frequenta a 2ª 
série do ensino fundamental. A mãe compareceu à Clínica de Fonoaudiologia 
da Faculdade São Lucas com queixa de trocas na fala e mau desempenho 
escolar. Seu irmão caçula também apresenta os mesmos problemas em 
relação a fala e estava em acompanhamento fonoaudiológico. Foram 
realizadas avaliações de leitura e escrita, do aspecto fonético-fonológico da 
linguagem oral, consciência fonológica e nomeação rápida. Foi encaminhado 
para avaliação auditiva, não apresentando alteração. Resultados: apresentou 
leitura não fluente, dificuldade para compreensão, erros ortográficos na escrita 
do tipo trocas surdo/sonoro e omissões. Não houve alteração na avaliação 
fonética-fonológica. Na prova de consciência fonológica houve dificuldade nos 
aspectos fonêmicos como síntese, segmentação, manipulação e transposição 
fonêmica e no teste de nomeação rápida a nomeação de cores ocorreu em 
49,2 segundos e nomeação de letras, números e objetos em 49 segundos. 
Conclusão: o sujeito estudado apresentou alterações nos testes de leitura e 
escrita, consciência fonológica e memória rápida. Não apresentou alteração no 
teste de fala. Verifica-se que existe relação entre consciência fonológica e 
leitura e escrita. 
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA VESTIBULAR NO ZUMBIDO OBJETIVO: 

RELATO DE CASO 
 

Autor(es): Isabel Cristiane Kuniyoshi, José Roberto Lima da Costa Costa, 
Isabel Cristiane Kuniyoshi Kuniyoshi 

Introdução: O zumbido Objetivo pode ocorrer por alterações musculares mais 
relacionadas à mioclonia dos músculos da orelha média e a mioclonia palatal e 
as alterações vasculares, como paragangliomas, malformações ou fístulas 
artério-venosas, aneurismas intra ou extra-cranianos, bulbo da veia jugular alto 
ou deiscente, entre outros e é pouco associado à disfunção do sistema 
vestibular. Objetivo: Descrever a avaliação do sistema vestibular por meio de 
vectoeletronistagmografia de uma paciente com zumbido objetivo. 
Apresentação do Caso e resultados: Paciente do sexo feminino 30 anos com 
queixa de barulho no ouvido esquerdo há aproximadamente 10 anos, refere 
que entrou em depressão, desistiu da faculdade e teve seu estado psicológico 
completamente afetado pelo zumbido, há alguns meses passou a desenvolver 
intensas vertigens de caráter rotacional que agravam o zumbido. Apresentou 
exames radiológicos normais (tomografia computadorizada de crânio e 
mastóides), Avaliação audiológica básica (audiometria tonal, vocal e 
imitanciometria) sem alterações, e avaliação por vectoeletronistagmografia: 
Calibração Horizontal e vertical: Regular, Nistagmo Espontâneo de OA: 
Ausente, Nistagmo Espontâneo de OF, pré-PRPD e PRÉ-Calórico: Ausentes, 
Nistagmo Semi-Espontâneo: Ausentes, Rastreio Pendular: Tipo I, Nistagmo 
Optocinético: Simétrico (PDN < 17%), Manobra de Dix & Hallpike: Negativo, 
PRPD: Simétrico, Prova Calórica: Simetria de resposta (PL < 33%), EIFO: 
Presente: Valores absolutos normais (entre 2 e 19°s), Direção do nistagmo: 
Normal, Reações neurogetativas Intensas, Ausentes e HeadShake Test: 
Negativo. Conclusão: A normalidade do exame vectoeletronistagmografia 
mostrou-se importante para condução médica do caso e permitiu conjeturar os 
prováveis achados do exame de vectoeletronistagmografia em indivíduos 
portadores de zumbido objetivo. 
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PERFIL AUDIOLÓGICO DE PACIENTES ADULTOS PORTADORES DE 

INSUFICIÊNCIA RENAL EM TRATAMENTO COM HEMODIÁLISE 
 

Autor(es): Vasconcelos,R.V.,Botelho,M.S.N. 

A influência da hemodiálise na perda auditiva ainda não é clara, as alterações 
metabólicas parecem estar associadas. Muitos estudos têm sido realizados no 
que diz respeito à suscetibilidade das células ciliadas a diversos distúrbios 
metabólicos, no entanto, a associação entre perda auditiva e insuficiência renal 
crônica permanece incerta. O objetivo desse estudo foi levantar o perfil 
audiológico de pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica submetidos 
à hemodiálise, associados ou não a drogas ototóxicas. Participaram desse 
estudo 35 pacientes no total. Os pacientes foram submetidos aos seguintes 
exames. Audiometria tonal e Imitanciometria. Neste estudo, a incidência de 
perda auditiva em pacientes que realizam hemodiálise foi de 71%. Foi 
encontrada alteração auditiva neurossensorial de grau leve em 19 (27%) das 
orelhas com alteração e 6 (8.5%) com alteração auditiva neurossensorial de 
grau moderado. Destas alterações 5 (14%) dos pacientes apresentaram perda 
unilateral e 10 (29%) perda bilateral. Na pesquisa do Reflexo Acústico 
Estapediano 10 (29%) pacientes apresentaram ausência na via aferente ipsi e 
contralateral bilateralmente, 2 (6%) não apresentaram Reflexo Acústico 
Estapediano na via aferente ipsi e contralateral, exceto em 4KHZ contralateral 
bilateralmente. 
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EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF AIDS IN ELDERLY IN THE STATE 

OF RONDÔNIA, WESTERN AMAZON 
 

Autor (es): Gabriel de Deus Vieira, Thaianne da Cunha Alves, e Camila Maciel 
de Sousa -Faculdade São Lucas, Porto Velho, Brasil 

Introduction: In the 1980s AIDS was considered a disease restricted to young 
people, therefore, preventive policies and awareness campaign were directed 
almost exclusively to young and adult population, excluding the elderly 
population. With significant advances in medicine and the pharmaceutical 
industry, the elderly could maintain an active and regular sex life and regular 
over a longer period. Unfortunately, the prejudice of society and even the 
elderly about its sexuality, makes this group do not use basic methods of 
preventing, revealing an aggravating factor of HIV infection in this population. 
Currently, the epidemiology of the disease has been changing with this 
apparent increase in the burden of the disease in the elderly. Thus, the purpose 
of this work was to quantify and analyze HIV infections among persons aged 50 
years and older in the state of Rondônia. Methods: Data were collected in 
AGEVISA / RO, through epidemiological data source Sinan NET and SinanW. 
The data set obtained refers to the period from January 2000 to August 2011, 
using as variables: Age bracket, gender, mode of transmission, year of 
diagnosis and progress of the disease. Results: 2252 cases were recorded with 
individuals between 14 and 81 years old, of which 323 (14.3%) are people over 
50 years of age, and 67.2% are men and 32.8% women. The most common 
mode of transmission found in this study was through sex and among 
heterosexual, of which 179 cases of sexual transmission to women and men 
with 115 cases and vertical transmission was considerably lower, having only 
one case. Considering the age bracket, the highest number of cases is 
concentrated between 50 and 59 years, totaling 246 cases. Concerning the 
progress of the disease, 256 patients are under treatment and 69 died. 
Conclusions: Over the past 10 years there was a 440% increase in reported 
cases of AIDS cases among elderly population in the state of Rondônia, 
changing the epidemiology of the disease. These results are probably 
associated with the improvements in the health service or the increased the 
demand for people interested in performing HIV testing. 
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EPIDEMIOLOGIC PROFILE OF TUBERCULOSIS CASES NOTIFIED IN 

THE STATE OF RONDÔNIA, AMAZON 
 

Autor (es): Rebeka Mayara Miranda Dias Fogaça; Natália Nogueira Vieira; 
Ilmar Braga Teixeira Junior; Camila Maciel de Sousa - Faculdade São Lucas, 
Porto Velho, Brasil. 

 

Introduction: Currently, tuberculosis (TB) still has been one of the infectious 
diseases with higher mortality rates in the World. Epidemiological data show us 
how this disease has behaved for several years, reducing its index in some 
instances, however, also increasing its drug resistance. The TB is an infectious 
bacterial disease caused by M. tuberculosis, that thrives in environments with 
popular concentration, poor sanitary conditions and low socioeconomic status 
and chronic debilitating diseases. The Epidemiological surveillance allows 
knowing the evolution of the disease, since the data on incidence, morbidity and 
mortality, distribution and risk factors and trend over time, generating useful 
information for control actions. In the Amazon region, specifically in the State of 
Rondônia, occur differences between municipalities, ethnic groups and 
socioeconomic strata, being this evidenced in variations in prevalence and 
incidence rates. The study aimed to analyze, during the years of 2001 to 2010, 
the TB incidence in Rondônia by age bracket, gender, year and cohort study in 
cases with smear-positive and smear-negative (BK + / -). Material and 
Methods: This research is based on a retrospective study of epidemiological 
data of TB in Rondônia, which were provided by AGEVISA. The National data 
were obtained in DATASUS. Results: The study by age bracket TB infected 
cases between the years of 2001 and 2010 showed a prevalence in patients 
aged between 15 and 44, coinciding with the predominant age in HIV-infected, 
suggesting that both diseases may be associated in the state. The male was 
the most affected by the disease throughout the period, confirming the national 
index. The incidence rate of TB in Rondônia between 2001 and 2010 showed a 
propensity to fall, similar to data from Brazil. The study cohort of pulmonary 
tuberculosis BK + / - shows a variable index of healing and abandonment. The 
death notifications vary from year to year, with a gradual increase from 2009. It 
was also recorded isolated cases of multidrug-resistant TB. Conclusions: The 
reality of Rondônia notified in the system of health control and surveillance 
shows an intermediate incidence rate and a non-uniform distribution of cases, 
being this fact evidenced in variations of the index belong the years of study 
respondents. Since TB has been a problem in Public Health, it’s important the 
revelation its real epidemiological profile, to facilitate the searching for 
innovative methods of dealing with the disease in the state of Rondônia. 
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XXVIII Brazilian Annual Meeting of Applied Research on Chagas Desease 
XVI Brazilian Annual Meeting of Applied Research on Leishmaniasis 
III Latin American Congress on Travel Medicine 
In Rio de Janeiro from September 23 to 27, 2012 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DO EXTRATO VEGETAL DE 

Arrabidaea chica (HUMB e BONPL) B. VERL. CONTRA A 

DISSEMINAÇÃO DE Candida albicans 
 

Autor (es): Maria Luiza Balbino Silva; Guilherme Carvalho Fernandes de 
Souza; Olívia Bezerra da Silva, Ana Cristina Ramos de Souza, Camila Maciel 
de Sousa. 

