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PREFÁCIO 

 

Esta 2ª Coletânea representa a síntese dos trabalhos científicos, desenvolvidos 
pelo corpo docente e discente da Faculdade São Lucas, nas áreas de Saúde e Ciências 
Biológicas, apresentados em congressos, seminários, eventos científicos e publicados 
em periódicos nacionais e internacionais, relacionados ao período de 2011 a 2014. 

Nessa segunda coletânea, observou-se que do total de 151 trabalhos que foram 
apresentados em eventos científicos e/ou publicados em periódicos nesse período 
pelos três cursos que aqui contribuíram para essa coletânea, houve uma média de 37 
trabalhos/ano. O curso de Ciências Biológicas (54 trabalhos) apresentou diferentes 
trabalhos nas áreas de ensino e educação em Biologia, epidemiologia de bactérias e 
leishmaniose, bioatividade de extratos vegetais, dentre outras temáticas relacionadas 
a área. O curso de Fonoaudiologia (45 trabalhos) relacionados aos estudos auditivos 
em populações de recém-nascidos, crianças com hipotireoidismo e síndrome de Down, 
gestantes com malária, mulheres em aleitamento materno em penitenciárias, alunos 
de ensino fundamental, idosos com hipertensão e estudos de pressão sonora, dentre 
outros. E no curso de Nutrição (52 trabalhos) observamos estudos relacionados ao 
rendimento de feijões comerciais, condições higiênico-sanitárias de Unidades 
Alimentares, avaliações corporais de adolescentes, servidores de hospitais, pacientes 
com infecção assintomática de malária e doenças transmissíveis, pesquisas básicas de 
microbiologia, quimioterapia alternativa de leishmaniose, fitoterápicos em pacientes 
com diabetes, bioquímica de toxinas animais e suas aplicações na biomedicina, dentre 
outras temáticas relevantes. 

Agradecemos a colaboração de todos, parabenizamos pelas conquistas e acima 
de tudo pelas iniciativas de divulgação das pesquisas científicas desenvolvidas pelos 
docentes e discentes da Faculdade São Lucas com o apoio de todas as instituições 
colaboradoras. 

  
Organizadores 
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AVALIAÇÃO DA BIOATIVIDADE DO EXTRATO ETANÓLICO E 
TRITERPENO LUPANO OBTIDOS DE COMBRETUM LEPROSUM CONTRA 
MICRORGANISMOS 

Autores: LIMA, E. R.; MOREIRA, L.S.; FACUNDO, V. A.; SILVA-JARDIM, 
I.; TELES, C.B.G.  

Resumo: Avaliou-se a atividade antimicrobiana, antileishmanicida e 
candidacida do extrato etanólico (EEFr) e triterpeno lupano obtidos dos frutos 
de Combretum leprosum. Para avaliar a atividade antimicrobiana foi realizado o 
teste de difusão em ágar, com 6 diferentes microrganismos. Para avaliação 
antileishmania contra promastigotas L. amazonensis foi realizada contagem 
durante 5 dias de cultura em câmara de neubauer sob microscópio óptico. Os 
testes de difusão em Disco não obtiveram formação de halo para P. aeruginosa 
e C. albicans; halo inferior ou igual ao diluente (Etanol, 95%) para P. mirabilis, 
K. pneumoniae; e halo superior ao diluente para S. aureus e E. coli. Estes 
dados significam que em tese o EEFr e triterpeno lupano fornecem 
parcialmente ou não uma ação antibactericida. Os resultados quanto à inibição 
de crescimento do parasita demonstraram que o EEFr apresentou efeito 
inibitório dose dependente atingindo inibição total do crescimento do parasita 
na concentração de 100 µg /ml e o triterpeno é um potente inibidor 
apresentando um IC80 de 5µg/mL. 

Palavras Chave: Combretum leprosum. Atividade antibactericida. Atividade 
antileishmania. Microorganismos. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Revista: Saber Científico, 3 (1): 53 - 69, 
jul./dez.,2011.ISSN: 1982-792 

 

GENÉTICA DO COMPORTAMENTO E O CONTRASTE AO PARADIGMA DA 
SOCIOBIOLOGIA 

Autores: FEITOSA, I. B.; SANTANA, P. M.; TELES, C.B.G. 

Resumo: A genética comportamental é uma das crescentes áreas da biologia 
que tem causado impacto, mudanças sociais e uma nova ótica no 
entendimento de diversos comportamentos. Outra área da biologia que vem 
tratando do comportamento dos indivíduos que vivem em sociedade com a 
primazia genética como o parâmetro evolutivo decisivo para o comportamento 
é a Sociobiologia. O objetivo deste artigo foi abordar a idéias e propostas, bem 
como evidenciar as diferenças entre Sociobiologia e Genética do 
Comportamento. Para abordagem deste tema foram realizadas buscas de 
artigos em bases eletrônicas, livros, e revistas científicas. Os principais 
comportamentos em destaque neste estudo foram os relacionados ao 
alcoolismo, fidelidade conjugal, homossexualismo e suicídio. A importância da 
abordagem deste tema é devido às semelhanças nos estudos 
comportamentais por essas áreas, porém elas são distintas ao justificar certas 
ações, sendo uma temática polêmica e confusa. 
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Palavras Chave: Genética. Evolução. Comportamento humano 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Revista: Saber Científico, 3 (1): 112 - 131, 
jul./dez.,2011.ISSN ou ISBN: 1982-792. 

 

ACTIVITY OF THE LUPANE ISOLATED FROM COMBRETUM LEPROSUM 
AGAINST LEISHMANIA AMAZONENIS PROMASTIGOTES 

Autores: TELES, C.B.G.; MOREIRA, L.S.; SILVA, ALEXANDRE A.; 
FACUNDO, V. A.; ZULIANI, J. P.; STÁBELI, R. G.; SILVA-JARDIM, I. 

Resumo: O presente trabalho descreve a atividade do extrato etanólico (EE) 
dos frutos de Combretum leprosum, do triterpeno 3b, 6b, 16b-triidroxilup-
20(29)-eno (1) e seus derivados sintéticos (1a-1d), sobre promastigotas de 
Leishmania amazonensis. O EE apresentou atividade leishmanicida e o valor 
de IC50 foi de 24,8 mg mL-1. Já o triterpeno 3b, 6b, 16b-trihidroxilup-20(29)-
eno (1), na concentração de 5,0 mg mL-1, apresentou uma potente ação 
inibitória sobre a proliferação das promastigotas (IC50 = 3,3 mg mL-1). Entre os 
derivados sintéticos, apenas 1b e 1d apresentaram atividade contra as 
promastigotas (IC50 = 3,48 mg mL-1 e 5,8 mg mL-1, respectivamente). Por 
outro lado, o derivado sintético 1a não apresentou atividade sobre as 
promastigotas de L. amazonensis. O EE, (1) e os derivados sintéticos 1a-1d 
não apresentaram efeito citotóxico sobre macrófagos peritoneais de 
camundongos. Estes resultados fornecem evidencias de que o extrato 
etanólico e o lupano isolado de C. leprosum possui atividade contra 
promastigotas de L. amazonensis, podendo ser utilizados como ferramentas no 
estudo de novas drogas leishmanicidas. 

Palavras Chave: promastigotas, Leishmania amazonensis, Combretum 
leprosum, triterpeno, derivados sintéticos 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Journal of the Brazilian Chemical Society 
(Impresso), Vol. 22, No. 5:936-942, 2011. ISSN ou ISBN: 0103 - 5053 

 

A IMPORTÂNCIA DO REFORÇO ESCOLAR NAS SÉRIES INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL  

Autores: LIMA, R. A.; OLIVEIRA, C. L. L. G.; SILVA, A. G. 

Resumo: A escola municipal João Afro Viera encontra-se localizada na 
comunidade Vila Princesa em Porto Velho-RO, onde atualmente se encontra o 
lixão municipal. Por causa da intensa jornada de trabalho que os catadores de 
materiais recicláveis realizam nas atividades diárias da catação, a educação 
básica de seus filhos não é priorizada, uma vez que a educação é considerada 
um dos pontos mais importantes para o desenvolvimento de uma nação. Diante 
disso, este trabalho teve como objetivo mostrar a importância do reforço 
escolar nas séries iniciais do ensino fundamental em uma escola pública em 

http://lattes.cnpq.br/9479420856670926
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Porto Velho. As aulas de reforço escolar eram realizadas semanalmente 
(terças e quintas-feiras) por um grupo de acadêmicos de biologia de uma 
faculdade privada do município para 34 alunos. Os mesmos se organizavam 
em duplas e as aulas de reforço escolar abrangiam conteúdos da disciplina de 
matemática, geografia, português, história e ciências. Os resultados foram 
coletados após um ano de execução do projeto por meio de questionários 
estruturados com perguntas abertas e fechadas com os professores e com os 
alunos. Os dados foram tabulados em planilha EXCEL 2003. Observou-se que 
os alunos da escola tiveram um grande rendimento nas disciplinas que 
possuíam dificuldades, tendo diminuído os déficits na aprendizagem de leitura, 
cálculo e escrita. Tantos os professores e alunos que participaram deste 
reforço escolar consideraram que este é de grande importância, pois estimula o 
aprendizado dos alunos, onde os mesmos possam aprender com diferentes 
meios e recursos de ensino. 

Palavras Chave: Leitura; Escrita; Cálculos; Déficits. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO – SEMANA 
EDUCA, ISSN CD-Rom: 2238-1791 | ISSN On-line: 2179-8389, Data da 
Publicação:  Dezembro de 2011. 

 

O MODELO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS: MORFOLOGIA 
EXTERNA DA FLOR 

Autores: LIMA, R. A.; OLIVEIRA, C. L. L. G. 

Resumo: A utilização de modelos didáticos pode auxiliar na aprendizagem, 
uma vez que estimulam o aluno a resolver problemas de abstração que a 
leitura muitas das vezes exige do livro didático não atende. Sendo assim, o 
processo de confeccionar modelos a baixo custo como ferramentas didáticas 
para o ensino de Ciências torna-se interessante uma vez que possibilita a 
alunos de diversas classes sociais aprenderem de forma mais interessante o 
conteúdo. Com isso, o presente trabalho teve como objetivo confeccionar um 
modelo tridimensional de uma flor com massa de biscuit de forma a facilitar o 
entendimento das peças florais das flores. O público alvo foi 36 alunos do 
sétimo ano do ensino fundamental de uma escola privada em Porto Velho-RO. 
No primeiro dia foi mostrado uma figura da flor e explicando as partes 
constituintes. No segundo dia foi mostrado um desenho de flor e pedido para 
apontarem e descreverem as partes constituintes. No terceiro dia foi 
apresentado o modelo feito com massa de biscuit e explicado cada parte 
constituinte da flor. No quarto e último dia foi apresentado novamente a figura 
da flor e pedido para apontarem as partes constituintes. Como resultado, 
verificou-se que antes de mostrar o modelo, apenas 15,1% das crianças 
acertaram 100% das partes constituintes da flor e 13,2% não acertaram 
nenhuma estrutural floral. Após a apresentação do modelo, 39,6% dos alunos 
acertaram 100% as partes florais. Além disso, verificou-se que houve um 
aumento de mais de 100% no número de alunos que fixaram as estruturas 
florais. Estes resultados reforçam que o uso de modelos tridimensionais é 
importante para o ensino-aprendizagem dos alunos. 
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Palavras Chave: Angiospermas; Ensino Fundamental; Práticas educativas. 

Local de Publicação: II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO – SEMANA EDUCA, 
ISSN CD-Rom: 2238-1791 | ISSN On-line: 2179-8389. Data da Publicação:  
Dezembro de 2011. 

 

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF AMERICAN CUTANEOUS 
LEISHMANIASIS AND PHLEBOTOMINE SANDFLY POPULATION IN THE 
MUNICIPALITY OF MONTE NEGRO, STATE OF RONDÔNIA, BRAZIL 

Autores: TELES, C.B.G.; BASANO, S.A.; ZAGONEL-OLIVEIRA, M.; CAMPOS, 
J.J.; OLIVEIRA, A. F.J.; FREITAS, R.A.; MEDEIROS, J.F.; PESSOA, F.A.; 
BARRAL, A.M.P.; CAMARGO, L.M.A.  

Resumo: This work was carried out on the purpose of identifying the species of 
phlebotomine sandflies in the municipality of Monte Negro, state of Rondonia, 
Brazil, that may have been transmitting the American cutaneous leishmaniasis 
(ACL), and concisely describe epidemiological aspects of disease. Methods: 
The epidemiologic and socioeconomical indicators were obtained from 
government institutions and the local Municipal Secretary of Health. 
Phlebotomine sandflies were captured using CDC light traps between July 2006 
to July 2008. The total of 1,240 of female sandflies were examined by PCR 
method directed to k-DNA. Results: There has been a significant decrease in 
the incidence of ACL of about 50% over the last ten years in the municipality. A 
total of 1,935 specimens of 53 sandfly species were captured, three of the 
genus Brumptomyia genus and 50 of the genus Lutzomyia. The predominant 
species was Lutzomyia acanthopharynx, Lutzomyia whitmani, Lutzomyia 
geniculata and Lutzomyia davisi. None were positive for Leishmania sp. 
Conclusions: Four sandflies species were found in the State of Rondonia for the 
first time: Brumptomyia brumpti, Lutzomyia tarapacaensis, Lutzomyia melloi and 
Lutzomyia lenti. The presence of Lutzomyia longipalpis, was also captured. 
Socioeconomical improvement of Brazilian economy and the increase of 
environmental surveillance in the last 15 years collaborated in the decrease of 
people exposed to vectors, reducing the incidence of ACL. 

Palavras Chave: Phlebotomine Sandflies. Epidemiology. Leishmaniasis. 
Amazon. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical 46(1): Jan-Feb, 2013. ISSN ou ISBN: 0037-8682. 

 

A IMPORTÂNCIA DO JOGO DIDÁTICO NA APRENDIZAGEM ENFOCANDO 
O SISTEMA DIGESTÓRIO 

Autores: AFONSO, A. P.; CUNHA, V.; LIMA, R. A. 
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Resumo: A falta de motivação é a principal causa do desinteresse dos alunos, 
quase sempre acarretada pela metodologia utilizada pelo professor ao repassar 
os conteúdos. Para despertar o interesse do aluno para a aprendizagem é 
necessário o uso de uma linguagem atraente, capaz de aproximá-lo o máximo 
possível da realidade, transformando os conteúdos em vivência. Diante disso, o 
objetivo deste trabalho foi aplicar um jogo didático intitulado “DICA IMAGEM” 
para 25 alunos no 9º ano do ensino fundamental com faixa etária de 13 a 15 
anos em uma escola pública no município de Porto Velho-RO. Por meio de 
atividades lúdicas, as estagiárias puderam elaborar conceitos sobre o sistema 
digestório e suas funções, tipos de digestões nos animais e algumas 
curiosidades sobre o sistema, reforçando desta maneira os conteúdos, além 
disso, promover a sociabilidade entre os alunos, trabalhando a criatividade, o 
espírito de competição e a cooperação. O jogo didático consistiu em distribuir 
de forma aleatória várias imagens de órgãos pertencentes ao sistema 
digestório e imagens de outros órgãos vitais de outros sistemas do corpo 
humano. Paralelamente a isto, os alunos foram divididos em dois grupos, A e 
B, sendo que cada grupo escolhia um representante, sendo que este recebia 
dicas pronunciadas pelas estagiárias e pelo professor da disciplina de Ciências 
Naturais da escola, na qual, eram responsáveis em avaliar se a imagem estava 
certa ou errada referente à dica fornecida. Cada grupo tinha em média um 
minuto para pegar a imagem referente à dica dada, e entregá-la as 
responsáveis pelo jogo didático. Os demais alunos dos seus respectivos 
grupos podiam ajudar os seus representantes auxiliando na imagem correta. 
Foram dadas cinco dicas para cada representante, totalizando 10 dicas. Como 
resultado, obteve-se uma maior compreensão do sistema digestório por parte 
dos alunos, despertando o interesse e a participação na explanação do tema 
por meio de perguntas e curiosidades. Além disso, observou-se uma maior 
interação na aplicação do jogo didático, sendo que o grupo A foi o ganhador 
acertando quatro imagens e errando uma. Porém, o grupo B acertou três e 
erraram duas imagens. Confirma-se assim, que o ensino-aprendizagem dentro 
de uma sala de aula, deve ser utilizado por métodos criativos e dinâmicos 
centralizados nas ações dos alunos, fazendo-se com que as práticas 
pedagógicas devam ser de qualidade e eficiência. Portanto, é importante que o 
professor busque sempre novas ferramentas de ensino, como opção 
diferenciada, que pode ser utilizada como reforço de conteúdos previamente 
desenvolvidos. Por meio deste trabalho, foi possível entender a importância da 
utilização dos jogos didáticos no processo educativo, como instrumento 
facilitador da integração, da sociabilidade, do despertar lúdico, da brincadeira e 
principalmente do aprendizado, enfocando a necessidade de alguns cuidados 
que devem ser tomados ao levarmos um jogo didático Local de em sala de aula 
e ressaltando a importância da colocação de regras e pontuações  

Palavras Chave: Motivação. Ferramenta de Ensino. Ciências Naturais. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO – SEMANA 
EDUCA.ISSN CD-Rom: 2238-1791 | ISSN On-line: 2179-8389. Data da 
Publicação: Outubro de 2012. 
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A IMPORTÂNCIA DO SARAU NA FORMAÇÃO EDUCACIONAL EM 
CIÊNCIAS NATURAIS  

Autores: AFONSO, A. P.; LIMA, R. A. 

Resumo: O Sarau é um evento cultural onde os alunos se encontram para se 
expressarem ou se manifestarem artisticamente, podendo envolver a dança, 
poesia, teatro, música, pintura, etc. Muito comum no século XIX, os saraus vêm 
sendo resgatados e reinventados pelas escolas, universidade e faculdades, 
como uma maneira de fortalecer e incentivar a identidade da comunidade 
educacional, promovendo a integração de alunos de forma descontraída, 
criativa e mais envolvente. Como requisito avaliativo da disciplina de Estágio 
Supervisionado em Ciências Naturais II do Curso de Ciências Biológicas da 
Faculdade São Lucas, este trabalho teve como objetivo apresentar um teatro 
para alunos do ensino fundamental (6º ano, com faixa etária de 11 a 13 anos) 
com ênfase nos temas: “Terra e Universo”, “Vida e Ambiente” e “Ser humano e 
Saúde”. O presente trabalho foi realizado em duas etapas. Sendo a primeira, 
apresentada para os acadêmicos e docentes do Curso de Ciências Biológicas 
da respectiva instituição de ensino. Enquanto que na segunda etapa, foi 
apresentada para alunos do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental e Médio Brasília. Tanto na 1ª e 2ª etapas, o sarau teve início com 
sua pré-organização, dividindo-se os acadêmicos do 6º período em três 
grupos. Estes desenvolveram suas encenações acerca dos temas escolhidos 
por cada grupo. O primeiro grupo ficou com tema Terra e Universo, na qual os 
integrantes despertaram para a importância da preservação do nosso planeta. 
O segundo grupo, com o tema Vida e Ambiente, enfatizaram a Conscientização 
da Preservação ao Meio Ambiente e o terceiro e último grupo, com o tema Ser 
Humano e Saúde, enfocando os cuidados e prevenções contra a dengue e sua 
importância da solidariedade para as pessoas. Os grupos tiveram 49 dias para 
o planejamento e organização de toda a produção, como elaborações dos 
roteiros, dias de ensaios, confecções dos cenários, confecções dos figurinos e 
para esclarecimentos de dúvidas. Como resultado, obteve-se uma maior 
interação e participação dos acadêmicos do 6º período de Ciências Biológicas 
para com a disciplina de Estágio Supervisionado em Ciências Naturais II, 
despertando nos acadêmicos uma ansiedade e curiosidade para as suas 
performances acima de um palco, cuja qual, agradou a todos. Por meio deste, 
confirma-se a importância do Sarau na vida dos acadêmicos não só de 
Ciências Biológicas, mas também em outros cursos e outras disciplinas, no 
princípio da interdisciplinaridade. O desafio de despertar nos alunos do ensino 
fundamental o conhecimento de Ciências Naturais por meio de uma linguagem 
cultural, sendo dinâmico e criativo, melhorando o ensino-aprendizagem dos 
temas abordados, foi alcançado. Conclui-se que, um sarau possibilita a 
reflexão não somente da importância valorativa da cultura em todos os seus 
aspectos, mas, principalmente, na reflexão, de se trabalhar com todas as redes 
educacionais usando a expressão e seus conhecimentos adquiridos dentro da 
sala de aula ou por meio de experiências próprias. Sendo de extrema 
relevância, a liberdade de pensamento de todos aqueles envolvidos na 
realização deste, servindo de inspiração e motivação para muitos estudantes e 
até mesmo docentes, que se encontra em situações de desânimo e cansaço 
com suas profissões. 
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DADOS DE PUBLICAÇÃO: III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO – SEMANA 
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APLICAÇÃO DE UM JOGO PEDAGÓGICO COMO ESTRATÉGIA NO 
ENSINO DE MORFOLOGIA VEGETAL 

Autores: BRAGA, A. G. S.; LIMA, R. A. 

Resumo: Para que a Botânica seja estimulante para os alunos do ensino 
fundamental, é necessário que o professor utilize metodologias que tornem as 
aulas interessantes e significativas. Com a utilização de jogos didáticos em sala 
de aula tem sido apontado como uma alternativa metodológica para a 
aprendizagem eficiente. Com isso, este trabalho teve como objetivo inserir 
jogos didáticos como estratégia no ensino de botânica, destacando a 
morfologia vegetal, com finalidade de integrar a teoria e a prática. O trabalho foi 
realizado com 20 alunos do 7º ano, do Ensino Fundamental de uma escola 
particular no município de Porto Velho, Rondônia. Foram trabalhadas três 
modalidades de jogos: “Quiz”, “caça ao erro” e “dominó”. A efetividade dos 
jogos foi avaliada pela aplicação de testes sobre o conteúdo de morfologia 
vegetal antes e após o desenvolvimento da atividade. Observou-se que 36% 
dos alunos relataram dúvidas e dificuldades para responder o primeiro teste. 
Na avaliação feita após a aplicação dos jogos didáticos, observou-se que 
alguns alunos cometeram erros, porém em menor quantidade, e com menor 
nível de gravidade. Somente quatro alunos ficaram com a nota entre 50 e 75% 
do valor da nota e o restante da turma obteve notas maiores. Verificou-se que o 
uso de jogos como estratégia de ensino-aprendizagem possibilitou a 
socialização, desenvolveu o raciocínio e proporcionou novas expectativas de 
aprendizagem aos alunos. A partir da aplicação do jogo, os alunos puderam 
assimilar a dificuldade mostrada na abordagem da temática de modo que 
ressaltou uma melhor compreensão e consequentemente culminou um senso 
crítico por parte dos alunos para a problemática levantava no assunto 
abordado. Os objetos que foram projetados além de oferecerem possibilidades 
de interpretação e permitirem a participação ativa de professores e estudantes 
no seu uso têm por fio condutor múltiplos recursos de interatividade. 
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Autores: VIVEIROS, C.; LIMA, R. A.  

Resumo: A prática de ensino, aqui compreendida como disciplina dos cursos 
de formação de professores, tem colocado ao professor o desafio de construir 
um projeto de educação no qual teoria e prática formem uma unidade. A 
discussão sobre a educação como práxis humana remete-nos, com frequência, 
a uma concepção sociológica básica: à noção de trabalho em direção à 
construção do reino da liberdade. Compreendemos a prática docente como 
trabalho humano e por isso, construída por sujeitos inseridos em um espaço 
histórica e socialmente localizado. Nesta perspectiva, torna-se essencial 
compreender o trabalho como uma dimensão fundamental na vida humana, 
capaz de transformar qualitativamente o meio tanto em seus aspectos objetivos 
como subjetivos. Com isso, o objetivo deste trabalho foi relatar as atividades 
desenvolvidas durante a prática de ensino no curso de Ciências Biológicas da 
Faculdade São Lucas para uma ação voltada professor-aluno. A disciplina 
Prática de Ensino em Ciências Biológicas foi ministrada no 2º semestre de 
2012 aos alunos do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências 
Biológicas. Utilizaram-se como procedimentos metodológicos as aulas do tipo 
expositivas com apoio de recursos multimídia, data show, vídeos educativos e 
a realização de apresentações/debates sobre as técnicas que poderão ser 
utilizadas em nos estágios supervisionados em sala de aula no âmbito de 
Ciências e Biologia. As técnicas abordadas incluíam em: Criar altas 
expectativas acadêmicas; Planejar para garantir um bom desempenho 
acadêmico; Estruturar e dar aulas; Motivar os alunos nas suas aulas; Criar uma 
forte cultura escolar; Estabelecer e manter altas expectativas de 
comportamento; Construir valores e autoconfiança; Melhorar seu ritmo: 
técnicas adicionais para criar um ritmo positivo em sala de aula. Durante todas 
as atividades fez-se um registro documental, relatos, experiências e vivências. 
Ao final da disciplina, foi elaborado um relatório servindo como ferramenta de 
suporte no ensino. Notou-se que as atividades desenvolvidas durante a prática 
de ensino fornecem uma ideia geral a respeito da necessidade real e inovadora 
de ensinar. Para buscar algumas percepções novas que nos auxiliem nessa 
questão, buscou-se caracterizar as necessidades dos alunos frente aos 
conhecimentos básicos e específicos, caracterizando como os alunos têm 
resolvido (ou não) o problema do acesso a vias de comunicação capazes de 
prover algum nível de conteúdo sobre os assuntos discutidos em sala de aula. 
Além disso, pode-se analisar a didática do ensino, a compreensão dos alunos e 
quais seriam as dificuldades que podem ser enfrentadas pelos professores e 
alunos no processo de ensino durante os estágios supervisionados, a profissão 
docente e a resposta do aluno frente ao conhecimento. Portanto, o professor 
deve usar tudo que estiver ao seu alcance para propiciar ao aluno um 
aprendizado completo, para assim, garantir ao educando condições de 
conhecer e experimentar toda tecnologia para o beneficio de sua educação e 
crescimento.  
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CONTRIBUIÇÕES DE UM JOGO DIDÁTICO PARA O PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE PORTO 
VELHO-RO 

Autores: VIVEIROS, C.; MARQUES, F. A.; LIMA, R. A. 

Resumo: A disciplina de Prática de Investigação em Ensino-Aprendizagem em 
Ciências Biológicas proporciona ao acadêmico a compreensão e 
desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para o exercício da 
docência em instituições de educação pública e privada do ensino fundamental 
e médio, a partir da apropriação e compreensão de referências teóricas 
pertinentes ao desenvolvimento de práticas de ensino eficientes e eficazes. 
Além de identificar os aspectos que determinam uma prática pedagógica de 
qualidade, desenvolvendo uma prática de ensino centrada na ação do aluno 
com base em um conjunto sistematizado de experiências e vivências 
pedagógicas situando os modelos e práticas docentes no ensino de Ciências 
Biológicas. Diante isso, objetivou-se aplicar um jogo didático em uma escola 
pública no município de Porto Velho-RO. Desenvolvido no 2º ano do Ensino 
Fundamental, englobou o assunto: “Reino Animal”, na qual, os alunos foram 
divididos em dois grupos para o desenvolvimento do jogo didático, este 
composto de duas etapas. Na primeira etapa, os alunos tinham que descobrir e 
acertar as características de um determinado animal que as estagiárias 
estavam abordando. Enquanto que na segunda etapa, cada grupo recebia um 
desenho de um determinado animal, na qual tinham que colorir e dizer as 
características gerais de cada animal do desenho. Para cada etapa 
mencionada, havia um quantitativo de acerto para o grupo que acertava e 
errava e vice-versa. O grupo que mais pontuasse vencia o jogo didático. Com a 
aplicação do jogo didático, notou-se a importância de um ensino não somente 
baseado em teoria, mas em prática. Pois, a chave do sucesso estar na 
utilização de ferramentas como técnicas e estratégias que possibilite atingir 
êxito no ensino-aprendizagem. Durante o jogo didático, observou-se grande 
participação e entusiasmo por parte dos alunos, principalmente por ser uma 
maneira dinâmica de compreender e/ou fixarem os assuntos já estudados. 
Portanto, os jogos educativos são bons auxiliares no processo de ensino-
aprendizagem, se for trabalhado de forma correta e objetiva, e não apenas 
para diversão. A aula tem que ter sentido para o aluno, fazer relação com seu 
dia a dia, apresentar fatos concretos, observáveis e mensuráveis. 
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Resumo: O presente trabalho vem apresentar as atividades que aqui serão 
relatadas com pontos críticos da acadêmica em seu documento, onde serão 
relatadas as atividades tanto da primeira quanto da segunda etapa do 
semestre, com base nas propostas desenvolvidas em sala de aula, 
apresentações de seminários e das discussões de temas atuais acerca do 
profissional em Ciências Biológicas. Este documento tende a ser desenvolvido 
conforme as apresentações feitas em sala com a criticidade e opiniões das 
mesmas e da disciplina durante o semestre decorrido. Tendo os professores o 
mérito de avaliação das atividades. A disciplina aqui abordada é de suma 
importância para nós acadêmicos de Ciências Biológicas, pois aprendemos as 
leis, o funcionamento, ao menos em escrita do que e como deveria agir na 
realidade, das normas correspondentes à educação brasileira e que nos 
acompanha desde o primeiro período, relacionando as matérias de acordo com 
cada semestre obtidas na grade curricular, para desenvolvimento de algumas 
das atividades propostas pelos professores em sala. Dentre todos os períodos 
até aqui foram, em geral, boas, entretanto, nos últimos semestres a 
metodologia se tornou repetitiva, por sempre ficar em apresentações de temas, 
praticamente iguais de um grupo para o outro, entrega de sínteses a cada 
apresentação e criação de paródias, não que sejam ruins, ao contrário, são 
modos diferenciais, mas seria interessante em algum momento uma 
apresentação diferente, de modo que nos prepare a tomar a frente da sala de 
aula, que possamos aprender a nos posicionar, já que a disciplina é uma 
prática, acredito que deveríamos praticar mais essas colocações em sala, pois 
este é o momento, e por mais que fale de licenciatura, ela não é tão fácil de ser 
lidada quanto parece. Os professores são excelentes e como bons acadêmicos 
apenas realizaram o nosso dever com a intenção de aprendermos sempre 
claro, entretanto as repetições de algumas metodologias acabam se tornando 
desnecessárias ao longo das realizações, por mais comprometimento dos 
acadêmicos e assim gerando a falta de interesse. 
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS NATURAIS 

Autores: FAÇANHA, E. F.; CARDOSO, D. O.; LIMA, R. A.; BENARROSH, P. 
F. P. M. 

Resumo: Este trabalho visa relatar o estágio supervisionado em Ciências 
Naturais, enfocando-se a primeira etapa da licenciatura, a de observação que 
foi realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Brasília, 
localizada na cidade de Porto Velho, Rondônia, ocorrido nos períodos de 10 de 
abril a 20 de abril do ano de 2012 com supervisão dos professores de Ciências 
Naturais da escola. As observações foram realizadas nas turmas de 6º ao 9º 
ano do ensino fundamental, sendo cinco aulas observadas por cada turma, 
totalizando com 20 aulas observadas. A escola Brasília, apesar das 
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circunstâncias, de não estarem no próprio local da escola, por motivos de 
reformas, consegue se adequar muito bem ao ambiente atual, de forma que 
não traga nenhum malefício aos seus alunos matriculados na instituição. Entre 
todas as salas observadas, ressalta-se pontos positivos e negativos, levando-
se em conta desde a maneira que o professor conseguia se posicionar em sala 
ao posicionamento de disciplina dos alunos, relatado-se sempre em fichas 
referentes a cada aula observada. Pode-se observar, que infelizmente, nem 
todos os alunos são interessados em adquirir conhecimento que o professor 
propõe a passar em uma sala de aula, e que muitos destes apenas brincam, 
conversam e nem se quer valorizam a grande oportunidade que possuem 
somente em poder estar em uma escola. Percebe-se que a realidade dos 
estudantes, nos dias de hoje ainda é triste perante aqueles que lutam por uma 
melhoria, entretanto, mesmo que em minoria, ainda tem-se alunos que se 
interessam e tem valor pelo que possuem em sala de aula. Sempre nas 
observações, pensa-se: “como será a aula?!” E logo depois da observação, 
questionava-se: “nem sempre é como planejamos”. Mas claro que nada e 
nunca vão acontecer 100% de acordo com os planejamentos, apenas 
comprova-se que a sala de aula mais do que qualquer outro ambiente, é um 
planejamento que ao realizá-lo tem-se grandes surpresas, podendo estas ser 
boas ou ruins, dando a oportunidade do profissional presente mostrar suas 
qualidades diante seus alunos e aos alunos mostrarem seus ideais ao 
professor. Ambos os professores da escola, usam, ainda, o método tradicional 
de lecionar, não sabemos se as aulas são o ano inteiro dessa forma da que 
observamos, mas acredita-se que mesmo que ambos prefiram neste método, 
às vezes é bom variar, até mesmo para os alunos poderem se interessar pela 
disciplina. Para haver uma aula diferenciada, nem sempre precisa-se ir muito 
longe, pois mesmo um vídeo sobre a matéria já seria um diferencial, claro que 
também entende-se que alguns pontos como, por exemplo, a falta de alguns 
locais na atual situação da escola, entretanto, seria uma alternativa válida ao 
menos quando a escola voltar ao seu local original. 

Palavras Chave: Currículo. Observação. Escola. 
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APLICAÇÃO DE UM JOGO DIDÁTICO ENFOCANDO A HISTOLOGIA 
ANIMAL EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-
RO 

Autores: ANSELMO, J. S.; AIRES, I. C. S.; REIS, M.; LIMA, R. A. 

Resumo: A Histologia é a ciência que estuda os tecidos, bem como sua 
classificação básica. Os conteúdos de Histologia Animal abordados no ensino 
médio já fazem parte do cotidiano dos alunos que têm acesso a diversas 
informações nessa área, transmitidas de forma superficial, através dos meios 
de comunicação presentes no dia-a-dia. Quando esses conteúdos são 
trabalhados em sala de aula, os estudantes apresentam dificuldades na 
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compreensão e fixação dos mecanismos e particularidades envolvidos tanto de 
ordem evolutiva como na complexidade anatomofisiológica. Muitas vezes, o 
motivo dessas dificuldades está ligado à forma pela qual os temas são 
transmitidos, sem espaço nem tempo para que aluno realmente aprenda e 
construa seu conhecimento. Sendo assim, o jogo didático constitui-se uma 
atividade lúdica que proporciona prazer no momento da aprendizagem e, 
sendo assim, se constitui uma excelente ferramenta de auxílio nesse processo. 
Ao jogar, o aluno desenvolve o raciocínio, vivencia relações sociais de 
cooperação e competição, aprende a questionar, a corrigir e a aceitar 
correções. O presente trabalho teve como objetivo aplicar um jogo didático 
para o ensino de Histologia Animal em uma escola pública no município de 
Porto Velho-RO, objetivando tornar as aulas mais dinâmicas, estimular o 
interesse do aluno, facilitar aprendizagem e a fixação. Este jogo didático 
intitulado “BINGO DA HISTOLOGIA ANIMAL” foi trabalhado com uma turma de 
terceira série do Ensino Médio no ensino regular de uma escola pública. O 
bingo foi produzido na combinação de 35 para 20, assim, 35 perguntas foram 
escolhidas para serem as “pedras” do bingo que seriam sorteadas durante o 
jogo, e a cartela de bingo possui 20 diferentes respostas que eram marcadas 
pelos alunos conforme o sorteio. Os alunos foram divididos em três grupos 
para o desenvolvimento do jogo didático, este composto de duas etapas. Na 
primeira etapa, os alunos receberam explicação com auxílio de recursos 
multimídia a respeito do conteúdo abordado, relacionando o que seria a 
histologia, os principais tipos de tecidos e funções, bem como doenças 
causadas pela pele de forma hereditária ou pelo meio ambiente. 
Posteriormente, foi escolhido um representante de cada grupo, e esses 
receberam as instruções de como jogar. Na segunda etapa, era feito os 
sorteios das perguntas para que cada grupo relacionasse com as respostas 
recebidas, sendo que os grupos tiveram de 2 a 4 minutos para marcar a 
resposta correta. O grupo que terminasse de marcar primeiro o bingo ganhava 
100 pontos, sendo que a cada erro a penalidade seria de menos 10 pontos. 
Cada acerto equivalia a 20 pontos. O grupo que mais pontuasse vencia o jogo 
didático. Com a aplicação desse jogo didático, notou-se a importância de um 
ensino não somente baseado em teoria, mas em prática. Pois, a chave do 
sucesso estar na utilização de ferramentas como técnicas e estratégias que 
possibilite atingir êxito no ensino-aprendizagem. Durante o jogo observou-se 
grande participação e entusiasmo por parte dos alunos, principalmente por ser 
uma maneira dinâmica de compreender e/ou fixarem os assuntos já estudados. 
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Resumo: Como mediador do conhecimento, o professor tem a tarefa de 
colocar os alunos como participantes ativos do processo de ensino-
aprendizagem, fazendo com que eles comecem a refletir sobre o mundo que os 
cerca. Aproveitando essa fase de evolução, que é a passagem do aluno do 
ensino fundamental, onde é iniciado no universo da química de forma básica; 
para o ensino médio, onde a química aparece com suas particularidades de 
forma a exigir um esforço maior por parte dos alunos, é que vislumbrou-se na 
pesquisa uma maneira de discutir com os alunos o que diferencia o 
conhecimento popular do conhecimento científico, uma vez que o 
conhecimento científico disciplinar é parte tão essencial da cultura 
contemporânea que sua presença na Educação Básica e, consequentemente, 
no Ensino Médio, é indiscutível, onde pretende-se promover competências e 
habilidades que sirvam para o exercício de intervenções e julgamentos 
práticos. Com isso, este trabalho teve como objetivo avaliar a cultura da 
medicina popular dos alunos com os conceitos científicos. O trabalho foi 
desenvolvido numa turma com 30 alunos da 1ª série do ensino médio de uma 
escola particular no município de Porto Velho-RO. Primeiramente foi sugerido 
aos alunos que realizassem uma pesquisa sobre plantas medicinais seguindo 
seis tópicos para desenvolvimento do trabalho: nome científico e popular da 
planta, finalidade, maneira como deve ser consumida, existência de estudo 
científico que comprove seus benefícios, meio pelo qual o aluno teve 
conhecimento das finalidades da planta e a definição de conhecimento 
científico e popular. Os alunos tiveram a opção de fazer consultas com 
parentes e nos meios de comunicação, num prazo de duas semanas. Em 
seguida, entregaram a pesquisa escrita que foi lida e analisada pelo professor 
da disciplina para posterior discussão em sala de aula sobre o foco da 
pesquisa que é saber diferenciar o conhecimento popular do científico, 
explorando os conceitos científicos. Os resultados desse trabalho foram 
engrandecedores tanto para os alunos como para o professor, começando pela 
variedade na escolha das plantas e da definição de conhecimento científico e 
popular, gerando subsídios suficientes para uma discussão rica no âmbito da 
aprendizagem da química. A discussão aconteceu com base em palavras que 
constavam dos trabalhos e que nem sempre o significado é conhecido por 
todos, como exemplo: fitoterápicos e infusão, sendo os conceitos químicos 
estabelecidos a partir dessa discussão. Ao final, chegou-se ao esclarecimento 
e diferenciação do que é conhecimento popular (limita-se a responder um 
ponto de vista sem comprovação que garanta a sua veracidade) e o 
conhecimento científico (elucida a essência de forma sistematizada). O 
trabalho permitiu aos alunos desenvolver uma atividade que engloba a reflexão 
teórica e a discussão de conceitos, permitindo uma maior efetividade no 
processo ensino-aprendizagem, tornando-os capazes de identificar os tipos de 
conhecimento ao qual foram apresentados. 

Palavras Chave: Aprendizagem. Pesquisa. Plantas medicinais. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO – SEMANA 
EDUCA. ISSN CD-Rom: 2238-1791 | ISSN On-line: 2179-8389. Data da 
Publicação: Outubro de 2012. 

 



28 
 

A DOCÊNCIA E AS ATIVIDADES DE EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS 

Autores: LIMA, R. A. 

Resumo: O ensino de Ciências tem em seu histórico vários progressos e 
retrocessos, chegando até a concepção de hoje, na qual o ensino de Ciências 
deve problematizar e desafiar os alunos, para que possam aprender conceitos 
científicos por meio de reflexão e investigação. Para isso, tem-se como suporte 
as atividades de experimentação que, além de serem motivantes e muito 
esperadas pelos alunos, têm como função primordial auxiliar o educando a 
desenvolver uma nova maneira de ver o mundo, partindo de suas hipóteses e 
conhecimentos prévios. Com isso, este trabalho teve como objetivo abordar o 
papel do professor na estimulação da reflexão pelo discente, durante atividades 
práticas, como experimentação e demonstração, nas aulas de Ciências do 
Ensino Fundamental em duas escolas públicas no Município de Porto Velho-
RO em 2012. Para a realização da pesquisa foi utilizado, como instrumento, um 
questionário constituído de seis perguntas abertas, que buscaram compreender 
o papel de seis professores em problematizar atividades práticas para 
promover a reflexão do aluno. Mediante as respostas obtidas, foi possível 
observar que, embora o grupo de seis educadores, participantes do trabalho, 
estarem consciente de que as atividades de experimentação proporcionam 
diversas vantagens no aprendizado de Ciências, como a ampliação dos 
conhecimentos prévios e oportunidades para a reflexão, fazem pouco uso 
dessa modalidade didática. De forma sucinta, temos ao desenvolver atividades 
investigativas o professor considera o conhecimento prévio do aluno, suas 
opiniões, seus interesses e conclusões. Trabalha-se com grupos, constatando 
resultados por meio de experimentações e se caso as hipóteses iniciais não se 
comprovem, ainda há a oportunidade de aprofundar-se nos acontecimentos e 
buscar novas explicações em conjunto com o docente. Portanto, é preciso que 
os graduandos dessa área tenham em sua formação oportunidades, quer nos 
estágios ou em outras situações, como projetos de estudos, de desenvolverem 
atividades práticas, tanto experimentação como demonstração, que 
contemplem os conteúdos de Ciências Naturais. 

Palavras Chave: Ensino Fundamental. Educação Científica. Ciências Naturais. 
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APLICAÇÃO DE UM PROJETO PEDAGÓGICO EM UMA ESCOLA PÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO 

Autores: MITSUTAKE, C.; LIMA, R. A. 

Resumo: Atualmente, o indivíduo torna-se responsável pela quantidade de 
resíduos sólidos que produz, pois há necessidade de adotar condutas 
conscientes e responsáveis pelo consumo de produtos que gerem pouco lixo 
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até a participação em mobilizações que visem aprimorar processos de 
produção tendo como subsídio gerar menos quantidade de lixo ou de gerar 
resíduos que seja menos prejudicial ao meio ambiente ou transformar em 
outros materiais úteis. O modo como é feito o processo de descarte, coleta, 
tratamento e deposição final dos resíduos afeta a vida de toda a coletividade, 
sendo assim, a preocupação com a questão do lixo deve ser dever de todos. 
Assim, este trabalho teve como objetivo aplicar um projeto na área de 
educação ambiental em uma escola pública no município de Porto Velho-RO, 
promovendo a educação e conscientização do manejo sustentável dos 
resíduos sólidos na escola. 

Palavras Chave: Intervenção pedagógica. Ensino-aprendizagem. Meio 
ambiente. Biologia. 
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O ENSINO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FATOR DE 
CONSCIENTIZAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA 
ESCOLA PÚBLICA DE PORTO VELHO-RO 

Autores: MALTA, T. S.; BARROS, F. C.; CRUZ, F. B.; BASTOS, J. F. S.; 
MACÊDO, A.; LIMA, R. A. 

Resumo: Este projeto tem como objetivo a sensibilização ambiental dos alunos 
de uma escola pública no município de Porto Velho-RO para que estes possam 
estar atentos à qualidade do ambiente escolar visto que, a escola possui as 
lixeiras de coleta seletiva e mesmo assim os alunos não respeitavam ou até 
mesmo desconhecem do tema e da finalidade das lixeiras coloridas. As 
atividades foram desenvolvidas na Semana da Cidadania que teve como tema 
principal: “A educação ambiental e a coleta seletiva de lixo”. O projeto foi 
desenvolvido em três dias, sendo estes divididos em partes: I - realização de 
um teatro para os alunos do 1ª ao 6º ano do ensino fundamental; II - Divisão 
das turmas onde foram abordados temas diferenciados levando em 
consideração o nível das séries trabalhadas; III - Atividades diferenciadas onde 
os alunos puderam expressar de diversas maneiras os seus respectivos temas, 
tais atividades como redações, atividades de reciclagem, foram executadas. 
Observou-se que os alunos foram muito participativos, além de tudo estes são 
os principais divulgadores e fiscais do ambiente escolar e até mesmo do bairro 
e local que frequentam. 

Palavras Chave: Meio ambiente. Coleta Seletiva. Alunos. Intervenção. 
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A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS NO PROCESSO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS NATURAIS ENFOCANDO A 
MORFOLOGIA DA FLOR 

Autores: SILVA, A. G.; LIMA, R. A. 

