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APRESENTAÇÃO 
 

 
3ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq - FSL de 30 e 31 de 

Agosto de 2011 - Faculdade São Lucas – Porto Velho/RO 

 
 

 

 A Direção Geral, Comitê Institucional do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC) e Direção de Pós-Graduação e 

Pesquisa da São Lucas apresentam os resumos selecionados para 

apresentação na 3ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq – 

FSL, e os resumos dos projetos selecionados pelo Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, programa do CNPq do qual a 

FSL é participante.  

 

 O evento teve por objetivo a integração dos jovens cientistas e o 

incentivo à pesquisa, visando maior integração, incentivo e 

reconhecimento aos jovens iniciantes em pesquisa, premiando os 

melhores trabalhos em apresentação, em sessões conjuntas com os 

demais pesquisadores do PIBIC/CNPq – FSL no evento.  
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OBJETIVOS 

 

• Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes 

de graduação, mediante sua participação em projetos de pesquisa que introduzam 

o jovem universitário no domínio do método científico.  

 

• Qualificar quadros para os programas de pós-graduação e aprimorar o processo 

de formação de profissionais para o setor produtivo.  

 

• Estimular pesquisadores a envolver estudantes de graduação no processo de 

investigação científica, otimizando a capacidade de orientação da instituição.  

 

• O CNPq considera a Iniciação Científica um programa voltado para o aluno, não 

para o pesquisador. Esta se destina a complementar o ensino de graduação 

oferecendo a milhares de alunos a oportunidade de descobrir como a ciência é 

produzida, como o conhecimento é adquirido. Esse objetivo é conseguido pela 

participação do aluno nas atividades práticas e teóricas no ambiente de pesquisa. O 

CNPq acredita que essa vivência ajudará o aluno a ver e entender o mundo sob o 

prisma da ciência. A Iniciação Científica é, em essência, um programa de 

desmistificação cultural, avesso a dogmas, destinado a esclarecer e completar a 

formação intelectual dos alunos. 

 

• Embora os alunos devam participar de pesquisa do grupo a que estão ligados e 

nele assumir tarefas específicas, em nenhuma hipótese a Iniciação Científica pode 

ser tratada como um programa destinado a prover mão-de-obra para 

pesquisadores ou grupos de pesquisa. O sentido é contrário: é o pesquisador e o seu 

grupo que devem dedicar parte de seu tempo ao ensino prático e conceitual da 

pesquisa ao aluno de graduação. Portanto, quanto mais dedicados, mais bem 

capacitados e mais experientes forem os pesquisadores, melhor para o aluno. Não 

será o aluno de Iniciação Científica quem irá fortalecer ou ajudar a desenvolver 

grupos de pesquisa. Esse é um conceito absolutamente equivocado. Pelo contrário, 

grupos bem formados de pesquisa é que poderão desenvolver o aluno.       

 
 

 
 
 
 



 

 

5 
 

 

SUMÁRIO  
(Por nomes dos acadêmicos participantes)  
 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 
Maiara Oliveira Soltovski ............................................................................................................. 11 
Sandra Machado de Almeida .......................................................................................................... 13 
Débora Gomes Rocha ...................................................................................................................... 15 
Vinícius Tadeu Ramos da Silva Grillo ............................................................................................... 17 
Vinícius Tadeu Ramos da Silva Grillo ............................................................................................... 19 
Marcio Gregório Rojas dos Santos .................................................................................................. 21 
Rodolfo Figueiredo de Carvalho  ..................................................................................................... 25 
Élida Natália Moye .......................................................................................................................... 27 
Joacy de Campos Júnior  ................................................................................................................. 29 
Thiago Gomes Gonçalve .................................................................................................................. 31 
Patrícia Suélen Barbosa Barros ....................................................................................................... 33 
Campos, K. M. ................................................................................................................................. 35 
Flávio Martins da Silva..................................................................................................................... 36 
Luana Nascimento Cardozo ............................................................................................................. 38 
Lucas Januário Rubira ...................................................................................................................... 39 
Felipe Amsterdam Maia de Sandres ............................................................................................... 40 
Gabriel Maciel de Mendonça .......................................................................................................... 42 
Mariana Araújo De Oliveira ............................................................................................................. 44 
Paula Janieire Araújo da Costa ........................................................................................................ 45 

 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 
Fernanda Silveira Pereira da Silva ................................................................................................... 47 
Fernanda Silveira Pereira da Silva ................................................................................................ 48 
Renato Abreu Lima .......................................................................................................................... 49 
Renato Abreu Lima .......................................................................................................................... 50 

Ivan Brito Feitosa  ....................................................................................................................... 51 
Flávio Igor de Souza Matos ......................................................................................................... 52 
Laiza Sabrina dos Santos Pires ........................................................................................................ 53 
Laiza Sabrina dos Santos Pires ........................................................................................................ 54 
Ivan Brito Feitosa............................................................................................................................. 55 
Solange Medrado Macedo .............................................................................................................. 56 
Leonardo Almeida da Silva .............................................................................................................. 57 
Leonardo Almeida da Silva .............................................................................................................. 58 
Leonardo Almeida da Silva .............................................................................................................. 59 
Leonardo Almeida da Silva .............................................................................................................. 60 
Ivan Brito Feitosa............................................................................................................................. 61 
Ivan Brito Feitosa............................................................................................................................. 62 
Andrina Guimarães Silva ................................................................................................................. 63 
Andrina Guimarães Silva ................................................................................................................. 64 
Matos, S.I. ........................................................................................................................................ 65 
Marcelo A.M.Barbosa ...................................................................................................................... 66 
Erunaiá Pereira de Lima .................................................................................................................. 68 
Saymon de Albuquerque ................................................................................................................. 69 
Darleson Correa Sá .......................................................................................................................... 70 
Saymon de Albuquerque ................................................................................................................. 72 
Santana, L.S ..................................................................................................................................... 73 



 

 

6 
 

 

Ana Paula Pereira Gonçalves ........................................................................................................... 74 
R A Freitas........................................................................................................................................ 75 
Faiane Tenório Feitosa .................................................................................................................... 76 
Ivan Brito Feitosa............................................................................................................................. 77 
Márjorie Monte Bragança ............................................................................................................... 78 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 
 

 

SUMÁRIO  
(Por nomes dos Planos de trabalho)  
 

CIÊNCIAS DA SAÚDE  
A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DA DEFICIÊNCIA DA GLICOSE-6-FOSFATO  
DESIDROGENASE (G6PD) EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE 
MALÁRIA..........................................................................................................................  

 
 
11 

LESÕES DO TECIDO HEMATOPOIÉTICO CAUSADAS PELA RADIAÇÃO 
IONIZANTE................................................................................................................. 

 
13 

A IMPORTÂNCIA DO ACONSELHAMENTO GENÉTICO E DIAGNOSTICO PRECOCE DA 
ANEMIA FALCIFORME..................................................................................................... 

 
15 

FREQUÊNCIA DOS MICROORGANISMOS ENCONTRADOS EM PACIENTES DE UNIDADES 
PEDIÁTRICAS DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE PORTO VELHO -
RO.............................................................................................................................. 

 
 
17 

DESIGNAÇÃO DAS CÚSPIDES ACESSÓRIAS DA VALVA ATRIOVENTRICULAR ESQUERDA 
DO CORAÇÃO DE CÃES (Canis familiaris, Lineus 
1758)......................................................................................................................... 

 
 
19 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS EM PORTO VELHO, 
RONDÔNIA............................................................................................................... 

 
21 

NÚMERO DE CORDAS TENDÍNEAS DA VALVA ÁTRIOVENTRICULAR ESQUERDA DO 
CORAÇÃO DE BOVINOS EM RAÇA DEFINIDA.................................................................... 

 
25 

CONSUMO DE CÁLCIO POR ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE DE 
PORTO VELHO/ 
RO.................................................................................................................................... 

 
 
27 

CARACTERIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA E SUSCETIBILIDADE DE ANTIBIÓTICOS UTILIZADOS 
CONTRA MICROBIANOS ISOLADOS EM UM HOSPITAL PUBLICO DE PORTO VELHO-
RO.................................................................................................................................... 

 
 
29 

INCIDÊNCIA DE STAPHYLOCOCCUS NAS UNIDADES PEDIÁTRICAS DE UM HOSPITAL 
PÚBLICO DE PORTO VELHO – 
RO........................................................................................................................... 

 
 
31 

PALAVRAS-CHAVE OU DESCRITORES? O QUE UTILIZAR PARA FAZER UMA REVISÃO DE 
REFERÊNCIAS.................................................................................................................... 

 
33 

A UTILIZAÇÃO DA PROTEÍNA MORFOGENÉTICA ÓSSEA NA REPARAÇÃO 
TECIDUAL................................................................................................................. 

 
35 

O USO DE PRIMAQUINA EM PACIENTES COM DEFICIÊNCIA DE GLICOSE-6-FOSFATO 
DESIDROGENASE (G-6-PD) NA PROTEÇÃO DOS ERITRÓCITOS CONTRA AGENTES 
OXIDANTES....................................................................................................................... 

 
 
36 

ANALISE DO VALOR NUTRICIONAL, MICROBIOLOGICO E SENSORIAL DA CARNE DE 
AVESTRUZ DESIDRATADA........................................................................................... 
 

 
38 
 

COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE CORTISOL NA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR, 

CERVICALGIA E LOMBALGIA CRÔNICA........................................................................ 

 

 
 
39 

SOROPREVALÊNCIA DE TOXOPLASMA GONDII E FATORES PREDISPONENTES À 
TOXOPLASMOSE EM UMA POPULAÇÃO RIBEIRINHA DE LÁBREA, AMAZONAS, 
BRASIL................................................................................................................... 
 

 
 
40 

SOROPREVALÊNCIA E GENOTIPAGEM DE TOXOPLASMA GONDII EM ANIMAIS 
PERIDOMICILIADOS NA POPULAÇÃO RIBEIRINHA DE LÁBREA, AMAZONAS, BRASIL.... 

 
42 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DO ULTRASSOM PULSÁTIL NAS ALTERAÇÕES DA DOR,  



 

 

8 
 

 

CORTISOL, CATECOLAMINAS E VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NA 

LOMBALGIA CRÔNICA NÃO ESPECÍFICA................................................................... 

 

 
44 
 

PERFIL DA DOR LOMBAR INESPECÍFICA EM JOVENS..................................................  

 

45 

 
 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

USO DE PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS PELOS MORADORES DO DISTRITO UNIÃO 
BANDEIRANTES- 
RO............................................................................................................................. 