Introdução: A ocorrência de infecções fúngicas humanas vem apresentando 
um aumento expressivo. A Candida albicans é muito frequente, vivendo como 
comensal do trato gastrintestinal e genito-urinário. Conhecida popularmente 
como crajiru, a espécie Arrabidaea chica (HUMB e BONPL) B. VERL. é 
amplamente utilizada na medicina caseira, principalmente na região 
Amazônica, como anti-inflamatório, antimicrobiano e, principalmente, como 
antifúngico, no tratamento de dermatoses, impigens, entre outros. Para verificar 
a real atividade da Arrabidaea chica (HUMB e BONPL) B. VERL.,o presente 
trabalho teve como objetivo avaliar experimentalmente, a atividade antifúngica 
in vitro do extrato vegetal de crajiru sobre a cepa de C. albicans. Metodologia: 
As folhas da espécie vegetal em estudo foram coletadas, identificadas e 
registradas no Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro, Faculdade São 
Lucas. No Laboratório de Fitoquímica a amostra foi submetida aos processos 
de secagem; trituração e diluição em etanol; filtração e, determinação da 
concentração do extrato etanólico bruto. No ensaio microbiológico foi 
empregada suspensão padrão da cepa de C. albicans (ATCC 10.231). Para a 
propagação, a cepa foi suspendida em 3 ml de caldo BHI e incubada a 37ºC. 
Após 24 horas de incubação, 1 ml da suspensão da levedura foi diluída em 
solução fisiológica e padronizada até obter-se uma suspensão cuja turvação foi 
comparada ao tubo de 0,5 na escala padrão de MacFarland. Para o 
plaqueamento, a suspensão de C. albicans foi semeada por toda a superfície 
da placa de Petri contendo meio Agar Saboraud. Para o teste, discos de papel 
de filtro esterilizados foram impregnados com o extrato de crajiru nas 
concentrações: 564; 282; 141; 70,5; 28,2; 14,1; 7,05; 3,52 e 1,76 mg/ml - 
controle positivo (cetoconazol a 50µL) e negativo (solvente etanol a 5%). 
Resultados: No presente estudo, nenhuma das concentrações testadas do 
extrato de Arrabidaea chica (HUMB e BONPL) B. VERL. foi capaz de inibir a 
disseminação de Candida albicans. Muitos autores propõem a inibição do 
crescimento da levedura com concentrações elevadas do extrato vegetal, mas 
não testam a toxicidade do mesmo. Na região Amazônica, muitas espécies 
vegetais são amplamente utilizadas com finalidades terapêuticas na cultura 
popular, entretanto, poucos trabalhos comprovam a eficácia e não toxicidade 
das amostras analisadas. 

 

Dados de publicação 

4ª Reunião de Iniciação Científica PIBIC/CNPq – FSL – 30 e 31 de Julho de 2012 – 
Faculdade São Lucas, Porto Velho – RO. 
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III SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E 
NUTRACÊUTICOS 

III CONFERÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE FRUTOS TROPICAIS- De 14 a 19 de Outubro de 2012 - No Centro de 
Convenções de Sergipe, Aracaju. 
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AFERIÇÃO DA TEMPERATURA DE EXPOSIÇÃO DOS 

MANIPULADORES DE UM RESTAURANTE DE PORTO VELHO-RO 
 

Autor (es): Solange do Rego e Silva; Inez Helena Vieira da Silva Santos. 

 
Introdução: As mudanças que se processam no "mundo do trabalho", com a 
superposição dos padrões antigos pelas novas tecnologias, resultam em 
novas formas de adoecimento dos trabalhadores. Estas mudanças exigem 
ações que contemplem políticas de saúde e segurança do trabalhador, 
visando à prevenção de acidentes  e  de  doenças  profissionais.  
Trabalhadores de cozinhas industriais geralmente sofrem grandes transtornos 
com altas temperaturas, em decorrência da manipulação de equipamentos e 
produtos em elevadas temperaturas. Procurou-se avaliar a temperatura a que 
estão submetidos os colaboradores de uma Unidade Produtora de Refeições 
(confeitaria e cozinha) de um hotel de grande porte em Porto Velho, durante 
os horários de maior produção. Metodologia: As temperaturas foram aferidas 
utilizando-se termômetro modelo Minipa Digital MT- 40IA, posicionado de 
acordo com padrões indicados pela NR 15 do MTE, aferindo-se a 
temperatura às 14, 16 e 18 horas, de 10 de agosto a 14 de setembro de 
2007, às segundas, quartas e sextas-feiras. Foi utilizado como parâmetro a 
faixa de 22 a 26°C, recomendada pela ABERC, em 1998. Resultados: As 
temperaturas médias observadas na confeitaria foram mais elevadas do que 
as observadas na cozinha. As médias obtidas na confeitaria foram: 35, 36 e 
34°C, respectivamente, às 14, 16 e 18 horas. Na cozinha, foram obtidas 
médias de 34, 32 e 32°C, nos mesmos horários. As maiores temperaturas 
registradas na confeitaria devem-se ao fato de que, nesta área de trabalho, 
são produzidos frituras e assados, procedimentos que aumentam muito a 
temperatura do ambiente. A temperatura média mais elevada na confeitaria 
(36°C) foi observada às 16 horas, devido à produção de coffee-breaks. Na 
cozinha, a temperatura mais alta (34°C) foi observada às 14 horas, horário 
em que ainda estão sendo executadas preparações do almoço dos clientes. 
Todas as médias registradas foram muito elevadas em relação à legislação 
vigente. Conclusão: pode-se afirmar que a Unidade Produtora de Refeições 
estudada não oferece ambiente adequado aos seus colaboradores, 
necessitando implementar medidas visando à prevenção de doenças 
decorrentes da atividade. 

 

Dados de publicação 
Resumo apresentado no XXIX CIBRAN – Fortaleza/CE – 04 a 06 de Dezembro 
de 2008 

AFERIÇÃO DA TEMPERATURA DE EXPOSIÇÃO DOS 

MANIPULADORES DE UM RESTAURANTE DE PORTO VELHO-RO 
 

Autor (es): Rebeka Araújo Azzi. Santos; Tânia Márcia Borin. Santos; Inez 
Helena Vieira da Silva Santos 
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Introdução: O diabetes mellitus – DM é considerado uma doença metabólica 
caracterizada pela hiperglicemia, resultante do defeito da secreção e/ou ação 
insulínica. Sua prevalência e incidência têm aumentado consideravelmente no 
mundo. O controle ineficiente do DM propicia uma desordem metabólica, 
causando alterações macrovasculares, que se iniciam prematuramente, e 
microvasculares, que ocorrem quando a hiperglicemia é mais freqüente. 
Dentre as complicações, destacam-se retinopatia, nefropatia, doenças 
coronarianas, acidente vascular cerebral, ulcerações no pé. O controle 
alimentar é um dos pontos fundamentais no tratamento do DM. Não é 
possível ter um bom controle metabólico sem uma alimentação adequada. 
Objetivo: Neste trabalho objetivou-se a demonstração da mudança de estilo 
de vida e a orientação nutricional em indivíduos portadores de Diabetes 
Mellitus tipo I e II através de uma cartilha com preparações dietéticas 
voltadas para diabéticos. Métodos: Na escolha das receitas utilizou-se livros 
de culinária e gastronomia priorizando preparações com redução de lipídios e 
carboidratos simples com o acréscimo de fibras solúveis e o uso de 
essências, especiarias, ervas aromáticas e temperos naturais usados 
para ressaltar o sabor natural dos alimentos ou para conferir um novo 
sabor às preparações. Algumas receitas foram reformuladas adaptando o 
valor calórico e os nutrientes apropriados visando cuidados necessários para 
a manutenção dos índices glicêmicos.As receitas foram testadas em uma 
cozinha experimental, utilizando utensílios culinários como: balança digital 
marca Black & Decker com capacidade máxima de 3 kg e Toledo com 
capacidade máxima de 15 kg, fogão industrial marca Tedesco, unidades de 
medidas padronizadas como xícaras e colheres escalonadas.  Ao final de 
cada receita foram citadas dicas e orientações como auxílio educacional 
Resultados: A cartilha apresenta- se composta por 24 receitas, além de 
orientações educacionais. Conclusão: A elaboração da cartilha trouxe 
alternativas práticas para a promoção da alimentação saudável, uma vez que 
as receitas apresentadas estão de acordo com recomendações dietoterápicas 
encontradas nas obras pesquisadas. Além disto, sugere estratégias 
educativas, favorecendo a mudanças no estilo de  vida  de  portadores  de  
diabetes mellitus. 

 

Dados de publicação 
Resumo apresentado no XXIX CIBRAN – Fortaleza/CE – 04 a 06 de Dezembro 
de 2008 
 

ANÁLISE DO ÓLEO DE SOJA UTILIZADO EM FRITURAS DE 

FRANGO E PEIXE NO RESTAURANTE DE UM HOTEL DE GRANDE 

PORTE DE PORTO VELHO-RO. 
 
Autor (es): Inez Helena Vieira da Silva Santos; Sydney Eduardo Rego Maio 
Filho; Rosangela Maria Barbosa Gazola, Nelisa Lamas de Souza 
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Introdução: A crescente utilização do óleo vegetal e ao aumento do 
consumo de frituras em estabelecimentos que oferecem serviços de 
alimentação faz com que na maior parte das vezes o óleo de preparo da 
fritura sejam utilizados repetidamente não levando em consideração a 
formação hidrólises e diminuição do ponto de fumaça em decorrência da 
decomposição do triacilglicerol, sendo este um indicador de decomposição da 
matéria. Com o aquecimento do óleo e a adição de alimentos para O preparo 
de frituras, haverá uma saturação da gordura podendo o pH variar de 4,5 a 8,0. 
Assim, quanto mais o óleo estiver inadequado para a fritura, mais baixo 
estará o pH mais  males  à  saúde  dos  clientes  poderão  ocorrer.  O índice 
de  pH  é  considerável aceitável para o óleo quando este não estiver muito 
abaixo de 7,0. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo analisar o pH óleo 
utilizado para a fritura das carnes de peixe e frango em um hotel de grande 
porte de Porto Velho-ro. Métodos: Para análise do pH do óleo utilizados nas 
frituras foram feitas imersão de fitas específicas para medição de pH e fitas 
monitoradoras de quebra de gordura, além de análise de pH em triplicata 
realizada no laboratório da Faculdade São Lucas de Porto Velho – RO, com 
amostras retiradas do óleo após a fritura de 20 kg de peixe e após fritura de 15 
kg de frango. Resultados: As análises das fitas de monitoramento de gordura 
dos óleos de fritura do peixe e de frango mostram que, o índice estava no 
limite do tolerável, não sendo mais ideal para reutilização. Resultado 
parecido com o encontrado nas fitas de medição de pH verificado assim a 
inadequação para a reutilização, estando o pH entre 2 e 3. Com a análise em 
laboratório, verificou-se com mais exatidão qual dos óleos estava mais ácido. 
Para efeito de comparação de pH, foi analisado o óleo não utilizado, ainda 
virgem. Conclusão: O resultado mostrou que os índices de ácidos graxos 
liberados estavam no limite do tolerável, podendo o óleo ser descartado 
imediatamente ou até mesmo antes da totalidade de preparação dos alimentos 
aqui utilizados. 

 

Dados de publicação 
Resumo apresentado no XXIX CIBRAN – Fortaleza/CE – 04 a 06 de Dezembro 
de 2008. 