Resumo: Na disciplina de Ciências Naturais a prática não deveria ser 
desvinculada da teoria, sendo importante para a construção do pensamento 
científico. Contudo, é fato que as aulas práticas são pouco difundidas, por uma 
série de fatores, apesar da sua inquestionável importância para o processo de 
ensino-aprendizagem. Assim, o presente trabalho teve como objetivo identificar 
e analisar a importância da utilidade de práticas no processo de ensino 
aprendizagem de ciências naturais, enfocando a morfologia da flor. O trabalho 
foi desenvolvido com alunos de 11 a 13 anos de idade, do sétimo ano do 
ensino fundamental em uma escola pública no município de Porto Velho-RO. 
Os alunos foram divididos em duas turmas, sendo que em uma delas 
trabalhou-se apenas o conteúdo em aula teórica e na outra também em aula 
prática. Prévia e posteriormente aos trabalhos, foi aplicado um questionário 
(sondagem) para avaliar o conhecimento dos alunos e medir a eficácia do 
processo. Verificou-se que os alunos que tiveram aulas práticas sobre a 
morfologia da flor, tiveram maior número de acertos ao responder aos 
questionários, diferentemente dos alunos que tiveram apenas a aula teórica. 
Assim, conclui-se que as aulas práticas têm um papel de suma importância no 
aprendizado das crianças em idade escolar, atraindo a curiosidade e o 
interesse das mesmas para as aulas de Ciências Naturais possibilitando uma 
aprendizagem significativa da mesma. 

Palavras Chave: Professor. Prática de ensino. Laboratório. 
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A IMPORTÂNCIA DA PARÓDIA MUSICAL NA APRENDIZAGEM 

Autores: OTTONI, A. M.; FAÇANHA, E. F.; VALENTE, I. Q.; LIMA, R. A. 

Resumo: A disciplina de Prática de Ensino e Aprendizagem em Ciências 
Biológicas oferece oportunidades, de usufruir de metodologias diferenciadas 
para melhorar o ensino de Ciências e Biologia. Este trabalho apresenta a 
importância da música no processo de ensino aprendizagem, sua aplicação e 
seus benefícios no desenvolvimento do indivíduo. A música original intitulada 
“Os avassaladores” de autoria Os Wavaianos, foi escolhida, depois de muitas 
pesquisas, por se encaixar melhor em relação ao ritmo do que se queria 
abordar. A paródia musical em si, foi escrita para poder passar de forma 
dinâmica informações básicas para os alunos sobre os fungos. Nesta, as 
acadêmicas relacionaram o tema de microbiologia enfocando estes 
microrganismos, descrevendo desde suas características gerais, bem como 
doenças causadas pelos mesmos, no sétimo ano do ensino fundamental para 
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alunos do sétimo ano com faixa etária de 12 a 15 anos em uma escola pública 
no município de Porto Velho-RO. Inicialmente, foi abordado o tema em forma 
de aula utilizando recursos didáticos multimídia instigando a participação dos 
alunos durante a aula. Posteriormente, foi distribuída a letra da paródia musical 
para os alunos abordando a origem, estruturas e habitat desses 
microrganismos. De acordo com a atividade desenvolvida em sala de aula, 
verificou-se o interesse e a participação dos alunos em aprender. Além disso, 
notou-se que a maioria dos alunos se envolveram durante a atividade, fazendo 
com que assim houvesse uma melhor compreensão do tema. O interesse com 
relação a contextualização com a vida do aluno foi muito positiva demostrando 
surpresa sobre as potencialidades que estes microrganismos podem trazer ao 
ser humano de forma benéfica, tais como: fabricação de alimentos e de 
remédios, porém oferece desvantagens, que é o caso da doença conhecida 
como micoses. Por meio deste trabalho, pode-se concluir que a utilização de 
paródias musicais melhoram o rendimento no aprendizado do aluno tornando 
uma aula diferenciada, inovadora e estimulante. 

Palavras Chave: Fungos. Ciências. Memória. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM BIOLOGIA 
EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 

Autores: MITSUTAKE, C.; LIMA, R. A. 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo relatar o estágio de regência 
no ensino médio em Biologia, no qual é requisito como componente curricular 
de prática de ensino no curso de Ciências Biológicas. A escola pública onde 
realizou o estágio de regência em Biologia se localiza no Município de Porto 
Velho-RO, atendendo alunos do ensino regular (fundamental e médio) nos 
períodos matutino e vespertino e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).  O 
estágio consistiu em lecionar em todo o ensino médio com os seguintes temas: 
1ª série - turma A e B, onde foi ministrada vídeo-aula sobre a Origem da Terra 
e do Homem, demonstrando de onde surgimos, as teorias aceitas e derrubadas 
por diversos cientistas da época; 2ª série - turma A e B, sendo a temática 
abordada foi Vírus, onde inclui desde suas características gerais, definição, 
ciclo de infecção das doenças e seus vários tipos de enfermidades acometidas 
e a 3ª série - turma A: na qual se estudou o conteúdo referente à Primeira Lei 
de Mendel, abordando questões atuais como noções básicas e cruzamentos. O 
período de estágio foi concluído com grande eficácia, onde fomos bem 
recebidos pela equipe gestora e principalmente pelos alunos que apesar de 
poucos interagirem conosco nos respeitavam muito, conseguindo assim 
cumprir o cronograma elaborado. Cabe ao professor procurar uma melhor 
forma de deixar cada aula mais interessante do que a outra, a fim de incentivar 
os alunos a não faltarem às aulas e ampliarem o seu aprendizado. Através 
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desta experiência, entendemos que o processo educativo se dá de forma 
mútua, pois o aprendizado é constante e, precisa ter domínio e segurança no 
que será ministrado e, todos envolvidos no processo professor x aluno, trocam 
suas experiências.  Além disso, o professor tem a oportunidade de interagir 
com os alunos e comparar com sua bagagem de conhecimentos científicos, 
tornando uma aula onde as experiências e conteúdos tecem uma nova forma 
de perceber o mundo em nossa volta. Ao término da regência, percebemos que 
a prática educativa e o dia-a-dia do professor muitas vezes nos revelam 
momentos bons ou até mesmo outras situações inversas que nos ensinam a 
melhorar e refletir a nossa missão como educadores. Tal estágio possibilitou 
aos acadêmicos o contato com as diferentes dimensões da formação, desde as 
concepções antes da prática, vivenciando o confronto com a realidade 
profissional nos seus vários declives, do momento em que inicia o estágio até a 
gestão pedagógica, conhecimento didático, assim como as relações existentes 
nos diferentes papéis ligados à docência. 

Palavras Chave: Prática de Ensino. Regência. Ciências Biológicas. 
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PARÓDIA MUSICAL: UM RECURSO DIDÁTICO APLICADO NO ENSINO DE 
BIOLOGIA EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-
RO 

Autores: GOMES, D. B.; MATOS, F. I. S.; NOGUEIRA, P. G.; LIMA, R. A. 

Resumo: A educação tem que surpreender, cativar e conquistar o interesse 
dos estudantes a todo o momento e através da disciplina Prática de Ensino e 
Aprendizagem em Ciências Biológicas VI cursada na Faculdade São Lucas, foi 
possível compreender a importância da prática docente no processo de ensino-
aprendizagem, conhecendo as práticas voltadas para a ação do aluno. Com 
isso, o presente trabalho teve como objetivo aplicar paródia musical em uma 
escola pública no município de Porto Velho-RO. Desenvolvido na 2ª série do 
ensino médio, com 33 alunos, a paródia foi criada com base na música de 
autoria de Lulu Santos (Como uma onda no mar), que retratou a importância da 
reciclagem de detritos que são jogados em locais públicos. No primeiro 
momento, foi abordado o tema “coleta seletiva e seus benefícios” de forma oral, 
com a utilização do quadro branco, pincel e recursos multimídia. Em seguida, a 
turma foi dividida em grupos de três alunos, onde foram distribuídas cópias das 
paródias, para participação e colaboração dos estudantes na execução da 
atividade lúdica com duração de 30 minutos. A importância de se realizar uma 
atividade lúdica em forma de paródia facilita na compreensão dos conceitos 
abordados, estimulando a criatividade e o trabalho em equipe de maneira 
divertida e dinâmica. Observou-se que os alunos demonstraram não conhecer 
sobre o tema coleta seletiva, porém tiveram facilidade em compreender o tema 
explanado com o auxílio da paródia. Os mesmos manifestaram um grande 
interesse em obter conhecimento sobre o assunto, expondo suas dúvidas e 



33 
 

opiniões. Na execução da paródia houve participação e entusiasmo de toda a 
classe, contribuindo para o sucesso e desenvolvimento da atividade. Nesse 
sentido, considera-se como uma alternativa viável e interessante a utilização de 
paródias musicais, pois esses recursos podem preencher muitas lacunas 
deixadas pelo processo de transmissão-recepção de conhecimentos, 
favorecendo a construção pelos alunos de seus próprios conhecimentos num 
trabalho de grupo. 

Palavras Chave: Técnica didática. Meio ambiente. Prática pedagógica. 
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O ENSINO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC) POR MEIO DE 
PARÓDIA MUSICAL EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PORTO VELHO-RO 

Autores: FAÇANHA, E. F.; OTTONI, A. M.; VALENTE, I. Q.; LIMA, R. A. 

Resumo: Os professores da disciplina de Biologia enfrentam hoje alguns 
desafios ao lidar com assuntos complexos dentro e fora da sala de aula, um 
deles seria o ensino da Fisiologia do Sistema Nervoso Central. Dessa forma, o 
professor precisa inovar e facilitar sua metodologia de ensino para aprimorar a 
compreensão do conteúdo para os alunos. Com isso, este trabalho teve como 
objetivo aplicar uma paródia musical abordando o tema Sistema Nervoso 
Central com os alunos do ensino médio em uma escola pública no município de 
Porto Velho-RO, como um instrumento que contribui de forma dinâmica e de 
fácil fixação para os alunos. A aplicação da paródia musical foi realizada em 
dois momentos, no qual o primeiro momento visou abordar através de aula 
expositiva o conteúdo utilizando recursos multimídia (slides/imagens), enquanto 
que no segundo momento foi apresentada e executada a paródia. De acordo 
com aplicação da paródia musical, notou-se uma maior compreensão do 
conteúdo, tornando-se uma aula interesse sendo abordado vários aspectos do 
Sistema Nervoso Central como a comparação de neurônios de animais 
vertebrados e invertebrados, lesões que podem comprometer a movimentação 
humana e a relação da percepção dos órgãos dos sentidos. A participação dos 
alunos foi muito positiva, onde demonstraram a vontade de aprender por meio 
de um método diferencial e inovador na execução da aula, despertando 
instigações sobre o assunto. Conclui-se que, a paródia musical tem função de 
semiotizar os conteúdos escolares, ou seja, mediar as relações de forma que 
os alunos se apropriem dos conteúdos. Aliás, esse deve ser o objetivo maior de 
sua utilização no processo ensino-aprendizagem. 

Palavras Chave: Metodologias. Aprendizado. Biologia. 
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JOGO ECOLÓGICO APLICADO NO ENSINO DE BIOLOGIA EM UMA 
ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO 

Autores: PAZ, E. S.; SOUZA, J. R.; LIMA, R. A. 

Resumo: A disciplina de Prática de Ensino e Aprendizagem em Ciências 
Biológicas proporciona ao acadêmico a compreensão e desenvolvimento de 
competências e habilidades essenciais para o exercício da docência em 
instituições de educação pública e privada do ensino fundamental e médio, a 
partir da apropriação e compreensão de referências teóricas pertinentes ao 
desenvolvimento de práticas de ensino eficientes e eficazes. Além de identificar 
os aspectos que determinam uma prática pedagógica de qualidade, 
desenvolvendo uma prática de ensino centrada na ação do aluno com base em 
um conjunto sistematizado de experiências e vivências pedagógicas situando 
os modelos e práticas docentes no ensino de Ciências Biológicas. Diante isso, 
objetivou-se aplicar um jogo didático em uma escola pública no município de 
Porto Velho-RO. Desenvolvido na 1ª série do Ensino Médio, englobou dois 
assuntos do tema de Ecologia: cadeia alimentar e interações ecológicas. Os 
alunos foram divididos em dois grupos para o desenvolvimento do jogo, este 
composto de duas etapas. Na primeira etapa, os alunos montaram uma cadeia 
alimentar. Para tal, foram escolhidos dois representantes de cada grupo, esses 
receberam uma caixa com peças que formavam a cadeia alimentar. A dupla 
que terminasse de montar primeiro a cadeia ganhava 50 pontos, sendo que a 
cada erro a penalidade seria de menos 10 pontos. Na segunda etapa, cada 
grupo recebia uma cruzadinha sobre interações ecológicas, composta por 10 
charadas, sendo que os grupos tiveram 10 minutos para completá-la. Cada 
acerto equivalia a 20 pontos. O grupo que mais pontuasse vencia o jogo. Com 
a aplicação do jogo, notou-se a importância de um ensino não somente 
baseado em teoria, mas em prática. Pois, a chave do sucesso estar na 
utilização de ferramentas como técnicas e estratégias que possibilite atingir 
êxito no ensino-aprendizagem. Durante o jogo observou-se grande participação 
e entusiasmo por parte dos alunos, principalmente por ser uma maneira 
dinâmica de compreender e/ou fixarem os assuntos já estudados.  

Palavras Chave: Atividade lúdica. Ensino-aprendizagem. Ecologia. 
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ESTÁGIO EM CIÊNCIAS NATURAIS: A OBSERVAÇÃO EM PRÁTICA DE 
ENSINO 

Autores: SOUZA, J. R.; PAZ, E. S.; LIMA, R. A. 

Resumo: O Estágio Supervisionado de Observação em Licenciatura é uma 
atividade de extrema importância na formação inicial do professor. Caracteriza-
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se como um momento de análise e apreensão do contexto real. Esse trabalho 
tem como objetivo relatar o estágio supervisionado em observação de Ciências 
Naturais em uma escola pública na cidade de Porto Velho-RO. O Estágio foi 
realizado em turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. As atividades de 
observação tiveram uma carga horária de 20 horas/aula, acompanhou-se 5 
aulas em cada ano, lecionadas por três professoras de Ciências Naturais. A fim 
de observar a metodologia, os recursos didáticos utilizados pelas professoras, 
a interação professor-aluno, e integração ensino-aprendizagem, fez-se 
necessário à aproximação do futuro docente, às vivências diárias do docente 
no ensino fundamental dentro de uma escola de ensino regular. Durante as 
observações pode-se ressaltar alguns pontos negativos em relação à falta de 
utilização de meio de recurso didático, além do livro e quadro branco, por 
exemplo, poderiam ter sido utilizadas em algumas aulas atlas, aula-vídeo, 
figuras, laboratório de informática, outros recursos disponíveis na escola. 
Apesar de o livro ser um grande recurso, ele não é o único. E houve algumas 
vezes que a maioria dos alunos não estava com o livro de Ciências na aula, 
tendo que elaborar a atividade proposta pela professora em dupla, levando a 
atrapalhar o rendimento, devido a conversas paralelas. E interessante é que 
apesar de acompanharmos as aulas lecionadas por três professoras não 
identificamos diferenças relevantes em relação à didática entre as mesmas. 
Porém, vale à pena ressaltar os pontos positivos como o domínio de conteúdo 
das professoras, o interesse pelo saber da maioria dos alunos, a participação 
dos mesmos durante as aulas, sempre motivados em responder as questões 
oralmente quando a professora estava fazendo a correção das atividades, e 
perguntavam quando apresentavam dúvidas a respeito da aula. Ao término do 
estágio é importante ressaltar a extrema necessidade desse processo de 
observação em sala de aula, para que possamos nos familiarizar com ambiente 
que estaremos inseridos futuramente no período de regência e que estarão 
inseridos aqueles que venham seguir a área de Licenciatura, pois somente 
assim, o aluno consegue visualizar o papel do professor dentro da escola e fora 
dos âmbitos teóricos das quais essas teorias muitas vezes não são possíveis 
de serem aplicados dentro de uma instituição de ensino fundamental e médio. 

Palavras Chave: Ensino fundamental. Licenciatura. Professor-aluno. 
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UTILIZANDO A MICROSCOPIA POR MEIO DA EXPERIMENTAÇÃO NO 
ENSINO DE BIOLOGIA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO 

Autores: AGUIAR, M. F. R.; CRUZ, E. N.; LIMA, R. A. 

Resumo: As aulas de citologia são em geral, as mais complexas para os 
alunos. Na teoria, o professor aborda o assunto, porém às vezes devido à 
dificuldade de visualização do tema pelos alunos, o assunto acaba tornando-se 
muito mais complexo. Por isso, é importante que o professor trabalhe aulas 
mais dinâmicas, ilustrativas e visuais principalmente, quando o assunto é 
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célula, pois a citologia constitui a base de conhecimento para muitas outras 
disciplinas dentro da Biologia, logo, os alunos deverão no mínimo compreender 
a definição básica de célula, sua estrutura e as organelas que a compõe. Além 
disso, a aula prática é uma das melhores formas do professor trabalhar 
determinados conteúdos que exigem um grau de visualização maior por partes 
dos alunos, por isso é de suma importância que a escola possua sempre um 
ambiente que proporcione ao professor trabalhar este modelo de aula. Com 
isso, este trabalho teve como objetivo organizar e realizar uma aula utilizando o 
laboratório de Biologia, com alunos do 1º ano da Educação de Jovens Adultos, 
na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Orlando Freire. Inicialmente, o 
laboratório foi organizado de modo que pudesse acomodar todos os alunos. 
Em seguida, estes foram divididos em 03 grupos. Instruções foram passadas 
acerca dos cuidados no ambiente laboratorial, para posteriormente, ocorrer à 
demonstração do preparo de uma lâmina de cebola. Dois microscópios foram 
utilizados, sendo possível observar uma lâmina composta por tecido animal, 
enquanto que na segunda lâmina, a de cebola. Cada aluno deveria visualizar 
as lâminas ao microscópio e após visualização desenhar aquilo que havia 
observado e colorir o desenho. Ao final, o aluno iniciaria uma discussão com o 
grupo e assim indicar no desenho quais seriam as principais estruturas 
celulares que conseguiram observar. Notou-se que com esta aula prática, veio 
comprovar a necessidade que os alunos possuem de aulas mais visuais, 
demonstrativas, para que estes consigam visualizar melhor os conteúdos 
apresentados em sala de aula. A grande problemática de trabalhar aulas 
dinâmicas são as dificuldades que o professor possui em construir recursos 
para estas aulas. Mais ao final da realização é grande a satisfação de poder 
observar a curiosidade e o interesse demonstrado pelos alunos. Uma escola 
com laboratório de biologia proporciona ao aluno a chance de desenvolver a 
percepção, interpretar melhor o conteúdo didático, melhorar o pensamento e 
estimular o trabalho em equipe. 

Palavras Chave: Recurso didático. EJA. Ensino. 
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BIOMÍMICA: UM JOGO DIDÁTICO APLICADO EM UMA ESCOLA PÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO 

Autores: MELO, H. O.; AGUIAR, M. F. R.; ALBUQUERQUE, A. V.; LIMA, R. A. 

Resumo: A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) utiliza as mãos, expressões 
faciais e corporais para que ocorra a comunicação. Ela é de suma importância 
não só na vida de famílias que possuem crianças portadoras de tal 
necessidade como também na sociedade em si, uma vez que, elas expressam 
uma comunicação padrão e universal. Com isso, este trabalho teve como 
objetivo aplicar um jogo didático para alunos do ensino médio no ensino regular 
em uma escola pública no município de Porto Velho-RO, favorecendo assim a 
interdisciplinaridade com a contextualização da vida cotidiana dos mesmos. 
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Inicialmente foram separados dois grandes grupos, onde abordava temas 
como: nomes de animais, termos da biologia e frases do dia-a-dia. O sorteio 
era feito aleatoriamente para cada grupo, sendo que cada integrante do grupo 
escolhia outro integrante do grupo adversário para realizar a atividade por meio 
da mímica (simbolismo esotérico). Cada acerto equivalia 10 pontos, com 
penalidade de menos15 pontos para as infrações de “sopro” dos integrantes do 
mesmo grupo; o tempo foi marcado por uma ampulheta de 1minuto para cada 
adivinhação. O grupo que mais pontuasse vencia o jogo. Notou-se que o jogo 
aplicado teve uma grande participação por parte dos alunos, que interagiram 
de maneira satisfatória. O objetivo do jogo didático foi alcançado, superando as 
expectativas, tanto de nós acadêmicos quanto dos próprios alunos. A partir da 
aplicação do jogo, os alunos puderam assimilar a dificuldade mostrada na 
abordagem da temática de modo que ressaltou uma melhor compreensão e 
consequentemente culminou um senso crítico por parte dos alunos para a 
problemática levantava no assunto abordado. Ao desenvolver um material 
educativo é indispensável considerar que a aprendizagem é melhor e mais 
duradoura quando adquirida de forma ativa. 

Palavras Chave: Línguas de sinais. Mímica. Biologia. 
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PRÁTICA DE ENSINO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA NA FACULDADE SÃO LUCAS 

Autores: BASTOS, J. S. F.; LIMA, R. A.  

Resumo: O Ensino das Ciências Biológicas com base teórica-prática é de vital 
importância para a formação do futuro profissional que ira ministrar aulas de 
Ciências Naturais no Ensino Fundamental e Biologia no Ensino Médio. Por esta 
razão, despertar a curiosidade dos alunos, vivenciarem a realidade que 
acontece nas escolas da rede pública de Porto Velho-RO e aprimorar seu 
conhecimento científico, são atividades importantes para se conhecer e 
fortalecer sua formação e tentar suprir a deficiência de ensino nesta área. Com 
isso, o objetivo deste trabalho é relatar as atividades desenvolvidas durante as 
práticas de ensino no curso de Ciências Biológicas da Faculdade São Lucas 
para uma ação voltada professor-aluno. A disciplina Prática de Ensino em 
Ciências Biológicas foi ministrada no 2º semestre de 2011 aos alunos do Curso 
de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas. Utilizaram-se como 
procedimentos metodológicos as aulas do tipo expositivas com apoio de 
recursos multimídia, data show, e a realização de quatro tipos de atividades, 
sendo elas: I - Discussão dos Parâmetros Curriculares Nacionais em Ciências 
Naturais e Ciências Biológicas; II - Apresentação dos temas transversais (meio 
ambiente, ética, pluralidade cultural e orientação sexual); III - Reflexões e 
análises críticas acerca de vídeos educativos e documentários (Sociedade dos 
Poetas Mortos e Ilha das Flores) e IV - Elaboração e apresentação de micro-
aulas sobre o meio ambiente. Durante todas as atividades fez-se um registro 



38 
 

dos debates, relatos, experiências e vivências. Ao final da disciplina, foi 
elaborado um memorial servindo como ferramenta de suporte no ensino. 
Notou-se que as atividades desenvolvidas durante a prática de ensino 
fornecem uma ideia geral a respeito da necessidade real e inovadora de 
ensinar. Para buscar algumas percepções novas que nos auxiliem nessa 
questão, buscou-se caracterizar as necessidades dos alunos frente aos 
conhecimentos básicos e específicos perante as questões ambientais atuais, e 
também caracterizar como os alunos têm resolvido (ou não) o problema do 
acesso a vias de comunicação capazes de prover algum nível de conteúdo 
sobre os assuntos discutidos em sala de aula. Além disso, pode-se analisar a 
didática do ensino, a compreensão dos alunos e quais seriam as dificuldades 
que podem ser enfrentadas pelos professores e alunos no processo de ensino 
durante os estágios supervisionados, a profissão docente e a resposta do aluno 
frente ao conhecimento. 

Palavras Chave: Aprendizagem significativa. Metodologia. Estágio. 
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O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS: UMA EXPERIÊNCIA VIVIDA EM 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO 

Autores: OLIVEIRA, C. S.; LIMANA, L. N.; ARAUJO, S. M.; LIMA, R. A.  

Resumo: Esse trabalho tem como objetivo relatar o estágio supervisionado em 
regência de Ciências Naturais com alunos de ensino fundamental no ensino 
regular em uma escola pública na cidade de Porto Velho-RO. Os estagiários 
elaboraram planos de aulas e planos de trabalhos, que posteriormente foram 
desenvolvidos em sala de aula. As aulas foram expositivas utilizando recursos 
didáticos sempre abordando aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais 
dos alunos. Os seguintes conteúdos aplicados em sala de aula foram: no 6º 
ano, o tema abordado foi a água e sua importância; no 7ºano, o vírus e o corpo 
humano, bem como as doenças transmitidas por este parasita intracelular 
obrigatório; no 8º ano, foi dado ênfase ao sistema reprodutor feminino, 
explicando suas divisões e partes funcionais; enquanto que no 9º ano, o 
enfoque foi para os animais invertebrados: artrópodes, ressaltando suas 
características gerais e classes. Com isso, o estágio supervisionado foi de 
fundamental importância para a formação dos futuros professores de Ciências 
Naturais, pois através delas conhecemos a realidade dos alunos e das escolas 
públicas, e ainda ganhar experiência na execução das aulas durante a 
regência. Porém, à escassez de equipamentos multimídia para os estagiários-
professores desenvolverem suas atividades e a falta de interesse dos 
professores de averiguar melhorias durante as aulas de laboratório, foi um dos 
pontos enfraquecidos durante as aulas. Enquanto que os pontos positivos 
observados pelos estagiários-professores foram: o maior interesse do aluno de 
aprender de forma dinâmica, sendo assim mais motivados a estudar diante de 
uma aula elaborada e inovadora. O estágio supervisionado é um eixo 
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articulador entre teoria e prática. Portanto, deve existir a oportunidade em que 
o professor em formação entre em contato com a realidade profissional com 
todas as suas implicações, em que irá atuar, para conhecê-la e para 
desenvolver suas competências e habilidades necessárias. 

Palavras Chave: Prática de Ensino. Formação de Professores. Ensino 
Fundamental. 
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O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E AS DIFICULDADES DAS 
ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

Autores: PIRES, L. S. S.; LIMA, R. A. 

Resumo: O ensino de Ciências, em sua fundamentação, requer uma relação 
constante entre a teoria e a prática, entre conhecimento cientifico e senso 
comum. No entanto, não deve ser encarada como uma prática pela prática, de 
forma utilitária e sim uma prática transformadora, adaptada à realidade, com 
objetivos bem definidos, ou seja, a efetivação da práxis. Com isso, este 
trabalho tem como objetivo apresentar as principais dificuldades enfrentadas 
pelo professor de Ciências da Rede Pública no município de Porto Velho-RO 
ao trabalhar atividades experimentais, conjuntamente com as aulas teóricas. O 
objetivo é contribuir para que dirigentes e professores reflitam sobre possíveis 
soluções para as dificuldades aqui apresentadas. A pesquisa foi desenvolvida 
com a participação de dois professores de Ciências atuando nas turmas do 6º 
ao 9º ano do ensino fundamental, num total de 250 alunos. A metodologia foi 
desenvolvida em 03 etapas: atividades experimentais (realizadas em conjunto 
professores e alunos); realização de experimentos e construção de modelos 
anatômicos (pelos alunos). Cada uma dessas etapas foi observada e avaliada 
pelo professor. Ao término de cada atividade experimental, os alunos 
realizavam em conjunto, na sala de aula, um relatório por escrito, em formulário 
próprio. Muito embora essa etapa tenha se constituído num momento de 
esclarecimento de dúvidas, gerou grande quantidade para análise e correções 
ao professor. Após avaliação, foram apresentadas algumas das dificuldades 
encontradas pelos professores de Ciências ao trabalhar atividades 
experimentais, conjuntamente com as aulas teóricas, e em turmas numerosas. 
Como resultados, entre as principais dificuldades destacam-se o pouco tempo 
disponível para a realização das atividades experimentais, a indisciplina dos 
alunos, a precariedade de materiais, a falta de espaço e também a falta de 
recursos humanos apropriados. Mesmo frente a essas dificuldades é 
necessária uma reflexão sobre a importância das atividades experimentais no 
ensino de Ciências, uma vez que, ao se ministrar somente aulas teóricas ou 
utilizando-se apenas de um método, o aluno se tornará desinteressado e não 
estabelecerá ligação entre conceitos teóricos e o seu cotidiano. Entretanto, 
fazer atividades experimentais por si só, não pressupõe uma aprendizagem 
significativa. Para que ela ocorra é necessário analisar os fenômenos 
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envolvidos e refletir sobre os resultados, aproximando-os do saber científico e 
não usar essas atividades como alternativa metodológica para confirmação de 
conteúdos trabalhados na sala de aula. 

Palavras Chave: Experimentação. Recursos didáticos. Professor-aluno. 
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APRENDENDO FISIOLOGIA ANIMAL NO ENSINO MÉDIO EM UMA 
ESCOLA PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE PORTO VELHO-RO 

Autores: VALENTE, I. Q.; FAÇANHA, E. F.; OTTONI, A. M.; LIMA, R. A.  

Resumo: Entre as disciplinas propostas pelo curso de Ciências Biológicas da 
Faculdade São Lucas está a Prática de Ensino-Aprendizagem, nos permitindo 
utilizar e criar metodologias inovadoras em sala de aula. A música foi 
selecionada conforme o conhecimento de ritmo das acadêmicas para a 
composição da paródia. Esta por sua vez, foi transcrita para nível de ensino 
médio, já que as acadêmicas tiveram o cuidado de fazer um aprofundamento e 
detalhamento no conteúdo da paródia musical. A mesma visa relatar o 
acontecimento do batimento cardíaco, enfocando desde o início ao término de 
uma única contração. Com isso, este trabalho teve como objetivo realizar uma 
aula diferenciada na disciplina de biologia no ensino médio em uma escola 
pública no município de Porto Velho-RO abordando o tema de contração 
muscular cardíaca. O tema de forma teórica foi abordado em forma de aula, 
com apresentação de recursos multimídia utilizando slides (imagens) aguçando 
a participação dos alunos, seguindo pela apresentação em si da paródia do 
tema. Para facilitar a compreensão do conteúdo abordado, procurou-se 
envolver os alunos com comparações do tema com o decorrer do dia-a-dia por 
meio de perguntas. De acordo com a aula desenvolvida em sala, percebeu-se 
que com a utilização de um recurso didático aplicado e diferenciado, os alunos 
puderam ter um maior rendimento no aprendizado, uma vez que a biologia é 
entendida como sendo o estudo da vida. Mas, ao tentarmos explicar “vida” 
vemos que isto é praticamente impossível se só utilizarmos as linguagens 
científicas para tal. Isso porque elas não nos remetem ao mundo tal qual é, 
mas o enquadra num molde ou modelo que, por sua vez, é generalizado e 
passível de ser previsto. Acredita-se inclusive, na possibilidade de acessarmos 
um mundo em toda sua transparência e realidade, já que a forma com que o 
vemos já está impregnada de linguagens, histórias e olhares. Contudo, outras 
formas de perceber o mundo se fazem necessárias para que visões não se 
tornem unidimensionais, restritas e dogmáticas. Além de diferenciar, inovar e 
instigar curiosidades e maior absorção do conteúdo, a paródia musical deve ser 
incentivada possibilitando o seu uso em sala de aula. 

Palavras Chave: Conteúdo. Corpo humano. Sala de aula. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO: UMA OPORTUNIDADE DE REFLEXÃO DAS 
PRÁTICAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE BIOLOGIA 

Autores: LIMA, Renato Abreu; PIRES, Laiza Sabrina dos Santos.  

Resumo: As licenciaturas no país permanecem, desde sua origem na década 
de 1930, sem alterações significativas em seu modelo, pautadas na maioria 
das vezes sob a lógica da racionalidade técnica, onde prevalece à separação 
entre teoria e prática, sendo às vezes o estágio supervisionado o único 
momento de ruptura desse modelo. Este trabalho teve como objetivo relatar as 
experiências e reflexões a respeito da importância do estágio supervisionado 
na formação de professores de Biologia, a partir de vivências na disciplina de 
Estágio Supervisionado em Biologia. O trabalho realizou-se segundo uma 
abordagem qualitativa, valendo se das contribuições da pesquisa participativa e 
em ação durante o estágio feito em uma escola pública no município de Porto 
Velho-RO. As seguintes etapas do estágio foram: Preparação e Elaboração de 
Micro-aula; Observação, Participação, Regência e confecção de relatório final 
de disciplina. Cada etapa foi de fundamental importância não só para nos 
preparar para docência, com segurança e autonomia, mas também rompendo 
com o modelo dualista presente, levando-nos a reflexão e debates individuais e 
de grupo sobre a responsabilidade do ser docente, do nosso protagonismo na 
construção da identidade profissional e aproximação com a realidade na qual 
atuaremos. O estágio deixou de ser mera disciplina do currículo, incorporou 
múltiplos conhecimentos da formação profissional, desenvolvendo atividades 
que fomentaram a análise e a reflexão, sendo uma experiência da prática 
docente em que encontramos oportunidades para perceber que a prática 
pedagógica e todas as áreas do conhecimento têm sido desafiadas a superar a 
visão reducionista a fim de construir uma ação pedagógica transformadora, 
crítica e reflexiva baseada em um paradigma emergente que vá de encontro às 
necessidades atuais de Educação. 

Palavras Chave: Observação. Participação. Regência. 
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O ENSINO DE GENÉTICA: UMA PROPOSTA ALTERNATIVA PARA O 
ENSINO MÉDIO 

Autores: SILVA, Leidiléia Pereira da; LIMA, Renato Abreu. 
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Resumo: Os conteúdos de Genética abordados no ensino médio já fazem 
parte do cotidiano dos alunos que têm acesso a diversas informações nessa 
área, transmitidas de forma superficial, através dos meios de comunicação 
presentes no dia-a-dia. Quando esses conteúdos são trabalhados em sala de 
aula, os estudantes apresentam dificuldades na compreensão e fixação dos 
mecanismos e particularidades envolvidos na transmissão de características 
hereditárias. Muitas vezes, o motivo dessas dificuldades está ligado à forma 
pela qual os temas são transmitidos, sem espaço nem tempo para que aluno 
realmente aprenda e construa seu conhecimento. O jogo didático é uma 
atividade lúdica que proporciona prazer no momento da aprendizagem e, 
sendo assim, se constitui uma excelente ferramenta de auxílio nesse processo. 
Ao jogar, o aluno desenvolve o raciocínio, vivencia relações sociais de 
cooperação e competição, aprende a questionar, a corrigir e a aceitar 
correções. O presente trabalho propõe um jogo didático para o Ensino de 
Genética em uma escola pública no município de Porto Velho-RO, objetivando 
tornar as aulas mais dinâmicas, estimular o interesse do aluno, facilitar 
aprendizagem e a fixação. A atividade consistiu em um jogo de cartas, no qual 
os alunos teriam que relacionar conceitos de Genética abordados na 3ª série 
do ensino regular. Os temas presentes no jogo foram: 1ª e 2ª Lei de Mendel e 
herança ligada ao sexo. Um grupo de cartas apresentava palavras-chave e 
outro grupo apresentava aspectos relacionados a essas palavras. O aluno que 
conseguia integrar mais rapidamente e corretamente os conceitos, se livrava 
das cartas que estavam em sua mão e posteriormente, vencia o jogo. Na 
primeira aula, o conhecimento inicial das turmas foi medido através de 
questionamentos feitos sobre os conteúdos de Genética, já trabalhados com 
aqueles alunos. As respostas foram analisadas e verificou-se que eles 
apresentavam problemas na compreensão, relação e fixação dos assuntos. Na 
aula seguinte os conteúdos foram revisados e o jogo didático foi aplicado. 
Durante a utilização do recurso, os alunos demonstraram mais interesse e 
motivação em aprender, questionavam as jogadas dos colegas, trocavam 
informações, competiam e juntos foram construindo o conhecimento. As 
respostas dadas foram mais completas e os alunos mostraram-se mais 
seguros e entusiasmados. Portanto, o jogo didático contribuiu com a 
aprendizagem e tornou o ambiente da sala de aula mais dinâmico. 

Palavras Chave: Jogo didático. Aprendizagem. Sala de aula. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO: 
INTERCULTURALIDADE POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO ESCOLAR. 
ISSN 1983-5124. Data da Publicação: Outubro de 2012. 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SALA VERDE EM UMA INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR EM PORTO VELHO-RO 

Autores: CARVALHO, Luciana dos Santos; LIMA, Renato Abreu. 

Resumo: No decorrer dos anos, as corporações passaram a entender que são 
sistemas abertos que influenciam e sofrem influências de agentes externos. 
Desta forma, seja para a conquista de uma boa imagem corporativa ou pela 
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própria sobrevivência, as organizações precisam expandir seu pensamento 
estratégico. Neste contexto, as empresas buscam adotar novas práticas, novos 
instrumentos gerenciais e certificações e selos que demonstrem seu interesse 
social e ambiental. A Sala Verde da Faculdade São Lucas vem desenvolvendo 
projetos ecológicos juntamente com as comunidades locais para que haja 
rentabilidade sustentável entre o homem e a natureza. O presente trabalho 
resulta da análise e discussão de projetos ambientais desenvolvidos nesta 
instituição de ensino superior no município de Porto Velho-RO. Os projetos 
analisados são vinculados à área de extensão universitária e são ordenados 
sob a perspectiva da responsabilidade social, ambiental e educacional voltada 
à população carente. A pesquisa desenvolvida foi exploratória do ponto de vista 
dos seus objetivos. Quanto à forma de abordagem, é uma pesquisa qualitativa 
e quantitativa visto que se quantificou o número de ações sociais realizadas, os 
atores envolvidos ligados à instituição e o público atendido. Buscou-se 
evidenciar a função dos conceitos de responsabilidade social, desenvolvimento 
sustentável e do planejamento financeiro como forma de viabilizar a eficiência 
dos projetos de extensão universitária. Os resultados positivos dos projetos de 
ações sociais são avaliados pelos números de atendimentos e pelo devido 
registro documental realizado pela instituição de ensino para cada uma das 
ações sociais desenvolvidas. Constatou-se que o atendimento se dá a parte 
pela população carente de Porto Velho e a associação entre conhecimentos 
técnicos e teóricos aprendidos em sala de aula com ações de responsabilidade 
social por parte dos discentes envolvidos nos projetos analisados são 
aplicados. Ou seja, os projetos de ações ambientais e educacionais 
desenvolvidas pela Faculdade São Lucas puderam contribuir para a população 
local. Essa forma ideal de relacionamento entre empresas e comunidade, pode 
contribuir de maneira efetiva com os processos de gestão de desenvolvimento 
sustentável, uma vez que operar na sustentabilidade requer transversalidade e 
a construção de planos de ações democráticos e participativos. Portanto, 
entende-se que o empresariado é peça chave para a construção de um mundo 
melhor e mais sustentável tanto de forma social, ambiental e econômica. 

Palavras Chave: Sala verde. Responsabilidade social. Projetos educacionais. 
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MEMÓRIAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS EM PRÁTICA DE ENSINO-
APRENDIZAGEM 

Autores: NASCIMENTO, Marjorie Jessica Melo; LIMA, Renato Abreu. 

Resumo: O memorial se constitui em um exercício de interrogação de nossas 
experiências passadas para fazer aflorar não só lembranças, mas também 
informações que confiram novos sentidos ao nosso presente. Este trabalho 
teve como objetivo relatar as atividades desenvolvidas durante a disciplina 
Prática e Investigação de Ensino-Aprendizagem em Ciências Biológicas V. Os 
acadêmicos com o auxílio dos professores abordaram reflexões para os temas 
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apresentados enfocando as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Brasileira (LDB) dando ênfase aos seguintes temas: Referências conceituais; 
Sistema Nacional de Educação; Acesso e permanência para a conquista da 
qualidade social; Organização curricular: conceito, limites, possibilidades; 
Formas para a organização curricular; Formação básica comum e parte 
diversificada; Organização da Educação Básica; Etapas da Educação Básica; 
Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino Médio; Modalidades da 
Educação Básica; Educação de Jovens e Adultos; Educação Especial; 
Educação Profissional e Tecnológica; Educação Básica do campo; Educação 
escolar indígena; Educação a Distância; Educação Escolar Quilombola; 
Elementos constitutivos para a organização das Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica; O projeto político-pedagógico e o 
regimento escolar; Avaliação; Avaliação da aprendizagem; Promoção, 
aceleração de estudos e classificação; Gestão democrática e organização da 
escola; O professor e a formação inicial e continuada. As apresentações com 
recursos multimídia foram de diversas maneiras como: seminários, debates, 
discussões, jogos e paródias musicais, com o intuito de que os acadêmicos 
reflitam de uma forma crítica e sugestiva o papel do professor. Essa 
experiência prática concretiza a proposta de integrar conhecimento específico 
do professor possibilitando a construção de diferentes espaços de liberdade. 

Palavras Chave: Formação de professores. Memorial. Biologia. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO: 
INTERCULTURALIDADE POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO ESCOLAR. 
ISSN 1983-5124. Data da Publicação: Outubro de 2012. 

 

ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM MATERIAL DIDÁTICO PARA O 
ENSINO DE BIOLOGIA 

Autores: BARBOSA, Elisângela Silva; NASCIMENTO, Marjorie Jessica Melo; 
LIMA, Renato Abreu. 

Resumo: Na dialética da teoria freireana que não pretende ser prescritiva, 
respondendo a uma verdade única, mas suscitar a dúvida, a desacomodação 
frente à realidade, é que pretendemos articular algumas ideias de Paulo Freire 
em relação à prática pedagógica desenvolvida no cotidiano da sala de aula. 
Pretende-se neste trabalho, relatar a elaboração e aplicação de uma paródia 
musical no ensino médio envolvendo a disciplina de Biologia abordando como 
tema “Doença Meningite”. Escolheu-se a música intitulada “ai se eu te pego” de 
autoria Michel Teló, por ser uma música fácil de cantar e principalmente por ela 
estar na moda, pois muitas pessoas a conhecem. Além disso, decidiu-se fazer 
uma paródia sobre o tema Doença Meningite, já que a mesma é uma doença 
potencialmente perigosa que ataca crianças e jovens consistindo na inflamação 
das meninges que são membranas que envolvem o encéfalo e a medula 
espinhal que pode ser causada, principalmente por bactérias. Na elaboração 
da paródia musical, realizada em sala de aula, abordou-se o nome do 
microrganismo causador da doença, que é a Neisseria meningitidis, as regiões 
brasileiras afetadas, os sintomas típicos, o meio de transmissão, bem como o 
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tratamento. Na aplicação da paródia musical, as acadêmicas realizaram-se 
uma aula didática utilizando recursos multimídia (data-show e caixas de som) 
enfocando de modo geral as características desta doença, sendo 
posteriormente a sua execução para a turma. Essa prática pedagógica 
desenvolveu a curiosidade, criticidade e criatividade dos educandos e 
educadores, pois todos foram desafiados a pensar em como demonstrar o 
aprendizado, de tal forma que fosse crítico, que chamasse a atenção das 
pessoas e que provocasse mudanças nas atitudes de cada dia. Portanto, é 
essencial sair da mesmice, desacomodar, repensar a forma de mediar à 
produção do conhecimento, preparando o aluno a reagir diante da realidade, 
aprendendo a melhorá-la e (re) significá-la. 

Palavras Chave: Paródia. Conhecimento. Didática. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO: 
INTERCULTURALIDADE POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO ESCOLAR. 
ISSN 1983-5124. Data da Publicação: Outubro de 2012. 

 

PAPO JOVEM: AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E A 
SUAS PREVENÇÕES 

Autores: ALBUQUERQUE, Aldilene Vieira de; AGUIAR, Maria de Fátima 
Rodrigues; MELO, Hecylana Oliveira de; LIMA, Renato Abreu.  

Resumo: A sexualidade, diferentemente dos métodos utilizados para a 
coletividade, exige observação de desejos, individualização e atenção para as 
tênues fronteiras entre prazeres e libido. O respeito à diversidade e a 
prevenção às doenças sexualmente transmissíveis (DST’s), por sua vez, 
exigem uma formação para a autonomia e para a construção de um projeto de 
vida. Considerando que a escola é pouco efetiva na educação destas temáticas 
e que os jovens em geral buscam informações com outros jovens sobre elas, a 
ideia de formar grupos de multiplicadores tem sido adotada, em muitos 
programas de educação sexual, como a melhor prática para atingir de forma 
eficaz um contingente grande de jovens e garantir a disseminação de 
informações. Com isso, este trabalho teve como objetivo realizar uma atividade 
pedagógica interventora, onde foi abordado o tema: “Doenças sexualmente 
transmissíveis e a prevenção com um papo jovem”. Além disso, a atividade 
auxiliava os alunos, nas principais dúvidas sobre o tema; explicava o 
funcionamento dos principais métodos preventivos; correlacionava o tema com 
o cotidiano; orientava os alunos para uma melhor relação com os pais, em se 
tratando desse assunto e respondia as dúvidas frequentes dos jovens. A 
atividade foi aplicada em uma escola pública no município de Porto Velho-RO, 
com alunos da 1ª série do ensino médio, possuindo idade de 14 a 17 anos. 
Foram utilizados recursos multimídia com imagens que identificavam cada tipo 
de doença sexualmente transmissível e suas principais características. Ao final 
da aplicação da atividade, foram realizadas algumas perguntas por parte dos 
alunos de forma “anônima” para que todas as dúvidas ainda persistentes 
fossem sanadas. Além disso, o papo jovem foi bastante produzido como 
destacou alguns alunos, pois rendeu várias perguntas sobre o tema; e foi 
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destacada que a prevenção é o melhor caminho, por isso, procurou-se dar 
orientações sobre a temática. Entende-se que tal formação terá maior 
efetividade se realizada através de jovens líderes que possam atuar 
diretamente com os outros jovens.  

Palavras Chave: Atividade pedagógica. Temas transversais. Biologia. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO: 
INTERCULTURALIDADE POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO ESCOLAR. 
ISSN 1983-5124. Data da Publicação: Outubro de 2012. 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS COMO ESTRATÉGIA PARA O ESTUDO DA 
BOTÂNICA NO ENSINO MÉDIO  

Autores: PIRES, Laiza Sabrina dos Santos; LIMA, Renato Abreu. 