 
 
47 

AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES DE CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E FISIOLOGIA DE 
MUDAS DE CUPUAÇU (Theobroma grandiflorum WILLD. ex SPRENG) EM DIFERENTES 
SUBSTRATOS.................................................................................................................... 

 
 
48 

EFEITO INSETICIDA DO EXTRATO ACETÔNICO DAS RAÍZES DE Piper alatabaccum TREL 
& YUNCKER SOBRE Hypothenemus hampei FERRARI EM APLICAÇÃO 
TÓPICA...................................................................................................................... 

 
 
49 

ATIVIDADE INSETICIDA DO EXTRATO ACETÔNICO DAS RAÍZES DE Piper alatabaccum 
TREL & YUNCKER SOBRE Hypothenemus hampei FERRARI EM SUPERFÍCIE 
CONTAMINADA.......................................................................................................... 

 
 
50 

CRIPTÓGAMOS DE VARIADOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS CARACTERÍSTICOS DA 
REGIÃO AMAZÔNICA, PORTO VELHO, RONDÔNIA. ALGAS: STREPTOPHYTA & 
CHLOROPHYTA.................................................................................................................. 

 
 
51 

LEVANTAMENTO DE ESPÉCIES ARBÓREAS E FRUTÍFERAS NA CHACARÁ ESPERANÇA EM 
PORTO VELHO, 
RO............................................................................................................................ 

 
 
52 

ATIVIDADE LARVICIDA DO EXTRATO ETANÓLICO DE FRUTOS DE Solanum crinitum Lam 
sobre Aedes 
aegyptiL............................................................................................................................ 

 
 
53 

ATIVIDADE FUNGICIDA DO EXTRATO ETANÓLICO DOS FRUTOS DE Solanum 
monachophyllum DUNAL SOBRE Fusarium oxysporum in 
vitro......................................................................................................................... 

 
 
54 

DIATOMÁCEAS (BACILLARIOPHYTA, ENGLER & GILG) NO RIO CANDEIAS, MUNICIPIO 
CANDEIAS DO JAMARI, 
RONDÔNIA........................................................................................................................ 

 
 
55 

LEVANTAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA-
RO............................................................................................................................ 

 
56 

LEVANTAMENTO DAS MONOCOTILEDÔNEAS INCORPORADAS AO ACERVO DO 
HERBÁRIO DR.ARY TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO – HFSL – PORTO VELHO–
RO............................................................................................................................. 

 
 
57 

ANÁLISE QUANTITATIVA DO CAMPUS DA FACULDADE SÃO LUCAS, LOCALIZADA NO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – 
RO.................................................................................................................................... 

 
 
58 

LEVANTAMENTO DA FAMÍLIA MELASTOMATACEAE INCORPORADAS AO ACERVO DO 
HERBÁRIO DR.ARY TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO – HFSL – PORTO VELHO-
RO.................................................................................................................................... 

 
 
59 

LEVANTAMENTO DA FAMÍLIA RUBIACEAE INCORPORADAS AO ACERVO DO HERBÁRIO 
DR. ARY TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO – HFSL – PORTO VELHO – 
RO.................................................................................................................................... 

 
 
60 

ALGAS PLACTÔNICAS DO IGARAPÉ BATE ESTACAS, PORTO VELHO,  



 

 

9 
 

 

RONDÔNIA............................................................................................................... 61 

AVALIAÇÃO DIURNA DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA NO LAGO AMAZÔNICO, 
MANAUS – 
BRASIL............................................................................................................................... 

 
 
62 

EFEITO DA ADUBAÇÃO VERDE SOBRE O CRESCIMENTO DE Plectranthus barbatus 
ANDREWS......................................................................................................................... 

 
63 

ATIVIDADE FUNGICIDA DO EXTRATO ETANÓLICO DAS FOLHAS DE Solanum 
stramonifolium JACQ. SOBRE Fusarium oxysporum in 
vitro........................................................................................................................... 

 
 
64 

EXTRATOS DE PIMENTA DO GÊNERO Capsicum na inibição de crescimento micelial de 
Rhizoctonia solani Kuhn FUNGO CAUSADOR DA DOENÇA MELA NO FEIJOEIRO. 
EXTRACT OF PEPPER’S GENDER Capsicum TO INHIBITION OF MICELIAL GROWTH OF 
Rhizoctonia solani Kuhn FUNGI CAUSING IN BEAN MICELIAL 
NET……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
65 

A ECONOMIA DE ESCOPO E SUA IMPORTÂNCIA PARA AUMENTAR A RENDA DOS 
EXTRATIVISTAS NA RESERVA EXTRATIVISTA RIO OURO PRETO - GUAJARÁ MIRIM – 
RONDÔNIA........................................................................................................................ 

 
 
66 

AVIFAUNA DE UMA LOCALIDADE NA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO 
JAMARI, RONDÔNIA, BRASIL/ BIRDS OF AN LOCALITY IN THE REGION OF CANDEIAS 
DO JAMARY MUNICIPALITY, RONDÔNIA. 
BRAZIL...................................................................................................................... 

 
 
 
68 

COMUNIDADE DE ANUROS EM UM FRAGMENTO FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE 
PORTO VELHO, RONDÔNIA, 
BRASIL............................................................................................................................. 

 
 
69 

DADOS PRELIMINARES DA RIQUEZA DE ANUROS EM UMA LOCALIDADE DO 
MUNICÍPIO DE LÁBREA, AMAZONAS, 
BRASIL........................................................................................................................ 

 
 
70 

NOTAS SOBRE A DIETA DE SERPENTES (REPTILIA: SQUAMATA) NO MUNICÍPIO DE 
PORTO VELHO, RONDÔNIA, 
BRASIL.......................................................................................................................... 

 
 
72 

INIBIÇÃO DA GERMINAÇÃO DE ESPOROS DE Hemileia vastatrix COM EXTRATOS DE 
PIMENTAS (Capsicumsp). INHIBITION OF SPORES GERMINATION OF COFFEE LEAF 
RUST(Hemileia vastatrix) WITH EXTRACTS OF PEPPER 
PLANTS………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
73 

ESTUDO FITOQUÍMICO DE PLANTAS DO GÊNERO SOLANUM DO ESTADO DE 
RONDÔNIA E PROSPECÇÃO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DOS EXTRATOS 
OBTIDOS.................................................................................................................... 

 
 
74 

PHLEBOTOMINE SANDFLIES (DIPTERA, PSYCHODIDAE) IN ASSIS BRASIL, ACRE, 
BRAZILIAN AMAZON: FAUNA DIVERSITY AND NEW 
REGISTRIES………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
75 

LEVANTAMENTO DO GÊNERO SOLANUM NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO E ANÁLISE 
FITOQUÍMICA DAS NOVAS ESPÉCIES 
COLETADAS…………………………………………....................................................................... 

 
 
76 

CARACTERIZAÇÃO ECOLÓGICA DE MICROALGAS E PERFIL SANITÁRIO DOS 
MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, BATE ESTACA E RIO MADEIRA, DA 
CIDADE DE PORTO VELHO – 
RO…………………………………………................................................................................... 

 
 
 
77 

ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO MUCO DO CANDIRU........................... 78 

 

 



 

 

10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 
 

 

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DA DEFICIÊNCIA DA GLICOSE-6-FOSFATO 
DESIDROGENASE (G6PD) EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE MALÁRIA.  
 
 Maiara Oliveira Soltovski¹, Mônica Lins Persch¹, Fabiana Daltro²  
1-Acadêmicas da Faculdade São Lucas 
2- Docente Faculdade São Lucas- FSL  
 
Introdução: As deficiências da atividade ou síntese de certas enzimas dos eritrócitos 

podem contribuir para a disfunção e destruição prematura dos mesmos. A deficiência 

da G6PD gera menor quantidade de NADPH (nicotinamida adenosina dinucleotídeo) 

e glutation, enzimas que são responsáveis pela eliminação dos peróxidos de 

hidrogênio e os radicais livres, acarretando acúmulo de peróxidos intracelulares com 

conseqüente oxidação da hemoglobina e diminuição da sobrevida eritrocitária. 

Quando os eritrócitos são expostos aos alimentos e drogas que geram estresses 

oxidativos, a hemoglobina é desnaturada levando à sua precipitação dentro do 

eritrócito, originando os corpos de Heinz, que são retirados da circulação pelos 

macrófagos. Portadores da malaria vivax são tratados com primaquina, uma droga 

altamente oxidante para possível eliminação do plasmodium; como o deficiente da 

G6PD, não possui uma total proteção contra ataques oxidantes, há a intensificação 

da hemólise celular resultando em anemia hemolítica e possível progressões para 

casos graves dentre elas a febre hemoglobinúria associada a mal estar, fraqueza, 

fadiga e icterícia. Existem mais de 250 variantes da G6PD que podem ser detectadas 

laboratorialmente através da mobilidade eletroforética ou menor atividade 

enzimática. Nos indivíduos caucasianos a variante mais freqüente é a do 

Mediterrâneo, atingindo 1 a 2% dos italianos, com atividade residual mínima (abaixo 

de 5%) e com quadro clínico grave, quando desencadeada. Nos indivíduos negros 

com deficiência de G6PD é comum a variante africana, encontrada regularmente uma 

atividade residual de 10 a 20%, com manifestações clínicas mais brandas, porém 

comum crise hemolítica aguda provocada pela ingestão de primaquina durante a 

profilaxia da malária. Objetivo: Através de uma revisão bibliografia evidenciar a 

importância do diagnostico da G6PD juntamente como o diagnóstico da malária para 

evitar possíveis complicações com o tratamento. Método: Revisão literária embasada 

nas literaturas pesquisadas, que tenta fundamentar a importância do diagnóstico da 

G6PD em portadores de malária. Conclusão: Estudos estabeleceram claramente a 
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deficiência de G6PD como uma das reações hemolíticas nos homens sensíveis a 

primaquina, ficando óbvio que os homens são mais frequentemente afetados por 

reações hemolíticas que as mulheres, devido à mutação no gene da G6PD estar 

localizada no cromossomo X. Além da hemólise induzida por drogas, observada em 

variantes comuns de G6PD e na anemia hemolítica não-esferocitica crônica com 

algumas variantes raras de G6PD, varias outras síndromes hemolíticas foram 

observadas na deficiência de G6PD. Por exemplo, o favismo ou a anemia hemolítica 

por ingestão de fava ocorre apenas em pessoas com deficiência de G6PD. A condição 

mais grave em homens homozigotos, e tem sido observada amplamente nos países 

do mediterrâneo e na china. Porém com a alta miscigenação no Brasil, e da 

prevalência da malária na região amazônica é de fundamental importância associar a 

pesquisa de G6PD ao diagnóstico da malária. 