ESTADO NUTRICIONAL DE DIABÉTICOS TIPO II EM UMA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/ RO. 
 

Autor (es): Jânia Maria Augusta da Silva; Luna Mares Lopes de Oliveira; 

Neuza Amélia Tolentino de Oliveira; Neusamar Pinheiro da Silva; Aneli 
Juliana Fandinho de Castro; Juliana Souza Closs Correia. 
 
Introdução: O Diabetes Mellitus tipo 2 é uma doença crônica degenerativa, 
que acomete cerca de 10% da população mundial, responsável por alto índice 



  

138 
 

 

de co-morbidades (insuficiência renal, doenças cardiovasculares, amputações 
de membros, entre outros). O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo 
de conhecer o perfil nutricional de pacientes com diabetes do tipo 2. 
Metodologia: Foram avaliados 47 pacientes com idades entre 35 e 75 anos, 
acompanhados pelo programa HIPERDIA/MS (Hipertensão e Diabetes), 
durante os meses de Junho a Agosto de 2004. Os instrumentos e métodos 
utilizados foram: questionário com indicadores sócio-econômicos, culturais, 
antropométricos e dietéticos (recordatório alimentar de 24 horas). Os 
instrumentos usados na coleta de dados antropométricos foram: fita métrica 
inelástica e balança plataforma mecânica. Resultados: A maioria dos 
entrevistados era do gênero feminino (66%). Considerando o total da amostra, 
48,9% foram classificados pelo índice de massa corporal (IMC) com 
sobrepeso; 17,0% com obesidade grau I; 27,6% eutróficos e 6,4% com 
magreza. Quanto à circunferência da cintura, 81,2% mostrou-se entre 
aumentada e muito aumentada, ficando todas as mulheres com resultados 
superiores a 80cm. A avaliação bioquímica revelou níveis elevados para 
glicemia de jejum em 72,7% dos indivíduos; 51,5% para triglicérides e 
57,6% para colesterol total (mais presente naqueles com IMC elevado). Na 
avaliação dietética verificou-se que 70,2% consumiam apenas 3 a 4 refeições 
ao  dia.  A maioria revelou um consumo médio em energia “insuficiente” (845 
kcal a 1.800kcal), com referência para dietas “hipoglicídicas” (87,23%) e 
hiperlipídicas (38,29%). Conclusões: Pode-se observar que os pacientes não 
seguiam uma dieta alimentar apropriada em quantidade e qualidade, o que 
pode estar diretamente relacionado ao seu controle glicêmico, lipídico e de 
peso corporal. Houve forte tendência em subestimar a ingestão energética 
contradizendo os resultados antropométricos. 
 
Dados de publicação 
Resumo apresentado no XXIX CIBRAN – Fortaleza/CE – 04 a 06 de Dezembro 
de 2008. 

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS DE PORTADORES DE 

PARALISIA CEREBRAL (PC) EM PORTO VELHO RONDÔNIA 
 
Autor (es): Ane Moura Santos; Meirimar Marinho Mota; Luna Mares Lopes 

de Oliveira; Juliana Masami Morimoto 

 
Introdução: A paralisia cerebral (PC) ou encefalopatia crônica não-progressiva 
da infância ocorre na vida fetal ou nos primeiros meses de vida. É 
caracterizada por falta de controle motor e por modificações adaptativas do 
comprimento muscular e às vezes por deformidades  ósseas,  podendo  
resultar  em  sintomas  que  interferem  na  alimentação como: escape do bolo 
alimentar, mastigação ausente ou inadequada, amassamento do alimento com 
a língua, inabilidade do controle intra-bolo, dificuldade em lidar com 
consistências, volumes e sabores, levando à recusa ao alimento. Objetivos: 
Avaliar o estado nutricional de portadores de PC e as dificuldades relacionadas 
a alimentação, assistidos em uma Associação Filantrópica Especializada do 
Município de Porto Velho- RO. Método: Avaliaram-se todos os trinta 
portadores de PC clientes da instituição, nos meses de março e abril 2008, 
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divididos em 10 adultos (18 a 31 anos) e 20 crianças e adolescentes (2 a 16 
anos). Utilizou-se para as avaliações nutricionais das crianças e adolescentes 
o Indice Peso-para-Idade (PI) tendo como referência os dados do CDC/NCHS, 
2000, expresso em Percentís (P), classificados conforme os respectivos pontos 
de corte: baixo peso (P<5), Eutrofia (P5 ao P95) e Sobrepeso (P>95). Para os 
adultos utilizou-se o Indice de Massa Corporal (IMC) tendo como referência os 
dados da WHO/1995, conforme os  pontos  de corte estabelecidos  em  
Kg/m²  respectivamente: Baixo Peso (< 18,5), Eutrofia (18,5 a 25), Sobrepeso 
(25 a 30) e Obesidade (>30). As dificuldades relacionadas com a alimentação 
foram avaliadas por observação direta. Resultados: 75,0% dos avaliados 
apresentaram baixo peso, 21,7% eutróficos e 3,3% sobrepeso. Entre as 
dificuldades relacionadas com a alimentação, predominou a falta de habilidade 
dos pacientes em comerem sozinhos e dificuldades com a mastigação e 
deglutição. Conclusão: Os problemas relacionados com a alimentação 
apresentados pela população em estudo, limitam a quantidade de alimentos 
ingeridos e podem contribuir para o elevado índice de baixo peso encontrado. 
Há urgência em se tratar e prevenir a desnutrição precocemente neste grupo 
de pacientes. 
 
Dados de publicação 
Resumo apresentado no XXIX CIBRAN – Fortaleza/CE – 04 a 06 de Dezembro 
de 2008. 

 

INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

CRÔNICAS NÃOTRANSMISSÍVEIS EM UM GRUPO DE 

COLABORADORES DE UM HOTEL DE PORTO VELHO-RO 
 

Autor (es): Juliana Souza Closs Correia; Delma Conceição Pereira das Neves; 
Lya Demétrio Almeida; Ellen Kátia de Oliveira Alves; Paula Cristina Gomes 
Medeiros; Jânia Maria Augusta da Silva; Luna Mares Lopes de Oliveira. 

 
Introdução: A alimentação adequada exerce papel fundamental no retardo do 
envelhecimento, melhora o desempenho mental e físico e auxilia na 
manutenção do peso adequado e resistência às doenças. Este estudo teve 
como objetivo avaliar o resultado da intervenção nutricional entre os 
colaboradores de um hotel em Porto Velho/RO Metodologia: Foram 
estudados, 18 colaboradores do Serviço de Alimentação e Nutrição, no 
período de maio a agosto de 2005, idades entre 20 a 65 anos. Foram 
utilizadas medidas antropométricas, avaliação dietética (inquérito de 
freqüência alimentar) e, parâmetros bioquímicos séricos: colesterol total (CT) e 
triglicérides (TGL). Após as coletas dos dados, foi realizada intervenção 
nutricional, com reavaliação em período de 60 dias. Resultados: Os 
colaboradores eram constituídos em 61% do sexo masculino e 39% do sexo 
feminino; sendo 17% dos colaboradores com obesidade, 33% com sobrepeso 
e apenas 50% eutróficos. Os dados dietéticos revelaram um consumo de 
dietas hiperlipídicas, hiperprotéicas e hiperglicídicas, ricas em colesterol, 
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consumo insuficientes de frutas e vegetais (alimentos cardioprotetores). 
Quanto ao lipidograma, o CT antes da intervenção nutricional indicou que 
44% dos colaboradores foram classificados com CT ótimo, 28% com CT 
limítrofe e 28% com CT alto. Após a intervenção nutricional 62% dos 
colaboradores apresentaram CT ótimo, 28% permaneceram com CT limítrofe e 
não foi encontrado CT alto. Quanto aos níveis de TGL, antes da intervenção 
nutricional 61% dos colaboradores foram classificados como ótimo, 11% com 
TGL limítrofe, 22% TGL alto e 6% com TGL muito alto. Após a intervenção 
nutricional 89% dos colaboradores apresentaram TGL ótimo e 11% 
permaneceram com TGL limítrofe. Não foi encontrado colaborador com o TGL 
alterado. Conclusões: Foi possível observar melhora significativa no estado 
nutricional e após intervenção nutricional, mesmo considerando o curto prazo, 
indicando a relevância do seguimento de uma alimentação adequada. 
 

Dados de publicação 
Resumo apresentado no XXIX CIBRAN – Fortaleza/CE – 04 a 06 de Dezembro 
de 2008. 

 

SOBREPESO E OBESIDADE EM ADULTOS PRATICANTES DE 

CAMINHADA EM PORTO VELHO/RONDÔNIA 
 

Autor (es): Larissa M. Pessetti; Meirimar M.M. Mota; Aline R. Chaves; Magna 
C. Barreto; Luna Mares Lopes de Oliveira; Jânia Maria Augusta da Silva 
 
Introdução: A prevalência de obesidade tem aumentado nas diferentes 
regiões do Brasil, acompanhando a tendência mundial, estando a obesidade 
abdominal associada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 
metabólicas. Objetivo: Avaliar a prevalência de sobrepeso e obesidade entre 
adultos freqüentadores de um espaço para caminhada em Porto Velho-RO. 
Metodologia: Nos meses de fevereiro e março de 2006, Foram avaliados 
146 indivíduos, entre 20 e 60 anos, sendo 50% mulheres e 50% homens. Para 
avaliar o estado nutricional utilizou-se Índice de Massa Corporal (IMC), tendo 
como referência os dados da WHO/1995, classificados conforme os pontos de 
corte estabelecidos em Kg/m² respectivamente: Baixo Peso (< 18,5), Eutrofia 
(18,5 a 25), Sobrepeso (25 a 30) e Obesidade (>30) e o risco de complicações 
metabólicas causadas pela obesidade indicado pela circunferência da cintura 
(CC) classificada conforme a OMS/1998, a partir dos respectivos pontos de 
corte: Risco aumentado e muito elevado para homens (CC > 94cm e CC > 102 
cm) para mulheres (CC > 80 cm e CC > 88 cm). Resultados: Pelo IMC 37,0% 
estavam com Sobrepeso e 16,4% com Obesidade.   Entre os obesos 91,6% 
apresentou circunferência abdominal na faixa de risco muito aumentado. A 
maior freqüência de obesidade por sexo foi entre homens, por faixa etária foi 
entre 40 e 50 anos, por renda entre os que recebiam 10 ou mais salários 
mínimos. Conclusão: Sobrepeso e obesidade nesta população somam 
53,4%, valores bem maiores que os 32% apontados pela Sociedade Brasileira 
de Cardiologia para população brasileira. Observa-se que esse desvio de 
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peso se acentuou com o aumento da renda, quando este deveria ser um 
elemento de proteção. A deposição de gordura abdominal encontrada nos 
obesos, reflete a severidade da obesidade e dos seus riscos. 
Dados de publicação 
Resumo apresentado no XXIX CIBRAN – Fortaleza/CE – 04 a 06 de Dezembro 
de 2008. 