Resumo: A Botânica é considerada como uma das áreas que apresenta maior 
dificuldade para assimilação de conceitos, procedimentos e atitudes no ensino 
básico. Estudos realizados revelam que tais problemas ocorrem devido à 
ausência de atividades práticas nas aulas, bem como a falta de preparo dos 
professores para tal finalidade. Verifica-se ainda, que nas universidades 
brasileiras o ensino de Botânica é fundamentado em aspectos descritivos da 
disciplina. A ideia inicial deste projeto surgiu ao verificar mediante estudos 
realizados, no município de Porto Velho-RO, que o ensino tradicional de 
Botânica é visto pelos alunos como teórico demais, e subestimado pelos 
professores dentro do próprio ensino de Ciências e de Biologia. Com o objetivo 
de provocar mudanças no ensino e aprendizagem da Botânica no ensino 
básico nas escolas de Porto Velho, foram realizadas oficinas de atividades 
práticas dos diferentes assuntos da Botânica (Anatomia, Morfologia, Fisiologia 
e Taxonomia). Participaram das oficinas, professores de Biologia da rede 
pública e interessados da comunidade escolar. Questionários de avaliação 
aplicados entre os participantes após a realização das atividades revelaram 
que apenas 20% dos professores utilizam atividades práticas no ensino de 
Botânica. Os resultados revelam também a necessidade de repensar as 
estratégias metodológicas no ensino básico visando à superação verbalística, 
substituindo-a por práticas pedagógicas motivadoras para tornar o aprendizado 
da Botânica dinâmico e agradável, e auxiliar na formação de um sujeito 
competente, apto a reconstruir conhecimentos e utilizá-los para a sua vida. 

Palavras Chave: Ensino básico. Estratégias de ensino. Professor de Biologia. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO: 
INTERCULTURALIDADE POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO ESCOLAR. 
ISSN 1983-5124. Data da Publicação: Outubro de 2012. 

 

O ENSINO DE BOTÂNICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UM 
ESTUDO DE CASO NA EJA  
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Autores: LIMA, Renato Abreu; PIRES, Laiza Sabrina dos Santos. 

Resumo: Resumo: A Educação para Jovens e Adultos - EJA é uma 
modalidade de ensino da rede pública no Brasil com o objetivo de desenvolver 
o ensino fundamental e médio com qualidade, favorecendo a inclusão social, 
econômica e política de indivíduos que não tiveram acesso a educação na 
idade regular. Este trabalho objetivou analisar como acontece o ensino de 
Botânica e como os materiais didáticos podem favorecer a apropriação 
significativa do saber dos alunos do EJA em duas escolas públicas no 
município de Porto Velho-RO. Para se alcançar os objetivos, inicialmente foram 
realizados um diagnóstico da realidade a fim de identificar a metodologia 
utilizada pelos professores e os recursos de ensino considerados facilitadores 
no processo de aprendizagem na área de Botânica. Para isto, realizou-se 
estudo dos módulos, observações no momento das orientações e em sala de 
aula, assim como se analisou os planos de ensino dos docentes. Foram 
aplicados, também questionários aos professores e alunos. A partir da análise 
dos dados, observaram-se entraves estruturais, políticos e pedagógicos que 
impedem a construção de uma escola verdadeiramente de qualidade e um 
ensino de Botânica que seja contextualizado e interdisciplinar. Diante desta 
situação propõe-se intervenções pedagógicas que busquem melhorar o ensino 
de Botânica na educação de jovens e adultos, como atividades extraclasses, 
atividades práticas, atividades de leitura e escrita e projetos de trabalho 
interdisciplinares, além da revisão dos módulos de Biologia. 

Palavras Chave: Modalidade de ensino. Interdisciplinar. Recursos didáticos. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO: 
INTERCULTURALIDADE POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO ESCOLAR. 
ISSN 1983-5124. Data da Publicação: Outubro de 2012. 

 

A EDUCAÇÃO NO BRASIL VISTA AOS OLHOS DOS ALUNOS DE UMA 
ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO 

Autores: MALTA, Társila dos Santos; BASTOS, Jéssica Félix da Silva; LIMA, 
Renato Abreu.  

Resumo: Atualmente, quando se fala na profissão de professor muitos alunos 
não dão muita importância, pois observam a desvalorização do profissional da 
educação bem como no reflexo sobre o seu próprio comportamento com os 
referidos profissionais. Com isso, este trabalho, elaborado na disciplina de 
Prática de Ensino-Aprendizagem em Ciências Biológicas, tem como objetivo 
verificar o que os alunos da 1ª série do Ensino Médio de uma escola pública 
em Porto Velho pensam acerca da Educação no Brasil. A princípio foi realizado 
um bate-papo com alunos sobre as Diretrizes Curriculares da Educação para 
que assim fosse possível abordar temas atuais no intuito de saber o que eles 
pensam a respeito, quais são as sugestões indicadas por eles, para que a 
Educação tenha uma melhor qualidade, além de projetos que tenham incentivo 
com a sociedade, e até mesmo com o programa Mais Educação, monitorado 
pelo governo do estado de Rondônia. Os alunos foram bem receptivos, 
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contribuíram com o debate e fizeram as suas reivindicações. No debate, um 
dos pontos que mais chamou a atenção foi de que a escola possui sala de 
informática, mas os alunos alegam que não podem utilizar, pois não existe 
pessoal qualificado na própria escola e que gostariam de aulas mais práticas 
nos laboratórios de Biologia e Química, pois assim fica mais fácil de entender e 
saber aplicar o conhecimento adquirido no dia-a-dia. Logo após o debate, as 
acadêmicas apresentaram aos alunos uma paródia musical que tem como 
título “Novas Diretrizes” tendo como base a música “Asa Branca” de autoria 
Luiz Gonzaga. Notou-se que todos os alunos acompanharam e colaboraram 
cantando junto com as acadêmicas. Desta forma, apontar as possíveis causas 
e propor soluções para os problemas existentes no atual sistema educacional 
brasileiro é um indicador que valoriza as prioridades de ação e de 
investimentos que podem ser discutidas para melhorá-las possibilitando a 
melhoria da qualidade da educação. 

Palavras Chave: Qualidade da educação. Mais Educação. Aula prática. 
Paródia. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO: 
INTERCULTURALIDADE POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO ESCOLAR. 
ISSN 1983-5124. Data da Publicação: Outubro de 2012. 

 

A IMPORTÂNCIA DE AULAS PRÁTICAS NO ENSINO-APRENDIZAGEM EM 
BIOLOGIA - UM ESTUDO DE CASO COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

Autores: FONSECA, A. S.; BASTOS, J. S. F.; LIMA; R. A. 

Resumo: Este trabalho discute a contribuição das aulas de Biologia com o 
intuito de relacionar a importância das aulas práticas na motivação dos alunos 
em um contexto educativo utilizando o tema de plantas medicinais em uma 
escola privada de Porto Velho-RO. A utilização de plantas medicinais como 
método de cura das enfermidades é tão antigo quanto à espécie humana e 
trabalhar com aulas práticas estimula o aprendizado do aluno e faz com que o 
mesmo obtenha maior interesse pelo assunto trabalhado além da difusão do 
conhecimento sobre a utilização de plantas medicinais para o tratamento de 
certas enfermidades e sobre uma alimentação mais saudável. Utilizou-se 
sementes de plantas com propriedades medicinais, condimentares ou 
aromáticas relatadas pelos alunos a partir de um questionário aplicado 
previamente com os mesmos. A partir desse levantamento, seguiu-se com uma 
palestra para corroborar com o conhecimento científico e o popular, para 
posteriormente, fazer o plantio das sementes em laboratório e depois semeá-
las em campo com finalidade de construir uma horta em um espaço aberto na 
escola. Os resultados demonstraram que os alunos apresentaram grande 
interesse pela aplicação do projeto aplicado desde a implantação e na 
construção da horta. 

Palavras Chave: botânica; escola; currículo. 
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DADOS DE PUBLICAÇÃO: IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO - SEMANA 
EDUCA. ISSN CD-Rom: 2238-1791 | ISSN On-line: 2179-8389. Data da 
Publicação: Dezembro de 2013. 

 

INCIDÊNCIA BACTERIANA E PERFIL DE RESISTÊNCIA A 
ANTIMICROBIANOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS DE UM HOSPITAL 
PÚBLICO DE RONDÔNIA, BRASIL 

Autores: GRILLO, V. T. R. S.; GONÇALVES GOMES, T.; CAMPOS-JÚNIOR, 
J.; PANIÁGUA, N. C.; TELES, C. B. G. 

Resumo: As infecções de maiores preocupações dos profissionais da área de 
saúde são as que ocorrem nas unidades que atendem pacientes mais 
suscetíveis à infecção - Pediatria, Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 
Unidades Oncológicas. Dentre os fatores contribuintes para altas taxas de 
infecções e mortalidade estão: gravidade da doença, procedimentos que 
requerem mais tempo e os invasivos, e longos períodos de internação. Foi 
realizado um estudo de caráter retrospectivo, transversal, não controlado nas 
unidades pediátricas – Clínicas Pediátricas, UTI Pediátrica e Oncopediatria de 
um hospital público do Estado de Rondônia, Brasil. Ponderando-se o 
levantamento dos resultados de culturas e antibiogramas isolados nas 
unidades pediátricas do hospital, no período de janeiro a julho de 2010, foram 
analisados 313 antibiogramas. Destes, 19,2% apresentaram crescimento 
bacteriano, dos quais a maior parte (38%) foram Hemoculturas. Os 
microrganismos mais comumente encontrados foram os Bacilos Não 
Fermentadores (BNF) (28,3%), Escherichia coli (25%) e Enterobacter spp. 
(20%). Algumas cepas chamam a atenção com relação ao aparecimento de 
resistência, como as cepas de Pseudomonas aeruginosa, cuja resistência as 
cefalosporinas de terceira geração foi analisada em mais de 90% e as cepas 
de Enterobacter spp., que apresentaram resistência aos carbapenêmicos. A ala 
da Oncopediatria mostrou-se a menos afetada com relação às outras, pois 
apenas 4% das amostras coletadas para exame microbiológico obtiveram 
crescimento bacteriano, já em pacientes da UTI Pediátrica houve crescimento 
bacteriano em 29,2%. Para evitar o crescimento da resistência dos 
microrganismos e o uso empírico e indiscriminado de antimicrobianos é 
necessária uma avaliação do perfil de resistência bacteriana que norteie a 
prescrição racional e adequada destes fármacos. 

Palavras Chave: Pediatria, Resistência Microbiana a Medicamentos, Infecção 
hospitalar. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e 
Aplicada, Vol. 34, N 1. ISSN: 1808-4532. Data da Publicação: Abr/2013. 

 

BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS VEICULADAS POR FORMIGAS EM 
AMBIENTE HOSPITALAR DE PORTO VELHO, ESTADO DE RONDÔNIA, 
BRASIL 
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Autores: VIEIRA, G. D.; ALVES, T. C.; SILVA, O. B.; TERASSINI, F. A.; 
PANIAGUA, N. C.; TELES, C. B. G.  

Resumo: As formigas são consideradas insetos vetores de várias espécies de 
patógenos e apresentam grande adaptabilidade a diversos tipos de ambientes. 
Por essa razão podem oferecer risco a pacientes imunodeprimidos, em 
ambiente hospitalar. O objetivo deste estudo foi verificar o perfil das bactérias 
Gram positivas veiculadas por formicídeos em ambiente hospitalar. Os insetos 
foram coletados na sala de emergência, no setor de pneumologia e no de 
gastroenterologia em um hospital público de Porto Velho, Estado de Rondônia, 
Brasil, no período de março a junho de 2012. As bactérias isoladas foram 
caracterizadas quanto à coloração de Gram, aos testes para identificação de 
bactérias do gênero Staphylococcus, Streptococcus e Micrococcus e quanto ao 
perfil de suscetibilidade a antimicrobianos. Entre as 130 formigas capturadas, 
62% das cepas extraídas das formigas foram identificadas como pertencentes 
ao gênero Staphylococcus, 25% Streptococcus e 13% Micrococcus. Em 
relação à resistência aos antibióticos, 83% das cepas foram resistentes à 
oxacilina e 50% à vancomicina. Conclui-se que as formigas apresentaram 
grande potencial como veiculadoras mecânicas de bactérias, sugerindo o risco 
de infecção nosocomial e a permanência de cepas com alta resistência no 
ambiente hospitalar. 

Palavras Chave: Vetores de Doenças, Infecção Hospitalar, Testes de 
Sensibilidade Microbiana. 
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DESCRIPTION OF A NEW PHLEBOTOMINE SPECIES (Diptera: 
Psychodidae, Phlebotominae) AND NEW RECORDS OF SAND FLIES 
FROM THE STATE OF ACRE, NORTHERN BRAZIL 

Autores: TELES, C. B. G.; FREITAS, R. A.; OLIVEIRA, A. F. J.; OGAWA, G. 
M.; CAVALCANTE, E. A.; MEDEIROS, J. F.; PESSOA, F. A.; CAMARGO, L. M. 
A.  

Resumo: Groundbreaking studies of phlebotomine sand fly populations in Assis 
Brasil, State of Acre, Brazil, resulted in the collec-tion of 13 new records of 
phlebotomine sand flies and one previously undescribed species. Lutzomyia 
naiffi sp. nov. is described here. The new species is similar to Lutzomyia 
columbiana (Ristorcelli & Van Ty) in measurements and other morphological 
characters. 

Palavras Chave: Lutzomyia naiffi sp. nov., taxonomy, Neotropical region 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Revista: Zootaxa 3609 (1): 085–090, 2013. ISSN 
ou ISBN: 1175-5326. Data da Publicação: 25 Jan. 2013. 
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MEMORIAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS NATURAIS 

Autores: VIVIEROS, C. M.; FAÇANHA, E. F.; LIMA, R. A. 

Resumo: Esse trabalho teve como objetivo relatar a experiência de estagio 
supervisionado. A preparação de professores, nesta última década, passou por 
um processo de mudanças profundas, após a aprovação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores, em 2001. Tendo o 
estágio a finalidade de oportunizar o contato do futuro professor com a 
realidade do ensino, constituindo-se no espaço, por excelência, de vinculação 
entre a formação teórico-prática e a atuação docente nas salas de aula da 
escola básica. A metodologia consiste em uma pedagogia tradicional onde se 
tem abordagem teórica e prática. Foi possível observar, mais uma vez, a 
importância da aplicação da disciplina de estágio supervisionado em Ciências 
Naturais, favorecendo o desenvolvimento acadêmico prático para atuação 
profissional. 

Palavras Chave: Estágio, Escola, Ciências.   

DADOS DE PUBLICAÇÃO: IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO – SEMANA 
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A IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO 

Autores: FAÇANHA, E. F.; VIVIEROS, C. M.; LIMA, R. A.  

Resumo: O trabalho teve como objetivo reconhecer a importância da 
arborização para o meio ambiente em uma escola pública no município de 
Porto Velho-RO, pois a unidade escolar deve ser uma instituição 
transformadora na sociedade onde atua, valorizando o meio onde vivemos, 
respeitando e reconhecendo os benefícios que a arborização urbana 
representa nos dias de hoje. Para o desenvolvimento deste trabalho, dividiu-se 
em duas etapas: aplicação de palestras sobre árvores e sua importância, 
enquanto que na segunda etapa, consistiu em fazer o plantio de mudas em 
torno da escola. Notou-se que é de suma importância incentivar a arborização 
nas escolas com o plantio de mais árvores para assim proporcionar uma 
melhor qualidade de vida e incentivar a educação e preservação ambiental, 
desde as primeiras séries escolares. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ENSINO DE BIOLOGIA EM UMA ESCOLA 
PRIVADA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO 

Autores: LIMA; R. A. 

Resumo: A pesquisa teve como objetivo analisar a relação das aulas de 
campo com o conteúdo formal de Biologia com os alunos do ensino médio de 
uma escola particular de Porto Velho-RO. O intuito da intervenção foi identificar 
elementos que indicassem mudanças da visão dos estudantes sobre o meio 
ambiente, bem como discutir a importância da saída de campo para o 
aprendizado dos mesmos. Após subsidiar os alunos com os conhecimentos 
básicos em sala de aula, foi realizada uma saída de campo no Batalhão da 
Polícia Ambiental (BPA), no município de Candeias do Jamari. No BPA, 
funciona o Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS) e o Centro 
Educação Ambiental (CEA) que realiza atividades de sensibilização e 
orientação ambiental. A partir da interação com os alunos, na temática 
ambiental, considerou-se que houve uma evolução significativa na forma que 
percebem o ambiente e sua influência no mesmo. 

Palavras Chave: Interdisciplinaridade. Percepção ambiental. Aula de campo. 
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PROJETO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NO ENSINO DE BIOLOGIA EM UMA 
ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO 

Autores: NOGUEIRA, P. G.; LIMA, R. A. 

Resumo: O presente artigo argumenta sobre projetos didáticos de biologia 
executados em uma escola pública em Porto Velho-RO, ressaltando a 
importância de se buscar estratégias inovadoras para o ensino aprendizagem, 
partindo do princípio de que o professor se constitui como sujeito capaz de 
motivar e superar obstáculos. Assim, será descrita a metodologia empregada 
para execução dos projetos, os objetivos a serem alcançados e o público alvo 
explicitando cada etapa dos mesmos. Visto que, as Escolas públicas no Brasil 
enfrentam desafios cotidianos, conclui-se que os projetos desenvolvidos na 
disciplina de biologia na escola estudada propiciam ao aluno condições 
favoráveis de aprendizagem, criando um ambiente de estímulos, onde o 
professor constitui peça chave para motivação dos mesmos. 
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PALESTRA EDUCATIVA SOBRE ORIENTAÇÃO DE ANIMAIS 
PEÇONHENTOS EM UMA ESCOLA NO MUNÍCIPIO DE PORTO VELHO-RO 

Autores: CONCEIÇÃO, A. O.; RODRIGUES, R. F.; LIMA, R. A. 

Resumo: Animais peçonhentos são os que apresentam veneno, que é 
inoculado através de um aparato venenífero, que é conhecido como peçonha. 
Todos os filos apresentam espécies portadoras de toxinas, que podem ser 
utilizadas para a defesa ou para a alimentação, na subjugação de suas presas. 
Uma análise de dados do Ministério da Saúde revela que, nos últimos seis 
anos, o número de acidentes com animais peçonhentos cresceu 32,7%, em 
todo o Brasil. O presente trabalho teve como objetivo aplicar palestras sobre 
animais peçonhentos em uma escola privada no município de Porto Velho-RO, 
a fim de conscientizar e prevenir acidentes dessa natureza. A educação para 
prevenção de acidentes, condicionada com o cotidiano do ser humano, pode 
ser uma estratégia viável na promoção da sustentabilidade ambiental. As 
palestras de modo geral, aguçou a curiosidade dos alunos sobre o tema, 
auxiliando na compreensão por parte dos estudantes sobre tais animais. 

Palavras Chave: Acidentes, peçonhentos, palestras. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA FRENTE A CÉLULAS HepG2 DA 
ENTRECASCA DE Maytenus guianensis (CELASTRACEAE) 

Autores: HURTADO, F. B.; LIMA, R. A.; MEDEIROS, P. S. M.; MILITÃO, J. S. 
L. T.; FACUNDO, V. A. 

Resumo: A citotoxicidade em culturas celulares pode ser avaliada utilizando-se 
ensaios colorimétricos, como o 3-[4,5- dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil brometo 
tetrazolina, conhecido como ensaio do MTT. Este é um ensaio colorimétrico 
quantitativo que avalia a viabilidade das células expostas a determinadas 
concentrações de extratos de plantas ou metabólitos secundários. O uso de 
plantas medicinais na medicina tradicional tem sido amplamente documentado 
na maioria dos países em desenvolvimento, a fim de ajudar a satisfazer 
algumas de suas necessidades de cuidados primários de saúde. Dentre as 
espécies utilizadas na medicina tradicional a Maytenus guianensis, 
popularmente conhecida como “chichuá” e “xixua”, é uma árvore muito 
difundida na floresta Amazônica, e as espécies deste gênero são ricas em 
triterpenos da classe dos friedelanos, muitos dos quais com diversas atividades 
biológicas. Este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade citotóxica do 
extrato da entrecasca de M. guianensis frente a células HepG2. As cascas do 
caule de M. guianensis foram coletadas na Reserva Florestal Adolpho Ducke 
em Manaus – AM, em fevereiro de 2009. A identificação da espécie foi 
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realizada no Herbário do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), 
exsicata nº 188.485. Tais cascas foram secas em estufa a 50°C, e as 
entrecascas foram rapadas e pulverizadas, e, posteriormente submetidas à 
percolação com acetona em temperatura ambiente até exaustão, o extrato 
acetônico (EAMG). Os eluatos foram obtidos a partir do EAMG, que foi 
submetido a cromatografia de coluna sendo eluída com hexano, clorofórmio e 
acetona, em ordem crescente de polaridade, obtendo-se após rotaevaporação 
o eluato hexânico (EHMG), eluato clororfórmico (EClMG) e eluato acetônico 
(EAcMG). Para avaliar a citotoxicidade dos EAMG, EHMG, EClMG e EAcMG, 
foi utilizado o método colorimétrico do MTT (3-[4,5- dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil 
brometo tetrazolina). Para o teste do MTT, 1 x 106 células da linhagem HepG2 
(hepatoma humano) foram semeadas em microplacas de 96 poços na 
presença e ausência dos EAMG, EHMG, EClMG e EAcMG,nas concentrações 

que variaram de 9,37 a 600 g.mL-1 e incubadas em estufa com atmosfera 
contendo 5% de CO2 a 37°C. Ao final do período de incubação, foram 
adicionados aos poços de cultivo celular 20 μL de MTT na concentração de 5 
mg.mL-1 e, após 3 h de incubação, o excesso de MTT foi descartado e 
adicionado 100 μL de DMSO a cada poço. A leitura óptica foi realizada em 

espectrofotômetro em  de 570 m, e a densidade óptica (DO) média dos 
poços, foi comparada com a DO média, dos poços controles. As concentrações 
que mataram 50% das células (MDL50), foram determinadas a partir de 
regressão linear das concentrações testadas e admitindo-se um intervalo de 
confiança de 99% (p < 0,01) para a reta obtida, utilizando-se o programa 
Microcal Origin versão 8.0. O teste de redução do MTT avalia a capacidade da 
enzima succinato desidrogenase de reduzir o substrato MTT a cristais de 
formazan na mitocôndria da célula. Os resultados obtidos para as MDL50 foram: 

EAMG: MDL50 = 101,23 g.mL-1, EHMG: MDL50 36,69g.mL-1, EclMG: MDL50 = 

98,13 g.mL-1 e EAcMG: MDL50 = 147,42 g.mL-1. Observou-se que dentre as 
amostras testadas, nenhuma apresentou atividade citotóxica considerável, pois 

segundo o protocolo do National Cancer Institute (NCI), valores de MDL50  30 

g.mL-1 devem ser considerados significativos para extratos brutos de origem 
vegetal. A partir dos resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir que o 
extrato bruto acetônico e eluatos da entrecasca de M. guianensis não 
apresentaram atividade citotóxica significativa no teste de MTT para a linhagem 
HePG2, porém outros estudos comprobatórios são necessários a fim de 
certificar a atividade citotóxica do extrato e eluatos. 
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TRITERPENOS FRIEDELANOS ISOLADOS DO ELUATO HEXÂNICO DA 
ENTRECASCA DE Maytenus guianensis (CELASTRACEAE) 

Autores: LIMA, R. A.; HURTADO, F. B.; SILVA, G. V.J.; MILITÃO, J. S. L. T. 
FACUNDO, V. A. 
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Resumo: A família Celastraceae possui distribuição tropical e subtropical com 
cerca de 98 gêneros e com aproximadamente 1264 espécies. No Brasil, foram 
registrados quatro gêneros: Maytenus Juss, Austroplenckia Lund, Gouppia 
Reissek e Fraunhofera Mar. O gênero Maytenus é o maior da família 
Celastraceae este compreende cerca de 225 espécies. Maytenus guyanensis é 
uma árvore endêmica de terra firme na Amazônia, e conhecida como chichuá, 
xixuá, chuchahuasi, chucchu huashu, chuchuasi e chuchasha. Suas raízes e 
caule são utilizados como analgésico, anti-inflamatório, afrodisíaco, relaxante 
muscular, antireutmático e antidiarréico. A espécie também é indicada no 
tratamento de artrite, impotência, resfriado, bronquite e hemorroidas. Este 
trabalho teve como objetivo realizar um estudo fitoquímico de M. guianensis, o 
qual levou ao isolamento e identificação de cinco triterpenos da classe dos 
friedelanos. As cascas do caule de M. guianensis foram coletadas na Reserva 
Florestal Adolpho Ducke em Manaus – AM, em fevereiro de 2009. A 
identificação da espécie foi realizada no Herbário do Instituto Nacional de 
Pesquisa da Amazônia (INPA), exsicata nº 188.485. Tais cascas foram secas 
em estufa a 50°C, e as entrecascas foram rapadas e pulverizadas, fornecendo 
201g que foram submetidas à maceração com acetona em temperatura 
ambiente até exaustão, fornecendo 98 g de extrato acetônico (EAMG). Os 
eluatos foram obtidos a partir de 50,0 g do EAMG, que foi submetido à 
cromatografia de coluna (CC) sendo eluída com hexano, clorofórmio e acetona, 
em ordem crescente de polaridade, obtendo-se após rotaevaporação 12,84 g 
de eluato hexânico (EHMG), 11,25 g de eluato clororfórmico (EClMG) e 18,75 g 
de eluato acetônico (EAcMG). O EHMG foi submetido à CC eluída com 
hexano, clorofórmio e acetona, em ordem crescente de polaridade, obtendo-se 
79 frações. Tais frações foram analisadas por CCDA, com revelador universal 
(etanol/anidrido acético/ácido sulfúrico – 8:1:1, v/v/v), e reunidas de acordo com 
seus rf`s. A reunião de 10-14 foi submetida a CC, onde as subfrações 7-12 
apresentaram um sólido branco (CQH-1). As frações 19-30 apresentaram um 
sólido branco que foi recristalizado em éter etílico (CQH-2). As frações 37-48 
foram submetidas a CC, onde as subfrações 5-14 apresentaram um sólido 
branco (CQH-3). Os compostos isolados foram caracterizados por RMN 1H e 
13C uni e bidimensional. O composto CQH-1 apresentou-se como um sólido 
branco amorfo, solúvel em clorofórmio, faixa de fusão de 237 - 239o C. A 
análise dos dados de RMN 1H e 13C uni e bidimensional possibilitou propor a 
estrutura do conhecido triterpeno 3-oxo-friedelano para CQH-1. A substância 
denominada CQH-2, apresentou-se como um sólido branco amorfo, ponto de 
fusão 276-281 0C, solúvel em clorofórmio, os dados de RMN 1H e 13C uni e 

bidimensional foram compatíveis com o triterpeno 3-Hidroxifriedelano. CQH-3 
apresentou-se como um sólido banco amorfo, solúvel em clorofórmio, ponto de 
fusão 278 – 280 0C, os dados de RMN 1H e 13C uni e bidimensional foram 
idênticos ao do triterpeno já conhecido como 3-oxo-16 β-hidroxifriedelano. 
Estes compostos já foram isolados em outras plantas do gênero Maytenus, 
porém esta é a primeira vez que foram isolados de M. guianenis. Foram 

isolados 3 triterpenos pentacíclicos, 3-oxo-friedelano, 3-Hidroxifriedelano e 3-
oxo-16 β-hidroxifriedelano, sendo todos da série friedelano. Triterpenos 
friedelanos são característicos do gênero Maytenus, logo, o isolamento destes 
metabólitos secundários contribui para o conhecimento quimiotaxônomico do 
gênero, em especial, de M. guianensis. 
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Marasmius amazonicus Henn: NOVA CITAÇÃO PARA A AMAZÔNIA 
BRASILEIRA 

Autores: ALMEIDA, Samuel Oliveira; OTTONI, Angelina de Meiras; ARANTES, 
Henrique Cruz Amarante; GOMES-SILVA, Allyne Christina.  

Resumo: O gênero Marasmius Fr. (Marasmiaceae Roze ex Kühner), 
compreende espécies popularmente conhecidas como cogumelos e na sua 
maioria, saprófitas, ocorrendo principalmente na serapilheira. Esse trabalho 
buscou ampliar o conhecimento sobre Marasmius na Amazônia brasileira.  
Foram realizadas coletas entre novembro de 2013 a abril de 2014, na FLONA 
do Jamari, no município de Itapuã do Oeste, Rondônia. O basidioma 
encontrado foi coletado manualmente com auxílio de faca, acondicionado em 
saco de papel e secado em estufa, sendo posteriormente analisado macro e 
microscopicamente. As análises morfológicas e a identificação basearam-se 
nos padrões metodológicos utilizados para o grupo. O material foi analisado e 
identificado como Marasmius amazonicus Henn e encontra-se depositado no 
herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro (HFSL), localizado na Faculdade 
São Lucas. Esta espécie é rara, apresentando registro para o Brasil e Bolívia. A 
espécie representa o terceiro registro para a ciência, segundo registro para 
Amazônia brasileira após 113 anos e primeiro registro para o estado de 
Rondônia. Essa região apresenta uma grande biodiversidade, sendo 
importante para a conservação de espécies rara. Porém a sua micobiota ainda 
e pouco conhecida. 
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NOVOS REGISTROS DE FUNGOS PORÓIDES DO SÍTIO PRIMAVERA, 
PORTO VELHO, RONDÔNIA 

Autores: OTTONI, Angelina de Meiras; ALMEIDA, Samuel Oliveira; ARANTES, 
Henrique Cruz Amarante; GOMES-SILVA, Allyne Christina. 

Resumo: A fim de contribuir com o conhecimento da micobiota de Rondônia, 
levantamento de fungos poróides foi realizado no Sítio Primavera, a qual ocupa 
cerca de 114 hectares de floresta amazônica, localizado em Porto Velho-RO. 
Os fungos poróides são caracterizados pela sua capacidade de degradar 
madeira e por produzem holobasídios, clavados, em himênio geralmente 
tubular bem definido. As coletas foram realizadas no período de 
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novembro/2013 a abril/2014. Os basidiomas foram coletados com auxílio de 
uma faca e acondicionados em sacos de papel e secados em estufa. Os 
espécimes foram analisados macro e microscopicamente; a identificação 
baseou-se em bibliografia recomendada e a nomenclatura, nas bases de dados 
Mycobank e CABI. Todo material está depositado no herbário Dr. Ary 
Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas, HFSL. Dentre os 136 
espécimes coletados, 34 espécies foram identificadas, pertencentes a seis 
famílias (Fomitopsidaceae Jülich, Ganodermataceae Donk, Hymenochaetaceae 
Donk, Meripilaceae Jülich, Meruliaceae Rea e Polyporaceae Corda) e 21 
gêneros. Dessas espécies, Tinctoporellus epimiltinus (Berk. & Broome) 
Ryvarden e Trametes membranacea (Sw.) Kreisel são novos registros para 
Rondônia e 34 representam novas citações para a área de coleta. A ocorrência 
de novos registros nesse fragmento de floresta amazônica estudado mostra 
que, apesar de reduzido abriga uma alta diversidade de fungos poróides, sendo 
importante para a conservação da biodiversidade. 
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ANÁLISE DA MUTAGENICIDADE DO EXTRATO AQUOSO DE Maytenus 
guyanensis Klotzsch Ex Reissek (Celastraceae), XIXUÁ AMAZÔNICO 

Autores: MENEGUETTI, Dionatas Ulises de Oliveira; RODRIGUES, Ramaele 
Cristina; LIMA, Renato Abreu; BRAGA, Andrina Guimarães Silva; FACUNDO, 
Valdir Alves.  

Resumo: Objetivo do trabalho: Anualizar a mutagenicidade do extrato aquoso 
de Maytenus guyanensis, por meio do teste de micronúcleo em Allium cepa. 
Introdução: O uso de plantas medicinais na medicina tradicional tem sido 
amplamente documentado na maioria dos países em desenvolvimento, a fim 
de ajudar a satisfazer algumas de suas necessidades de cuidados primários de 
saúde. A família Celastraceae contém 98 gêneros e aproximadamente 1.264 
espécies, encontradas principalmente nas regiões tropicais. Os principais 
constituintes químicos isolados são os triterpenos pentacíclicos friedelânicos e 
quinoídicos, os sesquiterpenos, os secofriedelanos, os esteroides, os derivados 
agarofurânicos, os glicosídeos, as proantocianidinas, os flavonoides 
glicosilados, os alcaloides piridínicos sesquiterpênicos e as catequinas. Dentre 
as espécies utilizadas na medicina tradicional a Maytenus guianensis, 
popularmente conhecida como “xixua”, é uma árvore muito difundida na floresta 
Amazônica, e as espécies deste gênero são ricas em triterpenos da classe dos 
friedelanos, muitos dos quais com diversas atividades biológicas. Métodos: As 
cascas do caule de M. guianensis foram coletadas em fevereiro de 2008 na 
Reserva Florestal Adolpho Ducke Localizada no Km 26 da Estrada Manaus-
Itacoatiara (AM-010), a identificação da espécie foi realizada no Herbário do 
Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), exsicata nº 188.485. As 
cascas do caule foram secas em estufa (TE-394/2, Tecnal) com ventilação 
forçada a 50°C por 48 horas, em seguida raspadas para retirada da 
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entrecasca, que foi utilizada para preparação de extrato aquoso por maceração 
durante 72 horas nas concentrações de (3,85), (38,5) (77) e (192) gramas por 
litro (g/L), além do controle negativo (CN) contendo agua mineral. O teste 
contou com exemplares de A. cepa de tamanho pequeno, uniforme, de mesma 
origem, não germinados e saudáveis. Os bulbos foram postos a germinar com 
a parte inferior mergulhada em solução contendo 50 mL do extrato vegetal, por 
um período de 48 horas em temperatura de 24°C, sendo 10 repetições para 
cada tratamento. Os meristemas foram coletados quando atingiram 
comprimento de 0,5 a 3,0 cm, sendo realizada hidrólise dos mesmos em uma 
solução de HCl 1 N por 10 minutos em banho-maria a uma temperatura de 
60°C, e posterior lavagem em água destilada. Em seguida realizaram-se os 
esfregaços em duas lâminas para cada repetição. Após secas, as lâminas 
foram coradas com parótico rápido. As lâminas foram analisadas em 
microscopia óptica, com objetiva de 40x e ocular de 10x tendo um aumento de 
400x. Os micronúcleos foram observados a cada 1000 células por lâmina. 
Resultados e Discussão: Para os tratamentos contendo CN, 3,85g/L, 38,5g/L, 
77g/L e 192g/L do extrato, obteve-se respectivamente (1,2), (1,5), (0,5), (1,2) e 
(6,45) micronúcleos por 1000 células. A concentração 192g/L demonstrou uma 
alta significância estatística (P<0,001), isso não é preocupante, pois essa 
concentração é considerada alta. Os resultados demonstram que M. guianensis 
é uma planta considerada segura em relação aos seus efeitos mutagênicos, 
porém testes futuros em organismos animais são indicados para melhor 
compreensão dos resultados. Conclusão: Contatou-se que o extrato aquoso da 
entrecasca de M. guianensis nas concentrações de 3,85g/L, 38,5g/L, 77g/L não 
provoca mutagenicidade em células eucarióticas vegetais. 

Palavras Chave: Xixuá amazônico, Maytenus guyanensis, Micronúcleo. 
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MANIFESTAÇÕES FONOAUDIOLÓGICAS RELATADAS POR PAIS DE 
CRIANÇAS COM HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO 

SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY MANIFESTATIONS REPORTED BY 
PARENTS OF CHILDREN WITH CONGENITAL HYPOTHYROIDISM 

Autores: Ligia Oliva Ferreira; Ranielly da Costa Relvas; Márcia Suely Souza de 
Castro Ramalho; Claudia Maria Sedrez Gonzaga Ronchi; Viviane Castro de 
Araújo Perillo; Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues 

Curso de Graduação em Fonoaudiologia, Faculdade São Lucas - FSL - 
Rondônia (RO), Brasil. 

Resumo: Identificar manifestações fonoaudiológicas apresentadas por 
crianças com hipotireoidismo congênito e investigar a associação de tais 
manifestações com a época do diagnóstico e o início do 
tratamento. MÉTODOS: Responsáveis por 15 crianças diagnosticadas com 
hipotireoidismo congênito e atendidas pelo Serviço de Referência em Triagem 
Neonatal dos estados de Rondônia e Acre responderam a um questionário no 
qual deveriam relatar principalmente queixas fonoaudiológicas. A idade das 
crianças variou de 2 a 7 anos, 67% de meninos e 33% de meninas. A média de 
idade da época do diagnóstico foi de 1 mês e 3 dias e o tratamento iniciou-se, 
em média, com 1 mês e 6 dias. A dosagem do medicamento variou entre 5 
mg/dia e 100 mg/dia. RESULTADOS: As queixas relatadas foram: atraso para 
início da linguagem oral, trocas na fala, fala ininteligível, comportamento 
agitado e comportamento nervoso. Alguns responsáveis não referiram queixas. 
Verificou-se que a maioria dos sujeitos apresentou problemas na fala (80%) e a 
menor parte (7,7%), alteração auditiva. Para aqueles que referiram queixa, a 
média da época do diagnóstico e do início do tratamento foi mais tardia quando 
comparado àqueles que não as relataram. CONCLUSÃO: Foram relatadas 
manifestações fonoaudiológicas, principalmente relacionadas à fala. Além 
disso, houve associação entre a presença de queixa e problema de fala com a 
época do diagnóstico e o início do tratamento. Sugere-se a inserção do 
fonoaudiólogo no acompanhamento das crianças com hipotireoidismo 
congênito. Descritores: Hipotireoidismo congênito; Desenvolvimento da 
linguagem; Desenvolvimento infantil; Cognição; Triagem neonatal; Transtornos 
desenvolvimento da linguagem/diagnóstico; Transtornos desenvolvimento da 
linguagem/terapia; Questionários.  
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SATISFACTION OF PATIENTS FIT WITH A HEARING AID IN A HIGH 
COMPLEXITY CLINIC 
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Resumo: The process of selecting and fitting hearing aid devices is only 
effective and only bring about good outcomes if the individual makes effective 
use of the device. Therefore, the individuals need to be happy with the 
outcome. AIM: To check the satisfaction of adults and elderly patients 
concerning their hearing aid in a high complex care clinic accredited by the 
Unified Health System, and to correlate this outcome with the variables related 
to age, gender, fitting period, daily use, as well as the type of sound amplifying 
device. METHODS: This is a descriptive cross-sectional study in which 60 
subjects were evaluated using the questionnaire: Satisfaction with Amplification 
in Daily Life, applied by means of oral presentation, in individual interviews by 
the researcher. This instrument is divided into subscales: positive effects, 
service and costs, negative factors and personal image.  
RESULTS: It was shown that the subjects of this study were very happy with 
the use of hearing aid devices. There was significant difference in relating the 
daily use of the devices with the overall satisfaction score and subscale of 
personal image. CONCLUSION: It was found that the subjects of the study 
were very happy with the use of hearing aids, although satisfaction was not 
related to the variables: age, gender, time of use and device type. In general, 
participants with higher daily use are happier. 

Keywords: hearing, hearing loss, patient satisfaction, quality of life, 
rehabilitation. 
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Resumo: Intensive therapy has been reported in literature as an option 
module's initial conventional therapy, because as the patient will realize 
improvements in his speech, replaced by greater involvement and commitment 
to therapy. This article reports the experience with a case of intensive speech 
therapy, comparing the performance in speech production of a patient of 25 
years operated cleft palate before and after intensive speech therapy. The 
service was conducted from July to August, 2009. Had the duration of 30 
minutes daily, with the first service was held history and speech and last only a 
new evaluation, and 18 sessions of intensive care, totaling 20 sessions. Was 
videotaped sample of spontaneous speech, repetition of a list of words and 
phrases, and finally, the therapeutic tests in order to determine which 
phonemes the patient was easier to produce, contributing to development of 
treatment planning. It was possible to automate setting a phoneme and another 
of the six worked during the 18 sessions of intensive care. This prompted the 
patient to continue the process by means of conventional therapy. 

Keywords: Cleft Palate; Speech Therapy; Velopharyngeal Insufficiency; 
Speech Disorders; Adult 
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RISK FACTORS AND PREVALENCE OF NEWBORN HEARING LOSS IN A 
PRIVATE HEALTH CARE SYSTEM OF PORTO VELHO, NORTHERN 
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Resumo: To determine the prevalence of hearing loss and to analyze the 
results of newborn hearing screening and audiological diagnosis in private 
health care systems. METHODS: Cross-sectional and retrospective study in a 
database of newborn hearing screening performed by a private clinic in 
neonates born in private hospitals of Porto Velho, Rondônia, Northern Brazil. 
The screening results, the risk for hearing loss, the risk indicators for hearing 
loss and the diagnosis were descriptively analyzed. Newborns cared in rooming 
in with their mothers were compared to those admitted to the Intensive Care 
Unit regarding risk factors for hearing loss. RESULTS: Among 1,146 (100%) 
enrolled newborns, 1,064 (92.8%) passed and 82 (7.2%) failed the hearing 
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screening. Among all screened neonates, 1,063 (92.8%) were cared in rooming 
and 83 (7.2%) needed intensive care; 986 (86.0%) were considered at low risk 
and 160 (14.0%) at high risk for hearing problems. Of the 160 patients identified 
as having high risk for hearing loss, 83 (37.7%) were admitted to an 
hospitalized in the Intensive Care Unit, 76 (34.5%) used ototoxic drugs and 38 
(17.2%) had a family history of hearing loss in childhood. Hearing loss was 
diagnosed in two patients (0.2% of the screened sample). CONCLUSIONS: 
The prevalence of hearing loss in newborns from private hospitals was two 
cases per 1,000 evaluated patients. The use of ototoxic drugs, admission to 
Intensive Care Unit and family history of hearing loss were the most common 
risk factors for hearing loss in the studied population. 

Key words: risk factors; hearing loss/diagnosis; neonatal screening 
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AUDITORY SATISFACTION OF PATIENTS FITTED WITH HEARING AIDS IN 
THE BRAZILIAN PUBLIC HEALTH SERVICE AND BENEFITS OFFERED BY 
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Resumo: OBJECTIVE: To assess the benefits and degree of satisfaction of 
adult and elderly patients fitted with hearing aids in a service accredited by the 
Brazilian Public Health Service. METHOD: This descriptive cross-sectional 
study included 34 individuals with bilateral hearing loss aged 18 and above who 
had never been offered hearing aids. Scales "Hearing Handicap Inventory for 
Adults" and "Hearing Handicap Inventory for the Elderly Screening Version" 
were used to assess the benefits yielded by the hearing aids. Scale 
"Satisfaction with Amplification in Daily Life" was used to gauge patient 
satisfaction. The first two were applied on the day the patients were fitted with 
hearing aids and one month later, whereas the third was applied only one 
month after the patients had been fitted with the hearing aids.RESULTS: After 
the subjects were offered hearing aids, significant reductions were seen in the 
difficulties they experienced as a consequence of hearing loss. The scores in 
the Satisfaction with Amplification in Daily Life scale indicated a high degree of 
satisfaction among patients. These results were not statistically different when 
gender and age (adult/elderly) subgroups were compared. CONCLUSION: The 
subjects included in the study have benefitted from being fitted with hearing aids 
and have been very happy with the outcome of the treatment. 
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STANDARDIZATION OF THE AUDITORY BRAINSTEM RESPONSE IN 
NEWBORNS 
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Resumo: BACKGROUND: to regulate the findings of ABR equipment of the 
institution Audiology Clinic of St. Luke School, in newborns. METHODS: this is 
a cross-sectional study, exploratory non-experimental attended forty newborns 
without risk indicators for hearing loss, which passed the newborn hearing 
screening, divided according to age in weeks (G1, G2, G3 and G4). For data 
collection was used the equipment Smart EP-Intelligent Hearing Systems with 
click stimuli. RESULTS: the mean values of absolute latencies of waves I, III 
and V in accordance with age are, respectively: 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. In the same order, the mean values of the interpeak latencies I-III, III-V 
and I-V were: 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. CONCLUSION: the absolute 
latencies decreased with increasing age having mean of the 1,58ms for wave I, 
4,34ms for wave III and 6,71ms for wave V. Similarly, the mean interpeak I-III, 
III-V and I-V were lower in G4 medium and obtained in the first months of 
2,76ms, 2,37ms and 5,13ms.  

Keywords: Hearing; Electrophysiology; Infant, Newborn; Evoked Potentials, 
Auditory, Brain Stem 
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Resumo: PURPOSE: to verify the benefit of an individual sound amplification 
device in the elderly people from Porto Velho, Rondônia and surrounding area, 
also comparing the results to the degree of hearing loss installed in this 
population. METHOD: 18 elderly people aged from 60 to 82 years old were part 
of this study. They suffer from mild to moderately severe sensorineural hearing 
loss. The benefit was evaluated by the Abbreviated Profile of Hearing Aid 
Benefit - APHAB questionnaire under conditions of with and without hearing 
aids which was applied at the moment of adaptation and three months later. For 
analysis of the responses were considered the following subscales: Ease of 
communication, environmental noise, reverberant noise and sound aversion. 
The provided benefit was evaluated according to the degree of hearing loss by 
each subject. RESULTS: it was verified benefit in the subscales: ease of 
communication, environmental noise and reverberant noise, and these results 
demonstrated a statistically significant difference. With regard to the relation 
between the benefit to the degree of loss, it was found, among subjects with 
symmetrical hearing loss, greater benefit in those ones with sensorineural 
moderate hearing loss. However, it was not possible to verify the relation 
between the degree of loss and the provided benefit among individuals with 
different degrees of hearing loss. CONCLUSION: there was a reduction of 
hearing difficulties through the use of sound amplification in favorable 
environments, as well as in reverberant and high noise level ones. 