Palavras chave: Diagnóstico, Indivíduo, Malária. 
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LESÕES DO TECIDO HEMATOPOIÉTICO CAUSADAS PELA RADIAÇÃO IONIZANTE 

Sandra Machado¹; Rosiane Maria Monteiro Pinto¹; Flávio Martins da Silva²; Fabiana 
Daltro². 
 
1-Acadêmicas da Faculdade São Lucas, Porto Velho, RO.  
2-Docentes Faculdade São Lucas- FSL 

Introdução: As lesões causadas pela radiação ionizante são o dano provocado nos 

tecidos em virtude de uma exposição à estas radiações. Geralmente, a radiação 

refere-se a ondas ou partículas de alta energia emitidas por fontes naturais ou 

artificiais (geradas pelo homem). As lesões dos tecidos podem ser provocadas por 

uma breve exposição a altos valores de radiação ou então por uma exposição 

prolongada a baixos níveis. Alguns efeitos adversos da radiação duram pouco tempo. 

Outros provocam doenças crônicas. Os primeiros efeitos de doses elevadas tornam-

se óbvios em questão de minutos ou nos dias posteriores à exposição. Outros efeitos 

só são evidentes semanas, meses e até anos depois. As mutações do material 

genético celular dos órgãos sexuais só se podem tornar evidentes se a pessoa 

exposta à radiação tiver filhos. Os efeitos prejudiciais da radiação dependem da 

quantidade (dose), da duração e do grau de exposição. Uma única dose rápida de 

radiação pode ser mortal, mas a mesma dose total aplicada num lapso de semanas 

ou meses pode provocar efeitos mínimos. A exposição à radiação provoca dois tipos 

de lesões: agudas (imediatas) e crônicas (retardadas). As síndromes agudas de 

radiação podem afetar diversos órgãos. A síndrome hematopoiética afeta a medula 

óssea, o baço e os gânglios linfáticos, que são os principais centros de produção de 

células sanguíneas (hematopoiese). Manifesta-se depois de uma exposição de 2 a 10 

grays de radiação e começa com perda de apetite (anorexia), apatia, náuseas e 

vômitos. Estes sintomas são mais graves ao fim de 6 a 12 horas depois da exposição e 

podem regredir completamente entre 24 e 36 horas mais tarde. Durante este 

período em que não há sintomas, as células produtoras de sangue localizadas nos 

gânglios linfáticos, no baço e na medula óssea começam a desgastar-se, a diminuir e 

não se formam de novo, o que implica uma grave carência de glóbulos brancos e 

vermelhos. A falta de glóbulos brancos (que combatem as infecções) costuma 

provocar infecções graves. Se a dose total de radiação for de mais de 06 grays, as 

insuficiências hematopoiéticas e gastrointestinais costumam ser mortais. Alguns 
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investigadores afirmam que a radiação é inofensiva abaixo de determinada dose 

(limiar), enquanto outros opinam o contrário e pensam que qualquer índice de 

radiação sobre os ovários ou os testículos pode ser prejudicial. Em qualquer caso, a 

possibilidade de contrair doenças ou mutações genéticas relacionadas com a 

radiação é estimada em 1 entre 100 por cada gray de exposição e cada pessoa recebe 

só uma média de 0,001 grays de radiação por ano.  Material e Métodos – Revisão 

literária sobre a radiação ionizante e seus efeitos sobre o tecido hematopoiético. 

Conclusão - É de consenso geral entre especialistas que os riscos da radiação estão 

relacionados a um modelo linear proporcional e não a um modelo limiar, que a partir 

de determinado valor comecem a aparecer os efeitos. Tais estimativas de risco são 

estritamente aplicáveis a uma população irradiada e não a um indivíduo. Para 

estimativas individuais, a Probabilidade de Causas (PC) é freqüentemente usada, 

levando-se em consideração não apenas a dose, mas também fatores adicionais que 

podem influenciar o desenvolvimento de efeitos específicos em  determinado 

indivíduo. A exposição à radiação não é garantia de males. Mas, devido a um modelo 

linear, quanto mais exposição, mais risco e não há dose de radiação tão pequena que 

não produza um efeito colateral.  

Palavras Chave: Lesões, Tecido, Radiação 
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A IMPORTÂNCIA DO ACONSELHAMENTO GENÉTICO E DIAGNOSTICO PRECOCE DA 
ANEMIA FALCIFORME 
 
Débora Gomes Rocha¹, Wanda Andrade¹, Fabiana Daltro² 
 
1-Acadêmicas da Faculdade São Lucas, Porto Velho, RO.  
2- Docente Faculdade São Lucas- FSL 

Introdução: A doença falciforme é considerada uma hemoglobinopatia hemolítica 

hereditária, ocasionada por um defeito genético que promove a substituição do ácido 

glutâmico pela valina na posição 6 da cadeia  da globina, originando uma 

hemoglobina anormal denominada hemoglobina S (HbS). Esta hemoglobina anormal 

tende a polimerizar-se, em baixas tensões de oxigênio, levando a perda da 

plasticidade e causando afoiçamento dos eritrócitos. A falcização, portanto é um 

processo reversível, com a reoxigenação. A anemia falciforme é considerada a 

doença hereditária de maior prevalência no Brasil, afetando cerca de 0,1% a 0,3% da 

população negra; porém em decorrência da alta miscigenação, pode-se observar em 

parcela significativa na população caucasóide brasileira. No Brasil, a prevalência da 

heterozigose para a HbS é maior nas regiões norte e nordeste (6 a 10%), enquanto 

que na região sul e sudeste é de 2 a 3% . Objetivo: Demonstrar através da revisão de 

literatura a importância do diagnóstico precoce e do aconselhamento genético, 

principalmente nas regiões onde a prevalência da anemia falciforme é 

significativa.Determinar que o aconselhamento genético e o diagnostico precoce 

possui importância fundamental, pois ambas as partes tem o intuito de orientar 

sobre anemia falciforme. Sobre a tomada de decisões em relação à reprodutividade e 

ajudar a compreender outros aspectos da doença. Métodos: Revisão literária 

embasada nas literaturas pesquisadas, que tenta fundamentar a importância do 

aconselhamento genético e do diagnostico precoce aos familiares e portadores da 

anemia falciforme. Resultados: O diagnostico precoce e o aconselhamento genético 

é considerado importantes ferramentas no campo das doenças hereditárias, pois 

aborda aspectos educacionais e reprodutivos que são imprescindíveis. Provando com 

isto a necessidade de haver a implantação de um departamento ou seção de 

aconselhamento para melhoria de vida e controle dos pacientes portadores da 

anemia falciforme. Conclusão: O presente trabalho enfatiza a importância do 
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aconselhamento genético e o diagnostico precoce, além de ressaltar a necessidade 

de implantação de programas de diagnóstico precoce e de orientação tanto genética 

quanto social e psicológica para os indivíduos que possuem a anemia falciforme. 

Palavras chave: Genético, Anemia, Falciforme. 
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FREQUÊNCIA DOS MICROORGANISMOS ENCONTRADOS EM PACIENTES DE 
UNIDADES PEDIÁTRICAS DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE PORTO VELHO-RO 
 
Vinícius Tadeu Ramos da Silva Grillo¹; Joacy de Campos Júnior¹; Thiago Gomes 
Gonçalves¹; Nilson Cardoso Paniágua²; Carolina Bioni Garcia Teles². 
 
1-Acadêmicos de Medicina da Faculdade São Lucas 
2-Docentes do Curso de Medicina da Faculdade São Lucas 
 
Introdução: As infecções de maiores preocupações dos profissionais da área de 

saúde são as encontradas em unidades que atendem pacientes mais suscetíveis à 

infecção, como a Pediatria, Unidades de Terapia Intensiva, Unidades Oncológicas, 

Unidades de Transplantes e Neonatologia. Segundo o Manual de Prevenção e 

Controle de Infecção Hospitalar em Pediatria da ANVISA, 2006, entre as bactérias de 

maior relevância clínica e epidemiológica encontram-se Staphylococcus aureus e 

Staphylococcus coagulase negativa e as bactérias da família Enterobacteriaceae como 

Klebsiella spp., Escherichia coli e Enterobacter spp. e os microrganismos não 

fermentadores. A resistência bacteriana pode ser adquirida pela genética, por 

mutações ou por transferência de outra bactéria. Estas causas estão ligadas à 

utilização indiscriminada, empírica e cotidiana de antimicrobianos. O presente estudo 

tem por objetivo conhecer a flora bacteriana presente no hospital e determinar sua 

frequência para que se possa promover a antibioticoterapia dirigida e criteriosa e 

evitar o uso indiscriminado de antibióticos. Metodologia: Um estudo de caráter 

retrospectivo transversal não controlado foi realizado no período de Janeiro a Julho 

de 2010 em um hospital público da cidade de Porto Velho – RO. Foi feito um 

levantamento de dados dos resultados de culturas e antibiogramas isolados nas 

unidades pediátricas do hospital - Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, 

Oncopediatria e Clínicas Pediátricas I e II. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade São Lucas, autorizada pela Diretoria do hospital e 

acompanhada pelo coordenador da Pediatria, pelos biomédicos, técnicos do 

laboratório e pelo diretor do Setor de Microbiologia. Resultados: No período de 

janeiro a julho de 2010 foram analisados 313 antibiogramas, descartando os quais 

não tinham dados suficientes para a pesquisa. As culturas eram provenientes de 

amostras isoladas de pacientes das unidades pediátricas do hospital, sendo 96/313 

(30,7%) da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, 75/313 (24%) da Oncopediatria e 
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142/313 (45,3%) das Clínicas Pediátricas I e II. Diante das análises dos dados obtidos, 

os microorganismos com maior incidência estavam presentes em 17/60 (28,33%) das 

cepas e foram identificados como Bacilos Não Fermentadores (BNF), sendo 47% dos 

BNF, as bactérias Pseudomonas aeruginosa. A segunda bactéria com maior 

prevalência entre as amostras foi a Escherichia coli identificadas em 15 amostras 

(25%), principalmente em uroculturas 7/15 (46,7%), seguida da bactéria Enterobacter 

spp. (20%), encontradas em 12 amostras e prevalecendo também no exame de 

urocultura 5/15 (33,3%). Menos frequentes foram encontradas as bactérias 

Staphylococcus coagulase negativa (8,33%) e S. aureus (8,33%) e outros (10%) – 

Proteus vulgaris e P. mirabilis, Klebsiella spp. e Edwardsiella spp. Estes achados 

assemelham-se aos resultados de outros estudos semelhantes, que encontraram a E. 

coli como principal causa de infecções do trato uriário na pediatria. 