MANUAL DE CUIDADOS ALIMENTARES PARA CRIANÇAS COM 

PARALISIA CEREBRAL (PC) 
 

Autor(es): Ane Moura dos Santos; Juliana Closs Correa, Annacelly Néry 
Soares; Júlia Olga Borges Livi 

Resumo: Este estudo teve como objetivo a elaboração de um manual de 
cuidados alimentares e nutricionais para crianças e adolescentes portadores de 
(PC) de 2 a 17 anos assistidos em uma instituição filantrópica no Município de 
Porto Velho-RO. A primeira fase deste estudo apresenta-se descritiva com 
proposta para melhor adaptação da dieta versão 2006, aconselhamento para 
as práticas alimentares, análise da composição nutricional do plano alimentar e 
preparação culinária utilizando-se como ferramenta o software Diet Pro. Além 
disso, o manual trás texto explicativo e figuras ilustrativas sobre educação 
alimentar e adaptações de copos, pratos, talheres e posicionamento correto 
para a administração da dieta e evitar o engasgo. O manual será aplicado junto 
aos pais e cuidadores na segunda fase deste estudo. Introdução: A paralisia 
cerebral é uma perturbação complexa que compreende (ou não) vários 
sintomas, a saber: alteração da função neuromuscular com déficits sensoriais 
(audição, visão, fala, etc.), dificuldades de aprendizagem, déficit intelectual e 
problemas emocionais1. Desde o nascimento e durante os primeiros anos de 
vida, a alimentação é um dos graves problemas das crianças com Disfunção 
Neuro-motora, nomeadamente, das crianças com Paralisia Cerebral (PC) 
algumas podem gastar entre 4 a 6 horas nessa atividade, fato este que pode 
levar as famílias à frustração frente à dificuldade de alimentar essas crianças e 
ao estresse, colaborando para diminuição de oferta de alimento as mesmas e, 
conseqüente, má nutrição. Este estudo em sua primeira fase teve como 
objetivo a elaboração de um Manual de cuidados alimentares e nutricionais 
para crianças maiores de 2 anos e adolescentes portadores de paralisia 
cerebral (PC). No manual constam proposto de planos alimentares analisados 
em seus constituintes nutricionais, utilizando-se como ferramenta o software 
Diet Pro versão 2006. Constam receitas culinárias testadas no Laboratório de 
Técnica Dietética da Faculdade São Lucas, sugestões de adaptações da dieta 
e modo de administração de acordo com as limitações da criança e do 
adolescente, para evitar o engasgo, além de figuras ilustrativas de utensílios 
apropriados como copos, pratos e talheres. O manual foi formulado com base 
na literatura pertinente e na experiência vivenciada nos dois últimos anos em 
uma instituição filantrópicos que assiste portadores de PC, entre crianças, 
adolescentes e adultos. Este manual será de extrema relevância para 
adequação alimentar deste segmento populacional, como instrumento 
orientador na superação das dificuldades alimentares. Materias e Métodos: 
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Primeira Fase: A elaboração do manual: constituiu de um levantamento em 
artigos de periódico, livros, manuais em bases de dados da Bireme, Scielo, dos 
recursos dietoterápicos e não dietoterápicos, das dificuldades alimentares, das 

adaptações de utensílios (pratos, copos, 
talheres), de figuras ilustrativas dos 
respectivos temas descritos, associado ao 
conhecimento através da observação 
direta da assistência prestada a crianças 
maiores de 2 anos e adolescentes 
portadores de PC em uma 
instituição  filantrópica do 
município de Porto Velho –RO. 

Elaborou-se um plano alimentar proposto de 1700 kcal/dia, 
distribuídos em seis refeições/dia (desjejum, colação, almoço, lanche, 
jantar e ceia) contendo alimentos típicos e do hábito alimentar e 
receita culinária. A dieta padrão foi analisada utilizando-se software 

Diet Pro versão 2006 e as preparações culinárias da dieta foram 
testadas no laboratório de Técnica dietética da Faculdade São 
Lucas de Porto Velho. Na Segunda Fase da pesquisa, que 
consiste da aplicação do Manual, participarão os familiares e 
cuidadores de portadores de PC na faixa etária de 2 a 17 anos assistidos por 
esta mesma instituição. Resultados e Discussão: O manual elaborado 
apresenta-se com 24 páginas, com os seguintes itens: Introdução, A Criança 
com PC e os problemas mais comuns que tornam a alimentação da criança 
com PC difícil (A protrusão de língua; Não manter os lábios unidos ao copo, O 
reflexo de morder prolongado e exagerado; Reflexo de vômito normalmente 
forte, Hipersensibilidade táctil na área da boca, baba). Cuidados nutricionais 
gerais (que contempla a educação nutricional, número de refeições, ambiente 
adequado, etc.), Quando uma criança engasgar entre 1 a 9 anos. Materiais 
(recursos) disponíveis para melhor adaptação da alimentação para PC: 
adaptações de copos, talheres, pratos (figuras 2 e 3), posicionamento 
adequado para a alimentação figura 4. A Sugestão de cardápio na qual foi 
avaliada a distribuição de calorias dos macronutrientes em relação à dieta 
estabelecida de 1700 kcal, obtendo-se 284,77 Kcal de proteínas, 1067,91 Kcal 
de carboidratos e 427,16 Kcal de lipídeos, distribuídos em seis refeições, 
especificando-se os pesos em gramas, as medidas caseiras. Conclusão: O 
profissional nutricionista é responsável em oferecer esclarecimentos sobre a 
dietoterapia e recursos necessários para que esta possa ser exercida de 
maneira adequada, respeitando a individualidade de cada paciente, os valores 
morais e éticos da profissão. O presente manual é de essencial importância 
para portadores de PC, familiares e cuidadores, proporcionando a adequação e 
superação das dificuldades alimentares existentes contribuindo assim para 
manutenção ou recuperação do estado nutricional do Portador de Paralisia 
Cerebral. 

 

Dados de publicação 
Resumo apresentado no III COMAN – III CONGRESSO MINEIRO DE 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (06 a 09 de maio de 2009) – Ouro Preto – MG. 
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Figura 4 - Posicionamento 
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AVALIAÇÃO DA PERDA PONDERAL EM PACIENTES QUE SE 

SUBMETERAM A CIRURGIA BARIÁTRICA 
 

Autor (es): Ivan Gregório Ivankovics;  MSc. Juliana Souza Closs Correia; 
Dandara Pontes; Jakeline Nogueira; Syrlene Nascimento. 

Resumo: A obesidade é um desvio nutricional importante, que vem 
aumentando no Brasil e no mundo, tornando-se um grave problema de saúde 
pública. Dentre os tratamentos, a cirurgia bariátrica tem sido muito utilizada na 
obesidade mórbida, por ser eficaz tanto contra o excesso de peso como com 
as co-morbidades associadas. Este trabalho teve como objetivo abordar o 
resultado da perda ponderal segundo índice de massa corpórea (IMC) dos 
indivíduos que passaram por intervenção cirúrgica para o tratamento da 
obesidade em um serviço privado de saúde no município de Porto de Velho. 
Foram avaliados os dados de peso, estatura, idade, doenças associadas à 
obesidade no período pré- cirúrgico e peso com 6, 12, 18 e 24 meses pós- 
cirúrgico dos 65 prontuários de pacientes que foram submetidos à técnica de 
gastroplastia por Fobbi Capella, pelo médico chefe da Equipe de Cirurgia 
Bariátrica. Os resultados mostraram que os pacientes estudados 
apresentavam-se com IMC pré-cirúrgico em torno de 44 kg/m2, idade média 38 
anos e 74% dos pacientes apresentavam alguma patologia associada. Houve 
redução significativa do IMC pós-operatório, com redução aos 24 meses pós- 
cirúrgico de 61,56% do valor do IMC inicial, com parada da perda de peso nos 
períodos de 18 a 24 meses do período pós – cirúrgico. Conclui-se que a 
evolução de perda ponderal deste grupo foi maior do que a apontada pela 
literatura para esta técnica cirúrgica e reforça a importância do 
acompanhamento médico e nutricional tardio para manutenção da perda de 
peso e evitar o reganho de peso. 

 

Dados de publicação 
Resumo apresentado no 10º Congresso da Sociedade Brasileira de 
Alimentação e Nutrição (SBAN) – 01 a 04 de setembro de 2009 – São Paulo. 

AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE OBESIDADE E DOENÇA 

PERIODONTAL EM ADOLESCENTES 
 

Autor (es): Juliana Souza Closs Correia; Celso Silva Queiroz 

Resumo: A associação da resistência periférica à insulina, do processo 
inflamatório subclínico e a redução do fluxo sanguíneo, comum em indivíduos 
obesos, podem estar associados a doença periodontal. O objetivo deste estudo 
foi comparar parâmetros nutricionais e a condição clínica periodontal entre 
adolescentes com e sem obesidade. 36 indivíduos de ambos os gêneros, com 
idade variando entre 10 e 19 anos, foram avaliados quanto ao estado 
nutricional [Índice de massa corporal – IMC, soma (mm) das dobras cutâneas 
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triciptal e subescapular e inquérito de frequência alimentar], e alocados nos 
seguintes grupos: (Grupo A, n=18) eutrófico (entre percentil 15 e 85 para IMC), 
e (Grupo B, n=18) obeso (acima do percentil 85 para IMC e dobras cutâneas). 
A avaliação clínica odontológica incluiu a determinação dos seguintes 
parâmetros periodontais: índice de placa (IP), índice de sangramento (IG), 
profundidade de sondagem (PS) e nível clínico de inserção (NCI). Critério de 
Gomes Filho foi utilizado para a determinação da presença ou não de doença 
periodontal. Os resultados indicaram que a obesidade não foi um fator 
diferencial para a presença de doença periodontal (p>0,05). Porém, em relação 
ao padrão alimentar, a presença da doença periodontal esteve associada com 
uma menor ingestão de vegetais e maior consumo de doces, enquanto o 
consumo de proteínas e carboidratos complexos não mostrou associação com 
a doença periodontal. Conclui-se que não houve relação entre obesidade e 
doença periodontal e houve uma relação significante entre a baixa ingestão de 
vegetais e consumo de doces com a doença periodontal. 

 

Dados de publicação 
Resumo apresentado no 10º Congresso da Sociedade Brasileira de 
Alimentação e Nutrição (SBAN) – 01 a 04 de setembro de 2009 – São Paulo. 