Keywords: Presbycusis; Hearing Aids; Questionnaires; Elderly People; 
Adaptation 
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DIA INTERNACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O RUÍDO: 
PANORAMA NACIONAL 

Autores: Stephan Paul, Isabel Cristiane Kuniyoshi 

Resumo: Introdução: A poluição sonora é a terceira forma de poluição que 
mais afeta o planeta. Dada a sua repercussão na saúde e no meio ambiente, é 
considerada um problema de Saúde Pública mundial e por isso, há 15 anos o 
Leangue for the Hard of Hearing, atualmente o Center for Hearing and 
Comunication, promove mundialmente um evento de conscientização que inclui 
60 segundos de silêncio para destacar o impacto do ruído na vida cotidiana, 
proporcionando aos participantes uma pausa e uma oportunidade de 
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conscientização sobre o problema que atinge a todos. Trata-se do International 
Noise Awareness Day (INAD) ou, no Brasil, Dia Internacional de 
Conscientização sobre o Ruído que ocorre em uma data móvel, sempre uma 
quarta-feira do mês de abril. No Brasil, a data é celebrada há quatro anos. 
Objetivo: Conscientizar a população brasileira sobre os efeitos do ruído na 
saúde e na qualidade de vida em ocasião da campanha Dia Internacional de 
Conscientização sobre o Ruído. Metodologia: Foram realizadas atividades 
educativas em todo o país que envolveram entidades científicas, acadêmicas, 
de classe, governamentais e não governamentais. Houve a participação de 
estudantes e profissionais, além de organizações de diversos setores. As 
atividades respeitaram a diversidade do território nacional e criatividade dos 
parceiros locais, como por exemplo, reuniões com autoridades governamentais 
e ambientais, distribuição de protetores auditivos e materiais informativos, 
estratégias educativas e avaliação do ruído e da audição. Resultados: A 
participação das diferentes cidades e regiões do país é crescente a cada 
edição da campanha e, por conseguinte, a repercussão das ações abrange 
uma parcela maior da população. Em 2008 participaram 12 cidades em seis 
estados, em 2009 foram 46 cidades em 15 estados e em 2010 foram mais de 
50 municípios em 15 estados. Entre as ações realizadas, destaca-se uma por 
ter sido unânime em todo território nacional: a distribuição de panfletos com ou 
sem informações educativas, mas sempre com o slogan, logomarca da 
campanha que tem causado grande impacto. Conclusão: A Campanha do Dia 
Internacional de Conscientização sobre o Ruído no Brasil vem se consolidando 
a cada ano. Para a edição de 2011, além de aumentar o número de 
participantes, pretende-se desenvolver ações que tenham uma repercussão 
mais duradoura, por entender que somente assim haverá mudança de hábitos 
e conscientização para a problemática. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 26o Encontro Internacional de Audiologia (2011) 

 

POLUIÇÃO SONORA COMO TEMA DE RESSOCIALIZAÇÃO AMBIENTAL 

Autores: Isabel Cristiane Kuniyoshi, Aidee Maria Moser Torquato Luiz, Izabel 
Cordeiro 

Resumo: Introdução: A poluição sonora é considerada como crime ambiental, 
além de um problema de Saúde Pública mundial. Em Rondônia, como um 
descompasso do desenvolvimento, a poluição sonora é crescente e o número 
de denúncias e autuações também. Por considerar que geralmente o indivíduo 
comete o delito ambiental por desconhecimento, necessitando mais de 
educação do que de punição tradicional, a Superintendência do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 
juntamente com o Ministério Público do Estado de Rondônia apresentaram, 
como medida alternativa ao cumprimento de pena de prestação de serviço à 
comunidade e às condições previstas para a suspensão condicional do 
processo, o Programa de Ressocialização Ambiental. Objetivo: Sensibilizar o 
infrator ambiental às mudanças de hábitos e práticas quanto a utilização dos 
recursos naturais. Método: Consiste na participação em capacitação teórico-
prática de educação ambiental, com o estudo e aplicação de conceitos básicos 
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sobre meio ambiente, legislação, cidadania, comprometimento e 
responsabilidade sócio-ambiental. As turmas são organizadas bimestralmente 
de acordo com demandas da ordem judicial, tendo como limite máximo 40 
partícipes. Ao todo são 28 facilitadores preparados para desenvolver temas 
diversos a partir de sua formação específica e orientação pedagógica 
proporcionada pelo próprio programa. A escolha dos temas para cada turma é 
feita a partir do perfil de infrações cometidas. A poluição sonora é tema 
constante no programa de ressocialização ambiental e é enfocado tanto no que 
diz respeito à legislação quanto aos efeitos na saúde. Para tanto, conta com 
profissionais do Direito e da Fonoaudiologia em seu quadro de facilitadores. A 
consciência de que alguns hábitos urbanos e atividades de lazer ou esporte 
muitas vezes carregam consigo o efeito indesejável do ruído é o eixo que 
conduz o processo de sensibilização. São abordados também os efeitos 
auditivos e não auditivos, além das questões de conforto acústico, de forma a 
compreenderem no que está pautada a legislação. Resultados: Desde março 
de 2009 foram formadas 12 turmas, totalizando 494 ressocializados. A poluição 
sonora representa 28% de todos os tipos de delitos ambientais. Desde o início 
do programa não foram registradas reincidências por poluição sonora. 
Discussão: Tem-se observado que aprendendo noções sobre cidadania, 
legislação, percepção ambiental, ecologia, entre outros e, principalmente, 
sendo tratado como cidadão que se está educando, o infrator sente-se parte 
integrante do mundo em que vive e responsável em a relação à sociedade, ao 
ambiente e seus recursos naturais. Dificilmente volta a delinquir, pois se sente 
capaz não só de se relacionar com o meio sem agredi-lo, como também de 
disseminar a informação recebida. Conclusão: O Programa de Ressocialização 
Ambiental tem sido via de formação de novos agentes transformadores da 
sociedade. Além disto, tem-se evitado os desgastantes e demorados processos 
judiciais, com visível economia de recursos públicos, materiais e humanos, pela 
desburocratização da Justiça e com a resolução dos conflitos e pacificação 
social. Para a Fonoaudiologia, configura-se um espaço interdisciplinar de 
atuação num mercado de trabalho alternativo, voltado à educação ambiental no 
que diz respeito às condutas de prevenção dos efeitos na saúde do ser 
humano. 
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TRIAGEM MEATOSCÓPICA EM ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Resumo: Introdução: Alterações advindas do comprometimento orgânico e/ou 
funcional do aparelho auditivo podem interferir na funcionalidade da audição 
humana. A presença de rolha de cerume obstruindo o conduto auditivo externo 
provoca diminuição da audição e conseqüentemente pode reduzir o 
desempenho escolar. Objetivo: Identificar possíveis alterações no conduto 
auditivo externo em escolares do primeiro ano do ensino fundamental por meio 
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da triagem meatoscópica e descrever seus achados. Métodos: Estudo 
transversal e prospectivo. Participaram desse estudo 362 escolares do primeiro 
ano do ensino fundamental de escolas públicas municipais de Porto Velho, 
Rondônia, os quais foram submetidos à inspeção do meato acústico externo 
bilateralmente com otoscópio da marca MIKATOS e modelo TK. Resultados: 
Dos escolares triados, 53% (n=193) são do gênero masculino e 47% (n=169) 
do gênero feminino; 90,8% (n=327) apresentaram meatoscopia normal e 9,2% 
(n=33) apresentaram meatoscopia alterada; Das alterações meatoscópicas 
encontradas a rolha de cerume prevaleceu com 93,33% (n=31) e o gênero 
masculino foi o mais acometido com 71% (n=22). Discussão: A audição é o 
sistema sensorial que representa a principal fonte para aquisição das 
habilidades de linguagem e fala na infância. A sua privação é considerada 
altamente incapacitante visto os comprometimentos no desenvolvimento, 
aprendizagem e psicossocial da criança. Para alguns autores as etiologias da 
perda aditiva na infância mais importantes são as adquiridas, tais como, as 
otites serosas, rolhas de cerume, corpos estranhos e as otites crônicas. Em um 
estudo similar, os pesquisadores observaram alteração na meatoscopia em 
12,3% da população avaliada, o que vem de encontro com os nossos achados, 
onde encontramos 9,2% da população triada com alteração. Outro estudo 
sugere que a obstrução total do conduto auditivo externo por rolha de cerume 
altera os limiares auditivos, fazendo necessário o acompanhamento 
otorrinolaringológico e avaliação auditiva em escolares. Conclusão: Um número 
significativo de escolares do primeiro ano do ensino fundamental do município 
de Porto Velho apresentou resultado satisfatório na triagem meatoscópica e 
das alterações encontradas a de maior prevalência foi a rolha de cerume na 
população do gênero masculino. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 19o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 
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DIA INTERNACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O RUÍDO: 
RESULTADOS DE 2011 

Autores: Isabel Cristiane Kuniyoshi, Stephan Paul 

Resumo: Introdução: Com o lema “não deixe o ruído invadir nossa cidade”, o 
Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído – International Noise 
Awareness Day (INAD) foi celebrado no dia 27 de abril de 2011 pelo quarto ano 
consecutivo no Brasil. O INAD é uma campanha promovida mundialmente há 
16 anos pelo League for the Hard of Hearing, atualmente Center for Hearing 
and Comunication, caracterizada pelo estabelecimento de 60 segundos de 
silêncio para destacar o impacto do ruído na vida cotidiana, proporcionando 
aos participantes uma pausa e uma oportunidade de conscientização sobre um 
problema que atinge a todos. Ocorre em uma data móvel, sempre uma quarta-
feira do mês de abril. Objetivo: Conscientizar a população brasileira sobre os 
efeitos do ruído na saúde e na qualidade de vida em ocasião da campanha Dia 
Internacional de Conscientização sobre o Ruído. Metodologia: Realizam-se 
diversas atividades de divulgação e educação sobre poluição sonora em quase 
todos os estados do Brasil. Embora a denominação da campanha sugira “um 
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dia”, as ações não ficam restritas à data, pois os organizadores vêm 
incentivando atividades que tenham repercussão mais duradoura, em 
detrimento das ações pontuais. Justifica-se por entender que somente assim 
haverá a mudança de hábitos e conscientização para a problemática. Além 
disto, tentou-se evitar o que foi observado nas edições anteriores: o frequente 
descarte de material impresso, que gera outro tipo de poluição - o lixo. 
Atentando para o respeito à identidade regional, mas zelando pela unidade da 
campanha, principalmente no que diz respeito ao material de divulgação, 
slogan, arte, vinheta, materiais educativos entre outros, a coordenação 
nacional lançou neste ano o site oficial - www.inadbrasil.org - em que é 
possível acessar informações sobre o histórico da campanha, coordenadores 
regionais, planejamento, cronograma e os materiais para download. 
Resultados: Participaram desta edição todas as regiões do país, representadas 
por mais de 130 municípios de 18 estados. Em 2011 destacaram-se as ações 
voltadas a escolares, como oficinas de desenvolvimento de jogos educativos, 
peças de teatros, concursos de músicas, divulgação através de unidade móvel 
de biblioteca e demonstrações de medição de níveis de pressão sonora em 
escolas. Desenvolvidas por equipes multidisciplinares compostas por 
professores, alunos e profissionais da Fonoaudiologia, da Engenharia, 
Arquitetura, Física, órgãos de fiscalização ambiental, empresas particulares e 
instituições públicas, as ações também ganharam visibilidade em feiras livres, 
ruas, unidades de saúde, igrejas, shoppings, restaurantes, pontos turísticos, 
terminais de ônibus, semáforos e outros. Conclusão: A Campanha do Dia 
Internacional de Conscientização sobre o Ruído no Brasil vem se consolidando 
a cada ano. A diversidade de ações configura a extensão geográfica e riqueza 
cultural do país. Para a edição de 2012, além de continuar incentivando ações 
educativas, pretende-se enfatizar as voltadas a políticas públicas para o 
enfrentamento da poluição sonora. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 19o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 
(2011). 

 

SINAIS E SINTOMAS AUDITIVOS E VESTIBULARES DECORRENTES DE 
ALTERAÇÕES HORMONAIS 

Autores: Larissa Michele de Oliveira Pinheiro, Cristiane Bouez Bouchabki, 
Fernanda Soares Aurélio, Tatiana de Andrade Lopes Chagas, Isabel Cristiane 
Kuniyoshi, José Roberto Lima da Costa 

Resumo: Introdução: As variações hormonais podem alterar a homeostase dos 
fluidos labirínticos, uma vez que comprometem o metabolismo basal dos 
tecidos, atuando na afinidade de receptores e neurotransmissores, modificando 
processos enzimáticos. Objetivo: Discutir sinais e sintomas auditivos e 
vestibulares decorrentes de alterações hormonais em mulheres. Método: O 
trabalho foi estruturado por meio dos termos: zumbido, tontura, audição, 
sistema vestibular, equilíbrio, hormônios femininos. Para isso, foi realizada 
revisão da literatura, em periódicos nacionais e internacionais pertinentes ao 
assunto abordado acessados eletronicamente nas bases de dados PubMed, 
Medline, Bireme e Lilacs. Não houve restrição ao ano de publicação e os 
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estudos selecionados tiveram data de publicação compreendida entre o 
período de 1978 a 2010. Resultados: Até a década de 1920 predominou a 
noção de que os hormônios produzidos pelos ovários e pelos testículos seriam 
específicos, exclusivos de cada sexo e dotados de um papel único na 
determinação sexual. O que prevalece até os dias de hoje é a noção comum 
que, se não reafirma a existência de hormônios específicos, postula uma 
relação íntima entre determinados tipos de hormônios e determinados tipos de 
corpos. A visão neurofisiológica do zumbido ocorre quando o padrão anormal 
da atividade neural é detectado e classificado. Pode ser persistente e está 
relacionado a alguma causa inicialmente coclear. A vertigem postural 
paroxística benigna (VPPB) é uma das mais freqüentes afecções do sistema 
vestibular e prevalente no gênero feminino. Caracteriza-se clinicamente por um 
quadro de episódios de vertigens habitualmente intensas, rotatórias, com 
segundos de duração e tipicamente desencadeados por determinados 
movimentos cefálicos. O uso do método contraceptivo hormonal oral por um 
período igual ou superior a 6 meses pode ocasionar alterações funcionais na 
orelha interna, principalmente zumbido e tontura. A queixa auditiva de maior 
ocorrência em gestantes é o zumbido, e a tontura é referida por mais da 
metade das gestantes, sendo mais frequente nos dois primeiros trimestres 
gestacionais. Discussão: Encontra-se correlação entre alterações hormonais 
associadas a quadros vertiginosos. Independentemente do fator causal, os 
prejuízos ocasionados pelo zumbido e pela vertigem são grandes. Essas 
alterações podem prejudicar as atividades de lazer, o repouso, o ambiente 
social e doméstico, repercutindo na qualidade de vida. Comentários finais: Os 
hormônios sexuais femininos alteram fisicamente o vestíbulo, com 
mudanças na pressão endolinfática e na viscosidade sanguínea. Porém, as 
alterações mais significativas são as que envolvem os efeitos da 
progesterona e do estrógeno no sistema nervoso central. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 19o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 
(2011). 

 

NORMATIZAÇÃO DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO 
ENCEFÁLICO EM ADULTOS 

Autores: Isabel Cristiane Kuniyoshi, Celi Rocha Mensch, José Roberto Lima 
da Costa, Marilia Silva e Nunes Botelho, Virgínia Braz da Silva 

Resumo: Introdução: Na avaliação da integridade da via auditiva com 
potenciais evocados auditivos de tronco encefálico, quanto na pesquisa do 
limiar eletrofisiológico existe inúmeros estudos publicados com valores de 
normalidade diversos, conseqüentemente faz-se necessário a obtenção de 
dados normativos em cada equipamento onde é realizada a avaliação. 
Objetivo: Caracterizar os valores das latências absolutas das ondas I, III e V e 
latências interpicos I-III, III-V e I-V em adultos jovens em diferentes 
intensidades e verificar a influência da velocidade na captação dos potenciais. 
Métodos: Estudo transversal, prospectivo. Participaram 35 indivíduos (16 
homens e 19 mulheres) com audição normal e idade entre 18 e 30 anos. 
Utilizou-se equipamento da marca Biologic, clique rarefeito, com intensidade de 
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90dBNA na velocidade 27,7c/s e 71,1c/s. Resultados: No gênero feminino na 
velocidade de 27,7c/s observamos as seguintes latências absolutas (I, III e V) e 
interpicos (I-III, III-V e I-V) consecutivamente: 1,51; 3,59; 5,49; 2,08; 1,9 e 3,97. 
No gênero masculino encontramos 1,54; 3,77; 5,68, 2,19, 2,12 e 4,31. Na 
velocidade de 71,1c/s no gênero feminino observamos aumento significativo 
nas latências absolutas das ondas III e V e interpicos I-III, III-V e I-V e aumento 
das latências absolutas I, III e V e intervalos III-V e I-V no gênero masculino. 
Discussão: A padronização dos equipamentos para pesquisa dos potenciais 
evocados auditivos de tronco encefálico em cada serviço que dele faz uso 
elimina a possibilidade da influencia do ambiente na sua captação. No presente 
estudo encontramos valores de latências absolutas e interpicos em indivíduos 
normo-ouvintes diferentes de alguns estudos publicados na literatura nacional e 
internacional. O aumento na velocidade do estímulo na pesquisa dos potenciais 
evocados auditivos de tronco encefálico sensibiliza o exame na detecção de 
patologias retrococleares, sendo essa variável de extrema importância na 
investigação da integridade da via auditiva. Ao avaliarmos a influência da 
velocidade do estímulo na captação dos potenciais no gênero masculino e 
feminino, observamos diferença significativa nas latências absolutas e 
interpicos e esse fato também foi observado por outros autores. Dados como 
estes demonstram a importância de cada serviço realizar a padronização de 
valores de latências absolutas das ondas e intervalos interpicos para cada 
equipamento, evitando assim o uso de valores sugeridos pela literatura que 
podem resultar em diagnóstico incorreto. Conclusão: A velocidade do estímulo 
influenciou a captação dos potenciais evocados auditivos de tronco encefálico 
em indivíduos adultos jovens de ambos os gêneros resultando em aumento das 
latências absolutas e interpicos. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 19o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 
(2011). 

 

EFEITOS AUDITIVOS DA EXPOSIÇÃO COMBINADA DE ANTIMALÁRICOS 
E RUÍDO 

Autores: Izabele Oliveira Lima de Souza, Isabel Cristiane Kuniyoshi, Laiza 
Rodrigues Barbosa, Virgínia Braz da Silva 

Resumo: Introdução: No norte do país a malária é endêmica, portanto seu 
tratamento é prática comum nos serviços de saúde da região. O tratamento da 
malária pode ocasionar, por ototoxicidade, perda auditiva neurossensorial e 
alterações do equilíbrio, além de ser um fator que predispõe o sujeito aos 
efeitos nocivos da exposição a níveis elevados de ruído ocupacional. Objetivo: 
Verificar associação entre efeitos auditivos e a exposição combinada de ruído e 
antimaláricos. Métodos: 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 
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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. Discussão: 
Presente em mais de 100 países, a malária é uma das doenças mais 
importantes e antigas da humanidade. Estima-se que 40% da população 
mundial esteja exposta ao risco de adquiri-la, sendo a doença que registra os 
maiores índices de morbidade e mortalidade no mundo. Seguindo uma 
tendência mundial observada pelos programas de controle da malária, o Brasil 
tem registrado uma queda expressiva do número de casos. A redução dos 
índices é atribuída principalmente à expansão da rede de diagnóstico, à 
introdução de um novo esquema terapêutico, ao tratamento oportuno e 
adequado e ao aprimoramento do sistema de informação. A quimioterapia 
aliada ao diagnóstico rápido e preciso continuam sendo os alicerces da 
intervenção antimalárica. Alguns antimaláricos podem levar a perda auditiva 
independentemente da presença do ruído; assim, a interação 
ruído/antimaláricos supostamente poderia levar a uma perda auditiva maior, ou 
seja, haveria uma relação sinérgica entre estes dois agentes. Em Moçambique 
a partir de estudo em que foi avaliada a audição de trabalhadores expostos a 
ruído e que receberam tratamento para malária por Plasmodium Falciparum 
não complicada, os autores puderam identificar sinergismo entre o ruído e 
agentes potencialmente ototóxicos da fórmula antimalárica. Neste estudo não 
houve sinergismo entre ruído e antimalárico, possivelmente porque a maioria 
dos trabalhadores que tiveram malária afirmou ter sido do tipo por Plasmodium 
vivax. Considera-se que a pesquisa realizada em Moçambique foi feita numa 
região onde a incidência da malária por P. falciparum é maior, diferente da 
região amazônica em que é maior a ocorrência de malária por P. vivax. Esta 
diferença justifica o uso de quimioterápicos diferentes. 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: 19o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 
(2011). 

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS FACIAIS DE RESPIRADORES ORAIS E 
NASAIS 

Autores: Viviane Castro de Araújo Perillo, Ângela Maria dos Santos Souza, 
Daniele de Oliveira Brito, Graziela de Souza Gonçalves, Janete Nogueira 
Belarmino, Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues 

Resumo: Introdução: Respirar é imprescindível, embora as pessoas não 
percebam que respirar errado possui inúmeras conseqüências negativas. O 
respirador oral necessita de ajuda para respirar corretamente, pois nem sempre 
o indivíduo e/ou a família, compreendem a importância de uma ação conjunta 
de vários profissionais para adequar padrão respiratório. Traçar o perfil 
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antropométrico de respiradores orais e/ou nasais é importante para condutas 
diferenciadas e conhecimento da nossa população. Objetivo: Comparar as 
medidas antropométricas orofaciais de indivíduos respiradores orais e nasais. 
Métodos: Participaram deste estudo 37 indivíduos, na faixa etária entre 18 a 39 
anos, 15 respiradores orais e 22 respiradores nasais, dos quais 08 do sexo 
masculino e 07 do sexo feminino respiradores orais, e 10 do sexo masculino e 
12 do sexo feminino respiradores nasais. As medidas antropométricas 
orofaciais obtidas foram: altura do lábio superior, altura do lábio inferior, altura 
do filtro, altura do terço superior da face, altura do terço médio da face, altura 
do terço inferior da face, distância entre o canto externo do olho e o cheilion no 
lado direito da face, e distância entre o canto externo do olho e o cheilion no 
lado esquerdo da face. Para a mensuração foi utilizado o paquímetro digital 
marca Starret série 727. Resultados: Quanto à relação entre os sexo e média 
de idade não existiram diferenças estatísticas, ou seja, os grupos são 
homogêneos. Comparando-se as medidas antropométricas, verificou-se que, 
embora exista diferença entre as médias dos grupos em todas as medidas 
antropométricas, as mesmas não podem ser consideradas estatisticamente 
significantes. Discussão: A literatura enfatiza a padronização das medidas 
antropométricas em crianças, não sendo a população adulta o enfoque atual. 
Nos adultos respiradores orais e nasais pesquisados não foi verificada 
diferença entre as medidas. Sabe-se que na avaliação clínica das estruturas 
faciais e funções estomatognáticas os respiradores orais apresentam prejuízos 
que interferem até no crescimento e desenvolvimento facial na infância. 
Conclusão: As variáveis coletadas dos grupos são estatisticamente iguais, não 
existindo diferenças entre os grupos de respiradores orais e nasais. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 19o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 
(2011). 

 

AMAMENTAÇÃO EM PENITENCIÁRIA FEMININA DE PORTO VELHO-
RONDÔNIA 

Autores: Viviane Castro de Araújo Perillo, Aucilande Custódio Ferreira, Lidiane 
Cristina Barraviera Rodrigues 

Resumo: Introdução: As más condições dos prédios das unidades prisionais, a 
superpopulação e a insalubridade afetam diretamente a saúde física e mental 
das mulheres presas e contribuem para doenças infecto-contagiosas. Objetivo: 
Verificar o conhecimento de presidiárias gestantes e puérperas sobre 
amamentação. Métodos: Participaram da pesquisa oito presidiárias com idades 
entre 18 e 42 anos, presas em média há 10,87 dias, sendo a maioria por tráfico 
de drogas. A maior parte é ré primaria e o nível de escolaridade está entre o 
ensino fundamental e médio. Foi aplicado um questionário com 26 questões 
sobre aleitamento materno, dados gerais da gestação e relações familiares. 
Resultados: A maioria das detentas recebeu informações acerca do 
aleitamento materno durante a gestação sendo que o fonoaudiólogo não foi um 
dos informantes mais comuns e sim o enfermeiro. Indicaram que seis meses, é 
o tempo mínimo que se deve amamentar o bebê e o momento ideal para a 
primeira mamada seria imediatamente após o parto. A informação mais 
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importante sobre o aleitamento materno que receberam foi que é importante 
amamentar no seio materno até, pelo menos, seis meses. Não sabe qual é o 
tempo após o parto que ocorre a descida do leite. Discussão: Em Porto Velho 
há apenas um presídio feminino, o qual supera a capacidade da população 
carcerária. Reflete a situação dos presídios femininos no Brasil com 
superpopulação de até 20 presas em uma única cela. Esta situação merece 
reflexão imediata daqueles envolvidos com políticas públicas para as áreas do 
sistema penitenciário, indicando a necessidade de uma equipe de profissionais 
da saúde para acompanharem essas mulheres (médicos, enfermeiros, 
psicólogos e fonoaudiólogos). Conclusão: Foi possível constatar neste estudo 
que as presidiárias puérperas tem certo conhecimento sobre amamentação; a 
informação sobre a amamentação foi dada por enfermeiros; as maiorias das 
mães entrevistadas sabem que o tempo mínimo para amamentar é de 6 
meses; consideraram como as informações mais importantes da amamentação 
o tempo mínimo de 6 meses e o aleitamento materno exclusivo até, pelo 
menos 6 meses; as mães entrevistadas não sabem depois de quanto tempo do 
nascimento do bebê ocorre a descida do leite. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 19o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 
(2011). 

 

ASPECTOS CORPORAIS, AFETIVOS, RESPOSTAS DO RECÉM-NASCIDO, 
ANATÔMICOS E SUCÇÃO NO ALEITAMENTO MATERNO EM DIFERENTES 
POPULAÇÕES 

Autores: Viviane Castro de Araújo Perillo, Daniele de Oliveira Brito, Graciele 
da Silva Costa Botelho, Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues 

Resumo: Introdução: A UNICEF propõem um protocolo de observação de 
mamadas, que visa identificar mães e bebês que necessitam de apoio no pós-
parto imediato. É função do profissional de saúde envolvido na assistência a 
mulheres e crianças promover o aleitamento materno na sua forma mais 
ampla, por meio de ações objetivando a sensibilização, promoção, incentivo e 
apoio a esta prática. Objetivo: Comparar respostas do binômio mãe-bebê no 
aleitamento materno para a organização corporal, anatomia da mama, laços 
afetivos, resposta do recém-nascido e sucção em diferentes populações. 
Métodos: Protocolo de observação de mamadas preconizado pela Organização 
Mundial da Saúde/UNICEF. Composto por três grupos de amostra: uma 
maternidade privada (estudo A), uma unidade neonatal (estudo B) e uma 
maternidade pública (estudo C). Amostra de 124 binômios: 50 recém-nascidos, 
da maternidade privada, com idade gestacional igual ou superior a 37 
semanas, peso mínimo 2500 gramas; 30 recém-nascidos pré-termo, idade 
gestacional ao nascimento inferior a 37 semanas e idade gestacional corrigida 
maior do que 34 semanas, peso mínimo ao nascimento de 1185 gramas e 
1475 gramas no momento da observação - da unidade neonatal; e, 44 
binômios, recém-nascidos à termo, com idade gestacional igual ou superior a 
37 semanas, com peso mínimo de 2.500g - do alojamento conjunto. 
Resultados: O estudo A apresentou respostas preocupantes e os estudos B e 
C apontaram apenas pequenas dificuldades. Ao comparar os três grupos 
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verificou-se que o estudo A foi negativo em todas comparações. 
Especificamente em relação à posição corporal, respostas do bebê e sucção os 
estudos B e C obtiveram-se adequados. Já os laços afetivos e a anatomia da 
mama se destacaram positivamente para o estudo B. Discussão: Os resultados 
indicam uma diferença abrupta entre a assistência ao recém-nascido e sua 
genitora nos hospitais privado e no público, no que se refere ao aleitamento 
materno. Provavelmente, aquele não conta com qualquer política de apoio ou 
incentivo ao aleitamento materno, ao contrário do observado no alojamento 
conjunto e na unidade neonatal. Em alguns pontos a díade na unidade 
neonatal se destacou em pontos positivos, pois os recém-nascidos prematuros 
permanecem longos períodos hospitalizados em virtude de sua condição de 
saúde e prematuridade e suas mães acabam por participar da rotina de 
cuidados da unidade. Ou seja, sentem-se mais seguras pelo tempo que 
passam com seus filhos na unidade hospitalar. Por outro lado, o alojamento 
conjunto do hospital público é referência de gestação de alto risco, logo os 
partos na sua maioria são cirúrgicos, o que poderia dificultar o posicionamento 
na ocasião da amamentação. Além disso, tanto no estudo A quanto no estudo 
C as genitoras estão internadas em virtude do pós-parto, a mãe pode se 
apresentar cansada, sentindo dor em virtude do parto, sonolenta (caso tenha 
sido exposta a sedação) e tais fatos podem ser um impedidor do primeiro 
contato com o bebê. Conclusão: A maternidade privada é a que apresenta as 
observações mais preocupantes em relação às respostas do binômio durante o 
aleitamento materno. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 19o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 
(2011). 

 

UMA REVISÃO DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE NOS PRIMEIROS ANOS DE 
VIDA DA CRIANÇA SÍNDROME DE DOWN 

Autores: Viviane Castro de Araújo Perillo, Aldaleia do Socorro da Silva Cortez 
Silva, Daniele de Oliveira Brito, José Roberto Lima da Costa, Marcia Suely 
Souza de Castro Ramalho, Tames Cristina Oliveira Lima 

Resumo: Introdução: Os portadores de patologias neurológicas como a 
Síndrome de Down podem apresentar atraso significativo no seu 
desenvolvimento neuropsicomotor. A importância da estimulação precoce no 
desenvolvimento e aquisição das habilidades de linguagem nestas crianças, 
com base na neuroplasticidade e na influência positiva que os pais podem 
exercer proporciona ambiente favorável ao desenvolvimento global da criança. 
Objetivo: Realizar revisão de literatura visando buscar evidências que 
comprovem a importância da estimulação precoce para o desenvolvimento 
global dos portadores de Síndrome de Down e atualizações sobre o tema. 
Métodos: Levantamento bibliográfico de materiais científicos, por meio de 
busca em base de dados: Scielo, Capes, Lilacs e Bireme, publicados no 
período de 2000 a 2009. Resultados: Estudos atuais revelam que a 
reorganização neural guiada de forma que facilite a recuperação da função é 
um objetivo preliminar da reabilitação neurológica. Experiências com humanos 
comprovam que esta reorganização pode ser facilitada aliando treinamento 
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repetitivo, prática de tarefas específicas, treinamento sensorial e prática mental, 
todas associadas às estratégias de reabilitação. Discussão: Os estudos 
revisados neste trabalho foram todos afirmativos na importância da estimulação 
precoce para o desenvolvimento, não apenas o de linguagem como também 
global da criança com Síndrome de Down. Isto se deve ao fato de que a 
estimulação precoce baseia-se nas fases do desenvolvimento normal, por 
exemplo no de linguagem, objetivando prevenir o provável atraso no 
desenvolvimento global, reduzir os atrasos já existentes e aproximando o 
máximo possível do desenvolvimento normal, buscando tornar essas crianças 
independentes e proporcionando a elas melhor qualidade de vida. Conclusão: 
Se o trabalho de estimulação for realizado de maneira adequada, nos primeiros 
anos de vida, poderá causar significativas modificações no desenvolvimento 
global destas crianças, principalmente quando a intervenção terapêutica é 
associada ao comprometimento familiar. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 19o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 
(2011). 

 

CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O 
RUÍDO EM RONDÔNIA 

Autores: Isabel Cristiane Kuniyoshi; Virgínia Braz da Silva; Fernanda Soares 
Aurélio; Stephan Paul; Aidee Maria Moser Torquato Luiz; Flávio André Mota 
Araújo; Ivanor Jorge Ferreira 

Resumo: INTRODUÇÃO: A campanha mundial International Noise Awareness 
Day (INAD) é promovida há 17 anos. No Brasil, é realizada há cinco anos com 
o apoio nacional da Academia Brasileira de Audiologia e do Curso de 
Engenharia Acústica da Universidade Federal de Santa Maria e, localmente, 
com inúmeras instituições como Ministérios Públicos estaduais, secretarias 
estaduais e municipais de saúde e do meio ambiente, Conselhos Regionais de 
Fonoaudiologia, universidades, empresas privadas, entre outros. Em Rondônia, 
a campanha acontece desde 2009 e tem sido crescente a participação deste 
estado. Atribui-se o fato às parcerias locais firmadas ao longo desses anos. 
MATERIAL E MÉTODOS: Com o objetivo de conscientizar a população de 
Rondônia sobre os efeitos do ruído na saúde e na qualidade de vida em 
ocasião da campanha do Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, 
nas quatro edições que o estado participou, foram realizadas atividades 
educativas em instituições de ensino infantil, fundamental e médio; 
estabelecimentos de lazer e entretenimento; repartições públicas e demais 
locais com grande circulação de pessoas. As atividades são desenvolvidas por 
alunos e professores de graduação em Fonoaudiologia da Faculdade São 
Lucas, além de fonoaudiólogos, em parceria com policiais do Batalhão de 
Policia Ambiental, funcionários do Ministério Público de Rondônia, Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e outras instituições que demonstram interesse 
pela causa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi observado que, além da 
reflexão sobre o impacto do ruído no cotidiano, o enfoque intersetorial 
propiciado pelas parcerias firmadas tem oportunizado o debate do tema sob 
diferentes perspectivas como saúde, meio ambiente e legislação, de forma a 



77 
 

articular saberes e poderes diversos. Na última edição, em 2012, as ações da 
campanha envolveram todos os municípios por meio da intervenção Centro de 
Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado. Este 
dado trouxe o destaque para Rondônia como a unidade federativa que 
impactou mais cidades com os propósitos da campanha. Conclusão: Pode-se 
perceber que o empenho e o envolvimento na promoçãode atividades a fim de 
conscientizar a população de Rondônia sobre os efeitos do ruído aumentou 
significativamente, envolvendo no ano de 2012 todos os municípios do estado. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 6ª Mostra Científica da Faculdade São Lucas 
(2012). 

 

CONHECIMENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO DE MÃES 
ATENDIDAS NO HOSPITAL DE BASE DR. ARY PINHEIRO 

Autores: Aline Rodrigues da Silva, Viviane Castro de Araújo, Virgínia Braz da 
Silva, Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues 

Resumo: Introdução: A Organização Mundial de Saúde recomenda o 
aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida do bebê e 
complementado até os dois anos ou mais (OMS, 2007). Porém, esta prática é 
realizada por uma minoria de mulheres, que a abandonam precocemente, 
introduzindo outros alimentos à dieta da criança (MONSON et al., 1991; 
CASAGRANDE et al., 2008). E muitos são os fatores que contribuem para o 
desmame precoce, entre eles a falta de conhecimento das mães sobre a 
técnica do aleitamento materno, suas vantagens e benefícios, além de 
aspectos como idade materna, paridade, influências familiares, trabalho fora do 
lar e condições socioeconômicas (PERCEGONI et al., 2002; VIEIRA et al., 
2004). As mães de recém-nascidos internados em unidades neonatais 
precisam ser encorajadas e orientadas a iniciar a ordenha precocemente para 
estimular a amamentação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde é 
importante o contato do bebê com sua mãe e o início do aleitamento materno 
nas primeiras horas após o parto (JONES, DIMMOCK, SPENCER, 2001). 
Mediante o exposto, o objetivo deste estudo foi relacionar as variáveis 
socioeconômicas da mãe (escolaridade, estado civil, procedência e renda 
mensal) ao seu conhecimento sobre a importância do aleitamento materno, a 
idade máxima de oferta do leite materno de forma exclusiva ao bebê e em 
estratégias utilizadas para produzir mais leite. Material e métodos: Participaram 
do estudo 70 mães de neonatos prematuros com idade gestacional ao 
nascimento inferior a 37 semanas e peso inferior a 2500 gramas. Foi aplicado 
um questionário composto por duas partes: (1) aspectos socioeconômicos 
maternos (escolaridade, estado civil, procedência, renda mensal) e (2) 
questões sobre o conhecimento da genitora em relação ao aleitamento 
materno (a importância do aleitamento materno, a idade máxima de oferta 
exclusiva ao bebê, como produzir mais leite). As questões sobre o 
conhecimento da genitora foram baseadas no formulário de observação de 
mamadas proposto pela Organização Mundial de Saúde. Resultados: Pôde-se 
observar que nenhuma das variáveis relacionadas com os aspectos maternos 
influenciou de forma significativa o seu conhecimento quanto à importância do 
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leite materno para o bebê, assim como no conhecimento das mães de como 
produzir mais leite materno. Somente a variável escolaridade das mães 
influenciou de forma significativa no conhecimento do tempo em que o leite 
materno deve ser oferecido exclusivamente ao bebê. Discussão: Há a hipótese 
de que as baixas taxas de amamentação exclusiva possam estar relacionadas 
ao tempo de estudo das genitoras, devido à possibilidade de acesso as 
informações (ESCOBAR, OGAWA, HIRATSUKA, KAWASHITA, 2002; 
VENTURA, 2002). O presente estudo demonstrou a influência da escolaridade 
materna sobre o conhecimento do tempo de amamentação exclusiva para o 
bebê. Assim, as genitoras com níveis maiores de instrução foram as que 
referiram que a criança deve ser amamentada exclusivamente até os seis 
meses. O que se percebe é que a decisão de amamentar parece ser mais 
influenciada pelo conhecimento empírico do que pelas informações sobre 
amamentação obtidas pelos profissionais da saúde. Tal fato se justifica ao 
analisar que é no ambiente familiar que as mulheres recebem acolhimento e 
ajuda para a organização das tarefas domésticas e maternas. E esse auxílio é 
obtido das suas mães, avós, sogras, irmãs, cunhadas e amigas. Considerando 
a família como parte essencial do cuidado na amamentação, poderia constituir-
se estratégia concreta inseri-la no processo de formação de aprendizado ao 
estímulo da amamentação. Conclusão: O conhecimento das mães acerca do 
aleitamento materno, no que concerne sua importância, idade de oferta de 
forma exclusiva e estratégia para aumentar a produção de leite materno não é 
influenciado por aspectos socioeconômicos, com exceção da relação entre 
escolaridade e tempo máximo de aleitamento exclusivo. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 7a Mostra Científica da Faculdade São Lucas 
(2013). 

 

NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA NO ENTORNO DE TRÊS ESCOLAS NO 
CENTRO DE PORTO VELHO RONDÔNIA 

Autores: Cristiane Lenes de Brito, Isabel Cristiane Kuniyoshi, Virgínia Braz da 
Silva, Fernanda Soares Aurélio 

Resumo: Introdução: Em Porto Velho (Rondônia), nos últimos cinco anos, 
houve o aumento de 20% no contingente populacional e de 104% na frota do 
município. O aumento da população e da frota implica no aumento da poluição 
sonora. Com o intuito de realizar um diagnóstico das alterações ambientais 
consequentes ao descompasso do desenvolvimento, foi realizado este estudo 
com vistas aos possíveis efeitos do ruído urbano no desempenho escolar dos 
munícipes. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi identificar o nível de 
pressão sonora no entorno de três escolas da região central do município de 
Porto Velho - Rondônia. Material e métodos: Foram realizadas 360 medições 
instantâneas com intervalo de 5 segundos cada perfazendo um total de 2160 
leituras ponderados em A, dos níveis de pressão sonora segundo a NBR 10151 
em dois horários distintos a partir do que foi calibrado em nível equivalente. 
Resultados: O valor mínimo de nível de pressão sonora das três escolas variou 
de 44dBA a 51dBA e o máximo de 77dBA a 90dBA. Calculada a média 
energética LAEq entre as medidas para cada escola obteve-se valores que 
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variaram de 63dBA a 73dBA numa distribuição amodal. Foram registrados os 
picos de fontes de ruído mais frequentes em que se observou ruído comum no 
trânsito. Discussão: Os valores dos níveis de pressão sonora equivalentes 
ponderados em A obtidos nas três escolas variou de 63 a 73dBA, o que 
extrapola os limites definidos na NBR 10151/2000 (RIBEIRO, OLIVEIRA, 
SANTOS, SCHALARCH, 2010) para área estritamente residencial urbana ou 
de hospitais ou de escolas que é de 50dBA. Em estudo realizado em dez 
escolas do Distrito Federal, o autor concluiu que metade apresenta ruído 
interno excedente ao disposto na NBR 10152 (ENIZ, 2004). Sendo assim, 
mediu o ruído no entorno das duas escolas que apresentaram maiores níveis 
de pressão sonora internos e encontrou LAeq=71,8dBA em uma escola e 
LAeq=76,4dBA na outra, que também extrapolam o preconizado pela NBR 
10151/2000 (RIBEIRO, OLIVEIRA, SANTOS, SCHALARCH, 2010). O ruído 
externo pode representar um aumento no ruído interno de sala de aula, pois 
aumenta o ruído de fundo que implicará em prejuízos da relação sinal/ruído 
(S/R). O que mais interfere em uma sala de aula é a relação S/R que quanto 
mais positiva ela se apresentar, melhores condições de escuta os alunos terão. 
Ao passo que quanto mais próxima de zero ou quando resultar em valores 
negativos pior são as condições para o aluno escutar e entender o que o 
professor fala (CORTEZ, 2012). Conclusão: Todos os níveis registrados 
extrapolam os limites máximos recomendados pelos órgãos regulamentadores 
em relação ao conforto acústico da população.  

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 7a Mostra Científica da Faculdade São Lucas 
(2013). 

 

NOÇÕES COGNITIVAS BÁSICAS DE CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS: 
RELATO DE CASOS 

Autores: Eliane Reis de Aquino, Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues, Márcia 
Suely Souza de Castro Ramalho, Ana Karolina Zampronio Bassi 

Resumo: Introdução: As condições sociais e psicológicas influenciam positiva 
ou negativamente para o desenvolvimento humano de uma criança. Esta 
necessita que os pais supram suas carências básicas como alimentação, calor, 
abrigo e uma atmosfera de afeição e segurança que proporcionem o melhor 
ambiente para que possam desenvolver ao máximo suas capacidades físicas, 
mentais e morais (BOWLBY, 1988). Geralmente a criança é separada de seus 
pais nos períodos iniciais da vida, justamente durante o período de 
desenvolvimento, no qual a mesma adquire habilidades de se relacionar e se 
comunicar com o mundo segundo Piaget, sendo estas aprimoradas com o 
passar do tempo, e duas destas habilidades são a comunicação oral e a 
comunicação escrita (NÓBREGA, MINERVINO, 2011). Diante do exposto, o 
objetivo desse estudo foi caracterizar o desempenho em provas de noções 
cognitivas básicas de crianças institucionalizadas. Material e métodos: 
Participaram do estudo cinco crianças residentes na Unidade de Acolhimento  
Municipal Lar do Bebê, que abriga crianças de Porto Velho - Rondônia. Para o 
presente estudo foi utilizado o exame de linguagem TIPITI, com o qual foi 
realizada avaliação das noções cognitivas básicas (cores, formas geométricas, 
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partes do corpo, lateralidade, posição no espaço, tamanho, distância, 
quantidade, espessura, altura, comprimento, igual-diferente e ordenação de 
figuras) e toda a avaliação foi filmada. Resultados: Verifica-se respostas 
inadequadas para nove dos treze conceitos e representam 69,23% de 
respostas inadequadas. Dos cinco casos estudados três apresentaram 
respostas com déficit nas noções cognitivas básicas, representando um 
percentual de 60% de indivíduos com respostas inadequadas para a idade. 
Quanto maior a idade mais dificuldades as crianças apresentam. Os conceitos 
partes do corpo e direita/esquerda apresentaram maior percentual de respostas 
inadequadas. Discussão: O desenvolvimento intelectual é um processo que 
permanentemente se transforma, pois há contínuas reestruturações e à medida 
que o ser humano é exposto à diversas interações, determinadas funções 
aparecem e se desenvolvem (RODRIGUEIRO, 2000). A população do estudo 
está num ambiente que parece ser não favorecedor, sem estímulos, sendo o 
contato com outros contextos praticamente nulo. As crianças estudadas 
apresentaram déficit para os aspectos de cores, formas geométricas, partes do 
corpo, lateralidade, posição no espaço e espessura e estes aspectos se 
aprende por volta dos 5 anos, segundo o Protocolo utilizado (BRAZ, 
PELLICCIOTTI, 1988). A justificativa para as mesmas apresentarem déficit 
nestes aspectos está na qualidade da estimulação ambiental disponível para a 
criança, que é fator o determinante em seu desempenho cognitive (ANDRADE 
et al., 2005). Conclusão: 60% dos casos apresentaram inadequação quanto 
aos aspectos de noções cognitivas básicas, totalizando respostas inadequadas 
para nove dos treze conceitos representando 69,23% de respostas 
inadequadas para os casos apresentados. Os conceitos que se encontraram 
alterados segundo o protocolo foram cores e formas geométricas, com duas 
ocorrências de respostas alteradas para cada conceito; partes do corpo e 
lateralidade com três ocorrências para cada conceito; posição no espaço, 
tamanho, espessura, comprimento e ordenação de figura com uma ocorrência 
para cada conceito. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 7a Mostra Científica da Faculdade São Lucas 
(2013). 