 
Palavras chaves: Frequência, Infecção Hospitalar, Pediatria. 
E-mail: viniciuss.tadeu@hotmail.com 
Instituição de Fomento: Faculdade São Lucas 
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DESIGNAÇÃO DAS CÚSPIDES ACESSÓRIAS DA VALVA ATRIOVENTRICULAR 
ESQUERDA DO CORAÇÃO DE CÃES (Canis familiaris, Lineus 1758) 

 
Vinícius Tadeu Ramos da Silva Grillo¹; Alexandre Thomé da Silva da Almeida²; 
Rodolfo Figueiredo de Carvalho¹ 

 
1-Acadêmicos de Medicina da Faculdade São Lucas e Bolsistas PIC/ FSL 
2-Orientador e Professor Doutor da Faculdade São Lucas 
 
Introdução: O tamanho, a forma e a posição relativa do coração variam tanto entre 

as espécies (em maior grau) como dentro da espécie (de forma mais discreta), fato 

este que aumenta o desafio do estudo anatômico na verificação do padrão das 

mesmas. Segundo a Nomina Anatômica Veterinária (2005) há a presença das 

cúspides atriventriculares (AV), dos músculos papilares e das cordas tendíneas (CT) 

na formação dos complexos valvares. Esse conjunto estrutural permite a passagem 

do sangue no interior do coração em um único sentido. Depois da passagem do 

sangue do átrio para o ventrículo, há a tendência de fluxo retrógrado do sangue, que 

é impedido pelo fechamento das cúspides ancoradas no musculo papilar pelas cordas 

tendíneas e ao anel fibroso. As cúspides AV já estão citadas na literatura. 

Recentemente, outro tipo de cúspide foi descrito – a cúspide acessória, localizada 

entre as cúspides septal e parietal. O presente estudo possui como objetivo 

denominar as cúspides acessórias, visto que há diferentes posições e frequências das 

mesmas. É relevante essa denominação para que haja uma distinção das estruturas 

anatômicas do coração de cães e para servir de base a outros estudos além da prática 

cirúrgico-veterinária. Metodologia: Os corações analisados no presente estudo foram 

coletados de cães (n=7) destinados à eutanásia pelo Centro de Controle de Zoonoses 

- CCZ de Porto Velho - RO. O material coletado foi lavado em água corrente até o 

esvaziamento do sangue de suas câmaras e fixados pela injeção de solução de formol 

a 20%, com o auxílio de agulha e seringa. As peças foram acondicionadas em 

recipientes contendo solução de formol a 20% durante um período de 15 dias para a 

finalização do processo de fixação (RODRIGUES, 1998). Seguindo-se ao período 

necessário para a fixação, os corações foram dissecados segundo a técnica descrita 

por Queiroz et al. (2009) e as estruturas foram planificadas para uma observação e 

análise mais criteriosa. O padrão de observação adotado da valva AV esquerda foi 

seguindo-se o sentido da direita para a esquerda. Entre as cúspides septal e parietal 
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pôde-se analisar as cúspides acessórias dispostas entre estas, que ora se 

apresentavam em posição relativa à aurícula (= subauricular) ora se apresentavam 

em posição relativa à parede atrial (= subatrial). Resultados: Independente da 

posição subatrial ou subauricular, as cúspides acessórias apresentam-se em 

quantidades variáveis de uma a três em cada espaço. Na condição de haver, em uma 

das posições subauricular ou subatrial, apenas uma cúspide acessória, esta foi 

denominada cúspide acessória única subauricular ou subatrial, respectivamente. Na 

condição de haver duas cúspides entre os espaços utilizaram-se a denominação sub + 

espaço localizado + a proximidade com a cúspide septal ou parietal, i.e. cúspide 

acessória subatrial parietal. Essas se apresentaram de quatro formas distintas: 

subauricular septal, subauricular parietal, subatrial parietal e subatrial septal, sendo 

que esta útima, por exemplo, está localizada no espaço subatrial e adjacente à 

cúspide septal. Na condição de haver três cúspides acessórias em um mesmo espaço, 

continuou-se a utilizar as denominações anteriores, porém, a cúspide acessória 

localizada em posição média às outras duas foi desiganada como cúspide acessória 

subauricular média e cúspide acessória subatrial média. Vale ressaltar que alguns 

corações não apresentaram cúspide acessória em uma das posições, e que este fato é 

típico da variação anatômica. 

 
Palavras-chave: Cão, Coração, Cúspides. 
E-mail: viniciuss.tadeu@hotmail.com 
Instituição de fomento/apoio: Faculdade São Lucas 
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS EM PORTO VELHO, 
RONDÔNIA. 
 

Márcio Gregório Rojas dos Santos¹; Ana Karina dias Salman²; Leilane Oliveira 
Santos³; Claudio Ramalho Townsend4 

 
1-Graduando em Zootecnia-FIMCA. Bolsista do CNPq/ PIBIC. e-mail: 
marcio_rojas@hotmail.com; 
2- Zootecnista, Pesquisadora da Embrapa Rondônia – Coordenadora do Projeto; 
3- Graduando em Zootecnia-FIMCA; 
4- Zootecnista, Pesquisador da Embrapa Rondônia. 
 
Introdução O acúmulo de resíduos agroindustriais gerados na região do Distrito de 

Nova Califórnia, no município de Porto Velho, é um grande problema para os 

moradores e associados do Projeto RECA (Reflorestamento Econômico Consorciado e 

Adensado)  que obtém seus produtos através dos SAF’s (Sistemas Agroflorestais) 

formados predominantemente por castanha-do-Brasil (Bertholetia exclesa H.B.K), 

pupunha (Bactris gasipaes, Kunth) e cupuaçu (Theobroma grandiflorum, Willd. Ex 

Spreng). Esses produtos são processados na agroindústria dos associados, gerando 

grande quantidade de resíduos que são utilizados de forma empírica e ineficiente na 

alimentação de animais e cobertura do solo em algumas culturas. Além da falta de 

conhecimento sobre a composição químico-bromatológica desses resíduos, os 

mesmos não são armazenados de forma adequada, fazendo com que aumentem as 

perdas devido ao crescimento de microrganismos indesejáveis, tornando este fato 

um problema para a comunidade. Dessa forma, o presente estudo visou analisar a 

composição químico-bromatológica e avaliar o potencial de degradação ruminal 

através do ensaio de degradabilidade in situ dos resíduos da extração do óleo de 

castanha-do-Brasil (farinha de castanha), da extração da semente de pupunha 

(farinha de pupunha) e da extração da manteiga de cupuaçu (farelo de cupuaçu). 

Material e Métodos As análises de composição químico-bromatológica dos resíduos 

foram realizadas no Laboratório de Análise de Solos e Plantas da Embrapa Rondônia, 

em Porto Velho (RO), conforme as metodologias descritas por Campos et al. (2004). A 

determinação da matéria seca (MS) foi realizada em estufa de circulação forçada de 

ar com temperatura de 105ºC por 3 horas. A matéria mineral ou cinzas (CZ) foi 

determinada em forno tipo mufla a temperatura de 550ºC por 3h. O teor de extrato 

etéreo (EE) foi determinado em extrator tipo Soxhlet utilizando-se éter de petróleo 
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como solvente. Para fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente acido 

(FDA) foram utilizados saquinhos de TNT100 em determinador de fibra TE-149 da 

Tecnal. O nitrogênio (N) foi determinado em microkjeldahl e o teor de proteína bruta 

(PB) foi estimado multiplicando-se o valor de N pelo valor de conversão universal 

(6,25). O ensaio de degradabilidade in situ foi realizado no Setor de Bovinocultura 

Leiteira no Campo Experimental de Porto Velho da Embrapa Rondônia. Para tanto, 

três novilhos mestiços canulados no rúmen foram arraçoados com capim elefante + 

cana-de-açúcar picados (3-4 cm) e concentrado a base de milho e farelo de soja com 

proporção volumoso:concentrado igual a 70:30. Aproximadamente 5 gramas de 

amostra de cada um dos subprodutos secos em estufa de circulação forçada de ar e 

moídos a 1 mm foram acondicionados em sacos de 7 x 14 cm confecionados com 

Tecido Não Tecido (TNT 100) e incubados por 0, 3, 6, 12, 24 e 48 horas. Após 

retirados do rúmen, os sacos foram lavados em máquina de lavar tipo “tanquinho” 

com renovações sucessivas da água. Após a lavagem, os sacos foram secos em estufa 

de circulação forçada de ar a temperatura de 55ºC até que o peso dos mesmos se 

tornasse constante. Amostras dos resíduos antes (tempo 0) e após a incubação foram 

analisadas para matéria seca (MS) no Laboratório de Solos e Análise de Plantas da 

Embrapa Rondônia. A partir da fração solúvel em água (a) e do potencial de 

degradação, a fração potencialmente degradável (b) da MS, PB e dos componentes 

da parede celular foi calculada como 100 – (a+b). A taxa de degradação (c) foi obtida 

pela regressão dos tempos incubação sobre o peso dos resíduos de incubação 

transformado pelo logarítimo natural (ln), de modo a satisfazer o modelo de 

degradabilidade potencial, DP = a + b(1 – e-ct), proposto por Mehrez e Ørskov (1977). 