ESTEATOSE HEPÁTICA NÃO ALCOÓLICA EM CANDIDATOS À 

CIRURGIA BARIÁTRICA 
 

Autor (es): CORREIA, Juliana Sousa Closs; OLIVEIRA, Luna Mares Lopes de; 
SILVA, Neira Ferreira da; CASTRO, Solange Fernandes de Freitas; 
IVANKOKOVICS, Ivan Gregório; 

 

Introdução: Esteatose Hepática (EH) é o acúmulo de gordura histologicamente 
visível nos hepatócitos. A obesidade e a resistência à insulina, são os dois 
fatores de risco mais comuns. O objetivo deste estudo foi conhecer quantos 
pacientes obesos candidatos à Cirurgia Bariátrica no período de novembro de 
2002 a julho de 2005, tiveram indicação de esteatose hepática não alcoólica 
(HE não alcoólica) pela ultra-sonografia. Com aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
pelos pacientes em suas residências, locais de trabalho ou via SEDEX, foram 
revisados os prontuários e os laudos ultra-sonográficos pré-operatório de 
pacientes de um grupo de Cirurgia Bariátrica. De 94 candidatos, foram 
excluídos quatro por não aceitarem participar da pesquisa, oito por não 
apresentarem ultra-sonografia, cinco por não terem sido localizados e 
dezesseis pela afirmativa de consumo de álcool e um portador de hepatite viral, 
restando 60 pacientes. Foram verificados dados pessoais, dados 
antropométricos de altura (m), peso (kg) e índice de massa corporal (IMC) 
(Peso/A²), classificado segundo a WHO, 1997, como obesidade Grau I, II e III 
para IMC 30 a 34,9K/m²; 35 a 39,9 Kg/m² e > 40Kg/m². Resultados: Dos 60 
pacientes, 50(83%) eram mulheres e 10(17%) homens, com idade de 40 + 9,7 
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anos, amplitude de 20 a 64 anos e IMC médio de 44 + 7. EH não alcoólica 
estava presente em 16 (26,66%) do total de pacientes.  Das 50 mulheres, 13 
(26%) tiveram diagnóstico positivo para EH não alcoólica e dos 10 homens, 3 
(30%). Não houve diferença estatisticamente significativa no peso e IMC médio 
dos pacientes com presença e ausência de EH não alcoólica, conforme o teste 
t de Student, Peso (tcal = 0,9) e IMC (tcal = 0,50). Do total de avaliados, 3(5%), 
11(18%) e 46(77%), tinham obesidade grau I, II e III respectivamente. A maior 
frequência de obesidade Grau III vai ao encontro das normas do Conselho 
Federal de Medicina para realização desta cirurgia. Conclusão: Neste estudo 
a EH não alcoólica esteve presente em 26,66% dos pacientes candidatos a 
cirurgia bariátrica. No estudo retrospectivo caso-controle de FILHO et al, 2002, 
EH não alcoólica foi diagnosticada por ultra-sonografia pré-operatória em 
12,5% dos pacientes. Outros estudos relataram a doença em mais de 50 % dos 
pacientes.  Por se tratar de pacientes obesos, o reconhecimento desta 
condição deve direcionar a investigação para biopsia hepática e para as 
complicações da DHGNA. 

 

Dados de publicação 
Resumo apresentado no 10º Congresso da Sociedade Brasileira de 
Alimentação e Nutrição (SBAN) – 01 a 04 de setembro de 2009 – São Paulo. 

TABAGISMO NA GESTAÇÃO: INFLUÊNCIA SOBRE O PESO DO 

RECÉM-NASCIDO 
 

Autor(es): Elaine Cristina Polak Gralaki; Ivonilce Venture; Larissa Mateus 
Pesseti; Luna Mares Lopes de Oliveira  

Introdução: O peso ao nascer da criança reflete a qualidade da atenção 
dispensada à gestante, seu estado nutricional antes e durante a gestação e os 
fatores de risco aos quais está exposta, considerado um dos principais fatores 
a determinar a probabilidade de sobreviver ao período neonatal e mesmo a 
todo restante do primeiro ano de vida. Objetivo: Verificar a influência do uso da 
nicotina na gestação com o baixo peso da criança ao nascer.  Metodologia: A 
amostra foi constituída por 72 puérperas usuárias do Sistema Único de Saúde 
(SUS) atendidas nas dependências do Hospital Associação de Proteção a 
Infância e a Maternidade - APMI, de União da Vitória-PR. Consideraram-se 
baixo peso ao nasce (BPN) as crianças com peso menor 2500 g (OMS). 
Resultados: Do total da amostra estudada, 100% eram usuárias do Sistema 
Único de Saúde (SUS), destas, 76,4% responderam que não eram tabagistas, 
16,7% responderam que eram tabagistas e 6,9% relataram serem ex-
tabagistas. Do total 80,6% relatou não ser fumante passiva e 19,4% mencionou 
companheiro ou outro membro da casa tabagista. Quando perguntadas sobre 
terem recebido, nas consultas pré-natais, orientações acerca do tabagismo 
durante o período gestacional, 81,9% relataram que receberam, enquanto que 
18,1% disseram que não haviam sido orientadas a esse respeito. Das ex-
tabagistas, 60% pararam de fumar a menos de um ano devido a gestação e 
40% pararam de fumar entre 1 e 2 anos antes da gestação. Dentre os recém-
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nascidos de mães tabagistas (16,7%) a média de peso no nascimento foi de 
3013 gramas (g), e a média de peso do recém-nascido de mães não 
tabagistas, 76,4%, foi de 3317 gramas (g) e ex-tabagistas, 6,9%, foi de 3430 
gramas(g),diferença estatisticamente significante (p=0,001 – teste t). No 
tocante a relação de peso de filhos de mães tabagistas foi menor que o de 
mães não tabagistas e significativamente menor que os de mães ex-tabagistas. 
Conclusão: A importância da orientação nas consultas de pré-natal e, 
teoricamente, o contato com o profissional de saúde, apresentando as 
gestantes implicações e complicações deste fator de risco na gestação, 
sugerindo que a gravidez deve ser vista como o melhor momento para o 
abandono dos vícios, dentre eles o tabagismo.  

Dados de publicação 
Resumo apresentado no XXI Congresso Brasileiro de Nutrição e I Congresso 
Ibero – Americano de Nutrição em Joinvile – SC. 26 a 29 de maio de 2010.  

SÍNDROME METABÓLICA E SEUS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 
 

Autor(es):CORREIA, Juliana Souza Closs; SOUSA, Sabrina Dias de; 
PINHEIRO, Thereza Cristina Torres       

Introdução: A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo 
representado por um conjunto de fatores de risco cardiovasculares, usualmente 
relacionados à deposição central de gordura e à resistência à insulina, devendo 
ser destacada a sua importância do ponto de vista epidemiológico, já que está 
associada a alta morbimortalidade cardiovascular. Para o seu diagnóstico são 
utilizados os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS), e a definição 
da National Cholesterol Education Programs Adult Treatment Panel III (NCEP-
ATP III). Neste estudo foi realizada uma comparação entre os dois métodos de 
diagnóstico. Metodologia: A amostra foi composta por 21 idosos com idade 
entre a 60 e 79 anos, de ambos os sexos, participantes da Associação 
Beneficente de Idosos de Cacoal – RO, a fim de avaliar qual o método mais 
indicado para identificação de indivíduos idosos com risco elevado para SM. Os 
indivíduos foram submetidos à avaliação clínica que constou de exames 
bioquímicos: glicemia de jejum, colesterol total e HDL-c, triglicerídeos e 
mensuração da pressão arterial, e avaliação antropométrica: massa corpórea 
(kg), estatura (cm), circunferência abdominal (CA) e do quadril e cálculo do 
índice de massa corporal (IMC).  Resultados: A avaliação clínica da população 
estudada demonstrou uma significativa prevalência de índices acima dos 
recomendados para peso, triglicérides e glicemia, além do HDL em valores 
abaixo do recomendado. Dos pacientes diagnosticados como portadores da 
síndrome, 6,3% foi diagnosticado pelo método da OMS e 37,5% foi 
diagnosticado pelo método do NCEP, o restante 56,2% classificado em ambos 
os métodos. Os índices demonstraram uma maior sensibilidade da amostra 
para os critérios estabelecidos pelo NCEP, por ser este mais criterioso em 
alguns pontos de corte. As análises estatísticas não apresentaram diferenças 
significantes entre os dois métodos para diagnóstico de SM. Conclusões: 
Percebe-se então que não há como afirmar qual o método mais adequado e 
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viável para diagnóstico deste grupo com SM, sendo assim, são necessários 
maiores estudos para se definir o melhor método diagnóstico para este público. 

Dados de publicação 
Resumo apresentado no XXI Congresso Brasileiro de Nutrição e I Congresso 
Ibero – Americano de Nutrição em Joinvile – SC. 26 a 29 de maio de 2010.  
 

EVOLUÇÃO DOS CONHECIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

DE IDOSOS A PARTIR DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO 
 

Autor(es): Silvane Maziero Monge, Ivonilce Venturi, Maria Monteiro Lins; Luna 
Mares Lopes de Oliveira 

Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), idoso é todo 
individuo que ultrapassa os 65 anos. O Brasil e outros países em 
desenvolvimento estão passando por uma acelerada transição demográfica. No 
Brasil, as estimativas para os próximos 20 anos indicam que a população idosa 
excederá a 30 milhões de pessoas. O estudo do processo do envelhecimento 
vem crescendo nos últimos anos e profissionais buscam cada vez mais 
informações sobre este processo, visando tornar o adulto um idoso sadio e 
independente. O objetivo do presente estudo foi avaliar o conhecimento em 
alimentação e nutrição de um grupo de idosos participantes do Recanto do 
Vovô e da Vovó no município de Porto Velho e reavaliar os conhecimentos 
assimilados a partir de um programa de técnicas educacionais em alimentação 
e nutrição. Metodologia: Foram pesquisados 126 idosos de ambos os 
gêneros, com 60 anos ou mais, sendo 46 (36,5%) do gênero masculino e 80 
(63,5%) do gênero feminino. Tanto a avaliação quanto a reavaliação constaram 
de um questionário com 14 perguntas, onde a primeira foi respondida 
individualmente e as demais em grupos de 6 a 7 idosos. Resultados: Verificou-
se que houve evolução de conhecimentos a partir do programa de educação 
nutricional onde se obteve na avaliação uma média de 41,90% de respostas 
totalmente erradas (TE) e 25,61% de respostas totalmente certas (TC), 
enquanto que, na reavaliação a média foi de 2,28% de respostas totalmente 
erradas (TE) e 69,42% de resposta totalmente certas (TC). Conclusões: Desta 
forma concluiu-se que é possível passar conhecimentos à idosos, a partir de 
técnicas adequadas, e, que eles podem aprender. Apesar dos bons resultados, 
sugere-se que devem ser realizados outros programas de educação nutricional 
para a terceira idade, bem como dar seguimento de apoio ao programa 
iniciado, afim de promover pequenas e confortáveis, mas importantes 
mudanças, por um longo período de tempo. 

 

Dados de publicação 
Resumo apresentado no XXI Congresso Brasileiro de Nutrição e I Congresso 
Ibero – Americano de Nutrição em Joinvile – SC. 26 a 29 de maio de 2010.  