 

POLUIÇÃO SONORA EM CIDADES BRASILEIRAS: REVISÃO DE 
LITERATURA 

Autores: Romênia Oliveira Alves, Isabel Cristiane Kuniyoshi, Fernanda Soares 
Aurélio, Viviane Castro de Araújo 

Resumo: Introdução: Hoje em dia a poluição sonora é considerada importante 
para a pesquisa científica, pois possui influência sobre a qualidade de vida dos 
seres humanos e o meio ambiente. O trânsito é considerado a fonte sonora que 
está mais presente nas cidades (ARNDT, PHILIPS, BARBOSA, 2010). Devido à 
falta de planejamento, o desenvolvimento da sociedade urbana e industrial 
intensificou todos os tipos de degradação ambiental, inclusive ocasionou o 
surgimento da poluição sonora. Considerado o maior problema na sociedade 
moderna, principalmente urbana, a poluição sonora ganha destaque, visto 
como a mais estendida forma de poluição (TEIXEIRA, 2011). Mediante o 
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exposto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a produção científica 
brasileira sobre a poluição sonora urbana. Material e métodos: Consultou-se o 
vocabulário estruturado e trilingue DeCS - Descritores em Ciências da Saúde, 
criado pela BIREME. Definiu-se os termos de busca: “poluição sonora”, “ruído”, 
“efeitos do ruído”, “riscos ambientais”, “poluição ambiental” e “medição de 
ruído”. O termo “poluição sonora”, tema principal desta revisão de literatura, foi 
pesquisados na BVS isoladamente e associado com os demais descritores, 
totalizando doze mecanismos de busca pesquisados em título. Foram 
consideradas as seguintes bases eletrônicas para consulta, constantes na base 
BIREME: LILACS, SciELO, REPDISCA. Na busca do descritor “poluição 
sonora” retornou 619 itens, dos quais 129 disponíveis, 162 publicados em 
português e como artigo. Quando aplicados os filtros de limite de busca 
associados entre si, disponível na íntegra, em português e em formato de 
artigo, a seleção resultou em 13 documentos constantes em somente duas 
bases de dados: doze na Lilacs e um na Repidisca. Destes, somente quatro 
correspondiam ao tema específico desta pesquisa. Dos demais, seis eram 
relativos à exposição ao ruído ocupacional, dois a ruído em ambiente interno e 
um que foi classificado como outros, por se tratar de estratégias do programa 
de saúde da família. Resultados: Constatou-se que o ruído nas cidades está 
acima do permitido, ficando evidenciado que a poluição sonora ambiental 
influência na qualidade de vida, gerando reações psico-sociais como: 
irritabilidade, baixa concentração, insônia e dores de cabeça, onde a principal 
fonte sonora apontada como causadora de desconforto foi o ruído veicular 
seguido do ruído gerado pelos vizinhos. Discussão: Todos os artigos aqui 
revisados mostraram-se preocupados com a poluição sonora, visto que o 
índice de perda auditiva ocasionado por ela vem crescendo exageradamente. 
Vale a pena ressaltar que dos cinco artigos aqui revisados, quatro deles foram 
pesquisados por Zanni e seus colaboradores (ZANNIN, CALIXTO, DINIZ, 
FERREIRA, SCHUHLI, 2002; ZANNIN, SZERETTA, 2003; PAZ, FERREIRA, 
ZANNIN, 2005; LACERDA, MAGNI, MORATA, MARQUES, ZANNIN, 2005) na 
cidade de Curitiba, visto que é conhecida internacionalmente como  a “Capital 
Ecológica do Brasil” e/ou “Cidade Verde” pela sua atuação com o meio 
ambiente e com o desenvolvimento sustentável (LACERDA, MAGNI, MORATA, 
MARQUES, ZANNIN, 2005), isso explica o porquê de 80% da revisão referir a 
essa cidade: Curitiba. Zannin e seus colaboradores (ZANNIN, CALIXTO, DINIZ, 
FERREIRA, SCHUHLI, 2002; ZANNIN, SZERETTA, 2003; PAZ, FERREIRA, 
ZANNIN, 2005; LACERDA, MAGNI, MORATA, MARQUES, ZANNIN, 2005) 
propuseram a realização desses estudos em Curitiba, visto que, a cidade é um 
grande centro industrializado. E a literatura deixa claro que as cidades 
industrializadas possuem um índice maior de poluição sonora em relação às 
cidades não industrializadas (SIH, 1997). No Brasil, a Associação Brasileiras de 
Normas Técnicas (ABNT) 10151(ABNT, 2000) fixa os níveis máximos 
permitidos para diversos ambientes, indicando que são prejudiciais à saúde e 
ao sossego público, os ruídos com níveis superiores aos considerados 
aceitáveis pela norma NBR 10151 - Avaliação do Ruído em Área Habitada 
visando o conforto da comunidade. Os valores instituídos variam de acordo 
com o local; para restaurantes, considera-se 50 dB(A), cinemas 45 dB(A) e 
salas de esportes até 60 dB(A). Contudo, níveis superiores ao estabelecido são 
considerados de desconforto, sem necessariamente implicar em risco de dano 
à saúde. Conclusão: Ficou evidenciado que embora a poluição sonora seja um 



82 
 

assunto bastante discutido, e a terceira maior causa de poluição no planeta, 
mesmo com a realização dos diversos filtros de busca houve escassez de 
artigos que se referem à poluição sonora nas cidades brasileiras, sendo a 
cidade de Curitiba a pioneira, visto que é conhecida internacionalmente como a 
“Capital Ecológica do Brasil”, sendo o principal pesquisador Zannin. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 7a Mostra Científica da Faculdade São Lucas 
(2013). 

 

RELAÇÃO ENTRE A DURAÇÃO DA MAMADA, A ANATOMIA DA MAMA E 
A SUCÇÃO 

Autores: Magna Carvalho Martins, Viviane Castro de Araújo, Pâmela Paôla 
Carneiro Lopes, Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues 

Resumo: Introdução: É recomendada a alimentação por via oral quando o 
prematuro completa 34 semanas de gestação por ter boa aptidão para sugar e 
deglutir. Um estudo mostrou que o recém-nascido prematuro leva, em média, 
sete minutos no seio materno, mas que pode ser modificado tanto pela sua 
própria imaturidade quanto pela anatomia da mama da genitora (BRITO, 
OLIVEIRA, PERILLO, 2006). A sucção, que é a função oral primordial do 
recém-nascido e com a qual realiza não somente a função alimentar, mas 
também estimula a organização motora global e acalma o bebê deve 
apresentar algumas características específicas, as quais: boca bem aberta, 
lábio inferior voltado para fora, língua acoplada em torno do peito, bochechas 
com aparência arredondada, sucção lenta e profunda em período de atividade 
e pausa, é possível ver ou ouvir a deglutição (SILVA, REIS PERILLO, 2010). 
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi verificar relação entre duração 
da mamada e: (1) características do prematuro (idade gestacional, idade 
gestacional corrigida, peso ao nascimento, peso no dia da observação, dias de 
vida, dias de sonda orogástrica, dias de alimentação por via oral), (2) anatomia 
da mama e (3) sucção. Material e métodos: A amostra foi constituída de 30 
díades mãe-bebê, cujos recém-nascidos e/ou lactentes fossem pré-termo, com 
idade gestacional ao nascimento inferior a 37 semanas e corrigida maior do 
que 34 semanas. Realizaram-se observações, por meio da adaptação de um 
protocolo de observações de mamada difundido pela OMS/UNICEF, em 1989, 
do momento do aleitamento materno no período diurno. A adaptação do 
instrumento de coleta das observações foi composto por três aspectos: duração 
da mamada, anatomia da mama e sucção. Resultados: As variáveis idade 
gestacional, idade gestacional corrigida, peso ao nascimento e na ocasião da 
observação foram considerados homogêneos. O mesmo não ocorreu para as 
variáveis: dias de vida, sonda gástrica e alimentação por via oral, ou seja, 
foram valores heterogêneos. As genitoras que possuíam mamilos planos ou 
invertidos apresentaram tempo maior na amamentação. Não foram verificadas 
diferenças entre a duração da mamada e as características apresentadas na 
sucção dos bebês, assim a sucção da criança não influencia no tempo da 
amamentação. Houve correlação apenas para idade gestacional corrigida e 
duração da mamada. Discussão: Dos 30 recém-nascidos observados houve 
homogeneidade em alguns aspectos da amostra, ou seja, foram crianças com 
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idade gestacional, idade gestacional corrigida, pesos ao nascimento e na 
ocasião da observação muito semelhantes. Estudos mostram que esses 
aspectos são importantes para o recém-nascido prematuro dar início à 
alimentação por via oral (OLIVEIRA, COELHO, PERILLO, 2009; SILVA, REIS, 
PERILLO, 2010; SERRA, SCOCHI, 2004). Contudo, se diferiram em relação 
aos dias de vida, de sonda gástrica e de via oral, provavelmente em virtude do 
recém-nascido que faz uso de sonda orogástrica ter sua sensibilidade oral 
alterada, pois estabelece um padrão atípico de postura de língua e lábios 

(BRITO, OLIVEIRA, PERILLO, 2006; OLIVEIRA, COELHO, PERILLO, 2009). 
Neste estudo, verificou-se que apenas o formato dos mamilos podem 
influenciar o tempo da mamada. Assim, provavelmente os mamilos planos e 
invertidos desfavorecem a pega do seio pelo bebê e, por consequência, há um 
aumento no tempo de mamada. A sucção do recém-nascido pode depender de 
alguns aspectos como seu estado de vigília, fome ou vigor (BRITO, OLIVEIRA, 
PERILLO, 2006; MATUHARA, NAGANUMA, 2006) e se acredita que as 
características da sucção podem interferir o tempo de mamada. Nesta 
pesquisa a sucção não demonstrou influencia no referido tempo. Conclusão: o 
tempo de mamada do recém-nascido prematuro é influenciado pelo formato 
dos mamilos, a sucção não exerce qualquer relação para este tempo e quanto 
maior a idade gestacional corrigida menor a duração da mamada.  

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 7a Mostra Científica da Faculdade São Lucas 
(2013). 

 

MÚSICA PARA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E LINGUAGEM 
EXPRESSIVA NA SÍNDROME DE DOWN 

Autores: Hayn’s Justah Lemes, Márcia Suely Souza de Castro Ramalho, Ana 
Karolina Zampronio Bassi, Tames Cristina de Oliveira Lima, Daniele de Oliveira 
Brito, Isabel Cristiane Kuniyoshi 

Resumo: Introdução: Grande parte dos trabalhos que abordam a música e a 
síndrome de Down são realizados no âmbito da musicoterapia e da educação 
musical, o que implica numa formação diferenciada. Neste estudo a pretensão 
foi tratar sobre a Fonoaudiologia, que é a ciência da comunicação, utilizando-se 
da música como estratégia em suas terapias, a fim de verificar avanços 
cognitivos e de desenvolvimento de linguagem expressiva nas crianças com 
síndrome de Down, sem comparar estes dados a um padrão de normalidade, e 
sim os verificando dentro de um único âmbito: as próprias peculiaridades desta 
população. Objetivo: Analisar a importância da música como estratégia na 
terapia fonoaudiológica para o desenvolvimento cognitivo e linguagem 
expressiva de crianças com síndrome de Down. Métodos: Participaram deste 
estudo 12 crianças com síndrome de Down, com idade de 3 anos e 2 meses a 
4 anos e 8 meses, sem perda auditiva, de ambos os gêneros, sem outra 
síndrome associada e que frequentam a Associação Pestalozzi de Porto 
Velho/RO. A pesquisa foi realizada em 15 encontros com cada criança. Uma 
sessão destinada a anamnese e avaliação fonoaudiológica, 13 sessões 
destinadas à terapia fonoaudiológica com a música inserida em suas 
estratégias, e uma ultima sessão foi utilizada para a reavaliação. Os dados 
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obtidos na avaliação fonoaudiológica foram comparados, verificaram-se os 
resultados obtidos pela avaliação antes das terapias realizadas e estes foram 
comparados com as respostas alcançadas na avaliação fonoaudiológica feita 
após sessões de terapias concluídas. Além desta analise, compararam-se os 
ganhos entre os gêneros e realizou-se correlação do ganho com a idade dos 
sujeitos. Resultados: Foi encontrada diferença estatisticamente significante 
entre os momentos pré e pós intervenção fonoaudiológica para todas as 
variáveis. Não houve significante diferença entre os gêneros. Somente existiu 
correlação significante da idade para o aspecto de linguagem expressiva. 
Conclusão: A música como estratégia na terapia fonoaudiológica pode ser uma 
ferramenta eficaz, pois é capaz de estimular o neurodesenvolvimento de 
crianças com síndrome de Down fazendo com que a cognição e linguagem 
expressiva das mesmas apresentem evolução. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 21o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 
(2013). 

 

A PRAGMÁTICA EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN DE UM 
GRUPO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE 

Autores: Maria Eliselma Pereira da Silva, Márcia Suely Souza de Castro 
Ramalho, Ana Karolina Zampronio Bassi, Daniele de Oliveira Brito, Isabel 
Cristiane Kuniy 

Resumo: Introdução: A interação social produz um envolvimento ativo entre os 
participantes, oferecendo a eles experiências diferentes em que a criança 
compartilhe de interações sociais ativas, e essas são fundamentais para o 
desenvolvimento de suas habilidades linguísticas, cognitivas e de 
conhecimentos. A interação social produz um envolvimento ativo entre os 
participantes, oferecendo a eles experiências diferentes em que a criança 
compartilhe de interações sociais ativas, e essas são fundamentais para o 
desenvolvimento de suas habilidades linguísticas, cognitivas e de 
conhecimentos. Objetivo: Comparar o meio pragmático usado pela criança com 
síndrome de Down em dois contextos comunicativos um propiciado pelo o 
terapeuta e o outro com sua família. Métodos: Participaram deste estudo 13 
crianças, com idade de 1 ano e 5 meses a 4 anos e 2 meses e atendidas em 
terapia fonoaudiologia na Clinica de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas 
em Porto Velho-RO, precisamente no grupo específico de estimulação precoce. 
Utilizou-se o protocolo da pragmática nos dois contextos comunicativo, para 
possível determinação do perfil comunicativo de cada criança, que poderia ser 
verbal, vocal e/ou gestual. Resultados: Houve maior utilização do meio 
comunicativo verbal no contexto familiar e do meio gestual no contexto 
terapêutico. A maioria das crianças (61,53%) utilizou todos os modos 
comunicativos com semelhanças interativas entre os dois contextos 
vivenciados pela criança. Conclusão: Considerando que o meio comunicativo 
mais utilizado socialmente é o verbal e foi marcante no contexto família com a 
criança; ao passo que no contexto interativo com o terapeuta a criança utilizou 
mais o meio gestual para se comunicar, ou seja, a falta ou pouca comunicação 
verbal não evitou que a criança se comunicasse com seu interlocutor. 
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DADOS DE PUBLICAÇÃO: 21o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 
(2013). 

 

ASPECTOS MIOFUNCIONAIS OROFACIAIS PRÉ E PÓS 
REANATOMIZAÇÃO DE DENTE CONÓIDE: RELATO DE CASO 

Autores: Poliana Fernandes Pereira, Daniele de Oliveira Brito, Lidiane Cristina 
Barraviera Rodrigues, Viviane Castro Araújo 

Resumo: Introdução: O formato dos dentes é de origem genética ou 
hereditária, podendo causar má-oclusões e serem classificadas por fatores 
intrínsecos e extrínsecos, acarretando também mudanças nos tipos faciais. Os 
dentes conóides possuem um formato de cone e devido a essa forma cônica 
que geralmente apresenta diastemas, haverá alteração na forma do elemento 
dentário, podendo influenciar na postura da face e/ou dos aspectos 
miofuncionais orofaciais. A reanatomização consiste em mudar os aspectos 
estruturais dos dentes, por meio do aumentando com resina, a fim de deixá-los 
proporcionais aos outros elementos dentários, fazendo o fechamento dos 
diastemas modificando assim a estrutura intraoral. Objetivo: identificar 
características miofuncionais orofaciais pré e pós reanatomização dos dentes 
conóides incisivos laterais. Métodos: Trata-se do estudo de caso de um sujeito 
do gênero feminino, vinte e um anos, com dentição permanente e presença dos 
dentes incisivos laterais superiores conóides. Foi realizada anamnese, a fim de 
coletar dados acerca do desenvolvimento miofuncional orofacial, antecedentes 
familiares e possíveis queixas. Para esta pesquisa foi utilizado o protocolo de 
avaliação miofuncional – MBGR, adaptado. Resultados: Foram examinados os 
aspectos intra-orais, de mobilidade e funções orofaciais. Observou- se que o 
sujeito possui vinte e oito dentes, boa conservação dentária e classe I de Angle 
bilateral. Quanto aos lábios, apresentou marcas dentárias na mucosa interna e 
não houve dificuldade nas mobilidades. Quanto à mastigação, apresentou 
incisão lateral, velocidade diminuída e mastigação unilateral para direita. Na 
fala não foram detectadas alterações. Após a avaliação, o sujeito foi submetido 
ao procedimento odontológico de reanatomização do dente incisivo lateral 
conóide com resina, com duração de quatro meses. Ao final do tratamento, foi 
reavaliado quanto aos aspectos fonoaudiológicos, seguindo os mesmos 
critérios da avaliação inicial. Os resultados mostraram que dentição, oclusões e 
marcas dentárias na mucosa labial não foram modificadas, assim como as 
mobilidades. Quanto à mastigação observou-se incisão anterior, velocidade 
diminuída e mastigação bilateral com balanceio. Na fala, foi verificada omissão 
de fonemas fricativos no início da palavra. Conclusão: Portanto, não se pode 
descartar que após um tratamento odontológico de mudança da estrutura intra-
oral deve ser realizada avaliação fonoaudiológica, a fim de verificar possíveis 
mudanças. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 21o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 
(2013). 
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CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA EM ALUNOS DO 6O ANO COM 
DIFICULDADE DE LEITURA E ESCRITA 

Autores: Flávia Évely Ribeiro Santos, Lidiane Tavares Pereira Batista, Márcia 
Suely Souza de Castro Ramalho, Ana Karolina Zampronio Bassi, Lidiane 
Cristina Barraviera Rodrigues, Daniele de Oliveira Brito, Isabel Cristiane 
Kuniyoshi 

Resumo: Introdução: A maneira como a instituição pedagógica lida com o 
método de ensino pode ser facilitador para um bom desenvolvimento 
linguístico, do contrário outra forma que desencadeia essa dificuldade é a base 
da aquisição da linguagem oral e escrita. O método de ensino é essencial na 
hora de determinar as estratégias de aprendizagem, pois há estudos que citam 
a influência metodológica destas habilidades nos escolares iniciantes. Acredita-
se que as dificuldades de aprendizagem estejam intimamente relacionadas à 
história prévia de atraso na aquisição da linguagem. As dificuldades de 
linguagem referem-se a alterações no processo de desenvolvimento da 
expressão e recepção verbal e/ou escrita. Por isso, a necessidade de 
identificação precoce dessas alterações no curso normal do desenvolvimento 
evita posteriores consequências educacionais e sociais desfavoráveis. 
Objetivos: Caracterizar o desempenho da consciência fonológica de alunos do 
6o ano quanto ao gênero e idade e repetição de não palavras (1a e 2a 
tentativas), correlacionando as variáveis. Método: Foram avaliados 30 sujeitos 
que cursam o 6o ano do ensino fundamental, sem queixas audiológicas, 
cognitiva, intelectual ou neurológica e cujos pais consentiram a participação no 
projeto de pesquisa. Aplicou- se as provas de habilidades metalinguísticas, 
esta sendo consciência silábica e fonêmica e repetição de não palavras. 
Resultados: As provas que apresentaram mais erros foram concentradas em 
combinação silábica para consciência silábica e substituição fonêmica para 
consciência fonêmica. Foi observado que quanto maior a idade maior também 
os resultados de erros em polissílabas na 1a tentativa de repetição de não-
palavras. Existe diferença entre os gêneros para substituição de sílabas 
apenas em consciência silábica. Conclusão: O desempenho da consciência 
fonológica encontra-se rebaixado comparando com a referência do protocolo 
aplicado, as séries e a idade dos indivíduos submetidos a análises. Pode-se 
dizer que há correlação entre idade e gênero do indivíduo e quanto mais velho, 
piores os resultados, e o baixo desempenho da consciência fonológica 
encontraram-se maior em meninos. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 21o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 
(2013). 

 

HÁBITOS ORAIS, MORDIDA ABERTA ANTERIOR E FALA: RELATO DE 
CASOS 

Autores: Iranilde Lima Medeiros, Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues, 
Daniele de Oliveira Brito, Ana Karolina Zampronio Bassi, Tames Cristina de 
Oliviera Lima 
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Resumo: Introdução: A mordida aberta anterior é frequente na dentição 
decídua e mista, porém quando não tratada adequadamente pode se prolongar 
para a dentição permanente. Sabe-se que esta mordida está frequentemente 
relacionada a alteração denominada ceceio anterior, que é definido como 
alteração na pronúncia dos fonemas /s/, /z/, decorrente da projeção da língua 
entre os incisivos superiores e inferiores anterior, e projeção lingual anterior na 
emissão dos fones linguoalveolares /t/, /d/, /n/, /l/, /r/. Pode ser visto que os 
hábitos orais, mordida aberta anterior estão estreitamente relacionados. 
Objetivo: relacionar hábitos orais, mordida aberta anterior e suas implicações 
na fala de casos em tratamento ortodôntico. Métodos: Foram analisados dez 
casos com idades entre 18 e 36 anos, sendo seis do gênero feminino e quatro 
do gênero masculino. Foi considerado como critérios de inclusão apresentar 
mordida aberta anterior, dentição permanente e tempo de máximo de 
realização do tratamento ortodôntico de 12 meses. Foi aplicado um 
questionário investigatório sobre hábitos orais, abrangendo o tempo, frequência 
e intensidade dos hábitos. Em seguida foram aplicadas a prova de fala do 
protocolo MBGR. Resultados: Foi encontrado presença de hábito oral em todos 
os indivíduos. Na avaliação da fala houve distorção nos fonemas /s/, /z/, 
interposição de língua durante a emissão dos fonemas /l/, /n/, /t/, /d/ /r/ em 70% 
dos casos. Conclusão: verificou-se que há uma estreita relação entre presença 
de hábitos orais nos casos de mordida aberta anterior e alteração na fala, que 
foi encontrada em 70 % dos casos estudados. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 21o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 
(2013). 

 

SITUAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EM PROGRAMA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

Autores: Suéllen Naiara Batista Silva, Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues, 
Ana Karolina Zampronio Bassi, Lorena Cristina Brito Nascimento, Daniele de 
Oliveira Brito, Isabel Cristiane Kuniyoshi 

Resumo: Introdução: Com o objetivo de priorizar a saúde básica foi criado o 
Programa de Saúde da Família que é tido como um programa incremental do 
Sistema Único de Saúde que prioriza as ações de proteção e promoção à 
saúde dos indivíduos e da família, tanto de adultos quanto de crianças, sadios 
ou doentes, de forma integral e contínua. Sendo que a atenção à criança é uma 
prioridade para o Programa de Saúde da Família e uma das ações 
relacionadas à saúde da criança, o incentivo ao aleitamento materno é uma 
importante estratégia para a redução da morbi-mortalidade infantil. Objetivo: 
Investigar a situação do aleitamento materno no Programa de Saúde da 
Família, verificando a prevalência da prática do aleitamento materno exclusivo 
e predominante identificando a origem das orientações recebidas pelas 
gestantes e puérperas, destacando os fatores motivadores do aleitamento 
materno e pesquisar as causas do desmame. Métodos: Participaram do estudo 
6 gestantes e 33 genitoras, totalizando 39 mulheres com média de idade de 
23,41 anos. Os critérios de inclusão adotados foram: mulheres gestantes e 
genitoras de bebês de até 24 meses, participantes do Programa de Saúde da 
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Família (PSF). Foi aplicado questionário com 26 perguntas de múltipla escolha 
que abordava os seguintes aspectos: aleitamento materno, gestação e histórico 
da mãe. Resultados: A maioria das mães realizou aleitamento materno 
exclusivo (97,4%). As orientações foram recebidas na maternidade, seguida 
por enfermeiros durante as consultas (54,3%), de amigos (2,9%) e de 
familiares (2,9%). Quanto aos motivos do desmame, 24,2% referiram que o 
filho rejeitou o peito, 18,2% referiram ter pouco leite e 3,0% que o leite secou. 
Conclusão: A maioria das mães que frequentam o Programa de Saúde da 
Família referência em Porto Velho amamentaram exclusivamente no seio 
materno, sendo que estas receberam orientações na maternidade e os motivos 
do desmame foi por rejeição do bebê e por terem pouco leite. As práticas do 
aleitamento materno pelas mães que são atendidas pelo Programa de Saúde 
da Família, ainda não está conforme é estabelecido pelo Ministério da Saúde. 
E percebido a falta de orientações teóricas e práticas mais aprofundadas e 
objetivas. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 21o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 
(2013). 

 

ACHADOS AUDIOLÓGICOS DE RECÉM-NASCIDOS DE MÃES QUE 
FIZERAM USO DE ANTIMALÁRICOS NO PERÍODO GESTACIONAL 

Autores: Fernanda Soares Aurélio, Marília Silva e Nunes Botelho, Virgínia 
Braz da Silva, Ísis Pereira Dutra, Marceli Agostinho Sousa. 

Resumo: Introdução: A malária é uma doença infecciosa aguda ou crônica 
causada por protozoários parasitas do gênero Plasmodium, transmitidos pela 
picada do mosquito Anopheles e é de grande ocorrência no período 
gestacional em mulheres dos estados de Roraima, Rondônia, Pará, Mato 
Grosso, Acre e Amazonas. A malária na gestação pode ter consequências 
como: imunodepressão, anemia, abortos, infecções urinárias, partos 
prematuros, entre outros. Os medicamentos utilizados para o tratamento da 
malária são conhecidos pela sua ototoxicidade, porém o comprometimento 
auditivo que pode ser causado por estes é raramente investigado. Objetivo: 
Analisar a prevalência de perda auditiva em recém-nascidos cujas mães 
fizeram uso de medicamentos antimaláricos na gestação. Metodologia: Trata-
se de um estudo transversal de caráter descritivo do qual participaram 66 
recém-nascidos que fazem parte do Programa de Triagem Auditiva Neonatal 
do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e da Maternidade Municipal Mãe 
Esperança (Porto Velho-RO). Todos os recém-nascidos foram triados com 
Emissões Otoacústicas Transiente e Potencial Evocado Auditivo de Tronco 
Encefálico. Os que não passaram na primeira triagem foram retestados após 
15 dias. Os que continuaram falhando no reteste foram encaminhados para 
avaliação diagnóstica. Além disso, foi aplicado um roteiro de estudo 
direcionado a mães que tiveram malária durante o período gestacional com 
intuito de obter dados referentes ao tipo de infecção, ao medicamento utilizado 
no tratamento, ao período gestacional em que a doença foi contraída, a 
presença de indicador de risco para a audição, além de ser preenchido no 
mesmo os resultados obtidos na triagem auditiva e na etapa de diagnóstico. Os 
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achados da avaliação eletrofisiológica da audição e do questionário foram 
submetidos aos testes estatísticos: igualdade de duas proporções, teste Qui-
quadrado e Analysis of Variance (ANOVA), todos com nível de significância de 
5% (p<0,05). Resultados: A infecção por malária vivax ocorreu em 57 (86,4%) 
puérperas, sendo que as 66 iniciaram algum tipo de tratamento contra o 
plasmódium, durante a gestação. No entanto, a maioria (n=45; 68,2%) 
estatisticamente significativa não interrompeu o tratamento no período 
gestacional (p<0,001). Não houve diferença estatística entre o período 
gestacional em que as mães contraíram a malária, ou seja, 22 (33,3%) 
contraíram no primeiro trimestre, 25 (37,9%) contraíram no segundo trimestre e 
24 (36,4%) contraíram no terceiro trimestre gestacional. Quanto aos 
antimaláricos ingeridos na gestação, a cloroquina foi utilizada por 57 (86,4%) 
mães, número estatisticamente significativo (p<0,001). Na triagem auditiva 
neonatal por meio das emissões otoacústicas, 62 (93,9%) passaram e quatro 
(6,1%) falharam. A avaliação por meio do Potencial Evocado Auditivo de 
Tronco Encefálico não foi realizada em todos os recém-nascidos, devido 
evasão, e dentre os que realizaram 50 (87,7%) passaram e sete (12,3%) 
falharam. Dos recém-nascidos encaminhados para diagnóstico, 2 (3%) 
apresentaram resultados alterados, sendo que um (50%) apresentou perda 
auditiva do tipo neurossensorial, de grau profundo unilateral e outro (50%) 
apresentou perda auditiva do tipo condutiva de grau leve bilateral. Conclusão: 
A prevalência de deficiência auditiva nos recém-nascidos estudados foi de 
2:66, porém se forem analisados somente os que fizeram uso de primaquina a 
ocorrência é de 1:3. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 28o Encontro Internacional de Audiologia (2013). 

 

TRIAGEM AUDITIVA DE RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS EM PORTO 
VELHO, RONDÔNIA 

Autores: Fernanda Soares Aurélio, Virgínia Braz da Silva, Fabiana Farias de 
Oliveira, Marília Silva e Nunes Botelho, Isabel Cristiane Kuniyoshi 

Resumo: Introdução: A audição desempenha um papel importante e decisivo, 
uma vez que para que a linguagem falada se desenvolva é necessário que a 
criança ouça, possuindo a integridade do sistema auditivo como um todo. O 
nascimento prematuro, por si só, não é um fator de risco para a audição do 
recém-nascido, mas na maioria das vezes está associado a inúmeras 
intercorrências, tais como uso de medicamentos ototóxicos, permanência em 
unidade de terapia intensiva neonatal por mais de cinco dias, oxigenoterapia, 
entre outros, as quais são consideradas de alto risco para deficiência auditiva 
na infância. Objetivo: Verificar a ocorrência de falha na triagem auditiva 
neonatal em recém-nascidos prematuros e comparar o resultado da triagem 
nas variáveis: idade gestacional, peso ao nascimento e presença de 
indicadores de risco para deficiência auditiva. Métodos: Estudo transversal, 
descritivo. Participaram 166 recém-nascidos que ao nascimento apresentavam 
idade gestacional inferior a 37 semanas, provenientes da unidade neonatal do 
Hospital de Base Dr. Ary pinheiro em Porto Velho, Rondônia, os quais foram 
submetidos à triagem auditiva por meio da técnica combinada de emissões 
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otoacústicas evocadas transientes e potencial evocado auditivo de tronco 
encefálico automático na alta hospitalar. Resultados: Identificamos que 97% 
dos recém-nascidos passaram e 3% falharam na triagem auditiva. Quando 
comparamos o resultado da triagem nas variáveis qualitativas (idade 
gestacional, peso ao nascimento e presença de indicadores de risco para 
audição), não identificamos diferença significativas nos resultados quando 
consideramos a idade gestacional e a presença de indicadores de risco para 
audição, no entanto identificamos um número significativo de triagem alterada 
nos recém-nascidos prematuros com peso inferior a 1500 gramas. A chance 
(Odds Ratio) do recém-nascido com idade gestacional igual ou inferior a 30 
semanas falhar na triagem é de 3,64 quando comparado com os recém-
nascidos com idade superior. Conclusão: A prevalência de alteração na triagem 
auditiva em recém-nascidos prematuros é de 3%. Quanto menor é o peso do 
recém-nascido maior é a ocorrência de falha na triagem e quanto menor a 
idade gestacional maior é a chance do recém-nascido prematuro falhar na 
triagem auditiva.  

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 28o Encontro Internacional de Audiologia (2013). 

 

SATISFAÇÃO E BENEFÍCIO DE USUÁRIOS DE APARELHOS DE 
AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL DE UM SERVIÇO CREDENCIADO 
AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Autores: Fernanda Soares Aurélio, Deide Paula Costa Braga da Silva, Ísis 
Pereira Dutra, Virgínia Braz da Silva, Liliane Barbosa Rodrigues  

Resumo: Introdução: O processo de seleção e adaptação do aparelho de 
amplificação sonora individual somente será eficaz e terá bons resultados se o 
indivíduo fizer uso efetivo deste dispositivo. Para isto, é necessário que o 
mesmo esteja tendo benefícios e esteja satisfeito com os resultados sentidos. 
Além disso, o desempenho com a prótese auditiva, relatada pelo usuário, 
propõe um direcionamento quanto às medidas cabíveis a serem tomadas. 
Objetivo: Avaliar o benefício e a satisfação de adultos e idosos protetizados em 
um serviço de alta complexidade, credenciado ao Sistema Único da Saúde. 
Métodos: Estudo transversal de caráter descritivo realizado em um serviço de 
alta complexidade de Porto Velho – Rondônia. Participaram do mesmo, 34 
indivíduos com perda auditiva bilateral, novos usuários de próteses auditivas, 
com idade superior a 18 anos. Para avaliar o benefício, foram utilizados os 
questionários Hearing Handicap Inventory for Adult (adultos) e Hearing 
Handicap Inventory for the Elderly Screening Version (idosos). Para avaliar a 
satisfação, foi utilizado o Satisfaction with Amplification in Daily Life. Os dois 
primeiros foram aplicados no dia da adaptação e um mês após a mesma, 
enquanto o segundo foi aplicado somente um mês após a adaptação. Os 
dados compilados foram analisados com a utilização dos testes estatísticos 
Analysis of variance (ANOVA) com nível de significância de 5% (p 0,05). 
Resultados: Foi verificada uma redução significativa nas dificuldades causadas 
pela privação auditiva após a adaptação das próteses (p<0,001), tanto na 
escala social/situacional quanto na escala emocional, evidenciando que os 
sujeitos estão se beneficiando com o uso dos dispositivos. Os escores obtidos 
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no Satisfaction with Amplification in Daily Life, tanto no escore global quanto 
nas subescalas (efeitos positivos, serviços e custos, fatores negativos e 
imagem pessoal), indicaram um alto nível de satisfação por parte dos 
indivíduos. Tais resultados não apresentaram diferença estatisticamente 
significante entre os gêneros e os grupos (adultos/idosos). Conclusão: 
Constatou-se uma redução significativa do handicap auditivo causado pela 
privação auditiva após a adaptação das próteses, tanto por parte dos adultos 
quanto dos idosos, de ambos os gêneros, mostrando desta forma, que os 
mesmos estão tendo benefício com o uso dos dispositivos, além de 
encontravam-se muito satisfeitos com os mesmos. Percebeu-se que a 
satisfação e o benefício parecem andar juntos, sendo a satisfação influenciada 
pelo benefício percebido. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 28o Encontro Internacional de Audiologia (2013). 

 

FUNÇÃO VESTIBULAR EM INDIVÍDUOS COM TESTE DE DESEMPENHO 
ESCOLAR INFERIOR 

Autores: Fernanda Soares Aurélio, Silvana Taís Alexandre Monteiro, Viviane 
Castro de Araújo, Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues, Ísis Pereira Dutra, 
José Roberto Lima da Costa 

Resumo: Introdução: A disfunção vestibular infantil pode afetar 
consideravelmente a habilidade de comunicação e o desempenho escolar. 
Diversos autores têm assinalado a relação entre alterações vestibulares e ao 
baixo desempenho escolar. Objetivo: Este estudo teve por objetivo investigar 
sinais e sintomas vestibulares de crianças que apresentaram resultado inferior 
no teste de desempenho escolar. Metodologia: Participaram do estudo cinco 
crianças com desempenho escolar inferior, provenientes de escolas públicas 
de Porto Velho-Rondônia, cujos responsáveis permitiram assinando o Termo 
de Consentimento Livre Esclarecido. Destas, quatro eram do gênero feminino e 
um do gênero masculino com faixa etária entre 09 e 11 anos de idade. 
Primeiramente foi realizado o Teste de Desempenho Escolar, a fim de avaliar 
as habilidades acadêmicas de leitura, escrita e aritmética. Após, foi realizada 
uma anamnese que objetivou investigar os sinais e sintomas vestibulares 
apresentados pelos sujeitos e, p or último, realizou-se o exame vestibular, para 
o qual foram utilizados os seguintes instrumentos: Software Vecwin, barra 
luminosa e estimulador caloric a ar- modelo OAT-10 com pistola NGR-05, todos 
fabricados pela Neurograff Eletromedicina Ind. e Com. Ltda-SP-Brasil, em 
conjunto com cadeira rotatória fabricada pela empresa Yoshi Ltda-SP-Brasil. 
Resultados: Quatro indivíduos apresentaram sintomas otoneurológicos, sendo 
os mais frequentes tontura, zumbido, cefaléia e instabilidade postural. A 
vectoeletronistagmografia computadorizada evidenciou síndrome vestibular 
periférica deficitária em dois indivíduos, sendo estes os que apresentaram 
menor pontuação no teste de desempenho escolar, porém um deles não referiu 
sintomas vestibulares. Conclusão: Identificou-se que os sujeitos estudados, em 
sua maioria, apresentaram sintomas como tontura, zumbido, cefaléia e 
instabilidade postural, porém foi percebido que uma criança não relatou 
queixas otoneurológicas. As alterações vestibulares encontradas foram de 
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origem periférica deficitária e acredita-se que as mesmas estejam ligadas ao 
baixo desempenho escolar, visto que as duas menores pontuações foram das 
crianças que apresentaram alteração vestibular. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 28o Encontro Internacional de Audiologia (2013). 

 

TRIAGEM AUDITIVA EM RECÉM-NASCIDOS DE GESTAÇÃO DE ALTO 
RISCO 

Autores: Virginia Braz da Silva, Eline Alves Freitas, Isabel Cristiane Kuniyoshi, 
Fernanda Soares Aurélio  

Resumo: Introdução: A gestação é um fenômeno fisiológico e deve ser vista 
pelas gestantes e equipes de saúde como parte de uma experiência de vida 
saudável envolvendo mudanças dinâmicas do ponto de vista físico, social e 
emocional. Entretanto, trata-se de uma situação limítrofe que pode implicar 
riscos tanto para a mãe quanto para o feto. O comitê multiprofissional em 
saúde auditiva recomendou que a implantação de um programa de saúde 
auditiva neonatal deve contemplar além da promoção à saúde da gestante, dos 
neonatos e lactentes, a prevenção de perdas auditivas por meio de medidas 
específicas que devem ser aplicadas após estudos epidemiológicos de 
prevalência e determinantes de perdas auditivas em neonatos. Objetivo: 
Caracterizar os resultados da triagem auditiva neonatal em recém-nascidos de 
gestação de alto risco, bem como identificar o fator de risco gestacional 
apresentado pela puérpera, o gênero do neonato, os indicadores de risco para 
audição na infância e ainda relacionar tais variáveis ao resultado da triagem 
auditiva neonatal. Métodos: Estudo transversal descritivo. Participaram 118 
recém-nascidos, atendidos pelo programa de triagem auditiva neonatal da 
Clínica de Avaliação e Reabilitação da Audição – Limiar, realizado no Hospital 
de Base Dr. Ary Pinheiro em Porto Velho, Rondônia, cujas mães apresentaram 
gestação de alto risco. A triagem foi realizada por meio da pesquisa das 
emissões otoacústicas evocadas transientes em todos os recém-nascidos da 
amostra, associado à pesquisa dos potenciais evocados auditivos de tronco 
encefálico automático nos recém-nascidos de alto risco para deficiência 
auditiva. As variáveis de interesse foram coletadas no prontuário hospitalar da 
puérpera e do recém-nascido, além de entrevista com os pais e no banco de 
dados do programa de triagem auditiva. Resultados: A incidência de falha na 
triagem foi de 10,2%. Foi constatado que 55,7% dos recém-nascidos são do 
gênero masculino e 44,3% do gênero feminino. Prevaleceu entre as puérperas 
a infecção urinária (56,8%) como fator de risco gestacional, porém não foi 
considerado diferente da ruptura prematura de membranas (52,5%). O 
indicador de risco para audição na infância mais recorrente foi o uso de 
medicamentos ototóxicos (72%), o qual também não foi considerado diferente 
do indicador oxigenação extracorpórea (63,6%). Não se constatou uma 
associação dos resultados da triagem (passa/falha) com as variáveis 
analisadas. Conclusão: A incidência de falha na triagem auditiva em recém-
nascidos de gestações de alto risco foi de 10,2%. Prevaleceu entre as 
puérperas à infecção do trato urinário, seguido de ruptura prematura de 
membranas como fator de risco gestacional e do uso de medicamentos 
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ototóxicos seguido de oxigenação extracorpórea como indicadores de risco 
para audição na infância entre os recém-nascidos. Não encontramos uma 
associação do resultado da triagem com as variáveis analisadas.  

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 28o Encontro Internacional de Audiologia (2013). 

 

TRIAGEM AUDITIVA EM RECÉM-NASCIDOS SUBMETIDOS À 
ANTIBIOTICOTERAPIA 

Autores: Virginia Braz da Silva, Talitta Stéfhanie Rodrigues, Isabel Cristiane 
Kuniyoshi, Fernanda Soares Aurélio, Lidiane Cristina Barravieira Rodrigues 

Resumo: Introdução: A ototoxicidade ainda é um grande desafio para medicina 
nos dias atuais. Não obstante o grande número de pesquisas que são 
realizadas sobre o tema pelos mais renomados pesquisadores e centros de 
pesquisa em todo o mundo e pelo gradual avanço no conhecimento da 
fisiopatologia da ototoxicose, ainda não se conseguiram o satisfatório controle 
sobre o processo lesivo da orelha interna provocado pelos ototóxicos, em seres 
humanos. As drogas ototóxicas, principalmente os aminoglicosídeos são os 
mais utilizados devido à sua alta eficácia antimicrobianos e baixo custo. Dentre 
os aminoglicosídeos mais utilizados em neonatologia encontramos a 
gentamicina e a amicacina, com objetivo terapêutico e profilático, 
especialmente naqueles provenientes de unidades de terapia intensiva. 
Objetivo: caracterizar os resultados da triagem auditiva em neonatos 
submetidos a tratamento com antibióticos, bem como identificar o peso, a idade 
gestacional, o antibiótico utilizado, o tempo de administração do medicamento 
e ainda comparar os resultados da triagem com o tempo médio de 
administração de cada fármaco. Métodos: Estudo transversal e prospectivo. 
Participaram 184 recém-nascidos submetidos à antibioticoterapia e atendidos 
no programa de triagem auditiva neonatal da Clínica de Avaliação e 
Reabilitação da Audição – Limiar realizado no Hospital de Base Dr. Ary 
Pinheiro em Porto Velho, Rondônia. Os recém-nascidos foram submetidos à 
triagem auditiva utilizando técnica combinada de emissões otoacústicas 
evocadas transientes e potenciais evocados auditivos de tronco encefálico 
automático. As variáveis de interesse foram coletadas no prontuário do recém-
nascido, em entrevista com os pais e no banco de dados da triagem auditiva 
(software hitrack 3.5). Resultados: Os recém-nascidos apresentaram em média 
1992 gramas, 33,4 semanas de idade gestacional e utilizaram 2,7 tipos de 
antibióticos sendo que 93,5% dos recém-nascidos passaram e 6,5% falharam 
na triagem auditiva. Prevaleceu a oxigenoterapia entre os indicadores de risco 
para audição na infância. Os antibióticos utilizados foram ampicilina, 
gentamicina, cefepime, vancomicina, meropenen e amicacina, sendo o tempo 
médio de uso de 8,7; 8,6; 9,9; 11,3; 9,0 e 8,2 dias respectivamente. Os recém-
nascidos tratados com ampicilina e gentamicina que falharam na triagem 
utilizaram os antibióticos por um período maior do que aqueles que passaram. 
Conclusão: A incidência de falha na triagem auditiva de recém-nascidos 
submetidos a antibioticoterapia é de 6,5%. Em 88,1% dos recém-nascidos 
ocorreram outros indicadores de risco para deficiência auditiva associados, 
sendo significativa a ocorrência da oxigenoterapia. Os recém-nascidos que 
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foram tratados com ampicilina e gentamicina e falharam na triagem auditiva 
utilizaram esses medicamentos por um período superior àqueles que 
passaram. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 28o Encontro Internacional de Audiologia (2013). 