A degradabilidades efetiva (DE) foi calculada a partir da equação proposta por Ørskov 

e McDonald (1979), DE = a + (bc/c + k), considerando taxa de passagem de 5% por 

hora (AFRC, 1993). Resultados e Discussão Os resultados da composição químico-

bromatológica referentes à torta de cupuaçú foram 93,52% MS, 13,47% PB, 12,1% EE, 

58,52 % FDN, 46,48% FDA, 12,04 HEM, 4,66% CZ; Farinha de Pupunha 94,35% MS, 

3,96% PB, 23,27% EE, 59,81% FDN, 9,81% FDA, 50,53% HEM, 1,44% CZ; e a Farinha de 

Castanha 95,32% MS, 6,06% PB, 43,60% EE, 48,51% FDN, 33,79% FDA, 14,72% HEM, 

3,21% de CZ. PEREIRA (2009), em estudo realizado com torta de cupuaçu na Bahia, 

encontrou valores de FDN e FDA de 51,4 e 41,7%, respectivamente, semelhantes aos 
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observados no presente estudo. ALVARES et al. (2011) encontraram valor de 5,79% 

de PB em amostras do resíduo da extração da semente da pupunha seco a 80oC por 5 

dias, o qual está próximo ao apresentado na presente avaliação; no entanto, estes 

mesmo autores observaram um valor de EE de 14,99%, o qual é menor ao observado 

no presente estudo. Essas variações podem ocorrer por uma série de motivos 

relacionados com as diferenças entre cultivares de pupunha, tipo de solo, época de 

colheita dos frutos, etc. Considerando os valores de proteína bruta dos resíduos 

avaliados, a torta de castanha pode ser classificada como um concentrado protéico 

por apresentar teor de proteína acima de 20%; já a farinha de pupunha e o farelo de 

cupuaçu podem ser classificados como concentrados energéticos porque 

apresentaram teores de proteína na MS menores que 20%.Os parâmetros de 

degradação ruminal da matéria seca (MS) dos resíduos em estudo, onde Fração 

solúvel degradável (a) e insolúvel degradável (b), degradabilidades potencial (DP) e 

efetiva (DE), considerando taxa de passagem de 5%.h-1 e taxa de degradação (Kd) da 

matéria seca (MS), foram de Torta de castanha: a 21,53, b 67,96, DP 89,27, DE 62,72, 

Kd 4,50; Farinha de pupunha: a 14,64, b 67,96, DP 89,27, DE 62,72, Kd 4,50; e Farelo 

de cupuaçú: a 11,01, b 45,16, DP 55,71, DE 35,35, Kd 7,08. Onde a Dos resíduos 

avaliados, apenas o farelo de cupuaçu apresentou degradabilidade potencial (DP) da 

MS menor que 60%. Carvalho et al. (2009), trabalhando com farelo de cacau que é do 

mesmo gênero do cupuaçu (Theobroma ssp.), encontraram valores fração solúvel 

degradável (a) e insolúvel degradável (b), degradabilidades potencial (DP) e efetiva 

(DE) considerando taxa de passagem de 5%.h-1 da matéria seca (MS) de: 6,3%, 65,7%, 

71,9%, 15,4%, respectivamente. Conclusão A farinha de pupunha e o farelo de 

cupuaçu podem ser considerados como concentrados energéticos e a farinha da 

castanha como concentrado protéico. A farinha de pupunha e a torta de castanha 

apresentaram as maiores estimativas de degradação ruminal da matéria seca quando 

comparados ao farelo de cupuaçu, o qual foi o único que apresentou degradabilidade 

potencial menor 60%. Isso sugere que tais alimentos são alternativas que oferecem 

rápida e abundante disponibilidade de nutrientes para o sistema ruminal. No 

entanto, estudos de desempenho de animais alimentados com dietas contendo esses 

alimentos devem ser conduzidos. 
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NÚMERO DE CORDAS TENDÍNEAS DA VALVA ÁTRIOVENTRICULAR ESQUERDA DO 
CORAÇÃO DE BOVINOS SEM RAÇA DEFINIDA 
 
Rodolfo Figueiredo de Carvalho¹; Alexandre Thomé da Silva de Almeida²; Vinícius 
Tadeu Ramos da Silva Grillo¹; Vinícius Francisco Pintel Cruz¹ 
 
1- Acadêmicos de Medicina da Faculdade São Lucas 
2- Orientador e Docente da Faculdade São Lucas 
 
Introdução: Nos países em desenvolvimento, a pecuária é uma das atividades mais 

importantes para a manutenção e progressão econômica. O conhecimento 

anatômico destes animais é necessário na permanente pesquisa do conhecimento 

biológico e na manutenção da qualidade da saúde desses animais, dando ênfase na 

cardiologia veterinária, que vem avançando cientificamente em grandes proporções, 

principalmente em animais domésticos. O coração desses últimos tem sido bem 

estudado, como observado em Riella (1996), que estudou equinos e bovinos, 

Machado e Pedutti Neto (1991), estudando suínos, Appolinário et al. (1999) e Costa 

et al. (2000), estudando cães. O complexo valvar esquerdo (CVE) é constituído de 

dois músculos papilares, de onde se originam cordas tendíneas que acabam por se 

inserirem nas cúspides atrioventriculares, favorecendo assim um fluxo unidirecional e 

hemodinâmico, mantendo o bom funcionamento desse órgão. Em outro aspecto, são 

poucos os estudos conhecidos quanto à descrição morfológica do coração das 

espécies dessa sub-família (Bovinae), além das informações relacionadas serem 

escassas e generalizadas. Baseando-se nesses princípios, o tema desperta grande 

interesse em estudá-lo e, nesse momento, tem-se como objetivo descrever o número 

de cordas tendíneas do CVE desses animais. Metodologia: O material analisado foi 

proveniente dos frigoríficos localizados no município de Porto Velho – RO. O estudo 

se passou em três etapas: a primeira etapa – coletar o coração inteiro desses animais 

sem raça definida lavá-lo em água corrente e fixá-lo em formol a 20%. A segunda 

etapa consistiu na dissecação do lado esquerdo do coração, extraindo-se apenas a 

Valva Atrioventricular Esquerda. E a terceira etapa relacionou-se à contagem de cada 

tipo de corda, usando a tipificação padrão referente à suas inserções, segundo 

Machado e Peduti Neto (1991) e Queiroz (2009). A partir dessa contagem, podemos 

verificar a ocorrência de dada corda em cada coração analisado, verificando o 

número de cada tipo de corda tendínea. Resultados: Do músculo papilar 
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subauricular, as porções de inserção das cúspides que recebiam o maior número de 

cordas foram, respectivamente: (1)Tipo I, sendo 10 delas inserindo-se na cúspide 

parietal (CP) e 12 inserindo-se na cúspide septal (CS); (2)Tipo II, sendo 10 delas 

inserindo-se na CP e 2 na CS.; (3)Tipo IV, sendo 12 delas inserindo-se na CP. Além 

disso, do MPSAu partiram 26 cordas tendíneas comissurais, sendo 14 penadas e 12 

palmadas. Do músculo papilar subatrial (MPSA), as porções de inserção das cúspides 

que recebiam o maior número de coradas foram, respectivamente: (1)Tipo I, sendo 

10 cordas inserindo-se na CP e 10 para a CS; (2)Tipo IV, sendo 12 inserindo-se na CP; 

(3)Tipo II, sendo 4 inserindo-se na CP e 2 na CS. Além disso, do MPSA partiram 27 

comissurais, sendo 14 penadas e 13 palmadas. Portanto, observou-se que os dois 

músculos papilares mantiveram um número de cordas tendíneas semelhante, o que 

reflete a homogênea distribuição das cordas para as cúspides. Uma maior frequência 

de cordas do Tipo I (fixa-se na borda, área rugosa e área lisa da cúspide) foi 

encontrada, notando mais uma vez a distribuição das cordas perante às cúspides, 

dando-as um aspecto terminal de teia de aranha. Desta forma, a boa distribuição das 

cordas tendíneas resultando uma maior resistência e longevidade das valvas.  

 

Palavras-chave: Anatomia, Bovino, Coração, cordae tendineae. 

E-mail: carvalhorodolfo@brturbo.com.br  

Instituição de Fomento: Faculdade São Lucas. 
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CONSUMO DE CÁLCIO POR ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE 

DE PORTO VELHO/ RO 

 

Élida Natália Moye¹; Neli Selino Pereira do Nascimento¹; Patrícia E. Resende 

Meireles¹; Juliana S. Closs²; Luna M. L. de Oliveira2 

 

1- Acadêmicas da Faculdade São Lucas 

2- Orientadoras e Professoras Mestres do Curso de Nutrição da Faculdade São Lucas 

 

Introdução: Devido a fatores negativos que muitas vezes interferem na alimentação 

dos adolescentes, se faz necessária a intervenção nutricional adequada em relação à 

ingestão do cálcio e outros minerais e vitaminas favoraveis ao seu metabolismo. As 

recomendações para o consumo diário de alimentos lácteos e as orientações sobre a 

importância deste mineral, previnem o aparecimento de doenças relacionadas com a 

deficiência. Objetivo: avaliar o consumo de cálcio, de outros minerais e vitaminas A e 

D por estudantes entre 10 e 12 anos em uma escola da rede municipal de Porto 

Velho – RO. Metodologia: Estudo transversal, aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa da instituição (CEP 235/08), realizado com estudantes mediante assinatura 

do Termo de Consetimento Livre Esclarecido TCLE) pelos pais ou responsáveis. O 

estudo faz parte do Projeto Escolas Promotoras de Saúde de Porto Velho e foi 

realizado no ambiente da escola de outubro a novembro de 2010. A ingestão dos 

nutrientes foi verificada pelo método recordatório alimentar de 24horas com apoio 

de um registro fotográfico de alimentos. Para avaliar os valores de ingestão utilizou-

se a adequação percentual do consumo alimentar de acordo com as Ingestões 

Dietéticas de Referência -  IDRs, que incluem quatro referências com valores e 

aplicações diferentes: EAR/RDA/AI/UL (2002). Considera-se inadequada a ingestão 

menor que a EAR, risco de inadequação a ingestão entre EAR e a RDA, pouco 

provável que a ingestão seja inadequada quando acima da RDA até a UL (limite 

superior tolerável de ingestão). A AI substitui a RDA na ausência desta. Os dados 

foram avaliado com auxilio do programa Epinfo versão 3.5.1, com intervalo de 

confiança de 95% e erro de 5% do Teste ANOVA (p<0,05). Resultados: Dos 50 alunos 

da escola na faixa etária do estudo, foram incluidos 28 (56%) que retornaram com o 
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TCLE assinado. A média de ingestão de cálcio foi de 486,31mg (±262,53), com 

adequação percentual de 37,4% da AI para idade (1.300 mg), estavam abaixo da 

recomendação. A ingestão de cálcio estratificada por gênero foi 392,38mg (±247,21) 

no feminino e 573,52mg (±253,80) no masculino, não apresentou diferença 

significante (p=0,07). A adequação percentual em relação a EAR do consumo de 

vitamina D (45,2%), fósforo (94,8%) e magnésio (94,9%), caracterizou inadequação. 

Quanto a vitamina A (masculino 161,2%; feminino 221,9%), manganês (146,8%), 

apresentaram valores entre EAR e RDA, portanto pouco provável que a ingestão 

estivesse inadequada e não havendo risco de toxidade por estar abaixo da UL. 