  

148 
 

 

DISLIPIDEMIA E HIPERGLICEMIA EM PORTADORES DE HEPATITE 

C CRÔNICA COM PRESENÇA E AUSÊNCIA DE ESTEATOSE HEPÁTICA 
 

Autor(es): Luna Mares Lopes de Oliveira; Larissa Mateus Pesseti; Juliana 
Sousa Closs Correia  

Introdução: Em pacientes com hepatite C, a esteatose hepática (EH) varia 
entre 41 a 70% das biopsias hepáticas. Esta pode existir como esteatose 
metabólica associada com obesidade, alcoolismo, hiperlipidemia e resistência à 
insulina e esteatose induzida pelo Virus da Hepatite C (VHC), cujo mecanismo 
exato ainda não é bem definido. Objetivo: Comparar alterações lipêmicas e 
glicêmicas em portadores de hepatite C crônica confirmada pelo PCR 
(polimerase chain reaction) e sem co-morbidades, com e sem EH 
diagnosticada pela ultra-sonografia abdominal (US) ou biopsia hepática (BH). 
Metodologia: Com aprovação do CEP levantaram-se dados dos  exame 
laboratorial de lipídios e glicemia de jejum, mais próximo da primeira consulta 
médica, presente nos prontuários de pacientes, atendidos no Ambulatório de 
referencia de Rondônia, no período entre agosto de 1993 a dezembro de 2007 
(14 anos). A hiperglicemia foi determinada conforme as Diretrizes da 
Sociedade Brasileira de Diabetes, a hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia 
conforme os critérios da IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção 
da Aterosclerose. Utilizaram-se os testes qui-quadrado ou teste exato de 
Fisher, com nível de significância para os valores de p < 0,05 e para a análise 
estatística foi usado o programa computacional Statistica/5.1. Resultados: Do 
universo de 2798 prontuários, 239 atenderam aos critérios de inclusão (8,54%). 
A média de idade foi 47,5 + 10,6 anos (18-81), 41,4% feminino e 58,6% 
masculino, IMC médio de 25,8Kg/m² + 4,6Kg/m². A EH esteve presente em 66 
pacientes (27,6 %) da amostra. Os valores de colesterol, triglicerídeos e 
glicemia foram encontrados em 225 prontuários, sendo 57(25%) pacientes com 
EH e 159 (75%) sem EH. A hiperglicemia e níveis séricos elevados de 
triglicerídeos e colesterol foram mais frequentes nos pacientes com EH quando 
comparados com o grupo sem, apesar da não significância estatística 
(p=0,4603; p=0,2624). Conclusão: Os nossos estudos continuam. Comprando-
se com outros estudos como os de Hwang et al e Minakari et al que acharam 
resultados semelhantes com estatísticas significativas, é possível que a 
tendência seja de  correlação positiva entre esteatose e dislipidemia neste 
grupo de pacientes.  

 

Dados de publicação 
Resumo apresentado no XXI Congresso Brasileiro de Nutrição e I Congresso 
Ibero – Americano de Nutrição em Joinvile – SC. 26 a 29 de maio de 2010.  

DIFICULDADES ENCONTRADAS PELAS PUÉRPERAS EM RELAÇÃO 

AO ALEITAMENTO MATERNO NO PÓS-PARTO 
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Autor(es): Manoela Schaffka Machuca, Ivonilce Venturi, Silvane Maziero 
Monge 

Introdução: Antigamente a amamentação ocorria normalmente e era praticada 
por 100% das mulheres. Hoje em dia este percentual diminuiu, pois a 
amamentação vem sofrendo influências socioculturais, acompanhado pela 
saída das mulheres ao mercado de trabalho. O aleitamento materno é 
considerado essencial para a saúde das crianças do mundo inteiro e está 
ligado a acontecimentos fisiológicos, ambientais e emocionais, além de 
favorecer o vínculo mãe-filho na hora da amamentação. Mesmo com a 
divulgação de várias campanhas de incentivo ao aleitamento materno que 
estimulam a amamentação exclusiva até o sexto mês e o aleitamento materno 
com alimentos complementares até os dois anos ou mais de idade o desmame 
precoce continua sendo um desafio para os profissionais de saúde. Na medida 
em que se entende as causas que possam levar ao desmame precoce, pode-
se ajudar a prevenir esses fatores de maneira mais direcionada e, portanto, 
mais eficaz. Em países desenvolvidos, o desmame precoce ocorre com muita 
freqüência contribuindo para a desnutrição infantil. Metodologia: Este trabalho 
visou descrever as dificuldades encontradas pelas puérperas em relação à 
amamentação no período pós-parto, a influência dos tabus alimentares, as 
causas que levam ao desmame precoce e incentivar o aleitamento materno 
visando a melhoria do estado de saúde das crianças. Utilizou-se uma entrevista 
com 60 puérperas no Hospital Maternidade de União da Vitória, 2006. O 
questionário inclui: idade materna, estado civil, escolaridade materna, tipo de 
parto, cor da mãe e perguntas referentes ao aleitamento materno. Resultados 
e Discussões: Os resultados encontrados apresentam: 52,0% das puérperas 
que tiveram parto do tipo cesárea tiveram mais dificuldades para amamentar, 
74,2% das puérperas de cor branca acreditam na existência de leite fraco e 
31,5% das puérperas acreditam que a ingestão de água aumenta a produção 
de leite. Conclusões: Analisando os dados concluiu-se que as puérperas tem 
dificuldades em relação à amamentação, e, por isso, faz-se necessário a 
atuação de um profissional da área de nutrição para passar orientações, pois 
ainda existe tabus alimentares que precisam ser esclarecidos a população de 
puérperas e gestantes. 

Dados de publicação 
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CONSUMO ALIMENTAR DE UNIVERSITÁRIAS DE NUTRIÇÃO NO 

PERÍODO DA SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL 
 

Autor(es): Francieli Albin Pacheco, Ivonilce Venturi, Silvane Maziero Monge 

Introdução: O ciclo menstrual é definido como um fenômeno fisiológico e 
decorrente de eventos coordenados que ocorrem entre o hipotálamo, hipófise, 
ovário e o trato genital feminino. O ciclo menstrual tem sua duração calculada 
em 28 dias, porém ciclos com esta periodicidade são mais exceção do que 
regra, sendo que a maioria dos ciclos tem duração mais flexível de 25 a 30 
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dias. A maioria das mulheres passa por algumas alterações durante o ciclo 
menstrual, mas somente quando estas mudanças tornam-se desconfortáveis, a 
ponto de interferir de forma importante em seu estilo de vida, diz-se que elas 
têm SPM. O ciclo menstrual pode exercer papel importante sobre o consumo 
alimentar, que subjetivamente estão envolvidos na escolha de determinados 
tipos de alimentos. Um dos principais aspectos durante o ciclo menstrual é a 
alteração de peso corporal atribuída ao aumento da ingestão energética devido 
à elevação do apetite, sendo uma das mais relatadas a compulsão pelo 
chocolate, fato este que pode ser explicado pela composição de açucares e 
gordura presente neste alimento. Os profissionais de saúde, principalmente os 
de nutrição devem conhecer e estar atentos aos sintomas da SPM, auxiliando 
para um tratamento mais adequado. No entanto a regulação do consumo 
alimentar é muito complexa abrangendo aspectos ambientais e biológicos que 
estão envolvidos na escolha em determinados tipos de alimentos. 
Metodologia: O objetivo do presente estudo foi verificar a associação do 
consumo alimentar e sintomas da SPM em universitárias. A amostra estudada 
foi composta por 107 universitárias com idade média de 22,67 anos. 
Resultados e Discussoes: Verificou-se que 75,5% da amostra apresentaram 
fluxo regular, e que o ganho de peso na fase da SPM associou-se ao consumo 
elevado de chocolate. Conclusões: Percebe-se então que na fase da SPM 
existe um consumo elevado de chocolate, associado a um aumento de peso 
auto referido e irritabilidade, podendo-se concluir que há necessidade de ter um 
acompanhamento junto à equipe de saúde principalmente o nutricionista que 
fará melhor aconselhamento nutricional, prevenindo e evitando o aumento de 
peso. 

Dados de publicação 
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA EM ESCOLARES DE 4 A 12 ANOS 

DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO 
 

Autor(es): PEDERSOLI, Anaíta Gomes Andrade; LUIZ, Eidson Mendes; 
PESSETI; Larissa Mateus  

A fase escolar é um período em que o estado nutricional poderá interferir no 
crescimento e desenvolvimento adequado da criança, pois se caso houver 
algum desvio nutricional, uma intervenção nutricional poderá ser feita para 
evitar consequências que poderão ocorrer na adolescência a até mesmo na 
vida adulta. Diante da transição nutricional em que se convive atualmente, 
verificou-se a importância de realizar avaliação antropométrica com os alunos 
de uma escola pública do município de Porto velho, com o intuito de obter 
diagnóstico nutricional e encaminhar os que se apresentavam em desvio 
nutricional para atendimento na clínica de nutrição da Faculdade São Lucas. 
Para a classificação do estado nutricional foi utilizado o índice antropométrico 
IMC/Idade, como padrão de referência WHO 2006 (menores de 5 anos) e WHO 
2007 (para maiores de 5 anos), com os seguintes pontos de corte: < p3 (baixo 
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peso); > p3 ao < p85 (eutrofia);  > p85 ao < p97 (sobrepeso) e > p97 
(obesidade). Os dados de peso e altura foram coletados em 260 alunos, sendo 
42,3% do gênero masculino e 57,7% do feminino. Os resultados revelaram que 
73,8% crianças apresentaram estado nutricional de eutrofia; 10,1% 
apresentaram sobrepeso; 8% com obesidade e 8,1% com baixo peso.  Entre os 
gêneros, a prevalência de baixo peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade foram 
mais frequentes entre as meninas. Esses achados apontam para a 
necessidade de adoção de medidas de intervenção nutricional visando diminuir 
os distúrbios nutricionais na infância. 

 

Dados de publicação 
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ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA NA IMPLANTAÇÃO 

DE MÉTODOS DE CONTROLE DE QUALIDADE HIGIÊNICO-

SANITÁRIA EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: UM 

ESTUDO DE CASO 
 

Autor(es): Vanessa Kelly Henkel,Sandra Faria, Ivonilce Venturi 

Introdução: A intensa demanda pelos serviços de alimentação traz consigo a 
necessidade de oferecer aos seus consumidores um alimento que, além de 
nutritivo e saboroso, seja seguro e livre de qualquer agente nocivo à saúde. 
Para isto, existem diversos sistemas de controle de qualidade higiênico-
sanitária que podem ser implantados nas unidades de alimentação e nutrição 
(UAN's) a fim de reduzir as chances de contaminação dos alimentos. Para a 
implantação e supervisão destes sistemas, os estabelecimentos devem possuir 
um profissional que seja capacitado para exercer tal função, sendo assim, 
objetivou-se com este estudo avaliar a atuação do profissional nutricionista 
como responsável pela implantação de métodos de controle de qualidade 
higiênico-sanitária de UAN's do tipo rotisseria. Metodologia: Este estudo foi 
realizado no período de julho a outubro de 2008, em uma rede de UAN's 
composta por três rotisserias. Para avaliar a eficácia da atuação do profissional 
nutricionista, foram comparados os resultados das duas aplicações da Lista de 
Verificação das Boas Práticas de Fabricação de Estabelecimentos Produtores/ 
Industrializadores de Alimentos disposto na RDC nº 275/2002 da ANVISA. A 
primeira aplicação foi realizada antes da implantação dos sistemas de controle 
de qualidade pelo nutricionista e a segunda após dois meses da implantação. 
Resultados: Com base nos resultados obtidos pela presente pesquisa, pode-
se afirmar que a implantação dos métodos de controle de qualidade (manual de 
Boas Práticas de Fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados) 
realizada pelo nutricionista nas três rotisserias avaliadas foi eficiente, pois a 
melhora observada nos percentuais de adequação geral dos estabelecimentos 
foi suficiente para evoluir a classificação do estabelecimento, a qual passou de 
"regular" (69,03% de adequação) para "boa" (83,28% de adequação), sendo 
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esta melhora estatisticamente significante (Teste de Wilcoxon p = 0,0277). 
Conclusôes: Confirmando-se assim que atuação do nutricionista na 
implantação de métodos de controle de qualidade foi eficaz, e que as boas 
práticas e os procedimentos operacionais padronizados contribuíram 
positivamente para a melhoria da qualidade e segurança alimentar de todos os 
setores envolvidos no processo produtivo. 