 

TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL E TOXOPLASMOSE CONGÊNITA 

Autores: Virginia Braz da Silva, Adeileizandre Dias dos Santos, Viviane Castro 
de Araújo, Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues, Isabel Cristiane Kuniyoshi 

Resumo: Introdução: A audição é uma função complexa e sua integridade é 
essencial para a aquisição e o desenvolvimento da linguagem. As alterações 
auditivas infantis têm causas variadas, dentre elas a toxoplasmose congênita, 
uma infecção causada pelo agente etiológico toxoplasma gondii, com 
incidência em todo o mundo. No Brasil a prevalência de infecção por 
toxoplasmose congênita é de um caso para cada 1.613 nascimentos e em 
Rondônia foi encontrada prevalência de um caso para cada 817 nascidos 
vivos. No recém-nascido esta infecção varia desde casos assintomáticos a 
quadros clínicos graves, incluindo lesões importantes do sistema nervoso 
central. O déficit auditivo pode aparecer tardiamente, mesmo nos casos 
assintomáticos ao nascimento. Objetivo: Comparar os resultados da triagem 
auditiva neonatal de recém-nascidos cujas mães foram infectadas por 
toxoplasmose na gestação com os resultados de recém-nascidos cujas mães 
não foram infectadas, bem como identificar o risco do recém-nascido das mães 
infectadas apresentarem resultado alterado na triagem auditiva. Material e 
Método: Estudo de coorte prospectivo, no programa de triagem auditiva 
neonatal realizado pela Clínica de Avaliação e Reabilitação da Audição-Limiar 
no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro em Porto Velho, Rondônia. A amostra foi 
composta por 29 recém-nascidos de mães infectadas por toxoplasmose no 
período gestacional (grupo exposto) e 89 recém-nascidos de mães não 
infectadas (grupo não-exposto). Para cada recém-nascido incluído no grupo 
exposto outros três foram incluídos no grupo não exposto, pareados quanto ao 
gênero, idade gestacional, peso de nascimento e ocorrência de indicadores de 
risco para audição na infância. Ambos os grupos foram submetidos à triagem 
auditiva neonatal segundo o protocolo sugerido pelo Grupo de Apoio a Triagem 
Auditiva Neonatal Universal. Resultados: No grupo exposto identificamos que 
69% dos recém-nascidos passaram e 13,8% falharam na triagem auditiva. 
Ainda no grupo exposto identificamos que 17,2% falharam no primeiro teste e 
não compareceram para o reteste, sendo considerado seu resultado 
inconclusivo. No grupo não-exposto a triagem foi concluída em todos os recém-
nascidos sendo que 97,8% passaram e 2,2% falharam na triagem auditiva. 
Quando comparado o resultado da triagem entre os grupos identificamos um 
número significativo de recém-nascidos que passaram na triagem auditiva no 
grupo não-exposto e que falharam no grupo exposto. O grupo exposto 
apresentou risco relativo de 7,41 para falhar na triagem auditiva quando 
comparado com o grupo não-exposto e o risco de falhar na triagem atribuível 
exclusivamente a toxoplasmose é de 15%. Conclusão: A prevalência de 
alteração na triagem auditiva é significativamente maior nos recém-nascidos 
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cujas mães foram infectadas por toxoplasmose no período gestacional, sendo 
ainda atribuível a toxoplasmose na gestação o risco de falhar na triagem 
auditiva neonatal de 15%.  

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 28o Encontro Internacional de Audiologia (2013). 

 

ESTUDO NORMATIVO DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO 
ENCEFÁLICO EM DIFERENTES VELOCIDADES DE APRESENTAÇÃO DOS 
ESTÍMULOS 

Autores: Fernanda Soares Aurélio, Cássia Regina Ângelo de Paula, Ísis 
Pereira Dutra, Virgínia Braz da Silva, Isabel Cristiane Kuniyoshi 

Resumo: Introdução: O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 
avalia a integridade da via auditiva até o tronco encefálico e auxilia no 
diagnóstico da deficiência auditiva. Estudiosos da área defendem que os 
pacientes devem ser testados sempre em duas velocidades de apresentação 
dos estímulos com o objetivo de sensibilizar o exame na detecção de 
patologias retrococleares. Devido a importância desta avaliação, torna-se 
imprescindível que cada laboratório desenvolva seu estudo de normatização, 
utilizando no mínimo duas velocidades de apresentação dos estímulos, 
aumentando assim a precisão do diagnóstico audiológico. Objetivo: Normatizar 
os achados do equipamento de Potencial Evocado Auditivo de Tronco 
Encefálico de uma clínica escola, em adultos, em duas velocidades de 
apresentação dos estímulos. Métodos: Trata-se de um estudo transversal do 
qual participaram 60 indivíduos (30 homens e 30 mulheres), com idades entre 
18 e 30 anos, sem queixas otológicas, com limiares auditivos dentro dos 
padrões de normalidade, curva timpanométrica tipo A, presença do reflexo 
acústico estapediano contralateral, bilateralmente, e que consentiram em 
participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Para a realização do potencial evocado auditivo de tronco 
encefálico foi utilizado o equipamento Smart EP-Intelligent Hearing Systems, 
com estímulo clique, nas velocidades de 27.7 e 71.1 estímulos por segundo, 
além de eletrodos descartáveis e fones de inserção. Os dados compilados na 
avaliação eletrofisiológica da audição foram analisados com utilização dos 
testes estatísticos Analysis of Variance (ANOVA) e teste T-Student Pareado, 
ambos com nível de significância de 5%. Resultados: A média dos valores das 
latências absolutas das ondas I, III e V nas velocidades de 27.7 e 71.1 
estímulos por segundo foram, respectivamente: 1,62ms; 3,81ms; 5,62ms e 
1,64ms; 3,92ms; 5,91ms. Na mesma ordem, os valores médios dos intervalos 
interpicos I-III, III-V, I-V foram 2,19ms; 1,81ms; 4,0ms e 2,28ms; 1,99ms; 
4,27ms. O valor médio da diferença interaural nas velocidades referidas foram 
de 0,10ms e 0,14ms. Para o gênero feminino foram obtidos, nas velocidades 
de 27.7 e 71.1 estímulos por segundo, respectivamente, valores médios das 
latências absolutas I, III e V de 1,60ms; 3,73ms; 5,53ms e 1,62ms; 3,85ms; 
5,77ms. Os intervalos interpicos I-III, III-V e I-V nas velocidades de 27.7 e 71.1 
estímulos por segundo, neste gênero, foram 2,13ms; 1,80ms; 3,94ms e 
2,21ms; 1,94ms; 4,15ms. Para o gênero masculino os valores médios das 
latências absolutas obtidos, nas velocidades de 27.7 e 71.1 estímulos por 
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segundo, foram 1,64ms; 3,89ms; 5,70ms e 1,66ms; 4,00ms; 6,05ms. No 
mesmo gênero os intervalos interpico obtidos foram 2,24ms; 1,82ms; 4,06ms e 
2,34ms; 2,05ms; 4,39ms. O aumento das latências absolutas e interpicos 
observado na velocidade aumentada evidenciou significância estatística. O 
gênero feminino mostrou valores menores, sendo que tais achados só não 
mostraram significância estatística para o interpico III-V na velocidade de 27.7 
estímulos por segundo e para a latência absoluta da onda I na velocidade 
aumentada. Conclusão: No geral, os valores das latências absolutas e 
intervalos interpico foram menores no gênero feminino, e em ambos os 
gêneros estes achados aumentaram com o aumento da velocidade, sendo que 
os valores obtidos serão utilizados como referência na prática clínica. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 28o Encontro Internacional de Audiologia (2013). 

 

AVALIAÇÃO DE CARTILHA SOBRE USO DE MEDIDORES DE NÍVEL DE 
PRESSÃO SONORA 

Autores: Talita Pozzer, Jéssica Juliane Lins de Souza, Stephan Paul, Isabel 
Cristiane Kuniyoshi 

Resumo: Introdução: Na edição do EIA de 2011 em Maceió, foi apresentada 
uma proposta de cartilha informativa, a qual tinha o objetivo de instruir os 
usuários de Medidores de Nível de Pressão Sonora (MNPS) quanto ao seu uso 
e manuseio adequados. Para avaliar a qualidade e a aceitação da cartilha 
“Você sabe usar um Medidor de Nível de Pressão Sonora” junto aos usuários, 
foi desenvolvido um questionário. O presente trabalho apresenta as etapas de 
elaboração deste questionário, bem como sua aplicação e os resultados da 
aplicação desta ferramenta avaliativa no processo de melhoria da cartilha. 
Objetivos: O questionário desenvolvido tem por objetivo principal auxiliar no 
desenvolvimento do material informativo outrora elaborado, de forma a adequá-
lo às necessidades e ao gosto dos usuários. Metodologia: O processo de 
desenvolvimento do questionário foi realizado em várias etapas. Primeiramente 
foram definidos os objetivos do questionário seguido da elaboração das 
perguntas e a definição do público alvo. Depois, o questionário elaborado 
passou por avaliações e foi modificado até chegar à forma mais adequada para 
aplicação. Então, o questionário foi aplicado ao público alvo: agentes da Polícia 
Ambiental, fonoaudiólogos e alunos dos cursos de graduação em Engenharia 
Acústica e Fonoaudiologia. Por fim foram feitas análises relacionando diversos 
parâmetros, afim de melhor visualizar as mudanças necessárias para 
aperfeiçoar a cartilha. Resultados: Após passar por várias etapas de 
elaboração, obteve-se um questionário sucinto com itens que fornecem dados 
nominais e intervalares, assim como informações sobre as entidades e 
pessoas envolvidas, formas para contato e itens suficientes para avaliar todos 
os aspectos da cartilha, sendo todas com espaço para observações. O 
questionário foi então aplicado e dos 46 respondentes, 93,3% indicaram que as 
informações sobre o MNPS contidas na cartilha são interessantes ou muito 
interessantes, e necessárias ou muito necessárias para 100% deles. Da 
mesma forma, as informações adicionais mostram interessantes ou muito 
interessantes para 95,6% e necessárias ou muito necessárias para 93,3% dos 
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participantes. As ilustrações da cartilha foram classificadas como boas ou 
ótimas por 86,7% dos participantes, e 71,1% responderam que a cartilha é de 
fácil ou muito fácil entendimento. Outro fator importante é o tempo médio de 
leitura e compreensão da cartilha, que para 77,8% dos participantes, não 
ultrapassa 10 min. De forma geral, a cartilha se mostrou adequada a seu 
propósito inicial, visto que 93,3% dos participantes consideram o material 
apropriado para ser utilizado ao lado do MNPS durante uma medição. Apesar 
de o objetivo de ser de um guia rápido e de fácil compreensão ter sido atingido, 
a pesquisa mostrou que 55,6% dos participantes acham que só a cartilha não é 
suficiente para fazer a medição, sendo necessário algum outro tipo de 
orientação. Conclusão: Através desta análise, foram obtidas informações 
importantes para o aprimoramento do material informativo. Além disso, tendo 
em vista que as informações dos questionários foram fornecidas pelos 
potenciais usuários da cartilha, o material informativo torna-se mais adequado 
aos seus objetivos e, assim, pronto para ser distribuído em nível nacional. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 28o Encontro Internacional de Audiologia (2013). 

 

RUÍDO EM SALAS DE AULA DE UMA ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE PORTO VELHO/RONDÔNIA 

Autores: Isabel Cristiane Kuniyoshi, Salene de Almeida Bentes Bezerra, 
Stephan Paul, Daniele de Oliveira Brito, Fernanda Soares Aurélio. 

Resumo: Introdução: O ruído em escolas pode comprometer o desempenho 
escolar dos alunos, além de prejudicar as condições de trabalho e saúde de 
professores. As crianças, em geral, são as mais prejudicadas por um ambiente 
acusticamente inadequado, pois na alfabetização e períodos iniciais da 
escolarização a compreensão exata das palavras proferidas por professores 
torna-se imprescindível. Objetivo: Analisar os níveis de pressão sonora em 
salas de aula de uma escola da rede pública de ensino da cidade de Porto 
Velho, Rondônia, comparando-os com os “níveis sonoros”’ recomendados na 
norma NBR 10152 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com 
vistas ao conforto acústico. Metodologia: A pesquisa caracterizou-se como um 
estudo transversal descritivo realizado em uma escola pública municipal de 
Porto Velho com a devida autorização pela direção. Foram realizadas 
medições dos níveis de pressão sonora durante as aulas nos três turnos por 
um período 4 horas aula em cada sala, sendo 2 horas aula antes e 2 horas 
depois do recreio em dias diferentes. Foram tomadas em seis pontos dispostos 
aleatoriamente em cada uma das 24 turmas nas dez salas de aula da escola, 
totalizando 14395 leituras instantâneas dos níveis de pressão sonora 
ponderados em A, a partir das quais foi calculado o nível de pressão sonora 
equivalente ponderado em A. Resultados: O menor nível de pressão sonora 
medido que foi de 60dBA e o maior foi de 91dBA. A sala 4 foi a que apresentou 
o menor nível equivalente de pressão sonora ponderado em A (71dBA) e a sala 
6 a que apresentou o maior nível (77dBA). Quando calculada a média 
energética de todas as salas por turno, tem-se que o turno da noite foi o que 
apresentou a menor média energética LAEq, igual a 70dBA e os demais 
turnosregistraram LAEq de 74dBA. Considerou-se que o fato do turno noturno 
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ter como alunos indivíduos adultos possa ter influenciado no resultado. Como 
fonte de ruído mais frequente identificou-se vozes dos professores e alunos, 
além do ventilador, central de ar condicionado, arrastar de mesas e cadeiras, 
ruído externo advindo do pátio e da quadra esportiva. Conclusão: Todos os 
valores encontrados excederam o disposto na NBR 10152, Os resultados 
apontam a necessidade de medidas de controle dos níveis de pressão sonora, 
principalmente as educativas em relação ao comportamento e mudança de 
hábitos de alunos e professores que podem influenciar na mitigação do ruído 
em salas de aula. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 28o Encontro Internacional de Audiologia (2013). 

 

RELAÇÃO DA PERDA AUDITIVA COM A HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA EM IDOSOS DA POLICLÍNICA OSWALDO CRUZ 

Autores: Isabel Cristiane Kuniyoshi, Fernanda Soares Aurélio, Liliane Barbosa 
Rodrigues, Paula Jaciara Mendes Maturim, Virgínia Braz da Silva 

Resumo: Introdução: Com o avanço da idade cresce o número de doenças 
crônicas sendo a hipertensão arterial sistêmica e a perda auditiva de grande 
prevalência na população idosa. Pesquisadores justificam que a surdez 
neurossensorial que acontece com a idade tem relação com uma insuficiência 
microcirculatória decorrente de uma oclusão vascular por embolia, hemorragia 
ou vasoespasmo e que estes, por sua vez, seriam decorrentes de uma 
síndrome de hiperviscosidade ou microangiopatia por diabetes ou hipertensão, 
sendo que a hipertensão arterial sistêmica poderia através desses fatores 
histopatológicos, provocar perda de audição neurossensorial. Muitas pesquisas 
foram realizadas acerca da associação entre hipertensão arterial sistêmica e 
perda auditiva. Algumas destas verificaram a existência da associação 
significativa entre elas. Sugere-se que a hipertensão arterial sistêmica age 
como fator de aceleração da degeneração do aparelho auditivo proveniente da 
idade. Além disso, As perturbações transitórias ou definitivas das funções 
auditivas, induzidas por fármacos de aplicação terapêutica, constituem a 
ototoxicidade e os anti-hipertensivos são um dos grupos farmacológicos que 
apresentam potencial ototóxico. Objetivo: Caracterizar a perda auditiva em 
idosos quanto ao tipo, grau, configuração e simetria, bem como relacionar a 
perda auditiva ao sexo, idade, hipertensão arterial sistêmica e tempo da 
doença. Métodos: Participaram desse estudo 34 idosos, sendo 20 do sexo 
feminino e 14 do sexo masculino, pertencentes ao programa do idoso da 
Policlínica Oswaldo Cruz da cidade de Porto Velho-RO. Foram incluídos no 
estudo sujeitos acima de 60 anos, que não apresentaram alterações na 
meatoscopia. Os procedimentos realizados foram anamnese audiológica, 
meatoscopia, audiometria tonal limiar, logoaudiometria e imitanciometria. 
Resultados: Dos 34 indivíduos que fizeram parte da amostra 91,2% 
apresentaram perda auditiva, a maior ocorrência foi à perda do tipo 
neurossensorial simétrica de configuração descendente de grau leve. Não 
houve associação entre perda auditiva e as variáveis hipertensão, sexo, idade 
e tempo de doença. Conclusão: O presente estudo permitiu verificar que a 
perda auditiva em idosos é do tipo neurossensorial, de grau leve, configuração 
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descendente e simétrica. A mesma não está relacionada ao sexo, idade, 
hipertensão arterial sistêmica e tempo de doença. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 29o Encontro Internacional de Audiologia (2014). 

 

SATISFAÇÃO AUDITIVA DE PACIENTES PROTETIZADOS PELO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE 

Autores: Isabel Cristiane Kuniyoshi, Fernanda Soares Aurélio, Gláucia Silva 
dos Santos, Lorena Cristina Brito do Nascimento 

Resumo: Introdução: O fonoaudiólogo atua na adaptação do aparelho de 
amplificação sonora individual e objetiva proporcionar satisfação ao usuário, 
garantindo que o mesmo tenha melhores condições de comunicação, 
contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Porém, estes profissionais 
enfrentam dificuldades na validação do sucesso obtido com o uso deste 
dispositivo, devido a não utilização, na prática clínica, de instrumentos que 
mensurem o nível de satisfação dos usuários de aparelho de amplificação 
sonora individual. Objetivo: Verificar a satisfação de adultos e idosos 
protetizados pelo Sistema Único de Saúde e relacionar tais achados com as 
variáveis sexo, idade, tipo de aparelho auditivo, tempo de adaptação e período 
de adaptação, bem como comparar com os achados obtidos pelos autores do 
questionário. Métodos: Estudo transversal, quantitativo, de caráter descritivo, 
do qual participaram 94 sujeitos, 15 utilizavam aparelho de amplificação sonora 
individual do tipo intracanal e 79 do tipo retroauricular. Todos os sujeitos tinham 
perda auditiva dos tipos mista e neurossensorial, bilateral e usuários de 
aparelho de amplificação sonora individual de tecnologia digital com um tempo 
mínimo de duas semanas de adaptação, momento em que os sujeitos recém 
adaptados comparecem à clínica para a primeira revisão. A satisfação foi 
investigada com utilização do questionário Satisfaction with Amplification in 
Daily Life, em entrevistas individuais. É composto por 15 perguntas fechadas, 
divididas em quatro categorias: efeitos positivos (melhora dos fatores 
psicoacústicos e psicológicos, em seis itens); serviços e custos (competência 
do fonoaudiólogo e valor do aparelho de amplificação sonora individual, em três 
itens); fatores negativos (impacto dos aspectos potencialmente não prazerosos 
do uso do aparelho auditivo, em três itens) e imagem pessoal (imagem de si 
como usuário de aparelho auditivo, interna e externamente, em três itens). 
Resultados: Os sujeitos mostraram-se satisfeitos na subescala imagem pessoal 
e muito satisfeitos nas subescalas fatores negativos, serviços e custos e efeitos 
positivos. Os escores obtidos são superiores aos encontrados pelos autores do 
questionário. Os homens mostraram-se mais satisfeitos na subescala fatores 
negativos. Não houve relação da satisfação com as variáveis idade e tipo de 
prótese auditiva. Os sujeitos adaptados há menos tempo e no ano de 2012 
mostraram-se mais satisfeitos. Conclusão: Os participantes desta pesquisa 
estão muito satisfeitos com o uso da prótese auditiva, porém tal satisfação não 
tem relação com idade e tipo de dispositivo, entretanto os adaptados a menos 
tempo e no ano de 2012 estão mais satisfeitos. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 29o Encontro Internacional de Audiologia (2014). 
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RELAÇÃO DA MALÁRIA NA GESTAÇÃO COM ALTERAÇÕES AUDITIVAS 
NOS NEONATOS 

Autores: Isabel Cristiane Kuniyoshi, Fernanda Soares Aurélio, Ísis Pereira 
Dutra, Liliane Barbosa Rodrigues, Virgínia Braz da Silva 

Resumo: Introdução:A audição está ligada à 
aquisição e ao desenvolvimento da linguagem oral, portanto a deficiência 
auditiva pode comprometer a linguagem, o 
desenvolvimento cognitivo e a inclusão social da criança. A malária na 
gestação está relacionada a péssimos resultados perinatais e recém-
nascidos/crianças de mães que tiveram malária e fizeram uso 
de antimaláricos na gestação podemdesenvolver alterações auditivas. Objetivo:
 Verificara relação entre malária e uso de antimaláricos na gestação com 
alterações auditivas nos neonatos. Métodos: Estudo transversal, do qual 
participaram 35 gestantes e seus recémnascidos. A media de idade das mães 
que participaram do estudo foi 23,1 anos (variando de 15 a 39 anos), sendo 
cerca de 80% moradoras do município de Porto Velho, 17,1% provenientes do 
interior do Estado de Rondônia e 2,9% do interior de outro estado. Referente à 
escolaridade, 51,4% das mães mencionaram ter o ensino fundamental 
incompleto e quanto a ocupação, 85,7% aludiram não ter profissão com 
renda mensal fixa. Dentre os recém-
nascidos, 15 eram do sexo feminino e 20 do sexo masculino. A 
média da idade gestacional foi de 38 6/7 semanas (variando de 30 a 41 
semanas) e a média do peso dos neonatos ao nascimento foi de 3194 gramas 
(variando de 1520 a 4730 gramas).  Foi aplicado um questionário e realizado 
levantamento de dados no prontuário das mães e do recém-nascido. Todos 
os recém-nascidos realizaram a triagem auditiva neonatal, os que não 
passaram foram encaminhados para diagnóstico. Os resultados da avaliação 
eletrofisiológica da audição e do questionário foram submetidos aos 
testes estatísticos Analysis of V ariance, igualdade de duas proporções e teste 
qui-quadrado (p≤0,05). Resultados: A infecção pelo Plasmodium vivax e o 
tratamento com a cloroquina prevaleceram. Dos neonatos triados 88,6% 
passaram e 11,4% falharam.  Destes, apenas um foi diagnosticado com 
alteração auditiva. Conclusão: Constatouse 
que não houve relação da ocorrência da malária vivax e do uso da 
cloroquina durante a gestação com a perda auditiva nos neonatos estudados. 
 Porém, evidenciouse relação entre os achados da TAN com o peso do 
neonato ao nascimento. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 29o Encontro Internacional de Audiologia (2014). 

 

QUEIXAS AUDITIVAS E EXTRA-AUDITIVAS EM TRABALHADORES DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: Isabel Cristiane Kuniyoshi, Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues, 
Tatiana de Andrade Lopes, Viviane Castro de Araújo, Wyrlany Souza 
Nascimento 
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Resumo: Introdução: A perda auditiva induzida pelo ruído é uma patologia 
insidiosa, cumulativa, que cresce ao longo dos anos de exposição ao ruído 
associado ao ambiente de trabalho. Níveis de pressão sonora elevados podem 
causar riscos à saúde auditiva, bem como à saúde geral dos trabalhadores 
expostos. Na construção civil, em geral, o ruído está presente não apenas 
entre os equipamentos e máquinas utilizados pelos trabalhadores, mas, 
também, nas ações rotineiras durante a sua jornada de trabalho. Objetivo: 
Caracterizar as queixas auditivas e extra-auditivas dos trabalhadores da 
construção civil. Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, 
transversal. Participaram 57 trabalhadores, com média de idade de 30,9 anos. 
Foi utilizado um questionário adaptado contendo 21 questões acerca de 
queixas auditivas e extra-auditivas. Resultados: Com relação às queixas 
auditivas, percebeu-se maior frequência de resposta para as queixas que se 
referiam ao uso de equipamentos ruidosos; ao uso de protetor auditivo; ao 
ouvir bem; e, ao desconforto a sons fortes, sendo que todos indicaram 
presença de normalidade, com diferenças significantes. Foram pouco comuns 
as sensações de zumbido e vertigem. Ao que se referem aos sintomas extra-
auditivos, os mais relatados foram ansiedade, seguido de dor de cabeça e 
alterações estomacais, sendo que a percepção de ansiedade mostrou 
diferença significante. Conclusão: não há queixas auditivas e a percepção de 
ansiedade se mostra como a única queixa extra-auditiva presente. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 29o Encontro Internacional de Audiologia (2014). 

 

CONHECIMENTO DOS EDUCADORES SOBRE SAÚDE AUDITIVA 
INFANTIL 

Autores: Isabel Cristiane Kuniyoshi, Ana Karolina Zampronio Bassi, Liliane 
Barbosa Rodrigues, Maria Klivianny Meireles da Costa Benjamin 

Resumo: Introdução: É na escola que muitas crianças passam grande parte de 
seu dia, na maioria das vezes o tempo de estada com o professor supera a 
convivência com os pais que, frequentemente, trabalham fora do ambiente 
doméstico, ficando ausente por muitas horas. O professor preparado para 
conhecer os sinais e sintomas das doenças mais frequentes na idade escolar e 
para perceber dificuldades no ambiente físico e social da escola, estará mais 
apto a resolver os problemas detectados, encaminhando-os imediatamente e 
evitando, desta forma, que ocorram distúrbios ou sequelas que poderão afetar 
as crianças para o resto de suas vidas. Apesar de no Brasil poucas escolas 
incluírem oficialmente no seu quadro profissional o Fonoaudiólogo, cabe 
destacar a parceria promissora entre a fonoaudiologia e a educação, visto que 
tem contribuído para a elaboração, implantação e avaliação de estratégias de 
promoção de saúde e de prevenção de distúrbios da comunicação humana. 
Verifica-se em estudos realizados pouco conhecimento sobre a perda auditiva 
pelos professores, desconhecendo sobre triagem auditiva escolar. Conhecem 
algumas características de crianças com deficiência auditiva e explicitam 
condutas a serem realizadas em sala de aula, contudo, grande parte se baseia 
em senso-comum ou intuição devido à falta de experiência e de capacitação 
para lidar com a criança com deficiência auditiva. Objetivo: Avaliar o 
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conhecimento de educadores que atuam na Rede Pública Municipal sobre a 
saúde auditiva infantil. Métodos: Estudo transversal, quantitativo e descritivo 
realizado em 11 escolas municipais, com 103 professores, 95 do gênero 
feminino e oito professores do gênero masculino, com faixa de idade entre 18 e 
55 anos. Foi aplicado um questionário adaptado de Alvarenga et al,(2008) 
composto de identificação do professor (a), escolaridade, tempo de trabalho, 
idade, gênero e dez questões abordando o conhecimento sobre a saúde 
auditiva infantil. Resultados: O gênero predominante foi o feminino, com 
experiência de trabalho de 0 a 05 anos, tendo nível superior completo e com 
faixa de idade entre 26 a 35 anos. Quanto à relação do conhecimento sobre 
saúde auditiva infantil com a idade, escolaridade e tempo de trabalho dos 
professores, verificou-se que os itens que foram relacionados não 
influenciaram nas respostas obtidas. Conclusão: Observou-se que os 
educadores da rede pública municipal de Porto Velho logram de conhecimento 
sobre saúde auditiva infantil e reconhecem a importância da função auditiva 
para o desenvolvimento da aprendizagem. Contudo, há uma defasagem no 
conhecimento quanto à etiologia da perda auditiva, prevenção e 
desenvolvimento da linguagem. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 29o Encontro Internacional de Audiologia (2014). 
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PESQUISA DE STRONGYLOIDES STERCORALIS EM PACIENTES 
SOROPOSITIVOS PARA HIV/AIDS INTERNADOS NO CENTRO DE 
MEDICINA TROPICAL (CEMETRON) NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/ 
RO 

Autores: Vanessa Coghetto, Renan Siqueira, Flávia Serrano Batista 

Resumo: As doenças infectoparasitárias endêmicas no Brasil são de interesse 
no contexto da infecção pelo HIV, devido ao importante papel desempenhado 
pela imunidade celular em sua morbimortalidade, entre elas a estrongiloidíase 
é de especial interesse. Desde a descoberta do vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), no início dos anos 1980, mais de duas dezenas de patógenos 
foram descritas e envolvidas em diversas doenças, caracterizando as 
chamadas coinfecções. (GRECO, Dirceu B., 2008). Muitos só descobrem a 
doença quando aparecem os sintomas provocados pelas infecções 
secundárias (SEKADDE, Moorine; SCHWARZWALD, Heidi). Com relação às 
diversas helmintoses, a estrongiloidíase é endêmica em países tropicais e 
assumiu uma relevância importante na epidemia da AIDS devido os casos de 
hiperinfecçção, sendo que sua prevalência é variável de acordo com cada 
localidade, podendo ser de 2,5% a 21,9% (CIMERMAN et al., 2006). Este 
projeto objetivou pesquisar larvas de Strongyloides stercoralis em pacientes 
com diagnóstico confirmado e conhecido pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência 
Humana), no Centro de Medicina Tropical de Rondônia – CEMETRON. 
MATERIAL E MÉTODO: A realização deste trabalho foi mediante aprovação nº 
662/12 do CEP/Faculdade São Lucas. A população estudada foi de 60 
pacientes soropositivos confirmados e conhecidos, internados no Centro de 
Medicina Tropical (CEMETRON), no município de Porto Velho – RO, todos 
assinaram o TCLE e para obtenção das amostras foram fornecidos aos 
pacientes tubos coletores universais e luvas de procedimento para realização 
da coleta. As amostras foram analisadas no Laboratório Escola de 
Parasitologia do curso de Biomedicina da Faculdade São Lucas, pelos métodos 
de Hoffman/Sedimentação Espontânea e Baermann-Moraes /Termotropismo. 
RESULTADOS: Dos 60 pacientes, somente 50% forneceram amostra em 
tempo hábil para análise. 76,7% foram positivos para enteroparasitoses, destes 
50% somente 1,66% foi positivo para larvas de Strongyloides stercoralis, nas 
duas técnicas, sendo que a técnica de termotropismo teve maior sensibilidade 
em relação a parasitemia. CONCLUSÃO: Segundo Rocha e Pedroso, 2009, a 
estrongiloidíase ocorre em pacientes infectados pelo HIV, mas não se observou 
até o momento um crescimento significativo na incidência dessa infecção. Os 
exames parasitológicos periódicos desses pacientes evitam a tendência de 
evolução da forma fulminante que a estrongiloidíase pode causar, observamos 
a dificuldade de muitos pacientes na coleta de amostras, tanto de resistência 
pessoal, quanto por constipações intestinais. Recomendamos a realização de 
mais de uma técnica em laboratórios de análises clínicas, principalmente 
aqueles que atendem diretamente pacientes soropositivos, bem como a 
indicação de mais de uma amostra em dias alternados, assim aumentando o 
espectro parasitário. 

Palavras chave: HIV/AIDS, Enteroparasitas, Diagnóstico Laboratorial 
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DADOS DE PUBLICAÇÃO: XIII Congresso Brasileiro e Internacional de 
Biomedicina , São Paulo – SP, 2012. 

 

AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO DE DOIS TIPOS DE FEIJÃO 
(CARIOQUINHA E PRETO) COMERCIALIZADOS NOS ATACADOS DE 
PORTO VELHO-RO 

Autores: SANTOS, I. H. V. S.; TRINDADE, A. C. R.; CORREIA, J. S. C.; 
CARNEIRO, G. 

Resumo: O Brasil é o segundo maior produtor de feijão do mundo, ficando 
atrás da Índia Os brasileiros consomem em média16 kg/hab/ano, sendo que a 
escolha pela leguminosa varia de região á região, devido à cor e ao tipo de 
grão, sendo que em meados dos anos 70 chegou a alcançar 23-24 kg/hab/ano, 
pois era substituição de outros alimentos como o frango, macarrão por causa 
do preço destes produtos. Ao pensarmos no prato mais comum na dieta dos 
brasileiros logo vem à imagem do arroz e feijão. Porém, em relação aos 
diversos tipos de feijões utilizados na dieta habitual brasileira, ainda há 
divergências sobre qual e a melhor classificação, o melhor tipo, marca e a 
melhor forma de cocção do feijão. O feijão é um excelente alimento de fonte de 
proteína e minerais de menor valor econômico na dieta alimentar da população 
de baixa renda. O feijão é uma das bases da dieta da população brasileira, é 
uma leguminosa que tem grande importância econômica e social, porém seu 
consumo vem diminuindo devido o pouco tempo no preparo das refeições e em 
função de uma maior disponibilidade de outras fontes protéicas. O feijão 
carioca, ou carioquinha (Phaseolus Vulgaris) é a especie mais produtiva e 
resistente a pragas, que outras variedades. E após o surgimento desta espécie 
ocorreu um aumento no consumo e o cultivo no Brasil. Esta espécie de feijão 
recebeu esse nome por parecer com a calçada de Copacabana do Rio de 
Janeiro.  O consumo do feijão cariouinha representa hoje 80% do mercado 
brasileiro sendo que em São Paulo, de 90% da população consome o feijão 
carioquinha, por esta razão, é considerado símbolo da alimentação dos 
brasileiros. O feijão preto é considerado uma herança da corte do Brasil 
Império, é o mais consumido pelos cariocas. Ideal para o preparo de feijoada, 
tem a casca mole, pode ser preparado de varias formas, devido à textura 
delicada do caldo combina com os sabores de carnes e de legumes, quando 
acrescido na preparação, fazendo uma combinação nutritiva, saborosa e de 
cores contrastantes.O armazenamento do feijão é um dos fatores que 
influencia no tempo de cocção. Sendo assim, os consumidores sempre dão 
preferência a produtos de colheitas recentes. O processo de cocção pelo calor 
úmido é o mais usado para o cozimento das leguminosas, apesar de algumas 
exceções, quando as leguminosas são submetidas ao calor seco, por conter 
características de alto teor de lipídio e menor percentual de carboidratos. 
Diante do contexto apresentado, este estudo buscou avaliar o rendimento e 
diferentes métodos de cocção do feijão carioquinha e do feijão preto de 
diferentes marcas comercializados em Porto Velho- RO. A parte experimental 
da pesquisa foi realizada no Laboratório de Práticas Dietéticas do Centro de 
Ensino São Lucas, imediatamente após a compra do produto. De todos os 
feijões foram realizados os procedimentos de catação, pré-preparo, cozimento. 
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Para a pesagem, utilizou-se balança digital de precisão da marca Mea-06290 – 
Plenna, com capacidade máxima de 500 g (graduação de 0,1 g). A cocção dos 
feijões foi feita em fogão domiciliar em panela de pressão de 6 litros da marca 
Globo. Os feijões foram coccionados nas mesmas panelas para não haver 
risco de possíveis alterações. Foram marcados os tempos de cozimento dos 
feijões e após cada cocção, os mesmos foram pesados, para obter o peso 
cozido. As técnicas utilizadas nos dois tipos de feijões foram: sem remolho 
(catação e cocção em panela de pressão até ficar macio), remolho de 1 hora 
(catação e cocção em panela de pressão, após 1 hora de remolho, até ficar 
macio) e dois cozimentos (catação, cozimento de 15 minutos após abertura da 
pressão, descanso de 30 minutos em panela fechada e cozido novamente até 
ficar macio). Em todos os procedimentos foram marcados e anotados os 
tempos de cozimento dos feijões. A água utilizada foi medida em béqueres de 
500 mL. A água utilizada em todos os procedimentos foi a do laboratório de 
práticas dietéticas, fornecida pela empresa Caerd de Porto Velho-RO e por ser 
a utilizada normalmente nos serviços de alimentação e no uso doméstico. Para 
maior confiabilidade dos resultados, todas as preparações foram realizadas na 
forma de triplicata e sendo repetidas também três vezes em dias alternados. 
Para cada procedimento foram pesados 100g de cada tipo de feijão 
(carioquinha e preto) obtendo-se o peso bruto (PB), feita a catação, e pesado 
novamente obteve-se o peso líquido (PL), fez-se então o cálculo do Fator de 
Correção (FC) de cada tipo de feijão, utilizando a fórmula: FC= (PB/PL). Após o 
cozimento foi feita a pesagem dos grãos de feijão e mensurado a água do 
cozimento. Com os resultados do cozimento dos feijões, fez-se o cálculo do 
Índice de (IC) ou índice de conversão pela relação entre o peso cozido (pronto 
para consumo) e o peso do alimento cru e limpo (PL) usado para a preparação. 
A partir destes valores é possível saber o rendimento da preparação, por meio 
da fórmula: IC = (Peso do alimento cozido/PL). Todos os dados foram 
organizados em tabelas contendo os dois tipos de feijões e marcas. As 
variáveis avaliadas foram: FC, IC e tempo de cocção de cada um. O 
delineamento experimental utilizado para FC foi inteiramente casualizado; para 
IC e tempo de cocção forambocos casualizados, considerando-se os seis tipos 
de feijão como blocos. Todos os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância (ANOVA) com comparação de médias pelo teste de Tukey em nível 
de confiança de 5% (p <0,05) de probabilidade de erro. As análises estatísticas 
foram realizadas com o programa BioEstat, edição 5.3, de 2011. Conclui-se 
que o feijão passado pelo procedimento de dois cozimentos houve uma rápida 
absorção de água pelos grãos sendo um indicativo de maior rapidez na cocção. 
E obteve o menor tempo de cocção, quando comparando o rendimento 
comparado com os outros procedimentos, mostrando que este processo reduz 
além do tempo, gastos com combustível (gás), que é um produto caro. Além 
disto, o meio líquido do o remolho poderá acarretar contaminações, 
comprometendo a qualidade sanitária dos feijões deixados em remolho à 
temperatura ambiente. 

Palavras chave: Rendimento, técnica dietética, UAN. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 7ª Mostra Científica, Porto Velho:Faculdade São 
Lucas, 2013. 
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ANÁLISE SENSORIAL DE UMA PIZZA ELABORADA A BASE DE COUVE 
PARA ADOLESCENTES 

Autores: ARAUJO, I. F.; SILVA, J. B.; SANTOS, I. H. V. S.; AMARO, E. L.; 
GAZOLA, R. M. B. 

Resumo: A história da pizza começou há 6 mil anos com os egípcios, acredita-
se que eles foram os primeiros a misturar farinha com água, outros afirmam 
que os pioneiros são os gregos, que faziam à massa a base de farinha de trigo, 
arroz. A pizza era considerada um alimento para os pobres do sul da Itália e 
foram os napolitanos que passaram a acrescentar o molho de tomate e 
orégano, que era dobrada ao meio e degustada como um sanduíche. 
Atualmente a pizza é um dos alimentos mais difundidos e bem aceitos em todo 
mundo. No Brasil, a pizza chegou ao final do século XX, com a imigração 
italiana e atualmente é um dos alimentos mais populares do país, além de ser 
comumente consumida em países europeus e americanos (Larser et al., 1993). 
Por ser um produto de baixo custo, rápido preparo e com boa diversificação de 
sabores disponível no mercado, a pizza é capaz de atender os padrões de 
exigências da clientela. A massa básica é preparada com farinha, água, sal, 
açúcar e leveduras e os recheios são feitos com os mais variados sabores e 
temperos que podem conferir alto valor nutricional (Pinho et al., 2001). Devido 
à praticidade, o mercado para a pizza tem uma enorme aceitação, pessoas de 
todas as idades e de diferentes classes sociais optam pelo produto devido as 
suas qualidades sensoriais e comodidade (Costa et al., 2010). A couve de 
folhas ou couve manteiga consiste em hortaliça arbustiva, sendo originária da 
costa do Mediterrâneo. O consumo desta folhagem, cresceu gradativamente 
nos últimos tempos devido às novas maneiras de preparo e utilização na 
culinária, além de seu grande valor nutricional. Em sua composição, a couve 
apresenta as vitaminas A, B1, B2, B5, C, D, E e K e os minerais ferro, enxofre, 
potássio, sódio, cloro, magnésio, cálcio e fósforo. A couve é considerada um 
forte remineralizante, além de apresentar propriedades medicinais como: 
laxativa, antihelmíntica, oxidante, no tratamento de asma e bronquite (Melo; 
Gouveia, 2007). Este estudo visou desenvolver um novo produto que além de 
ser do hábito e da preferência alimentar dos adolescentes, venha a contribuir 
para o aporte das necessidades nutricionais de nutrientes como que são de 
extrema importância para o público alvo, levando em consideração que estes 
se encontram em uma fase peculiar e esses nutrientes são de extrema 
importância para o seu crescimento e desenvolvimento. Foram elaborados dois 
tipos de pizza, uma com adição de couve a massa e outra tradicional, de 
massa branca, ambas com recheio de queijo muçarela. Todos os ingredientes 
foram pesados na balança digital da marca Fillizola® com graduação de 0,1g e 
capacidade máxima de 15 kg. Com os dados da ficha técnica criou-se o rótulo 
nutricional deste produto. Para realização dos cálculos dos valores nutricionais 
todas às medidas caseiras foram convertidas em gramas e calculada alguns 
nutrientes utilizando a tabela de composição química dos alimentos TACO 
(NEPA, 2011). As pizzas foram preparadas previamente no Laboratório de 
Prática Dietética da Faculdade São Lucas e foram assadas na escola, antes da 
análise. Este procedimento deu-se com o intuito de manter os caracteres 
sensoriais esperados no produto. Cada fatia de pizza da análise sensorial teve 
o peso estimado de aproximadamente 100g. Para a análise sensorial 
primeiramente a todos os participantes foram orientados sobre o 
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preenchimento da ficha de análise sensorial. A cada participante foi entregue 
um copo com água para fazer o branco entre análises das amostras e 
responder as fichas. A primeira pizza a ser entregue foi a acrescida com couve 
na massa a aplicação do 1º teste sensorial, logo depois entregue a pizza 
tradicional e nova avaliação (2° teste). Todos os dados obtidos foram avaliados 
pelo método de análise de variância (ANOVA) com comparação de médias 
pelo teste de Tukey em nível de confiança de 5% (p <0,05) de probabilidade de 
erro. As análises estatísticas foram realizadas com o programa estatístico 
Bioestat 5.0. O quantitativo de alunos que atendem as características e faixa 
etária pesquisada nesta escola correspondeu a 295 alunos.  Destes, 30,84% 
(n=91) alunos fizeram parte da amostra para o estudo, sendo 52,7% (n=48) do 
sexo masculino e 47,3% (n=43) do sexo feminino. Dentre os adolescentes 
40,7% (n=37), tinham entre 10 a 12 anos 41,7% (n=38) tinham entre 12 a 14 
anos e 17,6% (n = 16) tinham entre 14 a 16 anos. No tocante, não houve 
diferença significativa nos valores obtidos da análise sensorial na avaliação do 
aspecto geral, consistência, aroma e sabor entre os avaliadores. Houve boa 
aceitação da pizza acrescida de couve na massa e da pizza tradicional. As 
porções de pizza oferecidas no teste aos adolescentes encontravam-se em 
conformidade com a RDC nº 39 (Brasil, 2001), cada porção oferecida do 
produto desenvolvido possuía 261 kcal/dia, representando13% diário, o que 
caracteriza como uma boa opção de lanche. Seguindo a mesma perspectiva 
realizaram-se a comparação do valor energético, macro e, micronutrientes com 
uma pizza de muçarela convencional com o desenvolvido. No produto 
desenvolvido encontrou-se 261 kcal e 193 kcal de energia do convencional 
respectivamente, carboidratos de 28g e 17,43g respectivamente, ambas 
possuíam 9g de proteínas, de lipídios 12g na pizza acrescida de couve e 10g 
na pizza tradicional e de fibras 2g e 1,5g respectivamente. Conclui-se que a 
utilização de a couve não afetou as características sensoriais da pizza e do 
ponto de vista nutricional torna-se um produto é bem viável, para os 
adolescentes, uma vez, que oferece um maior aporte de vitaminas, minerais e 
macronutrientes, em relação às pizzas convencionais do mercado. Quanto às 
características organolépticas da massa, todos os itens avaliados 
apresentaram comportamento considerado ideal para a fabricação de massas 
alimentícias. 

Palavras chave: Adolescente, Refeição rápida, teste sensorial. 
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VERIFICAÇÃO DA CORRETA UTILIZAÇÃO DOS FITOTERÁPICOS E/OU 
PLANTAS MEDICINAIS PELOS PACIENTES QUE ESTÃO EM 
TRATAMENTO DA DIABETES 

Autores: OLIVEIRA, V. C.; AZEVEDO, A. A. T.; MARTINS, P. A.; FREIRE, A. 
K. F.; CARVALHO, O. L.; SANTOS, I. H. V. S. 

Resumo: A Diabetes Mellitus é uma doença crônica degenerativa que afeta o 
metabolismo dos macronutrientes, na qual o organismo tem uma perda parcial 



109 
 

no poder de queimar os açúcares fornecidos pelos alimentos, tendo como 
resultado o acúmulo de açúcar no sangue que não se transforma em energia, 
podendo causar vários sintomas como poliúria, polidipsia, polifagia, associados 
à perda ponderal de peso. Esta patologia atinge grande parte da população de 
todo o país, sendo considerada assim, segundo o Ministério da Saúde, um 
problema de saúde pública. A Diabetes não tem cura, mas o paciente portador 
dessa patologia poderá incluir em sua profilaxia o controle da glicemia através 
dos medicamentos sintéticos, ou associado ao uso das plantas medicinais, que 
é uma das mais antigas formas de tratamento e prevenção de vários tipos de 
patologias, no qual grande parte da população faz o uso de plantas medicinais, 
às vezes sendo o único tipo de tratamento acessível ou até mesmo por tradição 
e pela alimentação. Muitas vezes essas plantas medicinais são consumidas 
com pouco ou nenhum conhecimento específico, podendo causar toxicidade ou 
efeitos adversos se o seu uso não for feito corretamente. No tratamento da 
Diabetes a melhor forma para minimizar os efeitos da doença é o controle da 
alimentação, adotando uma dieta saudável. Os medicamentos normalmente 
são os hipoglicemiantes orais para os casos menos complexos do tratamento e 
já para os casos mais graves onde há problemas com os níveis glicêmicos 
devem ser tratados com a insulina. Quando o fitoterápico não é usado 
corretamente o seu princípio ativo pode aumentar ou diminuir. Para o 
aproveitamento adequado dos princípios ativos de uma planta o seu preparo 
tem que ser de forma correta, visto que para cada parte a ser usada, existe 
uma forma de preparo. Os efeitos colaterais dos fitoterápicos muitas vezes e 
relacionados com o modo de preparo e a problemas de processamento, tais 
como identificação incorreta das plantas, prática errada de processamento, 
contaminação, substituição e adulteração de plantas, preparação e/ou 
dosagem incorreta. O profissional nutricionista tem um papel de grande 
importância na prescrição de fitoterápicos, podendo incluí-las na dieta dos seus 
pacientes como no caso da Diabetes, para melhores resultados tanto na 
prevenção de patologias até mesmo no tratamento, como um auxílio 
terapêutico para melhores resultados. Assim sendo, esse trabalho teve como 
objetivo verificar se os pacientes que estão em tratamento da Diabetes 
utilizavam os fitoterápicos e/ou as plantas medicinais de forma correta. A 
pesquisa realizou-se no ambulatório do hospital Dr. Marcello Cândia, situado 
na Comunidade Santa Marcelina no município de Porto Velho-RO. Trata-se de 
uma pesquisa transversal com objetivos descritivos. A coleta de dados 
contemplou um período de seis sextas-feiras no período da manhã, foram 
entrevistados os pacientes adultos e idosos do gênero feminino e masculino 
portadores de Diabetes tipo I e II atendidos no ambulatório do hospital, que 
associavam ou não as plantas medicinais no tratamento da Diabetes. As 
entrevistas foram realizadas na recepção do consultório e cada entrevista teve 
duração em torno de 10 minutos, utilizando um questionado estruturado 
contendo perguntas abertas e fechadas visando verificar se os pacientes que 
estão em tratamento da Diabetes utilizam os fitoterápicos e/ou plantas 
medicinais, por quem é prescrito e a forma de utilização. Esta pesquisa 
obedeceu aos critérios do Conselho Nacional de Saúde, conforme Resolução 
196, de 10 de outubro de 1986. Foram solicitadas autorizações aos pacientes 
por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade São Lucas, sendo aprovado com 
código 291.726. Foram entrevistadas 56 pessoas, conforme os resultados, 49% 
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(n=24) utilizam as plantas medicinais e/ou fitoterápicos. Sendo que 100% dos 
entrevistados utilizam por ser prescrito por um profissional, médico ou 
nutricionista. Quanto ao uso de medicamentos, 50% dos entrevistados (n=28) 
fazem uso de insulina, enquanto 47,2% (n=26) fazem uso de hipoglicemiantes 
e 4,2% (n=2) não utilizam nenhum tipo de medicamento. Quanto a parte da 
planta mais utilizada, a resposta de maior prevalência foi a folha. Todos os 
entrevistados utilizam essas plantas sem prescrição médica ou nutricional e a 
maioria associam essas plantas à medicamentos sintéticos ou até mesmo com 
outras plantas, sem saber o risco que ela pode trazer a saúde. Todos os 
entrevistados fazem a higienização da planta e/ou do fitoterápico antes da 
utilização. Com isto conclui-se que a utilização das plantas medicinais e/ou 
fitoterápicos vem aumentando significativamente entre as pessoas portadoras 
de doenças crônicas, principalmente no caso da Diabetes, no qual estão sendo 
utilizadas sem prescrição, e o uso indiscriminado da mesma pode potencializar 
ou até mesmo anular o efeito de sua ação. 