Observou-se pelos recordatórios alimentares que 42,85% dos adolescentes não 

realizavam o desjejum. Conclusão: neste estudo foi diagnósticada ingestão 

inadequada de cálcio, vitamina D, fósforo e magnésio pelos estudantes avaliados. Isto 

destaca a importância da educação nutricional entre jovens, com ênfase para a 

escolha adequada de fontes alimentares de cálcio, outros minerais e vitaminas 

favoráveis ao metabolismo ósseo, crescimento, desenvolvimento fisico e 

imunológico. As refeições desjejum e lanches são as mais indicadas para ingestão de 

cálcio. 

 

Palavras chaves: Adolescente, cálcio, micronutrientes. 
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CARACTERIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA E SUSCETIBILIDADE DE ANTIBIÓTICOS 
UTILIZADOS CONTRA MICROBIANOS ISOLADOS EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE 
PORTO VELHO – RO. 
  
Joacy de Campos Júnior1; Vinicius Tadeu Ramos da Silva Grillo1; Thiago Gomes 
Gonçalves1; Nilson Cardoso Paniágua2; Carolina Bioni Garcia Teles2 
 

1-Acadêmicos de Medicina da Faculdade São Lucas 
2-Docentes do Curso de Medicina da Faculdade São Lucas 
 
Introdução: A descoberta dos antibióticos foi uma revolução para a medicina, grande 

passo ocorrido na metade do século XX. A penicilina, descoberta em 1928 pelo 

médico Alexander Fleming, promoveu grande ajuda ao tratamento de várias doenças 

causadas por bactérias, principalmente as gram-positivas. Com pesquisas mais 

amplas sobre antibióticos, descobriram mais substâncias com capacidade 

exterminadora às bactérias, dessa forma houve significativa redução de doenças do 

gênero microbiológico. Porém hoje, devido ao uso inadequado de antibióticos, 

muitas bactérias criam constantemente, alguma forma de resistir à ação 

antimicrobiana, fazendo com que muitas destas substâncias percam efeito sobre a 

bactéria, não solucionando a patologia. A luta é de levar a informação não somente 

aos agentes de saúde em geral, mas também à população, para que o uso de 

antimicrobianos tenha relevância perante a consciência de cada um. É importante 

também destacar uma ordem de uso para cada espécie bacteriana, não usando de 

forma indiscriminada antimicrobianos que têm uma eficácia maior ou às vezes total, 

quando pode - se apenas utilizar um antimicrobiano mais específico para a bactéria, 

que apesar de ter uma eficácia mediana (60-80%), consegue eliminar a bactéria 

específica. Metodologia: Foi realizado um estudo retrospectivo, transversal não 

controlado no período de janeiro à julho de 2010, em um hospital público do estado 

de Rondônia, onde foram analisados 313 exames de três setores hospitalares: UTI 

Pediátrica, Oncopediatria e Pediatria. Foram estudados exames de hemoculturas, 

coproculturas, uruculturas, ponta de cateteres, swab, líquido cefalorraquidiano, 

secreções em geral, escarros e outros. Foi permitido o nosso acesso perante os 

exames do determinado período, no próprio laboratório de microbiologia do 

hospital, com consentimento do médico assistente e da administração geral do 

hospital. Vale salientar que os microrganismos foram identificados através de testes 
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bioquímicos tradicionais, e todos os procedimentos dos resultados desta pesquisa 

estiveram sempre o acompanhamento e apoio do médico assistente. Resultados: 

Analisados 313 exames, 19,2% com crescimento bacteriano. As principais bactérias 

encontradas foram: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosas e Enterobacter spp, 

com índices respectivos de 25%, 20% e 13,3%. Os Staphylococcus coagulase negativo 

e S. aureus corresponderam a 8,33% ambos. Cepas de S. aureus foram 100 % 

resistentes à penicilina, ofloxacin e norfloxacin, outros chegaram a ser 80% 

ineficazes. Vancomicina e Rifampicina foram 100% eficazes. Contra Escherichia coli, 

apenas piperaciclina foi sensível (100%), mas apresentou resistência à eritromicina 

(100%). A maioria dos antibióticos obtiveram resistência da Escherichia coli pelo 

menos em 13,3% como imipenem e no máximo 84,3%, como cefalotina. O 

Staphylococcus coagulase negativo apresentou resistência aos antimicrobianos: 

sulfazotrin, eritromicina, ertapenem. Foram 100% eficazes rifampicina e vancomicina. 

A bactéria Enterobacter spp. mostrou-se sensível à piperaciclina, ticarcilina e 

orfloxacin (100%). No antibiograma das cepas de Pseudomonas aeruginosas, 

somente a amoxacilina+Ac. clavulônico tiveram 100% de eficácia e antibióticos como 

amicacina (87,5%), piperaciclina (85,8%) podem ser também uma alternativa eficaz. 

Através desses resultados pode-se verificar a importância da correta utilização de 

antibióticos perante a cada microbiano especificado neste artigo. 

 

Palavras Chaves: Antibióticos, resistência, bactéria.  
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INCIDÊNCIA DE STAPHYLOCOCCUS NAS UNIDADES PEDIÁTRICAS DE UM HOSPITAL 
PÚBLICO DE PORTO VELHO – RO 
 
Thiago Gomes Gonçalves1; Joacy de Campos Júnior1; Vinicius Tadeu Ramos da Silva 
Grillo1; Nilson Cardoso Paniágua2; Carolina Bioni Garcia Teles2 

 
1-Discentes do Curso de Medicina da Faculdade São Lucas, Porto Velho, RO 
2-Docentes do Curso de Medicina da Faculdade São Lucas, Porto Velho, RO 
 

Introdução: Staphylococcus são bactérias gram-positivas para o teste da catalase, 

subdividindo-se em Staphylococcus coagulase negativo (SCN) e Staphylococcus 

aureus. Tais bactérias encontram-se presentes na microbiota normal da pele e 

mucosas, protegendo-as de microorganismos oportunistas em pacientes hígidos, 

tendo alta patogenicidade em imunodeprimidos e neonatos. Os Staphylococcus 

atingem potencial patogênico através de traumas na barreira cutânea, pois estes têm 

grande capacidade de adesão. A espécie de maior patogenicidade são os 

Staphilococcus aureus, porém a incidência de SCN vem crescendo. Um fator 

agravante é a resistência do SCN a múltiplos antibióticos, como a gentamicina, com 

isso vem aumentando o uso de vancomicina no tratamento. Portanto, o 

acompanhamento por parte dos profissionais da saúde quanto ao uso indiscriminado 

de antibióticos, visa uma diminuição na resistência de tais microorganismos. Em 

Rondônia, os dados sobre infecção hospitalar são poucos divulgados, logo esse 

trabalho tem o objetivo avaliar o índice e a distribuição intra-hospitalar das culturas 

clínicas positivas para Staphilococcus de um dos hospitais públicos de maior 

atendimento em Porto Velho – RO. Metodologia: Esse estudo, cuja finalidade é 

analisar os índices de estafilococos em um hospital público de Porto Velho, é de 

caráter retrospectivo transversal não controlado, realizado de janeiro a julho do ano 

de 2010 em um hospital público de Porto Velho – RO, onde foi feito um 

levantamento dos exames das clínicas pediátricas, UTI Pediátrica e Oncopediatria. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade São Lucas, 

autorizada pelo Diretor do Hospital e acompanhada pelo Coordenador da Pediatria e 

pelos biomédicos, técnicos do laboratório e Diretor do Setor de Microbiologia. 

Resultado: Foram analisados 313 exames, entre janeiro e julho de 2010, da UTI 

Pediátrica, Clínicas Pediátricas e Oncopediatria, de um hospital público de Porto 
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Velho – RO. Desses exames, 31% foram da UTI pediátrica, 24% da Oncopediatria e 

45% das Clínicas Pediátricas. Entre os exames, 19% apresentaram crescimento 

bacteriano, enquanto 81% apresentaram ausência de crescimento bacteriano. Dos 

exames positivos, 8,3% apresentaram S. aureus, sendo 60% nas clínicas pediátricas e 

40% na UTI pediátrica. A predominância de SCN também foi de 8,3%, porém 80% nas 

clínicas pediátricas e 20% na UTI pediátrica. Nos exames em que se encontraram S. 

aureus ocorreram 60% de ponta de cateter, 20% de urocultura e 20% de secreção 

gástrica. Quanto ao SCN, houve aparecimento em 40% de urocultura, 20% de 

hemocultura, 20% de lavado gástrico e 20% de ponta de cateter. Para as culturas de 

S. aureus foram testados alguns antibióticos, sendo a maioria ineficaz, como 

cefoxitina, gentamicina, oxacilina e penicilina. Além desses, foram utilizados também 

a rifamicina e a vancomicina, sendo estes últimos totalmente eficazes ao 

microorganismo. Nas culturas de SCN, tais microorganismos mostraram-se 

resistentes a clindamicina, gentamicina, oxacilina e penicilina. Porém, foram 

susceptíveis à vancomicina. 

 

Palavras-chaves: Staphilococcus, Pediatria, Antibióticos. 
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PALAVRAS-CHAVE OU DESCRITORES? O QUE UTILIZAR PARA FAZER UMA REVISÃO 
DE REFERÊNCIAS. 
 
Patrícia Suélen Barbosa Barros1; Alexandre Thomé da Silva de Almeida2; Luciana 
Carneiro Dimas1 

 

1-Acadêmicas de Medicina da Faculdade São Lucas e Bolsistas PIC/ FSL 
2- Orientador e Professor Doutor da Faculdade São Lucas 
 
Introdução: O processo de pesquisa demanda tempo e dedicação do pessoal 

envolvido. Nessa investigação pela verdade científica é imprescindível realizar uma 

busca do material produzido pela ciência. Essa atividade é reconhecidamente o ponto 

inicial e norteador de fases do projeto e de sua execução, sendo denominada revisão 

de referências. Para tanto, deve-se traçar uma estratégia de busca para permitir um 

grau de confiabilidade ao trabalho realizado. Dessa forma, vimos discutir a utilização 

dos unitermos – palavras-chave e descritores na busca de referências para alicerçar 

os trabalhos científicos. Metodologia: Para a execução do presente trabalho buscou-

se artigos científicos dos últimos três anos relacionados à área de parasitologia, mais 

especificamente à espécie Rhipicephalus (Boophilus) microplus. As palavras-chave 

(unitermos) citadas nos artigos encontrados foram testadas na base de Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) (http://decs.bvs.br/), realizando uma conferência se a 

palavra-chave utilizada por cada autor estava relacionada no DeCS. Depois da 

conferência no DeCs os descritores foram testados para encontrar os trabalhos 

originais. Resultados: Foram listadas 23 palavras-chave e destas apenas três foram 

encontradas como descritores válidos na base do DeCS. Outro fator de importância é 

a condição de não ter havido repetição das palavras-chave nos artigos trabalhados. 