Dados de publicação 
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ANÁLISE DA ACEITAÇÃO DE UM BISCOITO ELABORADO A PARTIR 

DE FARINHA DE ARROZ E FEIJÃO 
 

Autor(es): Alves, AA; Gastão, TA; Pereira, MC; Souza, NL; Faria, SM. 

Na proximidade do terceiro milênio a alimentação se identifica cada vez menos 
necessariamente com o universo doméstico, e as evidências científicas do 
valor do alimento não é, geralmente, argumento suficiente para determinar 
mudanças de hábitos alimentares, pois muitos estão optando por produtos 
alimentícios mais práticos como os da linha Fast food. Partindo dessa 
tendência de mercado, onde se tem um elevado consumo de alimentos sem 
valor nutricional agregado7, observou-se a necessidade de desenvolver novos 
produtos, que além de praticidade apresentem adequado valor nutricional. 
Diante desta realidade foi elaborada uma farinha de arroz e feijão, a qual foi 
utilizada no preparo de um biscoito, que através de Análise Sensorial teve 
avaliado sua aceitação e intenção de compra. A amostra de biscoito foi 
avaliada por 144 provadores, dentre estes, funcionários, alunos e professores 
da Faculdade São Lucas, considerados consumidores em potencial do produto. 
Utilizou-se uma escala hedônica de 7 pontos (variando de 1= gostei muitíssimo 
a 7 = desgostei muitíssimo) para avaliar a aceitação da amostra . As amostras 
foram analisadas em cabines individuais em duas sessões. Os resultados 
obtidos tanto para o teste de aceitação, quanto para intenção de compra foram 
avaliados por análise de distribuição de freqüência dos valores hedônicos 
obtidos em cada teste pela amostra, por meio de histograma. Onde há 
indicação de que o biscoito obteve ótima aceitação, visto que no primeiro teste, 
94,4% dos provadores indicaram que sua aceitação variou entre gostei 
ligeiramente e gostei muitíssimo, e no teste 2, a mesma indicação foi feita por 
97,3% dos provadores, dentre as opções contidas na escala hedônica a  opção 
gostei muito obteve 46,5% e 54,8% das avaliações, respectivamente.  A seguir 
foi solicitado aos provadores que indicasse sua intenção de compra, utilizando 
uma escala hedônica estruturada, ancorada em suas extremidades em 1, com 
certeza compraria e 5, com certeza não compraria o produto caso este 
estivesse no mercado e nos dois testes, cerca de 82% dos provadores 
indicaram que com certeza ou provavelmente comprariam o produto. A opção 
provavelmente não compraria, não foi escolhida em nenhum dos testes, já a 
opção com certeza não compraria, foi a opção de 1,4% dos julgadores no teste 
2, ou seja, apenas 2 dos 144 provadores mostraram-se descontentes com o 
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produto a ponto de rejeitá-lo caso este esteja disponível no mercado. Estes 
resultados nos levam a concluir que o produto obteve ótima aceitação por parte 
do mercado consumidor, o qual reagiria bem quanto a intenção de compra se o 
produto estivesse disponível no mercado. 
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PROJEÇÃO DO PESO ATUAL POR UMA EQUAÇÃO BRASILEIRA 

COMPARADO AO PESO REAL DE PACIENTES COM DOENÇAS 

TRANSMISSIVEIS. 

Autor(es): Luna Mares Lopes de Oliveira, Natacha de Souza Silva, Julia 
Monteiro Luzzani, Juliana Sousa Closs Correia, Estela Iraci Rabito  

Medidas recumbentes e equações preditivas do peso corporal e da altura,são 
alternativas freqüentemente utilizadas na prática clínica quando certas 
condições impedem a obtenção desses valores.  O presente estudo teve o 
objetivo de avaliar a confiança de uma das equações preditivas de Rabito,  et al  
2006,  para estimativa de peso  em  pacientes  com doenças transmissíveis.  
Trata-se de um estudo transversal, prospectivo, realizado no período de 01 de 
fevereiro a 30 de novembro de 2011, em um hospital público especializado de  
Porto Velho-RO.  Equação preditiva utilizada: Peso (Kg) = 0,4808  x 
(circunferência do braço, cm) +  0,5646   x (circunferência abdominal, cm) +  
1,316  x (circunferência da panturrilha, cm) – 42,245. Foram comparadas as 
projeções de peso pela equação com o valor do peso real. Utilizou-se o teste T-
Student pareado com nível de significância de 0,05.  As análises dos resultados 
deste estudo mostram que não houve diferença significativa entre a média de 
peso real e a média de peso estimado por meio da equação preditiva. 
Recomenda-se o uso desta equação em pacientes com doenças transmissíveis 
na cidade de Porto Velho - RO. Introdução: O peso corporal e altura são 
medidas importantes na avaliação do estado de saúde de um indivíduo. 
Medidas recumbentes e as equações preditivas do peso e da altura,são 
alternativas freqüentemente utilizadas na prática clínica quando certas 
condições impedem a obtenção desses valores, como  nos  casos  de 
pacientes que não deambulam ou que possuem algum tipo de problema 
relacionado à estrutura óssea, como encurtamento de vértebras, osteoporose e 
cifose .  O peso é de grande importância na prática clínica devido à sua 
utilização na avaliação do gasto energético e à sua associação à 
morbimortalidade. A porcentagem de perda ponderal e a velocidade desta 
perda podem indicar a gravidade de uma doença e as chances de mortalidade 
de um indivíduo. No meio hospitalar o peso também  é utilizado para  dosagem 
de medicamentos e para definir a ventilação mecânica de indivíduos enfermos.  
Rabito, et al 2006, desenvolveram algumas equações com a finalidade de obter 
"equações apropriadas para a população brasileira de pacientes imobilizados, 
com base em simples medidas antropométricas", tendo em vista que as mais 
utilizadas foram elaboradas com dados de populações estrangeiras. O 
presente estudo teve o objetivo de avaliar a confiança de uma daquelas 
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equações para estimativa de peso, de pacientes com doenças transmissíveis. 
Para tanto, comparou-se os resultados obtidos de peso real com o estimado 
em uma amostra de pacientes internados em um hospital de referencia de 
Porto Velho – RO. 2.  Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, 
prospectivo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São 
Lucas, parecer Nº 235/08, realizado no período de 01 de fevereiro a 30 de 
novembro de 2011, em um hospital público especializado em doenças tropicais 
de Porto Velho-RO. Foram avaliados 114 pacientes de ambos os sexos, com 
idades de 18 a 65 anos, com diagnósticos de: Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida – SIDA (HIV +), meningite bacteriana, tuberculose, malária, 
hepatites, leishmaniose, malária, dengue, micose pulmonar, dengue clássica e 
outras. Foram incluídos pacientes lúcidos e orientados, com capacidade de 
deambular e equilíbrio e que aceitaram participar do estudo mediante 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  Não foram 
incluídos menores de 18 anos e maiores de 65 anos, indígenas, gestantes, 
puérperas, queimados, pacientes com neoplasias, infarto agudo do miocárdio, 
febre reumática, insuficiência renal e hepática, vasculite sistêmica, com edema 
e/ou ascite, amputados, acamados sem capacidade de deambular. As coletas 
de dados ocorreram uma vez por semana, às sextas-feiras. O peso foi obtido 
com o paciente em jejum, utilizando-se uma balança eletrônica digital tipo 
plataforma científica, marca Líder, com capacidade de 200kg e variação de 
100g. A estatura será aferida com estadiômetro portátil, marca Alturexata, com 
capacidade de 2,13m, e variação de 0,5cm. As medidas de circunferência do 
braço, circunferência abdominal, circunferência da panturrilha, foram realizadas 
com auxilio de uma fita antropométrica, inextensível, com escala de 0,1 cm e 
capacidade para 150 cm. Os pacientes foram avaliados descalços, sem 
adereços e com roupas leves do hospital. O peso estimado foi obtido por meio 
de uma das equações propostas por Rabito, et al., 2006. Peso (Kg) = 0,4808 x 
(circunferência do braço, cm) + 0,5646  x (circunferência abdominal, cm) + 
1,316 x (circunferência da panturrilha, cm) – 42,245. Técnicas para aferição 
das medidas contidas nas equações: Circunferência do braço: Para a obtenção 
desta medida o indivíduo manteve-se com o braço flexionado em direção ao 
tórax, formando um ângulo de 90°, sendo possível, desta forma, localizar e 
marcar o ponto médio entre o acrômio e o olecrano. Neste ponto, foi aferida a 
circunferência do braço sem fazer compressão da fita, com o braço estendido 
ao longo do corpo e a palma da mão voltada para a coxa 4. O braço a ser 
avaliado será preferencialmente o dominante, podendo haver mudança de 
braço caso o paciente esteja impossibilitado de movimentar o braço escolhido, 
devendo haver esta mesma alteração para a circunferência da panturrilha. 
Circunferência abdominal: A circunferência abdominal será feita também com o 
paciente em decúbito dorsal, em um ponto médio entre a espinha ilíaca ântero-
superior e o rebordo costal, em face lateral do abdome, e fita métrica poderá 
coincidir aproximadamente com a cicatriz umbilical do paciente. Circunferência 
da panturrilha: A circunferência da panturrilha será realizada em seu maior 
diâmetro, com a perna livre.  Tratamento dos dados: Foram comparadas as 
projeções de peso pela equação com o valor do peso real. Utilizou-se o teste T-
Student Pareado (quando o mesmo sujeito é pesquisa e controle dele mesmo). 
Utilizaram-se os softwares: SPSS V16, Minitab 15 e Excel Office 2007.  Caso o 
p-valor seja maior que o nível de significância de 0,05, considera-se verdadeira 
a hipótese de que não há diferença entre o peso estimado e o peso real. 
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Resultados e Discussão: Dos 114 pacientes avaliados, 75 eram do gênero 
masculino, média de idade 38,4 anos (min. 19 anos e Max. 58 anos). Esta 
distribuição reflete a predominância do gênero masculino na clientela do 
hospital.  Fórmulas preditivas de peso e de altura, normalmente utilizadas na 
prática clínica, são baseadas em estudos realizados com populações 
Americanas 1,6,7. Por esta razão são relevantes os estudos no Brasil com a 
aplicação comparativa das equações desenvolvidas com dados de doentes 
brasileiros.  As análises dos resultados deste estudo mostram que não houve 
diferença significativa entre a média de peso real e a média de peso estimado 
por meio da equação preditiva (tabela 1).  Este resultado se confirma ao ser 
calculada a diferença percentual da projeção do peso em relação ao peso real. 
Utilizando o teste T-Student foram comparadas as medias obtidas com o valor 
zero (tabela 2). As equações preditivas são de grande valor na rotina do 
nutricionista e dos demais profissionais que tratam de indivíduos incapacitados 
de serem pesados. No entanto, deve-se tomar muitos cuidados na obtenção e 
na interpretação dessas medidas, uma vez que fatores como obesidade, 
edema e desidratação podem comprometer a sua validade. Conclusão: A 
equação preditiva de peso utilizada neste estudo é recomendada para uso em 
pacientes com doenças infecto parasitárias na cidade de Porto Velho - RO.   