Palavras chave: Fitoteráicos, Diabetes, tratamento. 
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DA UAN DE UMA 
INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA DE PORTO VELHO-RO 

Autores: SILVA, P. G.; SANTOS, I. H. V. S.; SANTOS, A. M. 

Resumo: A produção de alimentos seguros deve estar presente em toda 
Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), tendo em vista o risco de doenças 
decorrentes do consumo de alimentos contaminados. Padrões de qualidade em 
UAN podem ser atingidos com a implantação das Boas Práticas de 
Manipulação, do monitoramento de todo o processo produtivo dos alimentos, a 
seleção da matéria prima até distribuição e consumo. Crianças e adolescentes 
com paralisia cerebral (PC), também denominada encefalopatia crônica não 
progressiva da infância, apresentam quadro freqüente de desnutrição e 
diminuição do desenvolvimento estatural. Estes fatos podem ser de fatores, tais 
como pobreza, grau de instrução do cuidador e as condições higiênico-
sanitárias dos alimentos. Este estudo buscou avaliar as condições higiênico-
sanitárias da UAN de uma instituição filantrópica que atende portadores PC, no 
Município de Porto Velho- RO. Este estudo foi desenvolvido no período de 14 
de agosto a 08 de setembro de 2009. O local fornece cerca de 80 refeições/dia 
entre desjejum, almoço e jantar, distribuídas no refeitório do local. Os 
comensais recebem os alimentos com o auxilio de um cuidador. Utilizou-se 
como instrumento avaliativo uma lista de verificação, composta por 182 itens 
divididos em 11 blocos contendo os itens: edificação, instalação, 
equipamentos, móveis e utensílios; higienização, instalação, equipamentos, 
móveis e utensílios; controle integrado de pragas; abastecimento de água; 
manejo de resíduos; manipuladores; matérias primas, ingredientes e 
embalagens; preparação do alimento, armazenamento e transporte do alimento 
preparado, exposição e consumo do alimento preparado, documentação e 
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registro. Dos itens avaliados a UAN obteve 68,4% de adequação, sendo 
classificada como Regular para o atendimento. Os principais problemas 
encontrados referem-se à deficiência de recursos humanos qualificados, 
ausência de treinamentos e supervisão descontinuada comprometendo as 
condições higiênico-sanitárias e a qualidade da alimentação oferecida. As 
irregularidades podem ser corrigidas com um plano de ação levando em conta 
a disponibilidade de recursos existentes e corrigindo as falhas críticas. A 
contratação do nutricionista, para planejar, organizar, dirigir, supervisionar e 
avaliar a UAN. 

Palavras chave: Boas Práticas de Manipulação, Lista de verificação, Serviço 
de Alimentação, Unidade de Alimentação e Nutrição, Paralisia Cerebral. 
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ESTUDO DE CASO DO DESENVOLVIMENTO DAS MARCAS PRÓPRIAS 
DO SUPERMERCADO PÃO DE AÇÚCAR NO CEARÁ 

Autores: SANTOS, I. H. V. S.; CHAGAS, V. S 

Resumo: Com o acirramento da competição, as empresas enfrentam grandes 
desafios e procuram novas estratégias como forma de sobrevivência, levando 
em conta as necessidades e desejos do mercado. As empresas divulgam e 
promovem suas marcas, procurando conquistar espaço e consumidores de 
produtos específicos. O efeito que os produtos de marca própria exercem no 
abastecimento urbano tem crescido em diversos segmentos de consumo. 
Estes novos produtos têm levantado uma série de novas questões, pela sua 
diversificação, oferta, estrutura de mercado e pelo ambiente concorrencial 
criado dentro dos próprios supermercados. Alguns estudos mostram que as 
marcas próprias propiciam uma vantagem competitiva e aumentam a lealdade 
dos clientes às lojas. Além disso, o sucesso de uma linha de produtos 
comercializados com as marcas próprias, devido à alta qualidade ou ao baixo 
preço, traz benefícios à imagem da organização. O objetivo deste trabalho foi 
estudar o crescimento das marcas próprias do supermercado Pão de Açúcar, 
considerando a utilização de estratégias de marketing. Baseou-se em 
levantamentos bibliográficos e de dados coletados na empresa. A análise dos 
dados da empresa no período considerado foi feita por meio de observação 
participante e os dados foram interpretados. Os resultados desta investigação 
comprovam o crescimento das marcas próprias Pão de Açúcar e o seu 
potencial de evolução para os próximos anos. 

Palavras-chave: Varejo. Supermercado. Vantagem competitiva. Diferencial. 
Estratégia. 
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ASYMPTOMATIC INFECTION WITH PLASMODIUM FALCIPARUM AND 
PLASMODIUM VIVAX IN THE BRAZILIAN AMAZON BASIN: TO TREAT OR 
NOT TO TREAT? 

Autores: TADA, MAURO SHUGIRO; FERREIRA, RICARDO DE GODOI 
MATTOS; KATSURAGAWA, TONY HIROSHI; MARTHA, ROSIMEIRE 
CRISTINA DALLA; COSTA, JOANA D ARC NEVES; ALBRECHT, LETUSA; 
WUNDERLICH, GERHARD; SILVA, LUIZ HILDEBRANDO PEREIRA DA 

Resumo: In this study, we determined whether the treatment of asymptomatic 
parasites carriers (APCs), which are frequently found in the riverside localities 
of the Brazilian Amazon that are highly endemic for malaria, would decrease the 
local malaria incidence by decreasing the overall pool of parasites available to 
infect mosquitoes. In one village, the treatment of the 19 Plasmodium 
falciparum-infected APCs identified among the 270 residents led to a clear 
reduction (Z = -2.39, p = 0.017) in the incidence of clinical cases, suggesting 
that treatment of APCs is useful for controlling falciparum malaria. For vivax 
malaria, 120 APCs were identified among the 716 residents living in five 
villages. Comparing the monthly incidence of vivax malaria in two villages 
where the APCs were treated with the incidence in two villages where APCs 
were not treated yielded contradictory results and no clear differences in the 
incidence were observed (Z = -0.09, p = 0.933). Interestingly, a follow-up study 
showed that the frequency of clinical relapse in both the treated and untreated 
APCs was similar to the frequency seen in patients treated for primary clinical 
infections, thus indicating that vivax clinical immunity in the population is not 
species specific but only strain specific. 

Key words: malaria - asymptomatic parasite carriers – Amazon 
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE RISCO PARA 
TRANSTORNOS ALIMENTARES EM ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA 
DE PORTO VELHO-RO 

Autores: CORREIA, JSC; SERRANO, MA 

Resumo: Avaliar a atitude alimentar de risco para distúrbios alimentares em 
adolescentes. Métodos: É um estudo aplicado, quantitativo, transversal, 
descritivo de levantamento de dados, aprovado pelo CEP da Faculdade São 
Lucas (carta nº. 235/08). A pesquisa foi realizada no período de agosto de 
2012 a dezembro de 2013, em uma escola pública do município de Porto 
Velho/ RO. Foram incluídas na pesquisa 24 adolescentes do gênero feminino 
com a faixa etária entre 11 a 14 anos de idade a participar do estudo, cujo os 
responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e não 
indígenas. Foi aplicado o questionário de auto-preenchimento (Eating Attitudes 
Test EAT ou Teste de Atitudes Alimentares – EAT-26 que foi preenchido em 
uma sala somente com as alunas participantes. A coleta de dados foi realizada 
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pela pesquisadora. Cada questão apresenta 6 opções de resposta, conferindo-
se pontos de 0 a 3 de pendendo da escolha (sempre-3 pontos, muitas vezes-2 
pontos, as vezes-1 ponto, poucas vezes-0 pontos, quase nunca-0 pontos e 
nunca-0 pontos). A única questão que apresentou pontuação invertida foi a 25 
(sempre-0 pontos, muitas vezes-0 pontos, as vezes-0 ponto, poucas vezes-1 
pontos, quase nunca-2 pontos e nunca-3 pontos). Para classificação dos 
indivíduos quanto ao EAT-26, foi utilizada o que segue: Indivíduos com escore 
maior ou igual a 20 foram considerados de alto risco; indivíduos com escore de 
11 a 14 foram considerados de baixo risco; e finalmente indivíduos com escore 
de 0 a 9 pontos foram considerados isentos de risco. Para análise, os dados 
coletados foram digitados em um único banco de dados do programa Excel 
Office 2010 e analisados nos programas SPSS V17 e Minitab 16. Foi definido 
para este trabalho nível de significância de 0,05% e todos os intervalos de 
confiança construídos ao longo do trabalho foram de 95% de confiança 
estatística. Foram utilizados os seguintes testes estatísticos: - Análise 
descritiva completa para idade; - Teste de Igualdade de duas proporções que 
analisou a distribuição da frequência relativa (percentual) da variável qualitativa 
“comportamento de risco”. Resultados: A avaliação do Comportamento de 
Risco para transtornos alimentares apresentou resposta mais recorrente para 
Comportamento de Baixo risco, contudo a diferença não foi estatisticamente 
significante, com relação as demais variáveis. Embora a diferença entre as 
variáveis, não tenha sido estatisticamente significante, apresentando p-valor 
maior que 0,005, observa-se que 28,6% das adolescentes avaliadas 
apresentaram comportamento de alto risco para o desenvolvimento de 
transtornos alimentares. Somado ao baixo risco para o desenvolvimento de 
transtornos alimentares, temos um total de 66,7% das adolescentes, com 
algum grau de risco para o desenvolvimento dos Transtornos Alimentares. 
Conclusão: As adolescentes estudadas apresentaram comportamento de 
baixo risco em relação comportamento de risco para transtornos alimentares, 
apesar disso a diferença não foi estatisticamente significante, com relação as 
demais variáveis (Alto Risco e Isento de Risco). 

Palavras chave: ANOREXIA; BULIMIA; COMPORTAMENTO DE RISCO 
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CORRELAÇÃO ENTRE IMC E CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA DE 
SERVIDORES DE UM HOSPITAL DE PORTO VELHO/ RO 

Autores: TRINDADE, Christiane Maria Vieira; SILVA, Queila Pereira da; 
ALMEIDA, Lya Demétrio; CORREIA, Juliana Souza Closs 

Resumo: A circunferência da cintura (CC) é um dos métodos mais utilizados 
na aferição da distribuição centralizada do tecido adiposo, pode ser 
considerado um índice mais seguro e adequado para determinar adiposidade 
central em ambos os gêneros e tal constatação baseia-se em evidências de 
que na adiposidade central a distribuição de tecido adiposo se dá 
preferencialmente ao nível do tronco, com disposição aumentada na região 
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intra-abdominal. O acúmulo de gordura abdominal predispõe a doenças 
cardiovasculares. O objetivo deste trabalho foi relacionar o IMC com a CC de 
64 (29,8% do total de servidores) servidores de uma Unidade Hospitalar da 
cidade de Porto Velho/RO, abrangendo faixa etária adulta de 21 a 60 anos, de 
ambos os gêneros. Foi realizada a classificação de IMC a padronização de 
OMS 2004 e para CC OMS 1998. O nível de significância estatística foi 
previamente estabelecido em p < 0,05 (5%), com 95% confiança estatística. 
Dos indivíduos avaliados, 51 (79,8 %) eram mulheres e 13 (20 %) homens. 
Entre as servidoras 38,4% são eutróficas, 59,4 % apresentam algum grau de 
obesidade e 1,9 % magreza. Entre os homens, 30,7% estão eutróficos 69% 
com algum grau de obesidade. O resultado do cruzamento do IMC com a CC 
foi 84,8%, portanto positivo. Existe uma ótima correlação entre IMC e a CC, 
quanto maior é o IMC, maior também é CC. Este resultado apresenta elevado 
poder preditivo para o risco de doenças relacionadas à obesidade em 
indivíduos com IMC entre 25 a 34,9 Kg/m².  Diante do estudo verifica-se que há 
necessidade de orientação tanto para redução de peso como para 
circunferência da cintura. 

Palavras chave: Obesidade, Estado Nutricional, Circunferência da Cintura. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 6ª Mostra Científica da Faculdade São Lucas, 
2012. 

 

ADEQUAÇÃO MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA 
FACULDADE SÃO LUCAS/RO FOCADA NA INTERDISCIPLINARIDADE 

Autores: Juliana Souza Closs Correia, Luna Mares Lopes de Oliveira, Ana 
Cristina Krause, Annie Karolyne Fernandes, Freire, Hélia Cardoso Gomes da 
Rocha. 

Resumo: 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 
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cercada de conflitos e reflexões e apresenta a necessidade de 
acompanhamento constante da coordenação do curso e capacitação 
continuada dos professores. 

Palavras Chave: interdisciplinaridade; ensino de nutrição; currículo; projeto 
pedagógico. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: CONBRAN – Congresso brasileiro de alimentação 
e nutrição, 2012. 

 

AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO CORPORAL DE ADOLESCENTES EM UMA 
ESCOLA PÚBLICA DE PORTO VELHO/ RO 

Autores: FALQUETO, Patrícia Silva; OLIVEIRA, Luna Mares Lopes de; 
GOMES, Suzana Cristina de Amorim; CORREIA, Juliana Souza Closs 

Resumo: A busca constante por um padrão ideal, associada às realizações 
pessoais e à felicidade, são as principais causas de alterações da percepção 
da imagem corporal, principalmente, para o gênero feminino. O objetivo do 
trabalho foi avaliar a percepção da autoimagem corporal de 51 meninas com 
idade entre 10 e 12 anos em uma escola Pública de Porto Velho – RO. Foi 
realizada a análise da imagem corporal utilizando escala de silhuetas e a 
classificação do IMC segundo a OMS, 2007, foi considerado o nível de 
significância de p< 0,05. Segundo o IMC, 25,5% apresentavam-se com 
sobrepeso e obesidade, 7,8% com baixo peso e 66,7% estavam eutróficas. 
Quando analisada a percepção da imagem corporal, se auto referiram 13,7% 
com algum grau de excesso de peso e com 64,7% com algum grau de 
magreza. Com relação à Imagem Corporal que gostaria de ter, 85,4%, 
gostariam de ser magras ou magras severas. Existiu relação entre a 
classificação do IMC com a imagem corporal atual (P-valor <0,001). Dentre as 
pessoas com sobrepeso, 50% têm imagem atual de Eutrofia e entre as obesas, 
75% têm imagem atual de sobrepeso. Não existiu relação e/ou associação 
entre a imagem atual com a imagem que gostaria (P-valor = 0,1680). A relação 
entre o estado nutricional e a auto percepção da imagem corporal, demonstra 
que as adolescentes apresentaram uma auto percepção não condizente com 
seu estado nutricional real, contudo, não há grande sentimento de insatisfação 
com a imagem corporal. A auto percepção errônea da imagem corporal é fator 
preponderante na auto aceitação e pode gerar atitudes inadequadas que 
prejudicam seu crescimento e desenvolvimento. 

Palavras chaves: Adolescente. Distorção da Percepção. Estado Nutricional 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: 6ª Mostra Científica da Faculdade São Lucas, 
2012. 

 

ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA DE PORTADORES DE HEPATIE C COM 
ESTEATOSE HEPÁTICA NÃO ALCOÓLICA 
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Autores: OLIVEIRA-LUNA, Mares Lopes de; SANTOS, Larissa Mateus 
Pesseti Azzi ; SALCÊDO, Juan Miguel. 

Resumo: Avaliar o índice de massa corpórea de pacientes portadores do vírus 
da hepatite C (VHC) com diagnóstico de esteatose hepática a partir de dados 
coletados de prontuários no Ambulatório de referencia para hepatite  em Porto 
Velho-RO. Metodologia: Trata-se de estudo transversal, retrospectivo, 
documental, obtido de um estudo maior.  De março a julho de 2010, foram 
avaliados prontuários de pacientes com infecção crônica pelo VHC confirmada 
pelo PCR (polimerase chain reaction) com ultra-sonografia abdominal (US) 
e/ou biopsia hepática (BH), atendidos no Ambulatório de Hepatites, no período 
compreendido entre agosto de 1993 a dezembro de 2007 (14 anos). Entre 
outros, foram levantados dados de peso e altura e o estado nutricional foi 
avaliado pelo índice de massa corporal (IMC), obtido a partir do peso divido 
pelo quadrado da altura, classificado conforme WHO¹. Para  análise estatística 
foi usado o programa computacional Statistica/5,  utilizados os testes qui-
quadrado ou teste exato de Fisher, com nível de significância para os valores 
de p < 0,05. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do 
CEPEM/IPEPATRO, nº CEP/094/09. Resultados: Foram analisados 239 
prontuários que atenderam aos critérios de inclusão e a média de idade foi de 
47,5 + 10,6 anos. A esteatose hepática esteve presente em 66 pacientes, 
correspondendo a 27,6 % da amostra, desta 53,1% no gênero masculino. Os 
dados de peso e estatura para verificação do estado nutricional foram 
recuperados em 37 prontuários.  Encontrou-se: desnutrição (2,7%), eutrofia 
(32,43%), Pré-obesidade (27,03%) e obesidade (37,84%). Houve maior 
prevalência de pré-obesidade e obesidade (p < 0,05), quando somados 
encontram-se acima dos resultados obtidos em 2006 com pesquisa nacional, 
cujo resultado de excesso de peso em  Porto Velho foi 41,8%². A esteatose 
hepática é definida como o acúmulo de gotículas de lipídios nos hepatócitos. A 
associação patogênica entre a infecção pelo vírus da hepatite C e esteatose é 
multifatorial e os fatores metabólicos mais freqüentes são: o consumo de 
álcool, idade avançada, elevado índice de massa corpórea, obesidade e 
presença de hiperlidemia ou diabetes. A esteatose relacionada com estes 
fatores são frequentemente independentes do genótipo viral³. Neste estudo 
houve predomínio no genótipo 1 (74,6%). Conclusão: O excesso de 
adiposidade nestes pacientes foi superior à população pesquisada em nível 
nacional em um período abrangente deste estudo e pode contribuir para o 
avanço da doença hepática. 

Unitermos: Hepatite C, esteatose hepática, IMC 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: X Congresso Norte e Nordeste de Nutrição 
Parenteral e Enteral de Nutrição Clínica - Belém Pará.  Anais: v. 1. p. 16-
16,2012. 

 

PROJEÇÃO DO PESO ATUAL POR UMA EQUAÇÃO BRASILEIRA 
COMPARADO AO PESO REAL DE PACIENTES COM DOENÇAS 
TRANSMISSIVEIS 
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Autores: Luna Mares Lopes de Oliveira, Natacha de Souza Silva, Julia 
Monteiro Luzzani, Juliana Sousa Closs Corrêia 

Resumo: Introdução: 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 valores¹.  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. 
Objetivo: Avaliar a confiança de uma das equações preditivas de Rabito, et al 
(2006)³, para estimativa de peso em pacientes com doenças transmissíveis.  
Metodologia: 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. Resultados: 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.  

Comparação da projeção de peso com o peso real 

PESO PESO REAL 

(Kg) 

PESO ESTIMADO 

(Kg) 

Média 55,5 54 

Desvio Padrão ±11,2 ±13,7 

p-valor  0,112* 

*teste t-Student pareado: comparação com peso real 

Conclusão: Recomenda-se o uso desta equação em pacientes com doenças 
transmissíveis na cidade de Porto Velho - RO. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: CONBRAN – Congresso brasileiro de alimentação 
e nutrição, 2012. 

 

TEMPO/TEMPERATURA DE PREPARAÇÕES QUENTES DISTRIBUÍDAS 
EM BALCÃO TÉRMICO EM UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO EM PORTO VELHO-RO 

Autores: Sandra Maciel Faria, Ivanete Marques Nunes de Souza, Lauriene 
Santana de Barros Carrascosa Shevtsov, Adriana Aparecida de Souza Freitas 
Rolim, Luna Mares Lopes de Oliveira. 
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Resumo: As boas práticas na fabricação dos alimentos visam garantir as 
condições higiênico sanitárias do alimento preparado. Objetiva verificar o 
tempo e temperatura de preparações quentes nas fases do processo de 
distribuição do almoço em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), de 
uma Faculdade do Município de Porto Velho e comparar com a legislação 
vigente - RDC n°216 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Do total de 
14 preparações servidas diariamente, foram aferidas as temperaturas de seis 
preparações. Utilizou-se uma planilha para o registro das temperaturas em 
quatro fases: pós cocção, início, reposição e final da distribuição. Utilizou-se 
papel toalha e álcool a 70% para higienização do termômetro. Os dados foram 
coletados durante 06 dias aleatórios. A temperatura nas fases de pós  cocção e 
início da  distribuição  das preparações: arroz branco, feijão e pratos proteicos 
encontravam-se adequadas. Nas fases de reposição e final da distribuição 
estas preparações apresentaram temperaturas inadequadas. O macarrão 
apresentou inadequação de temperatura em todas as fases. As inadequações 
ocorreram devido falha na rotina do colaborador que não respeitou a 
temperatura estabelecida da água do balcão térmico (80º a 90º C), ausência de 
equipamentos de manutenção á quente na unidade. Neste estudo não houve o 
devido controle do binômio tempo x temperatura, por parte dos colaboradores 
da unidade, fazendo-se necessária a capacitação dos mesmos e aquisição de 
equipamentos adequados para atender serviço de alimentação.  

Palavras Chave: unidade de alimentação e nutrição; temperatura; balcão 
térmico. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: CONBRAN – Congresso brasileiro de alimentação 
e nutrição, 2012. 

 

ANÁLISE DO TEOR DE FIBRAS DA DIETA LAXANTE SERVIDA EM UM 
HOSPITAL PÚBLICO 

Autores:  Alexsara Cardoso Coelho Prado; Letícia Roberto da Silva; Silvane 
Maziero Monge. 

Resumo: Na rotina hospitalar a dieta laxante é indicada para o tratamento da 
constipação intestinal de pacientes. O objetivo deste trabalho foi analisar a 
quantidade de fibras totais da dieta laxante servida em um hospital público 
localizado no município de Porto Velho-RO. O porcionamento das refeições foi 
acompanhado durante sete dias, para obtenção do peso e volume dos 
alimentos. Os resultados encontrados revelaram que, dos sete cardápios 
analisados, apenas o cardápio 1 atingiu a quantidade de fibra esperada e que a 
oferta de frutas in natura, hortaliças e de alimentos integrais foi baixa na 
maioria dos cardápios. A dieta laxante apresentou-se inadequada em 
quantidades de fibras totais para tratamento da constipação intestinal. Sugere-
se que sejam realizadas adequações aos cardápios, para aumentar a oferta de 
fibras através de alimentos ricos em fibras, como frutas cruas, hortaliças, 
cereais integrais, farelos, coquetéis laxantes ou módulos de fibras 
industrializados. 

http://www.nutricaoempauta.com.br/busca.php?search=Profa.%20Dra.%20Alexsara%20Cardoso%20Coelho%20Prado
http://www.nutricaoempauta.com.br/busca.php?search=Profa.%20Dra.%20Let%EDcia%20Roberto%20da%20Silva
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Palavras chave: constipação intestinal, cardápio, fibra alimentar. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Nutrição em Pauta – São Paulo, 2012.    

 

LIPOSOMAL-LUPANE SYSTEM AS ALTERNATIVE CHEMOTHERAPY 
AGAINST CUTANEOUS LEISHMANIASIS: MACROPHAGE AS TARGET 
CELL 

Autores: Neuza B. Barrosa, Vanessa Migliaccio, Valdir A. Facundo, Pietro 
Ciancaglini, Rodrigo G. Stábeli, Roberto Nicolete, Izaltina Silva-Jardim. 

Resumo: Leishmania amazonensis causes human diseases that range from 
self-healing to diffusion cutaneous lesions. The chemotherapy of leishmaniasis 
requires long-term treatment and has been based on the use of pentavalent 
antimonials. Liposomes have been used as antileishmanial drug carries and 
have adjuvant activity in vaccines against several microorganisms, representing 
an important option to the development of new therapeutics for the disease. In 
this study, we developed a liposomal formulation containing lupane [3β,6β,16β-
trihydroxylup-20(29)-ene], isolated from fruits of Combretum leprosum with 
pharmacological properties as antinociceptive, anti-inflammatory, 
antiulcerogenic and antileishmanial activities. The aim of the present study was 
to evaluate the efficacy of liposomal-lupane in L. amazonensis-infection model. 
Liposomes were prepared by the extrusion method with DPPC, DPPS and 
cholesterol at 5:1:4 weight ratio. The lupane (2 mg/mL) was added to the lipid 
mixture, solubilized in chloroform and dried under nitrogen flow. The activity of 
liposomal-lupane was conducted in vitro with mouse peritoneal infected 
macrophages. Furthermore, mice were infected in the right hind footpad with 
105 stationary growth phase of L. amazonensis promastigotes. After 6 weeks, 
animals were treated with liposomal-lupane for 15 days by intraperitoneal 
injection. The evolution of disease was monitored weekly by measuring footpad 
thickness with a caliper. Three days after the treatment, peritoneal 
macrophages were collected, plated and production of the cytokines IL-10 and 
IL-12 was evaluated in supernatants of the cultures after 24 h. The results 
indicate that the liposomal system containing lupane achieved here is a 
promising tool to confer antileishmanial activity to infected macrophages. 

Palavras chave: Leishmania amazonensis; Lupane; Liposomes; Macrophages 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: XVIII International Congress for Tropical Medicine 
and Malaria. XLVIII Congress of the Brazilian Society of Tropical Medicine. III 
Latin American Congress on Travel Medicine. ICTMM 2012. Rio de Janeiro 23-
27 de setembro, 2012; Experimental Parasitology, Volume 135, Issue 2, 
October 2013, Pages 337–343, 2013; Revista Fiocruz Rondônia v-1, 2013. 

 

DIRECT CAPTURE OF LACTOFERRIN FROM CHEESE WHEY ON 
SUPERMACROPOROUS COLUMN OF POLYACRYLAMIDE CRYOGEL 
WITH COPPER IONS 
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Autores: CARVALHO, B.M.; CARVALHO, L.M.; SILVA, W,F.JR.. MINIM, L.A.; 
SOARES A.M.; CARVALHO, G.G.; DA SILVA, S.L. 

Resumo: Lactoferrin is a protein that is present in cheese whey (a waste 
product from the dairy industry) and has several biological activities. However, 
its production from whey must have a high yield and low cost for industrial 
applications. As such, this study reports the use of polyacrylamide cryogel, 
loaded with Cu(2+) (through the bond with iminodiacetic acid (IDA)), as an 
adsorbent for the chromatographic process to capture lactoferrin whey. 
Ultrafiltered cheese whey was passed through the cryogel-IDA-Cu(2+) system. 
The eluates were subjected to analysis of total protein, SDS-PAGE and size 
exclusion chromatography. The results showed an axial dispersion coefficients, 
at different superficial velocities of liquid, in a range of 10(-6)-10(-5)m(2)/s. The 
cryogel demonstrated good hydraulic permeability (4.7086×10(-13)m(2)) and a 
porosity of approximately 78.2%. The IDA-Cu(2+) cryogel system was also able 
to capture lactoferrin in high purity. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Food Chemistry, 2014 Jul 1;154:308-14. doi: 
10.1016/j.foodchem.2014.01.010. 

 

ANIMAL TOXINS AND THEIR ADVANTAGES IN BIOTECHNOLOGY AND 
PHARMACOLOGY 

Autores: DA SILVA, S.; ROWAN, E.G.; ALBERICIO, F.; STÁBELI, R.G.; 
CALDERON, L.A.; SOARES, A.M. 

Resumo: Biodiversity provides a huge source of new chemical entities that 
could be useful for the development of new therapies. An example is venomous 
animals, which produce venoms that share common features, such as 
compositions characterized by a complex combination of bioactive proteins and 
peptides with wide structural diversity. The biological activities of these 
compounds are selective and specific and are currently dependent on the 
synergic action of several components. Thus, animal venoms are important 
tools for carrying out biochemical, physiological, and pathological studies, as 
well as for the development of new biotechnological and pharmaceutical 
products. The modern approach used to characterize various compounds from 
animal venoms, using advanced proteomic and genomic tools, has been 
denominated “venomics.” Modern technologies currently available in several 
research laboratories have allowed scientists to obtain the identification and 
functional-structural characterization of hundreds of toxins from snakes, 
scorpions, spiders, anurans, and marine invertebrates, presenting a high 
diversity of pharmacological activities. Venomics delineates a scientific area of 
high complexity that is increased by the diversity of venom proteins and the 
influence imposed by age, geographic location, ontogenetic variation, feeding, 
and individual intrinsic characteristics that produce intraspecific variations. The 
study of toxins and their isoforms has allowed for a better understanding of the 
toxic mechanisms of envenomation. The identification/characterization of 
different isoforms of venom toxins, along with the search for natural and 
synthetic inhibitors, such as monoclonal or polyclonal antibodies, and molecules 

http://lattes.cnpq.br/9479420856670926
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with different chemical properties, such as heparin, clotting factors, and plant 
extracts, has increased the possibility of using these agents as more effective 
therapeutic alternatives. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: BioMed Research International 
Volume 2014 (2014), Article ID 951561, 2 pages 
http://dx.doi.org/10.1155/2014/951561 

 

ALKYLATION OF HISTIDINE RESIDUES OF BOTHROPS JARARACUSSU 
VENOM PROTEINS AND ISOLATED PHOSPHOLIPASES A2: A 
BIOTECHNOLOGICAL TOOL TO IMPROVE THE PRODUCTION OF 
ANTIBODIES 

Autores: GUIMARÃES, C.L.; ANDRIÃO-ESCARSO, S.H.; MOREIRA-DILL, 
L.S.; CARVALHO, B.M.; MARCHI-SALVADOR, D.P.; SANTOS-FILHO, N.A.; 
FERNANDES, C.A.; FONTES, M.R.; GIGLIO, J.R.; BARRAVIERA, B.; 
ZULIANI, J.P.; FERNANDES, C.F.; CALDERON, L.A.; STÁBELI, R.G.; 
ALBERICIO, F.; DA SILVA, S.L.; SOARES, A.M. 

Resumo: Crude venom of Bothrops jararacussu and isolated phospholipases 
A2 (PLA2) of this toxin (BthTX-I and BthTX-II) were chemically modified 
(alkylation) by p-bromophenacyl bromide (BPB) in order to study antibody 
production capacity in function of the structure-function relationship of these 
substances (crude venom and PLA2 native and alkylated). BthTX-II showed 
enzymatic activity, while BthTX-I did not. Alkylation reduced BthTX-II activity by 
50% while this process abolished the catalytic and myotoxic activities of BthTX-
I, while reducing its edema-inducing activity by about 50%. Antibody production 
against the native and alkylated forms of BthTX-I and -II and the cross-reactivity 
of antibodies to native and alkylated toxins did not show any apparent 
differences and these observations were reinforced by surface plasmon 
resonance (SPR) data. Histopathological analysis of mouse gastrocnemius 
muscle sections after injection of PBS, BthTX-I, BthTX-II, or both myotoxins 
previously incubated with neutralizing antibody showed inhibition of the toxin-
induced myotoxicity. These results reveal that the chemical modification of the 
phospholipases A2 (PLA2) diminished their toxicity but did not alter their 
antigenicity. This observation indicates that the modified PLA2 may provide a 
biotechnological tool to attenuate the toxicity of the crude venom, by improving 
the production of antibodies and decreasing the local toxic effects of this 
poisonous substance in animals used to produce antivenom. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Biomed Res Int. 2014; 2014:981923. doi: 
10.1155/2014/981923. 

 

BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF PARAWIXIA 
BISTRIATA SPIDER VENOM WITH POTENTIAL PROTEOLYTIC AND 
LARVICIDAL ACTIVITIES 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/951561
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Autores: GIMENEZ, G.S.; COUTINHO-NETO, A.; KAYANO, A.M.; SIMÕES-
SILVA, R.; TRINDADE, F.; DE ALMEIDA E SILVA, A.; MARCUSSI, S.; DA 
SILVA, S.L.; FERNANDES, C.F.; ZULIANI, J.P.; CALDERON, L.A.; SOARES, 
A.M.; STÁBELI, R.G. 

Resumo: Toxins purified from the venom of spiders have high potential to be 
studied pharmacologically and biochemically. These biomolecules may have 
biotechnological and therapeutic applications. This study aimed to evaluate the 
protein content of Parawixia bistriata venom and functionally characterize its 
proteins that have potential for biotechnological applications. The crude venom 
showed no phospholipase, hemorrhagic, or anti-Leishmania activities attesting 
to low genotoxicity and discrete antifungal activity for C. albicans. However the 
following activities were observed: anticoagulation, edema, myotoxicity and 
proteolysis on casein, azo-collagen, and fibrinogen. The chromatographic and 
electrophoretic profiles of the proteins revealed a predominance of acidic, 
neutral, and polar proteins, highlighting the presence of proteins with high 
molecular masses. Five fractions were collected using cation exchange 
chromatography, with the P4 fraction standing out as that of the highest purity. 
All fractions showed proteolytic activity. The crude venom and fractions P1, P2, 
and P3 showed larvicidal effects on A. aegypti. Fraction P4 showed the 
presence of a possible metalloprotease (60 kDa) that has high proteolytic 
activity on azo-collagen and was inhibited by EDTA. The results presented in 
this study demonstrate the presence of proteins in the venom of P. bistriata with 
potential for biotechnological applications. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Biomed Res Int. 2014; 2014:950538. doi: 
10.1155/2014/950538 

 

SNAKE VENOM L-AMINO ACID OXIDASES: TRENDS IN PHARMACOLOGY 
AND BIOCHEMISTRY 

Autores: IZIDORO, L.F.; SOBRINHO, J.C.; MENDES, M.M.; COSTA, T.R.; 
GRABNER, A.N.; RODRIGUES, V.M.; DA SILVA, S.L.; ZANCHI, F.B.; ZULIANI, 
J.P.; FERNANDES, C.F.; CALDERON, L.A.; STÁBELI, R.G.; SOARES, A.M. 

Resumo: L-amino acid oxidases are enzymes found in several organisms, 
including venoms of snakes, where they contribute to the toxicity of ophidian 
envenomation. Their toxicity is primarily due to enzymatic activity, but other 
mechanisms have been proposed recently which require further investigation. 
L-amino acid oxidases exert biological and pharmacological effects, including 
actions on platelet aggregation and the induction of apoptosis, hemorrhage, and 
cytotoxicity. These proteins present a high biotechnological potential for the 
development of antimicrobial, antitumor, and antiprotozoan agents. This review 
provides an overview of the biochemical properties and pharmacological effects 
of snake venom L-amino acid oxidases, their structure/activity relationship, and 
supposed mechanisms of action described so far. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Biomed Res Int. 2014; 2014:196754. doi: 
10.1155/2014/196754. 
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PURIFICATION AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF THREE 
MYOTOXINS FROM BOTHROPS MATTOGROSSENSIS SNAKE VENOM 
WITH TOXICITY AGAINST LEISHMANIA AND TUMOR CELLS 

Autores: DE MOURA, A.A.; KAYANO, A.M.; OLIVEIRA, G.A.; SETÚBAL, S.S.; 
RIBEIRO, J.G.; BARROS, N.B.; NICOLETE, R.; MOURA, L.A.; FULY, A.L.; 
NOMIZO A, DA SILVA, S.L.; FERNANDES, C.F.; ZULIANI, J.P.; STÁBELI, 
R.G.; SOARES, A.M.; CALDERON, L.A. 

Resumo: Bothrops mattogrossensis snake is widely distributed throughout 
eastern South America and is responsible for snakebites in this region. This 
paper reports the purification and biochemical characterization of three new 
phospholipases A2 (PLA2s), one of which is presumably an enzymatically 
active Asp49 and two are very likely enzymatically inactive Lys49 PLA2 
homologues. The purification was obtained after two chromatographic steps on 
ion exchange and reverse phase column. The 2D SDS-PAGE analysis revealed 
that the proteins have pI values around 10, are each made of a single chain, 
and have molecular masses near 13 kDa, which was confirmed by MALDI-TOF 
mass spectrometry. The N-terminal similarity analysis of the sequences showed 
that the proteins are highly homologous with other Lys49 and Asp49 PLA2s 
from Bothrops species. The PLA2s isolated were named BmatTX-I (Lys49 
PLA2-like), BmatTX-II (Lys49 PLA2-like), and BmatTX-III (Asp49 PLA2). The 
PLA2s induced cytokine release from mouse neutrophils and showed 
cytotoxicity towards JURKAT (leukemia T) and SK-BR-3 (breast 
adenocarcinoma) cell lines and promastigote forms of Leishmania 
amazonensis. The structural and functional elucidation of snake venoms 
components may contribute to a better understanding of the mechanism of 
action of these proteins during envenomation and their potential 
pharmacological and therapeutic applications. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Biomed Res Int. 2014; 2014:195356. doi: 
10.1155/2014/195356. 

 

ISOLATION AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF A NEW 
THROMBIN-LIKE SERINE PROTEASE FROM BOTHROPS PIRAJAI SNAKE 
VENOM 

Autores: ZAQUEO, K.D.; KAYANO, A.M.; SIMÕES-SILVA, R.; MOREIRA-
DILL, L.S.; FERNANDES, C.F.; FULY, A.L.; MALTAROLLO, V.G.; HONÓRIO, 
K.M.; DA SILVA, S.L.; ACOSTA, G.; CABALLOL, M.A.; DE OLIVEIRA, E.; 
ALBERICIO, F.; CALDERON, L.A.; SOARES, A.M.; STÁBELI, R.G. 

Resumo: This paper presents a novel serine protease (SP) isolated from 
Bothrops pirajai, a venomous snake found solely in Brazil that belongs to the 
Viperidae family. The identified SP, named BpirSP-39, was isolated by three 
chromatographic steps (size exclusion, bioaffinity, and reverse phase 
chromatographies). The molecular mass of BpirSP-39 was estimated by SDS-
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PAGE and confirmed by mass spectrometry (39,408.32 Da). The protein was 
able to form fibrin networks, which was not observed in the presence of serine 
protease inhibitors, such as phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF). Furthermore, 
BpirSP-39 presented considerable thermal stability and was apparently able to 
activate factor XIII of the blood coagulation cascade, unlike most serine 
proteases. BpirSP-39 was capable of hydrolyzing different chromogenic 
substrates tested (S-2222, S-2302, and S-2238) while Cu(2+) significantly 
diminished BspirSP-39 activity on the three tested substrates. The enzyme 
promoted platelet aggregation and also exhibited fibrinogenolytic, fibrinolytic, 
gelatinolytic, and amidolytic activities. The multiple alignment showed high 
sequence similarity to other thrombin-like enzymes from snake venoms. These 
results allow us to conclude that a new SP was isolated from Bothrops pirajai 
snake venom. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Biomed Res Int. 2014; 2014:595186. doi: 
10.1155/2014/595186. 

 

A NOVEL PHOSPHOLIPASE A2 (D49) FROM THE VENOM OF THE 
CROTALUS OREGANUS ABYSSUS (NORTH AMERICAN GRAND CANYON 
RATTLESNAKE) 

Autores: MARTINS, W.; BALDASSO, P.A.; HONÓRIO, K.M.; MALTAROLLO, 
V.G.; RIBEIRO, R.I., CARVALHO, B.M.; SOARES, A.M.; CALDERON, L.A.; 
STÁBELI, R.G.; CABALLOL, M.A.; ACOSTA, G.; OLIVEIRA, E.; MARANGONI, 
S.; ALBERICIO, F.; DA SILVA, S.L. 

Resumo: Currently, Crotalus viridis was divided into two species: Crotalus 
viridis and Crotalus oreganus. The current classification divides "the old" 
Crotalus viridis into two new and independent species: Crotalus viridis 
(subspecies: viridis and nuntius) and Crotalus oreganus (subspecies: abyssus, 
lutosus, concolor, oreganus, helleri, cerberus, and caliginis). The analysis of a 
product from cDNA (E6d), derived from the gland of a specie Crotalus viridis 
viridis, was found to produce an acid phospholipase A2. In this study we 
isolated and characterized a PLA2 (D49) from Crotalus oreganus abyssus 
venom. Our studies show that the PLA2 produced from the cDNA of Crotalus 
viridis viridis (named E6d) is exactly the same PLA2 primary sequence of amino 
acids isolated from the venom of Crotalus oreganus abyssus. Thus, the PLA2 
from E6d cDNA is actually the same PLA2 presented in the venom of Crotalus 
oreganus abyssus and does not correspond to the venom from Crotalus viridis 
viridis. These facts highlight the importance of  performing more studies on 
subspecies of Crotalus oreganus and Crotalus viridis, since the old 
classification may have led to mixed results or mistaken data. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Biomed Res Int. 2014; 2014:654170. doi: 
10.1155/2014/654170. 
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ANTITUMORAL ACTIVITY OF SNAKE VENOM PROTEINS: NEW TRENDS 
IN CANCER THERAPY 

Autores: CALDERON, L.A.; SOBRINHO, J.C.; ZAQUEO, K.D.; DE MOURA, 
A.A.; GRABNER, A.N.; MAZZI, M.V.; MARCUSSI, S.; NOMIZO, A.; 
FERNANDES, C.F.; ZULIANI, J.P.; CARVALHO, B.M.; DA SILVA, S.L.; 
STÁBELI, R.G.; SOARES, A.M. 

Resumo: For more than half a century, cytotoxic agents have been investigated 
as a possible treatment for cancer. Research on animal venoms has revealed 
their high toxicity on tissues and cell cultures, both normal and tumoral. Snake 
venoms show the highest cytotoxic potential, since ophidian accidents cause a 
large amount of tissue damage, suggesting a promising utilization of these 
venoms or their components as antitumoral agents. Over the last few years, we 
have studied the effects of snake venoms and their isolated enzymes on tumor 
cell cultures. Some in vivo assays showed antineoplastic activity against 
induced tumors in mice. In human beings, both the crude venom and isolated 
enzymes revealed antitumor activities in preliminary assays, with measurable 
clinical responses in the advanced treatment phase. These enzymes include 
metalloproteases (MP), disintegrins, L-amino acid oxidases (LAAOs), C-type 
lectins, and phospholipases A2 (PLA2s). Their mechanisms of action include 
direct toxic action (PLA2s), free radical generation (LAAOs), apoptosis induction 
(PLA2s, MP, and LAAOs), and antiangiogenesis (disintegrins and lectins). 
Higher cytotoxic and cytostatic activities upon tumor cells than normal cells 
suggest the possibility for clinical applications. Further studies should be 
conducted to ensure the efficacy and safety of different snake venom 
compounds for cancer drug development. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Biomed Res Int. 2014; 2014:203639.  doi: 
10.1155/2014/203639. 

 

ACTIVATION OF J77A.1 MACROPHAGES BY THREE PHOSPHOLIPASES 
A2 ISOLATED FROM BOTHROPS ATROX SNAKE VENOM 

Autores: FURTADO, J.L.; OLIVEIRA, G.A.; PONTES, A.S.; SETÚBAL, S.S.; 
XAVIER, C.V.; LACOUTH-SILVA, F.; LIMA, B.F.; ZAQUEO, K.D.; KAYANO, 
A.M.; CALDERON, L.A.; STÁBELI, R.G.; SOARES, A.M.; ZULIANI, J.P. 