Essa condição traz uma precaução sobre a utilização apenas dos descritores na busca 

por referências, visto eles terem sido instituídos como unitermos de organização e 

sistematização dos unitermos a serem utilizados e facilitadores da revisão de 

referências, e, dessa forma, não estarem sendo utilizados nos artigos científicos 

publicados. Devendo-se considerar a utilização das palavras-chave e dos unitermos 

nas buscas de referências, mas sempre com atenção de se verificar a existência do 

unitermo como descritor mantendo a confiabilidade necessária para a elaboração e 

execução do projeto de pesquisa e da publicação de seu resultado, o artigo científico. 
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A UTILIZAÇÃO DA PROTEÍNA MORFOGENÉTICA ÓSSEA NA REPARAÇÃO TECIDUAL. 

 
Campos, K.M.¹; Nascimento, U.A.¹; Correia, A.S.¹; Siminhuk, S.N.J.¹; Silva, F.M.²; 
Daltro, F.² 
 
1-Acadêmicos da Faculdade São Lucas 
2-Docente da Faculdade São Lucas 
 
Introdução: As bone marrow proteins (BMPs) são glicoproteínas sintetizadas pela 

matriz óssea, que tem por função estimular a diferenciação de células mesenquimais 

indiferenciadas em células diferenciadas, além de promoverem sua quimiotaxia. Elas 

pertencem à superfamília dos fatores de crescimento transformador-beta (TGF-β). 

Dados da literatura demonstram a eficiência das BMPs na regeneração de tecidos 

ósseos danificados, além de abordar sua atuação em outros tipos de tecidos (por 

exemplo, hepático, cardíaco, epitelial e nervoso). Para que essas proteínas 

desempenhem suas funções elas necessitam de elementos que as implantem nos 

tecidos lesados e forneçam estrutura para a sua atuação, controlando o nível de 

concentração e localização das células indutoras, esses elementos são chamados 

carreadores. Objetivos: Realizar uma revisão de literatura, abordando a utilização e 

eficácia da Bone Morphogenetic Protein (BMP) na regeneração de tecidos 

danificados. Método: Revisão literária embasada nas literaturas pesquisadas, que 

tenta fundamentar o uso do BMPs na terapêutica clínica e cirúrgica. Conclusão: 

Devido as suas funções as BMPs podem ser utilizadas em diversas áreas do 

conhecimento científico, como na traumatologia e na odontologia, apesar de não 

existirem protocolos para suas aplicações terapêuticas. 
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O USO DE PRIMAQUINA EM PACIENTES COM DEFICIÊNCIA DE GLICOSE-6-FOSFATO 
DESIDROGENASE (G-6-PD) NA PROTEÇÃO DOS ERITRÓCITOS CONTRA AGENTES 
OXIDANTES. 
 
Autores: Prof. Dr. Flávio Martins da Silva, Profa. Ms. Fabiana Daltro 
 
Instituição dos autores – Faculdade São Lucas 
 
Introdução – A glicose-6-fosfato desidrogenase (G-6-PD) tem fundamental 

importância no metabolismo eritrocitário, pois catalisa a primeira reação da via da 

hexose monofosfato na qual a glicose-6-fosfato é oxidada a 6- osfogluconolactona 

com a redução concomitante de NADP a NADPH e de glutation reduzido (GSH). O 

GSH protege a hemoglobina contra oxidação pela detoxificação do peróxido de 

hidrogênio e da ação dos radicais livres. Os eritrócitos normais possuem atividade 

suficiente de G-6-PD para manter níveis adequados de GSH. Quando há deficiência da 

G-6-PD, os eritrócitos não podem reduzir o GSH suficientemente para detoxificar o 

peróxido de hidrogênio, formando a metahemoglobina e resultando em globinas 

desnaturadas e formação de corpos de Heinz. Os corpos de Heinz se ligam aos grupos 

sulfidril da membrana, causando rigidez dos eritrócitos. Esses eritrócitos deformados 

têm dificuldades de fluir na microcirculação do baço, e por isso são fagocitados 

parcial ou integralmente pelos macrófagos, resultando em anemia hemolítica. A 

produção da G-6-PD no eritrócito humano é controlada por um gene localizado no 

braço longo do cromossomo X (região Xq 28) e a expressão fenotípica tem maior 

frequência em homens, tendo padrão de herança recessivo ligado ao sexo. As 

variantes de G-6-PD com atividade deficiente mais importante pela sua maior 

frequência são: a variante africana (G-6-PD A-) e a variante mediterrânea (G-6-PD 

Mediterrânea). Porém, comumente os enzimopênicos são assintomáticos, podendo 

apresentar graus variáveis de hemólise quando em contato com nitritos voláteis, com 

fármacos como analgésicos, antitérmicos, antibacterianos e antimaláricos.  A 

hemólise e a icterícia geralmente têm início dentro de 2 a 3 dias após a administração 

de uma determinada droga. Entre os diversos fármacos utilizados na clínica médica, a 

acetanilida, fenilhidrazina, furazolidona, sulfacetamida, sulfanilamida, sulfapiridina, 

sulfametoxazol, dapsona, tiazolsulfona, nitrofurantoina, ácido nalidíxico, 

fenazopiridina, azul de metileno, azul de toluidina, trinitrotolueno, naftaleno e 
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primaquina devem ser evitados por deficientes de G-6-PD. A primaquina é um agente 

antimalárico que não afeta os esporozoítas e exerce pouca ou nenhuma ação contra 

o estágio eritrocítico do parasita, tendo, contudo ação essencial sobre o gametocida, 

constituindo o antimalárico mais eficaz na prevenção da transmissão da doença, 

reduzindo o reservatório humano. No entanto, ocorrendo a deficiência de G-6-PD, os 

eritrócitos são incapazes de regenerar o NADPH, cuja concentração é reduzida pelos 

derivados metabólicos oxidantes da primaquina. Em consequência, as funções 

metabólicas gerais dos eritrócitos encontram-se comprometidas e ocorre hemólise.    

Material e Métodos – Revisão literéria sobre a glicose-6-fosfato desidrogenase (G-6-

PD) e sua importância no metabolismo eritrocitário e a ação da primaquina. 

Conclusão - No Brasil a região Amazônica é considerada endêmica para malária, o 

Ministério da Saúde afirma ainda que mais de 300.000 casos de malária foram 

registrados nesta região em 2008, destes, 85% dos casos correspondem a infecção 

por Plasmodium vivax. Com essa a grande incidência de malária e a necessidade do 

uso de antimaláricos, principalmente a primaquina, é de relevante importância fazer 

uma revisão dos trabalhos que correlacionam à deficiência de G-6-PD e o uso de 

primaquina. 
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ANALISE DO VALOR NUTRICIONAL, MICROBIOLOGICO E SENSORIAL DA CARNE DE 
AVESTRUZ DESIDRATADA 

  

Luana Nascimento Cardozo, Karla Cardoso Coelho, Luís Marcelo Aranha Camargo, 
Inez Helena Vieira Da Silva Santos, Ivonilce Venturi 

O avestruz (Struthio Camellus) é considerado a maior ave do mundo, no entanto, não 

voador, por possuir suas asas atrofiadas, é um dos animais mais produtivos do 

mundo, em função do aproveitamento total de suas partes (plumas, carne, gordura, 

ossos, cílios, couro e ovos). A carne de avestruz é hoje um produto de origem animal 

que contem um baixo teor de gordura saturada, sendo que do total de gordura 

presente na carne 2/3 é insaturada, estando presente na carne de avestruz os ácidos 

graxos insaturados Omega 3 e 6, além de possuir alto teor de proteínas 

(principalmente creatina e carnitina). Diante dessa realidade, a carne de avestruz 

está sendo introduzida no mercado como uma alternativa saudável, quando 

comparada a outras carnes vermelhas, por ser considerada bastante semelhante à 

carne bovina. Em função de seu excelente valor nutricional, pode-se observar a 

aplicação prática da carne de avestruz em diversos segmentos populacionais. Este 

trabalho teve como objetivo verificar o valor nutricional, microbiológico e sensorial 

da carne de avestruz desidratada. Para a obtenção dos resultados, foram utilizadas 

técnicas padronizadas para desidratação, análise microbiológica, e determinação do 

valor nutricional, bem como para a elaboração da gelatina a base de carne de 

avestruz desidratada. Os resultados permitem inferir que a carne de avestruz 

desidratada é uma boa fonte de proteína, podendo ser utilizada em varias 

preparações, bem como, recomendada para indivíduos com necessidades 

nutricionais específicas. Os resultados também demonstraram a necessidade de 

desenvolver métodos de desidratação capazes de eliminar coliformes totais, pois 

apenas o liofilizador foi capaz de eliminar riscos de contaminação.  

Palavras chave: carne de avestruz, desidratação, valor nutricional, análise 
microbiológica, desenvolvimento de gelatina a base de carne de avestruz 
desidratada. 
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COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE CORTISOL NA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR, 
CERVICALGIA E LOMBALGIA CRÔNICA. 
 
Lucas Januário Rubira¹, Ana Paula Fernandes De Angelis Santos Rubira², Fernanda 
Tereza Barbosa Sobreira¹, Elaine Cristina Silva¹, Cataneo, Daiane Cristina da Silva¹, 
Almeida,Sara Caçula Ximenes Arnould¹, Marcelo Custódio². 
 