Tabela 1: Compara Projeção de Peso com o Peso Real 
 

PESO PESO REAL PESO ESTIMADO  

 (Kg) (Kg)  

    

Média 55,5 

54 

 

   

    

Desvio Padrão 

±11,2 ±13,7 

 

  

    

p-valor  

0,112* 

 

   

    

 
*teste t-Student pareado: comparação com peso real 

Tabela 2: Compara Diferença Percentual a Projeção do Peso com o Peso Real 

PARÂMETRO PESO ESTIMADO 

 (KG) 

  

Média -2,3% 
  

Desvio Padrão 16,3% 
  

p-valor 0,139* 
  

 

*teste t-Student pareado: comparação com peso real 
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ADEQUAÇÃO MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA 

FACULDADE SÃO LUCAS/RO FOCADA NA 

INTERDISCIPLINARIDADE 
 

Autor(es): Juliana Souza Closs Correia, Luna Mares Lopes de Oliveira, Ana 
Cristina Krause, Annie Karolyne Fernandes, Freire, Hélia Cardoso Gomes da 
Rocha - Faculdade São Lucas, Porto Velho- RO. 
 
Historicamente os currículos dos cursos de nutrição no Brasil são constituídos 
por compartimentos incomunicáveis. Propunham uma formação humana e 
profissional insuficiente para o enfrentamento das práticas sociais que exigem 
formação mais crítica e competente. A interdisciplinaridade é uma possibilidade 
de quebrar a rigidez dos compartimentos em que se encontram isoladas as 
disciplinas. Este trabalho tem como objetivo apresentar a reestruturação da 
matriz curricular do curso de Nutrição da Faculdade São Lucas (Porto Velho-
RO), baseado na prática da interdisciplinaridade. É um estudo aplicado, 
qualitativo de pesquisa documental, realizado entre julho e dezembro de 2011, 
com os seguintes documentos: Atas das reuniões do Núcleo docente 
Estruturante (NDE), Ata de reuniões de colegiado do curso, Projeto Político 
Pedagógico do Curso, bem como e-mails trocados entre os professores do 
curso, durante o ano de 2009. Para a reestruturação da matriz curricular foram 
realizadas diversas reuniões com o NDE. Cada período do curso foi nomeado 
com um tema que norteou o foco do período, em cada período foram criadas 
as disciplinas de “Atividades práticas integradas e monitoradas”. Estas 
disciplinas têm como objetivo aproximar o aluno da prática profissional e 
vivenciar os conteúdos estudados nas disciplinas do período de forma 
interdisciplinar. Esta proposta apesar de entendida como a melhor é cercada 
de conflitos e reflexões e apresenta a necessidade de acompanhamento 
constante da coordenação do curso e capacitação continuada dos professores. 
Introdução: O nutricionista, segundo as diretrizes curriculares nacionais do 
curso de graduação em nutrição, deve possuir uma formação generalista, 
humanística e crítica, capacitado a atuar visando à segurança alimentar e a 
atenção dietética, em todas as áreas do conhecimento em que alimentação e 
nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e 
recuperação da saúde e para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos 
populacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, pautando 
princípios éticos, com reflexão sobre a realidade econômica, política, social e 
cultural. Considerando esse perfil profissional, a matriz curricular do curso de 
graduação em nutrição tem a necessidade de integrar na melhor forma 
possível as disciplinas. Apesar dessa necessidade, a realidade no Brasil, em 
todos os níveis, é a convivência cotidiana com uma organização de ensino 
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fragmentada e desarticulada, em que os currículos são constituídos por 
compartimentos incomunicáveis, que produzem uma formação humana e 
profissional insuficiente para o enfrentamento das práticas sociais que exigem 
formação mais crítica e competente (Pires, 1998). Segundo Pires (1998) a 
interdisciplinaridade pode ser tomada como uma possibilidade de quebrar a 
rigidez dos compartimentos em que se encontram isoladas as disciplinas dos 
currículos escolares. O curso de Nutrição da Faculdade São Lucas em Porto 
Velho- RO vem ao longo dos 11 anos de existência buscando adequações no 
sentido de melhorar continuamente a qualidade dos profissionais por ela 
formados, para que os nutricionistas tenham clareza com relação às 
habilidades e competências do profissional da nutrição e a capacidade de 
entender com transparência o perfil do acadêmico e profissional. Pioneiro no 
Estado de Rondônia foi responsável pela inserção do profissional no mercado 
de trabalho do Estado e Estados vizinhos. Tem como grande desafio construir 
ao longo dos anos um curso que atenda em plenitude as DCNs, em uma região 
com escassez de profissionais, em especial com experiência na docência e 
com titulação. Baseado nisto, este trabalho teve como objetivo apresentar a 
reestruturação da matriz curricular do curso de Nutrição da Faculdade São 
Lucas (Porto Velho-RO), baseado na prática da interdisciplinaridade. Método: 
Trata-se de um estudo aplicado, qualitativo de pesquisa documental, realizado 
no período de julho a dezembro de 2011. Foi baseada nos seguintes 
documentos: 03 Atas das reuniões do Núcleo docente Estruturante (NDE), 01 
Ata de reuniões de colegiado do curso, Projeto Político Pedagógico do Curso 
de Nutrição da Faculdade São Lucas, bem como e-mails trocados entre os 
professores do referido curso, durante o ano de 2009. O método utilizado para 
a análise dos referidos documentos foi o de leitura e re-leitura seguida de 
seleção do conteúdo de interesse e do agrupamento por similaridade, isto é, 
buscou-se em cada um dos documentos o que se mostrava evidente com 
relação a construção da prática interdisciplinar. Todos os documentos 
utilizados foram cedidos pela coordenação do curso de nutrição da Faculdade 
São Lucas e o trabalho contou com a participação direta da coordenadora do 
curso. Resultados e Discussão: A matriz curricular original do curso de 
Nutrição da Faculdade São Lucas, elaborada no ano de 2002, apresentava a 
estrutura de disciplinas convencional para os cursos de Nutrição. As disciplinas 
trabalhavam os conteúdos de modo fragmentado, distribuídas na matriz 
curricular de forma a dificultar a interdisciplinaridade. Para a reestruturação da 
matriz curricular foram realizadas diversas reuniões com o NDE. No primeiro 
momento, houve a avaliação das questões e dos relatórios do ENADE, para 
amadurecimento e tomada de consciência dos pontos falhos no curso refletido 
por estes instrumentos. As reuniões foram sistematizadas a princípio uma vez 
na semana com duas horas de duração. A seguir, os professores reunidos por 
áreas fizeram um levantamento dos conteúdos ministrados em cada disciplina 
quando foi possível observar a repetição de alguns conteúdos e ausência de 
outros. Iniciando ainda, o trabalho de relacionar habilidades e competências 
necessárias para cada área de atuação do profissional nutricionista de forma 
ainda muito modesta em função da imaturidade do corpo docente nesta prática. 
Novamente reunidos, os professores construíram as bases para elaboração da 
nova estrutura da matriz curricular. A nova distribuição dos conteúdos fez a 
unificação de conteúdos de várias disciplinas constantes na matriz curricular 
anterior, sendo redistribuídos em disciplinas maiores, alocados na matriz 
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curricular por afinidade. Cada período do curso foi nomeado com um tema que 
norteou o foco do período sendo que nos primeiros períodos são trabalhadas 
as habilidades e competências básicas para as três áreas da nutrição, no meio 
do curso, um período focando para cada uma das grandes áreas e no final a 
conexão entre estas áreas, culminando com os estágios. Segundo Gattás e 
Furegato, 2006, a interdisciplinaridade pode ser entendida como qualquer 
forma de combinação entre duas ou mais disciplinas objetivando-se a 
compreensão de um objeto a partir da confluência de pontos de vista diferentes 
cujo objetivo final seria a elaboração de síntese relativa ao objeto comum; 
implica alguma reorganização do processo ensino/aprendizagem e supõe 
trabalho contínuo de cooperação entre os professores envolvidos. Para 
promover ainda mais a interdisciplinaridade, em cada período foram criados as 
disciplinas de “Atividades práticas integradas e monitoradas”. Estas disciplinas, 
essencialmente integradoras que têm como objetivo aproximar o aluno da 
prática profissional e vivenciar os conteúdos estudados nas disciplinas do 
período de forma interdisciplinar. São propostas atividades que são definidas 
antes do início do semestre pelo grupo de professores do período, conduzidas 
pelo professor da disciplina de “Atividades práticas integradas e monitoradas” 
contando a participação dos demais professores em todos os momentos do 
processo. As atividades propostas são apresentadas utilizando a técnica da 
problematização que propicia o olhar crítico, reflexivo do aluno e favorece o 
exercício para a formação de um profissional autônomo e proativo. As 
atividades vão sendo executadas em cada uma das disciplinas do período de 
forma que o aluno perceba a necessidade da integração de todos os conteúdos 
para atingir o objetivo final da atividade. A experiência vivenciada é relatada em 
formato de resumo expandido e apresentada para uma banca avaliadora em 
formato de banner. Desta forma, busca-se por atender ao preconizado por 
Luck, 2001, quando afirma que não é intenção da interdisciplinaridade 
desvalorizar as disciplinas, mas sim desenvolvê-las o suficiente para 
articularem-se com as outras, formando um círculo do conhecimento em busca 
do conhecimento, pois as disciplinas fornecem informações, elementos, ideias 
para esta construção e, sendo o conhecimento um fenômeno inacabado, 
impossível de abranger totalmente, a interdisciplinaridade constitui-se em um 
processo contínuo e interminável. Quando o indivíduo lançar-se ao universo 
interdisciplinar, vai enfrentar os obstáculos e os hábitos de pensar de modo 
fragmentado e simples, durante a busca constante por uma visão global da 
realidade. Apesar das dificuldades, os frutos já estão sendo colhidos, com a 
chegada aos estágios supervisionados de alunos mais reflexivos, mais críticos 
e autônomos na condução de suas atividades. Conclusão: Esta nova proposta 
de matriz curricular apesar de entendida como a melhor proposta é cercada de 
conflitos e reflexões. Apresenta a necessidade de um acompanhamento muito 
próximo por parte da coordenação do curso e capacitação constante dos 
professores. 
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