Resumo: In the present study, we investigated the in vitro effects of two basic 
myotoxic phospholipases A2 (PLA2), BaTX-I, a catalytically inactive Lys-49 
variant, and BaTX-II, a catalytically active Asp-49, and of one acidic myotoxic 
PLA2, BaPLA2, a catalytically active Asp-49, isolated from Bothrops atrox 
snake venom, on the activation of J774A.1 macrophages. At noncytotoxic 
concentrations, the toxins did not affect the adhesion of the macrophages, nor 
their ability to detach. The data obtained showed that only BaTX-I stimulated 
complement receptor-mediated phagocytosis. However, BaTX-I, BaTX-II, and 
BaPLA2 induced the release of the superoxide anion by J774A.1 macrophages. 
Additionally, only BaTX-I raised the lysosomal volume of macrophages after 

15 min of incubation. After 30 min, all the phospholipases increased this 
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parameter, which was not observed within 60 min. Moreover, BaTX-I, BaTX-II, 
and BaPLA2 increased the number of lipid bodies on macrophages submitted to 
phagocytosis and not submitted to phagocytosis. However, BaTX-II and 
BaPLA2 induced the release of TNF-α by J774A.1 macrophages. Taken 
together, the data show that, despite differences in enzymatic activity, the three 
toxins induced inflammatory events and whether the enzyme is acidic or basic 
does not seem to contribute to these effects. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Biomed Res Int. 2014; 2014:683123. doi: 
10.1155/2014/683123. 

 

EFFECT OF L-AMINO ACID OXIDASE FROM CALLOSELASMA 
RHODOSTHOMA SNAKE VENOM ON HUMAN NEUTROPHILS 

Autores: PONTES, A.S.; SETÚBAL, S.S.; XAVIER, C.V.; LACOUTH-SILVA, F.; 
KAYANO, A.M.; PIRES, W.L.; NERY, N.M.; BOERI DE CASTRO, O.; DA 
SILVA, S.D.; CALDERON, L.A.; STÁBELI, R.G.; SOARES, A.M.; ZULIANI, J.P. 

Resumo: The in vitro effects of LAAO, an l-amino acid oxidase isolated from 
Calloselasma rhodosthoma snake venom, on isolated human neutrophil 
function were investigated. LAAO showed no toxicity on neutrophils. At non-
cytotoxic concentrations, LAAO induced the superoxide anion production by 
isolated human neutrophil. This toxin, in its native form, is also able to stimulate 
the production of hydrogen peroxide in neutrophils, suggesting that its primary 
structure is essential for stimulation the cell. Moreover, the incubation of LAAO 
and phenol red medium did not induce the production of hydrogen peroxide. 
Furthermore, LAAO was able to stimulate neutrophils to release 
proinflammatory mediators such as IL-8 and TNF-α as well as NETs liberation. 
Together, the data showed that the LAAO triggers relevant proinflammatory 
events. Particular regions of the molecule distinct from the LAAO catalytic site 
may be involved in the onset of inflammatory events. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Toxicon. 2014 Mar; 80:27-37. doi: 
10.1016/j.toxicon.2013.12.013. 

 

IN MEMORIAM: PROF. DR. JOSÉ ROBERTO GIGLIO AND HIS 
CONTRIBUTIONS TO TOXINOLOGY 

Autor: SOARES, A.M. 

Resumo: Prof. Dr. José R. Giglio (1934-2014) made a highly significant 
contribution to the field of Toxinology. During 48 years devoted to research and 
teaching Prof Giglio published more than 160 articles, with more than 4,400 
citations, in international journals, trained a vast amount of graduate and 
undergraduate students, and developed an international network of 
collaborators. Throughout these years, he worked with dedication and deep 
commitment to science, leaving an immortalized legacy. During his professional 
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career he contributed mostly in the isolation, and biochemical and functional 
characterization of various protein toxins derived from animal venoms such as 
snakes, scorpions and spiders, in addition to his studies searching for 
alternative therapies for poisoning. Even after his departure, his presence and 
influence remains among his former students and in the outstanding legacy of 
his scientific contributions. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Toxicon. 2014 Jul 10. pii: S0041-0101(14)00191-
3.doi: 10.1016/j.toxicon.2014.07.001. 

 

PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF BMOOAI: A NEW TOXIN 
FROM BOTHROPS MOOJENI SNAKE VENOM THAT INHIBITS PLATELET 
AGGREGATION 

Autores: RIBEIRO DE QUEIROZ, M.; MAMEDE, C.C.; DE MORAIS, N.C.; 
CORTES FONSECA, K.; BARBOSA DE SOUSA, B.; MIGLIORINI, T.M.; 
PEREIRA, D.F.; STANZIOLA, L.; CALDERON, L.A.; SIMÕES-SILVA, R.; 
SOARES, A.M.; DE OLIVEIRA, F. 

Resumo: In this paper, we describe the purification/characterization of BmooAi, 
a new toxin from Bothrops moojeni that inhibits platelet aggregation. The 
purification of BmooAi was carried out through three chromatographic steps 
(ion-exchange on a DEAE-Sephacel column, molecular exclusion on a 
Sephadex G-75 column, and reverse-phase HPLC chromatography on a 
C2/C18 column). BmooAi was homogeneous by SDS-PAGE and shown to be a 
single-chain protein of 15,000 Da. BmooAi was analysed by MALDI-TOF 
Spectrometry and revealed two major components with molecular masses 
7824.4 and 7409.2 as well as a trace of protein with a molecular mass of 
15,237.4 Da. Sequencing of BmooAi by Edman degradation showed two amino 
acid sequences: IRDFDPLTNAPENTA and ETEEGAEEGTQ, which revealed 
no homology to any known toxin from snake venom. BmooAi showed a rather 
specific inhibitory effect on platelet aggregation induced by collagen, adenosine 
diphosphate, or epinephrine in human platelet-rich plasma in a dose-dependent 
manner, whereas it had little or no effect on platelet aggregation induced by 
ristocetin. The effect on platelet aggregation induced by BmooAi remained 
active even when heated to 100°C. BmooAi could be of medical interest as a 
new tool for the development of novel therapeutic agents for the prevention and 
treatment of thrombotic disorders. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Biomed Res Int. 2014; 2014:920942. doi: 
10.1155/2014/920942. 

 

MICROCALORIMETRIC STUDY OF THE ADSORPTION OF LACTOFERRIN 
IN SUPERMACROPOROUS CONTINUOUS CRYOGEL WITH IMMOBILIZED 
CU(2+) IONS 
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Autores: CARVALHO, B.M.; DA SILVA, L.H.; CARVALHO, L.M.; SOARES, 
A.M.; MINIM, L.A.; DA SILVA, S.L. 

Resumo: The adsorption affinity of lactoferrin from whey in monolithic 
supermacroporous cryogel was analyzed using equilibrium data adsorptive 
isothermal titration microcalorimetry to measure thermodynamic information 
governing the process. Isotherm data was obtained at temperatures of 20, 30 
and 40°C, pH 6, 7 and 8, and ionic strength of 200, 600 and 1000mmolL(-1) 
NaCl. The Langmuir model was fitted to equilibrium data. The binding was 
tighter at higher temperatures. The adsorption of protein was observed as 
spontaneous in all cases analyzed. The microcalorimetric study indicated that, 
in most cases examined, the adsorption of the protein in the matrix was entropy 
and enthalpy favored and entropy driven. Results provide data to enable the 
improvement of technical processes for the affinity separation of proteins. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: J. Chromatogr. A. 2013 Oct 18;1312:1-9. doi: 
10.1016/j.chroma.2013.08.042. 

 

SNAKE VENOM PLA2S INHIBITORS ISOLATED FROM BRAZILIAN 
PLANTS: SYNTHETIC AND NATURAL MOLECULES 

Autores: CARVALHO, B.M.; SANTOS, J.D.; XAVIER, B.M.; ALMEIDA, J.R.; 
RESENDE, L.M.; MARTINS, W.; MARCUSSI, S.; MARANGONI, S.; STÁBELI, 
R.G.; CALDERON, L.A.; SOARES, A.M.; DA SILVA, S.L.; MARCHI-
SALVADOR, D.P. 

Resumo: Ophidian envenomation is an important health problem in Brazil and 
other South American countries. In folk medicine, especially in developing 
countries, several vegetal species are employed for the treatment of snakebites 
in communities that lack prompt access to serum therapy. However, the 
identification and characterization of the effects of several new plants or their 
isolated compounds, which are able to inhibit the activities of snake venom, are 
extremely important and such studies are imperative. Snake venom contains 
several organic and inorganic compounds; phospholipases A2 (PLA2s) are one 
of the principal toxic components of venom. PLA2s display a wide variety of 
pharmacological activities, such as neurotoxicity, myotoxicity, cardiotoxicity, 
anticoagulant, hemorrhagic, and edema-inducing effects. PLA2 inhibition is of 
pharmacological and therapeutic interests as these enzymes are involved in 
several inflammatory diseases. This review describes the results of several 
studies of plant extracts and their isolated active principles, when used against 
crude snake venoms or their toxic fractions. Isolated inhibitors, such as steroids, 
terpenoids, and phenolic compounds, are able to inhibit PLA2s from different 
snake venoms. The design of specific inhibitors of PLA2s might help in the 
development of new pharmaceutical drugs, more specific antivenom, or even as 
alternative approaches for treating snakebites. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Biomed Res Int. 2013; 2013:153045. doi: 
10.1155/2013/153045. 
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STRUCTURAL BASES FOR A COMPLETE MYOTOXIC MECHANISM: 
CRYSTAL STRUCTURES OF TWO NON-CATALYTIC PHOSPHOLIPASES 
A2-LIKE FROM BOTHROPS BRAZILI VENOM 

Autores: FERNANDES, C.A.; COMPARETTI, E.J.; BORGES, R.J.; 
HUANCAHUIRE-VEJA, S.; PONCE-SOTO, L.A.; MARANGONI, S.; SOARES, 
A.M.; FONTES, M.R. 

Resumo: Bothrops brazili is a snake found in the forests of the Amazonian 
region whose commercial therapeutic anti-bothropic serum has low efficacy for 
local myotoxic effects, resulting in an important public health problem in this 
area. Catalytically inactive phospholipases A2-like (Lys49-PLA2s) are among 
the main components from Bothrops genus venoms and are capable of causing 
drastic myonecrosis. Several studies have shown that the C-terminal region of 
these toxins, which includes a variable combination of positively charged and 
hydrophobic residues, is responsible for their activity. In this work we describe 
the crystal structures of two Lys49-PLA2s (BbTX-II and MTX-II) from B. brazili 
venom and a comprehensive structural comparison with several Lys49-PLA2s. 
Based on these results, two independent sites of interaction were identified 
between protein and membrane which leads to the proposition of a new 
myotoxic mechanism for bothropic Lys49-PLA2s composed of five different 
steps. This proposition is able to fully explain the action of these toxins and may 
be useful to develop efficient inhibitors to complement the conventional 
antivenom administration. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Biochim. Biophys. Acta. 2013 
Dec;1834(12):2772-81. doi: 10.1016/j.bbapap.2013.10.009. 

 

EFFECT OF BOTHROPS BILINEATA SNAKE VENOM ON NEUTROPHIL 
FUNCTION 

Autores: SETUBAL, S.S.; PONTES, A.S.; NERY, N.M.; BASTOS, J.S.; 
CASTRO, O.B.; PIRES, W.L.; ZAQUEO, K.D.; CALDERON, L.A.; STÁBELI, 
R.G.; SOARES, A.M.; ZULIANI, J,P. 

Resumo: The aim of the study was to evaluate the in vitro effects of Bothrops 
bilineata crude venom (BbV) on isolated human neutrophil function. We proved 
that BbV isn't toxic towards human neutrophils. During an incubation of human 
neutrophils with BbV hydrogen peroxide was produced. Moreover, BbV was 
able to stimulate neutrophil release of proinflammatory mediators such as IL-8 
and IL-6 as well as PGE2 and NETs liberation. There is no data in the literature 
showing the effect of BbV on the production of IL-6 and IL-8 or NETs liberation 
by isolated human neutrophils. Taken together our results testify that BbV 
triggers relevant proinflammatory events in human neutrophils. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Toxicon. 2013 Dec 15;76:143-9. doi: 
10.1016/j.toxicon.2013.09.019. 
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BIOCHEMICAL, FUNCTIONAL, STRUCTURAL AND PHYLOGENETIC 
STUDIES ON INTERCRO, A NEW ISOFORM PHOSPHOLIPASE A2 FROM 
CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS SNAKE VENOM 

Autores: VIEIRA, L.F.; MAGRO, A.J.; FERNANDES, C.A.; DE SOUZA, B.M.; 
CAVALCANTE, W.L.; PALMA, M.S.; ROSA, J.C.; FULY, A.L.; FONTES, M.R.; 
GALLACCI, M.; BUTZKE, D.S.; CALDERON, L.A.; STÁBELI, R.G.; GIGLIO, 
J.R.; SOARES, A.M. 

Resumo: Crotoxin is a neurotoxin from Crotalus durissus terrificus venom that 
shows immunomodulatory, anti-inflammatory, antimicrobial, antitumor and 
analgesic activities. Structurally, this toxin is a heterodimeric complex 
composed by a toxic basic PLA2 (Crotoxin B or CB) non-covalently linked to an 
atoxic non-enzymatic and acidic component (Crotapotin, Crotoxin A or CA). 
Several CA and CB isoforms have been isolated and characterized, showing 
that the crotoxin venom fraction is, in fact, a mixture of different molecules 
derived from the combination of distinct subunit isoforms. Intercro (IC) is a 
protein from the same snake venom which presents high similarity in primary 
structure to CB, indicating that it could be an another isoform of this toxin. In this 
work, we compare IC to the crotoxin complex (CA/CB) and/or CB in order to 
understand its functional aspects. The experiments with IC revealed that it is a 
new toxin with different biological activities from CB, keeping its catalytic activity 
but presenting low myotoxicity and absence of neurotoxic activity. The results 
also indicated that IC is structurally similar to CB isoforms, but probably it is not 
able to form a neurotoxic active complex with crotoxin A as observed for CB. 
Moreover, structural and phylogenetic data suggest that IC is a new toxin with 
possible toxic effects not related to the typical CB neurotoxin. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Biochimie. 2013 Dec;95(12):2365-75. doi: 
10.1016/j.biochi.2013.08.028. 

 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STUDIES WITH MYTOXIN II FROM 
BOTHROPS MOOJENI REVEAL REMARKABLE SIMILARITIES AND 
DIFFERENCES COMPARED TO OTHER CATALYTICALLY INACTIVE 

PHOSPHOLIPASES A₂-LIKE 

Autores: SALVADOR, G.H.; CAVALCANTE, W.L.; DOS SANTOS, J.I.; 
GALLACCI, M.; SOARES, A.M.; FONTES, M.R. 

Resumo: Lys49-phospholipases A₂ (Lys49-PLA₂s) are proteins found in 
bothropic snake venoms (Viperidae family) and belong to a class of proteins 
which presents a phospholipase A2 scaffold but are catalytically inactive. These 

proteins (also known as PLA₂s-like toxins) exert a pronounced local myotoxic 
effect and are not neutralized by antivenom, being their study relevant in terms 
of medical and scientific interest. Despite of the several studies reported in the 
literature for this class of proteins only a partial consensus has been achieved 
concerning their functional-structural relationships. In this work, we present a 
comprehensive structural and functional study with the MjTX-II, a dimeric 

Lys49-PLA₂ from Bothrops moojeni venom which includes: (i) high-resolution 
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crystal structure; (ii) dynamic light scattering and bioinformatics studies in order 
to confirm its biological assembly; (iii) myographic and electrophysiological 

studies and, (iv) comparative studies with other Lys49-PLA₂s. These 
comparative analyses let us to get important insights into the role of Lys122 

amino acid, previously indicated as responsible for Lys49-PLA₂s catalytic 
inactivity and added important elements to establish the correct biological 
assembly for this class of proteins. Furthermore, we show two unique 
sequential features of MjTX-II (an amino acid insertion and a mutation) in 

comparison to all bothropic Lys49-PLA₂s that lead to a distinct way of ligand 
binding at the toxin's hydrophobic channel and also, allowed the presence of an 
additional ligand molecule in this region. These facts suggest a possible 
particular mode of binding for long-chain ligands that interacts with MjTX-II 
hydrophobic channel, a feature that may directly affect the design of structure-

based ligands for Lys49-PLA₂s. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Toxicon. 2013 Sep;72:52-63. doi: 
10.1016/j.toxicon.2013.06.013.  

 

ACTION OF TWO PHOSPHOLIPASES A2 PURIFIED FROM BOTHROPS 
ALTERNATUS SNAKE VENOM ON MACROPHAGES 

Autores: SETÚBAL, S.S.; PONTES, A.S.; FURTADO, J.L.; XAVIER, C.V.; 
SILVA, F.L.; KAYANO, A.M.; IZIDORO, L.F.; SOARES, A.M.; CALDERON, 
L.A.; STÁBELI, R.G.; ZULIANI, J.P. 

Resumo: The in vitro effects of BaltTX-I, a catalytically inactive Lys49 variant of 
phospholipase A2 (PLA2), and BaltTX-II, an Asp49 catalytically active PLA2 
isolated from Bothrops alternatus snake venom, on thioglycollate-elicited 
macrophages (TG-macrophages) were investigated. At non-cytotoxic 
concentrations, the secretory PLA2 BaltTX-I but not BaltTX-II stimulated 
complement receptor-mediated phagocytosis. Pharmacological treatment of 
TG-macrophages with staurosporine, a protein kinase C (PKC) inhibitor, 
showed that this kinase is involved in the increase of serum-opsonized 
zymosan phagocytosis induced by BaltTX-I but not BaltTX-II secretory PLA2, 
suggesting that PKC may be involved in the stimulatory effect of this toxin in 
serum-opsonized zymosan phagocytosis. Moreover, BaltTX-I and -II induced 
superoxide production by TG-macrophages. This superoxide production 
stimulated by both PLA2s was abolished after treatment of cells with 
staurosporine, indicating that PKC is an important signaling pathway for the 
production of this radical. Our experiments showed that, at non-cytotoxic 
concentrations, BaltTX-I may upregulate phagocytosis via complement 
receptors, and that both toxins upregulated the respiratory burst in TG-
macrophages. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Biochemistry (Mosc). 2013 Feb;78(2):194-203. 
doi: 10.1134/S0006297913020089. 

 



132 
 

STRUCTURAL AND PHYLOGENETIC STUDIES WITH MJTX-I REVEAL A 
MULTI-OLIGOMERIC TOXIN--A NOVEL FEATURE IN LYS49-PLA2S 
PROTEIN CLASS 

Autores: SALVADOR, G.H.; FERNANDES, C.A.; MAGRO, A.J.; MARCHI-
SALVADOR, D.P.; CAVALCANTE, W.L.; FERNANDEZ, R.M.; GALLACCI, M.; 
SOARES, A.M.; OLIVEIRA, C.L.; FONTES, M.R. 

Resumo: The mortality caused by snakebites is more damaging than many 
tropical diseases, such as dengue haemorrhagic fever, cholera, leishmaniasis, 
schistosomiasis and Chagas disease. For this reason, snakebite envenoming 
adversely affects health services of tropical and subtropical countries and is 
recognized as a neglected disease by the World Health Organization. One of 
the main components of snake venoms is the Lys49-phospholipases A2, which 
is catalytically inactive but possesses other toxic and pharmacological activities. 
Preliminary studies with MjTX-I from Bothrops moojeni snake venom revealed 
intriguing new structural and functional characteristics compared to other 
bothropic Lys49-PLA2s. We present in this article a comprehensive study with 
MjTX-I using several techniques, including crystallography, small angle X-ray 
scattering, analytical size-exclusion chromatography, dynamic light scattering, 
myographic studies, bioinformatics and molecular phylogenetic analyses.Based 
in all these experiments we demonstrated that MjTX-I is probably a unique 
Lys49-PLA2, which may adopt different oligomeric forms depending on the 
physical-chemical environment. Furthermore, we showed that its myotoxic 
activity is dramatically low compared to other Lys49-PLA2s, probably due to the 
novel oligomeric conformations and important mutations in the C-terminal 
region of the protein. The phylogenetic analysis also showed that this toxin is 
clearly distinct from other bothropic Lys49-PLA2s, in conformity with the 
peculiar oligomeric characteristics of MjTX-I and possible emergence of new 
functionalities in response to environmental changes and adaptation to new 
preys. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: PLoS One. 2013;8(4):e60610. doi: 
10.1371/journal.pone.0060610. 

 

BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION, ACTION ON MACROPHAGES, AND 
SUPEROXIDE ANION PRODUCTION OF FOUR BASIC PHOSPHOLIPASES 
A2 FROM PANAMANIAN BOTHROPS ASPER SNAKE VENOM 

Autores: RUEDA, A.Q.; RODRÍGUEZ, I.G.; ARANTES, E.C.; SETÚBAL, S.S.; 
CALDERON, L. A.; ZULIANI, J.P.; STÁBELI, R.G.; SOARES, A.M. 

Resumo: Bothrops asper (Squamata: Viperidae) is the most important 
venomous snake in Central America, being responsible for the majority of 
snakebite accidents. Four basic PLA2s (pMTX-I to -IV) were purified from crude 
venom by a single-step chromatography using a CM-Sepharose ion-exchange 

column (1.5 × 15 cm). Analysis of the N-terminal sequence demonstrated that 
pMTX-I and III belong to the catalytically active Asp49 phospholipase A2 
subclass, whereas pMTX-II and IV belong to the enzymatically inactive Lys49 
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PLA2s-like subclass. The PLA2s isolated from Panama Bothrops asper venom 
(pMTX-I, II, III, and IV) are able to induce myotoxic activity, inflammatory 
reaction mainly leukocyte migration to the muscle, and induce J774A.1 
macrophages activation to start phagocytic activity and superoxide production. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Biomed Res Int. 2013; 2013:789689. doi: 
10.1155/2013/789689. 

 

ESI-MS/MS IDENTIFICATION OF A BRADYKININ-POTENTIATING PEPTIDE 
FROM AMAZON BOTHROPS ATROX SNAKE VENOM USING A HYBRID 
QQ-OATOF MASS SPECTROMETER 

Autores: COUTINHO-NETO, A.; CALDEIRA, C.A.; SOUZA, G.H.; ZAQUEO, 
K.D.; KAYANO, A.M.; SILVA, R.S.; ZULIANI, J.P.; SOARES, A.M.; STÁBELI, 
R.G.; CALDERON, L.A. 

Resumo: A bradykinin-potentiating peptide (BPP) from Amazon Bothrops atrox 
venom with m/z 1384.7386 was identified and characterized by collision 
induced dissociation (CID) using an ESI-MS/MS spectra obtained in positive ion 
mode on a hybrid Qq-oaTOF mass spectrometer, Xevo G2 QTof MS (Waters, 
Manchester, UK). De novo peptide sequence analysis of the CID fragmentation 
spectra showed the amino acid sequence ZKWPRPGPEIPP, with a 
pyroglutamic acid and theoretical monoisotopic m/z 1384.7378, which is similar 
to experimental data, showing a mass accuracy of 0.6 ppm. The peptide is 
homologous to other BPP from Bothrops moojeni and was named as BPP-
BAX12. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Toxins (Basel). 2013 Feb 18;5(2):327-35. doi: 
10.3390/toxins5020327. 

 

GENOTOXIC EFFECT OF BOTHROPS SNAKE VENOMS AND ISOLATED 
TOXINS ON HUMAN LYMPHOCYTE DNA 

Autores: MARCUSSI, S.; STÁBELI, R.G.; SANTOS-FILHO, N.A.; MENALDO, 
D.L.; SILVA PEREIRA, L.L.; ZULIANI, J.P.; CALDERON, L.A.; DA SILVA, S.L.; 
ANTUNES, L.M.; SOARES, A.M. 

Resumo: In the present study, micronucleus with cytokinesis blocking and 
comet assays were used to evaluate the genotoxic potential of Bothrops 
jararacussu, Bothrops atrox, Bothrops moojeni, Bothrops alternatus 
(Rhinocerophis alternatus) and Bothrops brazili snake venoms, and also of 
some isolated toxins (MjTX-I, BthTX-I and II myotoxins, BjussuMP-II 
metalloprotease, and BatxLAAO l-amino acid oxidase) on human lymphocytes. 
Significant DNA damages were observed, indicating genotoxic potential after 
exposure of the lymphocytes to the toxins BthTX-I, II and BatxLAAO compared 
to untreated and Cisplatin-treated controls, which were able to induce greater 
formation of micronuclei. B. brazili, B. jararacussu and B. atrox crude venoms 



134 
 

also presented genotoxic potential, and the latter two induced DNA breakage 5 
times more often than in normal environmental conditions (control without 
treatment). B. jararacussu venom and its isolated toxins, as well as an LAAO 
from B. atrox, were able to cause lymphocyte DNA breakage in the comet test 
with more than 85% damage levels. The DNA damage evaluation allows a 
widening of the toxic-pharmacological characterization of snake venoms and 
their toxins and also contributes to the understanding of the mechanisms of 
action of these molecules in several human pathologies.  

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Toxicon. 2013 Apr;65:9-14. doi: 
10.1016/j.toxicon.2012.12.020. 

 

EVALUATION OF THE HYPOGLYCEMIC PROPERTIES OF ANACARDIUM 
HUMILE AQUEOUS EXTRACT 

Autores: URZÊDA, M.A.; MARCUSSI, S.; SILVA PEREIRA, L.L.; FRANÇA, 
S.C.; PEREIRA, A.M.; PEREIRA, P.S.; DA SILVA, S.L.; GUIMARÃES, C.L.; 
CALDERON, L.A.; STÁBELI, R.G.; SOARES, A.M.; COUTO, L.B. 

Resumo: The antihyperglycemic effects of several plant extracts and herbal 
formulations which are used as antidiabetic formulations have been described 
and confirmed to date. The main objective of this work was to evaluate the 
hypoglycemic activity of the aqueous extract of Anacardium humile. Although 
the treatment of diabetic animals with A. humile did not alter body weight 
significantly, a reduction of the other evaluated parameters was observed. 
Animals treated with A. humile did not show variation of insulin levels, possibly 
triggered by a mechanism of blood glucose reduction. Levels of ALT (alanine 
aminotransferase) decreased in treated animals, suggesting a protective effect 
on liver. Levels of cholesterol were also reduced, indicating the efficacy of the 
extract in reestablishing the balance of nutrients. Moreover, a kidney protection 
may have been achieved due to the partial reestablishment of blood glucose 
homeostasis, while no nephrotoxicity could be detected for A. humile. The 
obtained results demonstrate the effectiveness of A. humile extracts in the 
treatment of alloxan-induced diabetic rats. Therefore, A. humile aqueous 
extract, popularly known and used by diabetic patients, induced an 
improvement in the biochemical parameters evaluated during and following 
treatment of diabetic rats. Thus, a better characterization of the medicinal 
potential of this plant will be able to provide a better understanding of its 
mechanisms of action in these pathological processes. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Evid. Based Complement Alternat Med. 
2013;2013:191080. doi: 10.1155/2013/191080. 

 

BOTHROPSTOXIN-I REDUCES EVOKED ACETYLCHOLINE RELEASE 
FROM RAT MOTOR NERVE TERMINALS: RADIOCHEMICAL AND REAL-
TIME VIDEO-MICROSCOPY STUDIES 
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Autores: CORREIA-DE-SÁ, P.; NORONHA-MATOS, J.B.; TIMÓTEO, M.A.; 
FERREIRINHA, F.; MARQUES, P.; SOARES, A.M.; CARVALHO, C.; 
CAVALCANTE, W.L.; GALLACCI, M. 

Resumo: Understanding the biological activity profile of the snake venom 
components is fundamental for improving the treatment of snakebite 
envenomings and may also contribute for the development of new potential 
therapeutic agents. In this work, we tested the effects of BthTX-I, a Lys49 
PLA(2) homologue from the Bothrops jararacussu snake venom. While this 
toxin induces conspicuous myonecrosis by a catalytically independent 
mechanism, a series of in vitro studies support the hypothesis that BthTX-I 
might also exert a neuromuscular blocking activity due to its ability to alter the 
integrity of muscle cell membranes. To gain insight into the mechanisms of this 
inhibitory neuromuscular effect, for the first time, the influence of BthTX-I on 
nerve-evoked ACh release was directly quantified by radiochemical and real-
time video-microscopy methods. Our results show that the neuromuscular 
blockade produced by in vitro exposure to BthTX-I (1 μM) results from the 
summation of both pre- and postsynaptic effects. Modifications affecting the 
presynaptic apparatus were revealed by the significant reduction of nerve-
evoked [(3)H]-ACh release; real-time measurements of transmitter exocytosis 
using the FM4-64 fluorescent dye fully supported radiochemical data. The 
postsynaptic effect of BthTX-I was characterized by typical histological 
alterations in the architecture of skeletal muscle fibers, increase in the outflow of 
the intracellular lactate dehydrogenase enzyme and progressive depolarization 
of the muscle resting membrane potential. In conclusion, these findings suggest 
that the neuromuscular blockade produced by BthTX-I results from transient 
depolarization of skeletal muscle fibers, consequent to its general membrane-
destabilizing effect, and subsequent decrease of evoked ACh release from 
motor nerve terminals. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Toxicon. 2013 Jan; 61:16-25. doi: 
10.1016/j.toxicon.2012.10.014. 

 

ISOLATION AND EXPRESSION OF A HYPOTENSIVE AND ANTI-PLATELET 
ACIDIC PHOSPHOLIPASE A2 FROM BOTHROPS MOOJENI SNAKE 
VENOM 

Autores: SILVEIRA, L.B.; MARCHI-SALVADOR, D.P.; SANTOS-FILHO, N.A.; 
SILVA, F.P.JR.; MARCUSSI, S.; FULY, A.L.; NOMIZO, A.; DA SILVA, S.L.; 
STÁBELI, R.G.; ARANTES, E.C.; SOARES, A.M. 

Resumo:  Phospholipases A(2) are important components of snake venoms, 
the basic isoforms have been more extensively studied than the acidic groups, 
maybe due to their higher toxicity. Trying to better understand the role of the 
acidic isoforms on the envenomation process, an acidic phospholipase A(2) 
was purified from Bothrops moojeni snake venom through two chromatographic 
steps (BmooPLA(2)). The enzyme showed a relative molecular mass of 
13,601Da, pI 5.2, high phospholipase activity, bactericidal effect, moderate 
cytotoxic activity and was able to inhibit platelet aggregation. Moreover, 
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BmooPLA(2) induced moderate in vivo edema and hypotensive effect. The 
414bp cDNA encoding the BmooPLA(2) was cloned and expressed in 
Escherichia coli. The recombinant BmooPLA(2) showed phospholipase and 
inhibitory activities on platelet aggregation similar to those of the native protein. 
A comparative study between BmooPLA(2), the acidic (BthA-I) and basic 
(BthTX-II) PLA(2) from B. jararacussu venom showed that the effects of 
BmooPLA(2) and BthA-I-PLA(2) are similar. BmooPLA(2) is the first isolated 
and characterized non-myotoxic PLA(2) from B. moojeni snake venom. The 
recombinant PLA(2) can substitute the native toxin in studies aiming its 
biotechnological application in order to help the preservation of this endangered 
species. These data along with the preliminary structural studies here reported 
will provide a better understanding of this important class of proteins. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: J. Pharm. Biomed. Anal. 2013 Jan 25;73:35-43. 
doi: 10.1016/j.jpba.2012.04.008. 

 

BIODIVERSITY AS A SOURCE OF BIOACTIVE COMPOUNDS AGAINST 
SNAKEBITES 

Autores: GUIMARÃES, C.L.; MOREIRA-DILL, L.S.; FERNANDES, R.S.; 
COSTA, T.R.; HAMELIN, L.I.; MARCUSSI, S.; CARVALHO, B.M.; DA SILVA, 
S.L.; FERNANDES, C.F.; CALDERON, L.A.; SOARES, A.M.; STÁBELI, R.G. 

Resumo: Snakebites are a frequently neglected public health issue in tropical 
and subtropical countries. According to the World Health Organization, 5 million 
people are bitten annually including up to 2.5 million envenomations. Treatment 
with antivenom serum remains the only specific therapy for snakebite 
envenomation. However, it is heterologous and therefore liable to cause 
adverse reactions, such as early anaphylactic, pyrogenic and delayed reactions. 
In order to develop alternatives to the current therapy, researchers have been 
looking for natural products and plant extracts with anti-myotoxic, anti-
hemorrhagic and anti-inflammatory properties. Especially due to the role the 
physiopathological processes triggered by snake toxins, play in paralysis, 
bleeding disorders, kidney failure and tissue damage. Considering the fact that 
studies involving snake toxins and specific inhibitors, particularly on a molecular 
level, are the main key to understand neutralization mechanisms and to 
propose models or prototypes for an alternative therapy, this article presents 
efforts made by the scientific community in order to produce validated data 
regarding 87 compounds and plant extracts obtained from 79 species. These 
plants, which belong to 63 genera and 40 families, have been used by 
traditional medicine as alternatives or complements to the current serum 
therapy. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Curr. Med. Chem. 2013 Oct 24. [Epub ahead of 
print] 
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CRYSTALLIZATION AND PRELIMINARY X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS 
OF THREE MYOTOXIC PHOSPHOLIPASES A2 FROM BOTHROPS BRAZILI 
VENOM 

Autores: FERNANDES, C.A.; GARTUZO, E.C.; PAGOTTO, I.; COMPARETTI, 
E.J.; HUANCAHUIRE-VEJA, S.; PONCE-SOTO, L.A.; COSTA, T.R.; 
MARANGONI, S.; SOARES, A.M.; FONTES, M.R. 

Resumo: Two myotoxic and noncatalytic Lys49-phospholipases A(2) 
(braziliantoxin-II and MT-II) and a myotoxic and catalytic phospholipase A(2) 
(braziliantoxin-III) from the venom of the Amazonian snake Bothrops brazili 
were crystallized. The crystals diffracted to resolutions in the range 2.56-2.05 Å 
and belonged to space groups P3(1)21 (braziliantoxin-II), P6(5)22 
(braziliantoxin-III) and P2(1) (MT-II). The structures were solved by molecular-
replacement techniques. Both of the Lys49-phospholipases A(2) (braziliantoxin-
II and MT-II) contained a dimer in the asymmetric unit, while the Asp49-
phospholipase A(2) braziliantoxin-III contained a monomer in its asymmetric 
unit. Analysis of the quaternary assemblies of the braziliantoxin-II and MT-II 
structures using the PISA program indicated that both models have a dimeric 
conformation in solution. The same analysis of the braziliantoxin-III structure 
indicated that this protein does not dimerize in solution and probably acts as a 
monomer in vivo, similar to other snake-venom Asp49-phospholipases A(2). 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Acta Crystallogr Sect F Struct Biol Cryst 
Commun. 2012 Aug 1;68(Pt 8):935-8. doi: 10.1107/S1744309112026073. 

 

VASCULAR EFFECTS AND ELECTROLYTE HOMEOSTASIS OF THE 
NATRIURETIC PEPTIDE ISOLATED FROM CROTALUS OREGANUS 
ABYSSUS (NORTH AMERICAN GRAND CANYON RATTLESNAKE) VENOM 

Autores: DA SILVA, S.L.; DIAS-JUNIOR, C.A.; BALDASSO, P.A.; DAMICO, 
D.C.; CARVALHO, B.M.; GARANTO, A.; ACOSTA, G.; OLIVEIRA, E.; 
ALBERICIO, F.; SOARES, A.M.; MARANGONI, S.; RESENDE, R.R. 

Resumo: Crotalus oreganus abyssus is a rattlesnake that is usually found in 
the Grand Canyon, United States of America. Knowledge regarding the 
composition of C. o. abyssus venom is scarce. New natriuretic peptides (NPs) 
have been isolated and characterized from the venoms of members of the 
Crotalinae family. The NP family comprises three members, ANP (atrial 
natriuretic peptide), BNP (b-type natriuretic peptide) and CNP (c-type natriuretic 
peptide), and has an important role in blood pressure regulation and electrolyte 
homeostasis. The aim of the present study was to characterize a novel 
natriuretic-like peptide (Coa_NP2), isolated from C. o. abyssus venom. The 
Coa_NP2 presents an average molecular mass of 3419.88Da (theoretical 
average molecular mass 3418.94Da, monoisotopic molecular mass 3416.66Da 
and theoretical PI 7.78) and its amino acid sequence presents the loop region 
that is characteristic of natriuretic peptides. The peptide has 32 amino acids and 
its complete sequence is SYGISSGCFGLKLDRIGTMSGLGCWRLLQDSP. 
Coa_NP2 is a natriuretic peptide of the ANP/BNP-like family, since the 
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carboxyterminal region of CNP has its own NP domain. We demonstrate, 
herein, that Coa_NP2 produces a dose-dependent decrease in mean arterial 
pressure in rats, followed by significant increases in concentrations of markers 
of nitric oxide formation measured in the plasma and vasorelaxation in a 
thoracic aortic ring bath. The structural and biological aspects confirm Coa_NP2 
as a new natriuretic peptide, isolated from snake venom. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Peptides. 2012 Aug;36(2):206-12. doi: 
10.1016/j.peptides.2012.05.005. 

 

LOCAL AND SYSTEMIC BIOCHEMICAL ALTERATIONS INDUCED BY 
BOTHROPS ATROX SNAKE VENOM IN MICE 

Autores: DE SOUZA, C.A.; KAYANO, A.M.; SETÚBAL, S.S.; PONTES, A.S.; 
FURTADO, J.L.; KWASNIEWSKI, F.H.; ZAQUEO, K.D.; SOARES, A.M.; 
STÁBELI, R.G.; ZULIANI, J.P. 

Resumo: The local and systemic alterations induced by Bothrops atrox snake 
venom (BaV) injection in mice were studied. BaV induced superoxide 
production by migrated neutrophils, mast cell degranulation and phagocytosis 
by macrophages. Moreover, BaV caused hemorrhage in dorsum of mice after 
2hr post- injection. Three hours post-injection in gastrocnemius muscle, we also 
observed myonecrosis, which was assessed by the determination of serum and 
tissue CK besides the release of urea, but not creatinine and uric acid, 
indicating kidney alterations. BaV also induced the release of LDH and 
transaminases (ALT and AST) indicating tissue and liver abnormalities. In 
conclusion, the data indicate that BaV induces events of local and systemic 
importance. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: J. Venom Res. 2012;3:28-34. 

 

ANTI-SNAKE VENOM ACTIVITIES OF EXTRACTS AND FRACTIONS FROM 
CALLUS CULTURES OF SAPINDUS SAPONARIA 

Autores: DA SILVA, M.L.; MARCUSSI, S.; FERNANDES, R.S.; PEREIRA, 
P.S.; JANUÁRIO, A.H.; FRANÇA, S.C.; DA SILVA, S.L.; SOARES, A.M.; 
LOURENÇO, M.V. 

Resumo: Sapindus saponaria L. (Sapindaceae) bark, root, and fruits are used 
as sedatives and to treat gastric ulcer and also demonstrate diuretic and 
expectorant effects. The anti-snake venom properties of callus of S. saponaria 
are investigated here for the first time. In vitro cultivated callus of Sapindus 
saponaria were lyophilized, and the extracts were prepared with different 
solvents, before submitting to phytochemical studies and evaluation of the anti-
ophidian activity. Crude extracts were fractionated by liquid-liquid partition and 
the fractions were monitored by thin layer chromatography (TLC). 
Subsequently, anti-ophidian activities were analyzed toward Bothrops 
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jararacussu Lacerda (Viperidae), B. moojeni Hoge (Viperidae), B. alternates 
Duméril (Viperidea) and Crotalus durissus terrificus Lineu (Viperidae) venoms 
and isolated myotoxins and phospholipase A(2) (PLA(2)). Fractions A1, A2 and 
the extract in MeOH:H(2)O (9:1) significantly inhibited the toxic and 
pharmacological activities induced by snake venoms and toxins, when 
compared to other extracts and fractions. The lethal, clotting, phospholipase, 
edema-inducing, hemorrhagic and myotoxic activities were partially inhibited by 
the different extracts and fractions. TLC profiles of the crude extracts (B and C) 
and fractions (A1 and A2) showed β-sitosterol and stigmasterol as their main 
compounds. Stigmasterol exhibited inhibitory effects on enzymatic and myotoxic 
activities of PLA(2). Sapindus saponaria extracts and fractions presented anti-
ophidian activity and could be used as an adjuvant to serum therapy or for its 
supplementation, and in addition, as a rich source of potential inhibitors of 
enzymes involved in several pathophysiological human and animal diseases. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Pharmaceutical Biol. 2012 Mar;50(3):366-75. doi: 
10.3109/13880209.2011.608072. 

 

USE OF SNAKE VENOM FOR BIOMEDICAL RESEARCHES AND DRUG 
DEVELOPMENT 

Autores: SOARES, A.M. 

Resumo: Accidents with venomous animals are a significant cause of global 
morbidity and mortality. Through the evolution, these animals have used their 
venomous apparatus for defence and prey capture. During the adaptation 
process in environment, several changes have occurred in snake venoms 
constitution.  Nowadays, it is currently known that these animals are able to 
accumulate a mixture of different compounds that can produce from local 
damage (through) irreversible systemic alterations. Researches involving snake 
venom generally focus the discovery of a better understanding of: 1) the clinical 
aspects of human poisoning; 2) the mechanisms of action of venom toxins; 3) 
the prospection of toxins with therapeutic potential; 4) the development of 
biological tools for the diagnosis of several diseases; 5) and development of 
complementary alternatives to traditional anti-venom therapies. Development of 
new drugs represents one of the most promising sectors of the pharmaceutical 
industry. Since the middle of 20th century, an increasing number of medicines 
have being developed. Most of them resulted from extraction and isolation of 
plant, animal and microorganism toxins. As an example of one of these cases, 
snake venoms were also assayed in order to investigate their antimicrobial and 
antitumoral activities with promising results. The ability of some snake venom 
toxins to cause toxicity is associated with the high specificity and affinity for 
functional organized cell and tissues. In spite of their toxicological effects, 
several isolated snake venom proteins (such as, phospholipases A2, 
metalloproteinases, serineproteases, L-amino acid oxidases, lectins and others) 
and peptides (bradykinin potentiators, natriuretic, analgesic peptides and 
others) have found practical application as pharmaceutical agents. 
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DADOS DE PUBLICAÇÃO: Open Journal of Biochemistry and 
Biotechnology, v. 1, p. 1-4, 2012. http://signpostejournals.com/ejournals/ 
Portals/5/24-162-1-PB.pdf 

 

ANURAN ANTIMICROBIAL PEPTIDES: AN ALTERNATIVE FOR THE 
DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGICAL BASED THERAPIES FOR 
MULTI-DRUG-RESISTANT INFECTIONS 

Autores: CALDERON, L.A.; SOARES, A.M.; STÁBELI, R.G. 

Resumo:  Bioactive peptides from anuran venoms were designed by evolution 
in a microbe host and predatorprey interaction scenario. Each new species 
studied reveals new molecules, homologous to hormones, neurotransmitters, 
antimicrobials, as well as several others with unknown biological activity. These 
secretions have also been reported as a rich source of multiple antimicrobial 
peptides against strains of bacteria, fungi, and protozoa, providing several 
instructive lessons for the development of new and more efficient 
nanotechnology based therapies for the treatment of potentially lethal infections. 
One of the greatest accomplishments of modern medicine has been the 
development of antibiotic therapies for infections by pathogenic 
microorganisms. Unfortunately, over the past two decades, the discovery and 
development of novel antibiotics has decreased while pathogen resistance to 

those currently available has increased. The emergence of multidrug-resistant 

microbes, increased use of immunosuppressive therapies, and the association 
with HIV coinfection, represent a serious public health problem. Several health 
specialists and scientists have warned that the antibiotic-resistant 
microorganisms strains, or superbugs, outstrip our ability to fight them with 
existing drugs. This situation requires drastic strategies in order to develop new 
therapies against superbugs. In this paper, the potential use of anuran 
antimicrobial peptides for the development of alternative antimicrobial therapies 
for fatal infections based on a nanotechnological approach against superbugs is 
presented. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Open Journal of Biochemistry and 
Biotechnology, v. 1, p. 1-11, 2012. 

 

PURIFICATION OF PHOSPHOLIPASES A2 FROM AMERICAN SNAKE 
VENOMS 

Autores: Rodrigo G. Stábeli; Rodrigo Simões-Silva; Anderson M. Kayano; 
Gizeli S. Gimenez; Andrea A. Moura; Cleópatra A. S. Caldeira; Antonio 
Coutinho-Neto; Kayena D. Zaqueo; Juliana P. Zuliani; Leonardo A. Calderon; 
Andreimar M. Soares 

Resumo: Snake venom components, obtained with high degree of purity, could 
be used for the understanding of the role of these components in the 
physiopathological processes resulted from poisoning, as well as 

http://lattes.cnpq.br/6910026933721706
http://lattes.cnpq.br/9479420856670926
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biotechnological/nanotechnological applications. Hence, many purified PLA2s 
from snake venoms, as well as epitopes of these molecules, are being mapped 
in order to identify determinants responsible for the deleterious actions seen, as 
well as possible applications in biotechnological models. New advances in 
materials and equipments have contributed with protein purification processes, 
allowing the obtaining of samples with high degree of purity and quantity. These 
advances have allowed process optimization, providing reduction of steps, 
reagents use and thus avoiding the unnecessary exposure to agents that may, 
in some way, alter the sample’s functionality or physical-chemical stability. 
Thus, the selection of adequate techniques and chromatographic methods 
oriented by physical chemical properties and biological/functional 
characteristics, are of fundamental importance to obtain satisfactory results. 
The information pertinent to protein structure, such as the homology to others 
already purified, should be taken into consideration and could make the 
purification processes easier. 

DADOS DE PUBLICAÇÃO: Chromatography - The Most Versatile Method 
of Chemical Analysis, Dr. Leonardo Calderon (Ed.), ISBN: 978-953-51-0813-
9, InTech, DOI: 10.5772/53052. Available from: 
http://www.intechopen.com/books/chromatography-the-most-versatile-method-
of-chemical- analysis/purification-of-phospholipases-a2-from-american-snake-
venoms. 
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