1- Faculdade São Lucas, Porto Velho-Ro 
2-Laboratório de Fisiologia Cardiovascular - Curso de Fisioterapia - Faculdade São 
Lucas  
 

A disfunção temporomandibular (DTM) sintomática, cervicalgia e lombalgia são 
condições de dor frequentemente encontradas na prática fisioterapêutica e 
apresenta alta prevalência afetando 30%, 35% e 80% da população em geral, 
respectivamente. A dor ameaça o bem-estar do homem que muitas vezes apresenta 
mudanças de comportamento na tentativa de aliviar uma condição de dor. Quando 
essas respostas são insuficientes para aliviar o estresse, o sistema neuroendócrino é 
ativado acarretando alterações em vários parâmetros fisiológicos e bioquímicos, 
comumente referidas como resposta ao estresse. Em humanos, pelo menos 95% da 
atividade glicocorticóide das secreções adrenocorticais é atribuída ao hormônio 
cortisol, também conhecido como hidrocortisona. A dor crônica é considerada um 
estressor, em uma ativação prolongada da regulação do sistema, algumas partes do 
corpo são susceptíveis a serem danificados (músculos, ossos e tecido neural), que, 
por sua vez, causará mais dor e iniciará um ciclo vicioso. O objetivo do estudo foi 
comparar os níveis de cortisol nas DTMs, cervicalgias e lombalgias crônicas 
sintomáticas.  A amostra foi constituída por voluntários sintomáticos, ambos os 
gêneros portadores de dor crônica de origem muscular não fumantes, com IMC 
normal, sem uso de analgésico ou antiinflamatórios, divididos em 8 grupos: Grupo 1 
homens com DTM, Grupo 2 mulheres com DTM, Grupo 3 homens com cervicalgia, 
Grupo 4 mulheres com cervicalgia, Grupo 5 homens com lombalgia, Grupo 6 
mulheres com lombalgia, Grupo 7 homens sem dor, Grupo 8 mulheres sem dor. A 
coleta se sangue para análise de cortisol (método ELISA) foi realizada até 2 horas 
após os voluntários terem acordado e os mesmos foram orientados sobre os 
alimentos que não poderiam ingerir antes do exame. Os níveis de cortisol estavam 
dentro de parâmetros considerados adequados em ambos os gêneros na DTM e 
lombalgia e hipercortisolismo na cervicalgia no grupo das mulheres. O nível de 
cortisol do grupo de mulheres com DTM (17,53±8,9; p<0,001) e dor lombar 
(21,58±9,8; p<0,001) foram menores significativamente em relação aos níveis de 
cortisol pela cervicalgia  38,29±12,12 ug/dL. Não houve diferença estatisticamente 
significante nos níveis de cortisol em mulheres com DTM e lombalgia e o grupo 
controle. No grupo de homens não houve diferença estatisticamente significaticante 
nas diversas condições de dor  em relação com o grupo controle (p>0,66).   O estudo 
conclui que mulheres portadoras de cervicalgia crônica apresentam hipercortisolismo 
em contraste com menores níveis de cortisol sanguíneo na DTM e lombalgia crônica. 
 
Palavras chaves: Disfunção Temporomandibular, Cervicalgia, Lombalgia, Cortisol. 
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SOROPREVALÊNCIA DE TOXOPLASMA GONDII E FATORES PREDISPONENTES À 
TOXOPLASMOSE EM UMA POPULAÇÃO RIBEIRINHA DE LÁBREA, AMAZONAS, 
BRASIL. 
 
Tarso P 1, Basano AS 1,3, Camargo JSAA1, Amsterdam F1, Mendonça G 1, Chaves 
HC1, Rodrigues R1, E1 Almeida, Cunha MHF1, Campos JJ4, Cartonilho G5, Thomé A1 
e CamargoLMA1,2 
 
1-São Lucas College, Porto Velho-Rondônia-Brasil, 2 - ICB5/USP- Monte Negro-

Rondônia-Brasil, 3-Cemetron/Sesau-Porto Velho-Rondônia-Brasil, 4 - Universidade 

Federal do Acre-Rio Branco-Acre -Brasil, 5 - LACEN-Porto Velho-Rondônia-Brasil. 

 

Introdução: Historicamente, a soroprevalência de anticorpos de T. gondii na 

população brasileira é alta. No Norte do Brasil, em cinco diferentes estados da 

Amazônia brasileira, a prevalência é superior a 50% foram encontradas. Material e 

Métodos: Este estudo estimou a prevalência de infecções por T. gondii na população 

de quatro (4) comunidades assentadas ao lado rio Purus, no município de Lábrea 

(7o15'90'' S e 64o47'57'' W), Estado do Amazonas, Brasil. Amostras de sangue foram 

coletadas, a fim de verificar se há anticorpos IgG e IgM contra T. gondii pelo método 

imunoenzimático (ELISA) (ELECSYS Toxo - Roche Diagnostics). Resultados: 235 

indivíduos de 4 comunidades que representam população típica, com hábitos 

característicos e peculiaridades dos habitantes de áreas ao longo dos rios no interior 

do estado do Amazonas. O índice geral de infecção pelo T. gondii prevalência foi de 

55,7%, sem diferença por sexo. Percebeu-se uma prevalência crescente de acordo 

com a faixa etária, ou seja, 43,43% na faixa etária de 0 a 14 anos, que chegou a até 

70,5% no grupo acima de 14 anos. Principais conclusões: Os pesquisadores 

acreditam que, embora a prevalência é significativamente alta, não vai atingir os 

níveis de outras populações amazônicas que habitam em áreas urbanas, como rio 

Purus, com a sua época de cheia pode reduzir a contaminação do meio ambiente e, 

portanto, a exposição de os habitantes. Estudos complementares sobre a 

genotipagem de cepas e caracterização clínica desta infecção parasitária está sendo 

realizado. Financiamento FAPESP: 2010 \ 12371-5. spider@icbusp.org 
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SEROPREVALENCE OF TOXOPLASMA GONDII AND PREDISPOSING FACTORS 
TOXOPLASMOSIS IN A POPULATION OF RIBEIRINHA LABREA, AMAZON, BRAZIL. 
 
Tarso P 1, Basano AS 1,3,   Camargo JSAA1, Amsterdam F1, Mendonça G 1, Chaves HC1,  
Rodrigues  R1, Almeida E1, Cunha MHF1, Campos JJ4 , Cartonilho G5,  Thomé  A1 and 
Camargo LMA1,2  

 

1-São Lucas College, Porto Velho-Rondônia-Brazil, 2- ICB5/USP- Monte Negro-
Rondônia-Brazil, 3-Cemetron/Sesau-Porto Velho-Rondônia-Brazil, 4- Federal 
University of Acre-Rio Branco-Acre-Brazil, 5- LACEN-Porto Velho-Rondônia-Brazil. 
 
Introduction: Historically, the serum prevalence of T. gondii antibodies in the 

Brazilian population is high. In the North of Brazil, in five different states of the 

Brazilian Amazon, prevalence’s above 50% were found. Material and Methods: This 

survey estimated the prevalence of infections by T. gondii in the population of four 

(4) communities settled alongside Purus river, in the municipality of Lábrea (7o15´90´´ 

S and 64o47´57´´ W), state of Amazonas, Brazil. Blood samples were collected in order 

to check for IgG and IgM antibodies against T. gondii by immunoassay method 

(ELISA) (ELECSYS Toxo - ROCHE DIAGNOSTICS).Results: 235 individuals of 4 

communities that represent typical population with characteristic habits and 

peculiarities of the inhabitants of areas alongside the rivers in the interior of the state 

of Amazonas. The overall prevalence infection rate by T. gondii was 55.7% with no 

difference by gender. It was noticed a growing prevalence according to the age 

bracket, that is, 43.43% in the group aged from 0 to 14 years old, which reached up 

to 70.5% in the group over 14 years old. Main Conclusions: The researchers believe 

that, although the prevalence is significanty high, it will not reach the levels of other 

Amazonian populations that live in urban areas, as Purus river, with its flood season 

may reduce the environment contamination, and therefore the exposure of the 

inhabitants. Complementary studies on the genotyping of strains and clinical 

characterization of this parasitical infection is been carried out. Support FAPESP: 

2010\12371-5. spider@icbusp.org 
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SOROPREVALÊNCIA E GENOTIPAGEM DE TOXOPLASMA GONDII EM ANIMAIS 
PERIDOMICILIADOS NA POPULAÇÃO RIBEIRINHA DE LÁBREA, AMAZONAS, BRASIL. 
 
Tarso P1, Basano SA1, 3,  Amsterdam F1, Mendonça G 1, Campos JJ4, Vitaliano S5,  
Rodrigues R1, Almeida E1, Chaves CH1,  Cunha MHF1, Almeida ATS1, Gennari SM5 and 
Camargo LMA 1,2 . 
 
1-São Lucas College, Porto Velho-Rondônia-Brazil, 2- ICB5/USP- Monte Negro-
Rondônia-Brazil, 3-Cemetron/Sesau-Porto Velho-Rondônia-Brazil, 4- Federal 
University of Acre-Rio Branco-Acre-Brazil, 5- FMVZ/USP-São Paulo-S.Paulo-Brazil. 
 
Introdução: Na toxoplasmose a cadeia de transmissão epidemiológica apenas os 

gatos e alguns felinos silvestres são hospedeiros definitivos. No entanto, o parasita 

tem sido amplamente espalhado sobre as espécies de animais domésticos. Frangos 

criados em pequenas granjas ao ar livre pode levar cistos de T. gondii aos tecidos que 

coloca em risco infecção para os seres humanos e também representam um 

importante indicador de contaminação ambiental. Material e Métodos: Esta pesquisa 

estimou a ocorrência de T. gondii em galinhas (Gallus gallus domesticus) criados ao ar 

livre ao lado do rio Purus, no município de Lábrea (7o15'90'' S e 64o47'57'' W), 

estado do Amazonas , Brasil. Cinquenta galinhas criadas ao ar livre em 4 

comunidades assentadas ao lado do rio Purus foram submetidos à eutanásia para a 

coleta de tecidos de seus cérebros e corações. A partir de cada frango 

aproximadamente 50g de tecido foram recolhidas e homogeneizados em uma 

solução salina a 0,85%, adicionada com pepsina ácido. O composto homogeneizado 

foi injetada em camundongos para a estimativa da taxa de mortalidade. Os 

camundongos que sobreviveram por até seis semanas foram examinados para a 

presença de anticorpos de T. gondii por teste de aglutinação de modificação. 

Resultados: duas comunidades foram encontrados para ser positivo. Os resultados 

mostraram que 10% dos camundongos morreram no espaço de 3 semanas, e no 

restante, 40% foram encontrados para ter anticorpos de T. gondii. Principais 

conclusões: os resultados demonstram a alta prevalência deste protozoário em 

frangos e oocistos no ambiente, os resultados que corresponde aos dados 

encontrados na literatura brasileira. Complementares estudos genotípicos estão a ser 

realizados com as amostras isoladas. Apoio Fapesp Processo n º. 2010/12371-5. 

spider@icbusp.org. 
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SEROPREVALENCE AND GENOTYPING OF TOXOPLASMA GONDII IN 
PERIDOMICILIADOS ANIMAL POPULATION RIBEIRINHA OF LÁBREA, AMAZON, 
BRAZIL. 
 
Tarso P1, Basano SA1, 3,  Amsterdam F1, Mendonça G 1, Campos JJ4, Vitaliano S5,  
Rodrigues R1, Almeida E1, Chaves CH1,  Cunha MHF1, Almeida ATS1, Gennari SM5 and 
Camargo LMA 1,2 . 
 
1-São Lucas College, Porto Velho-Rondônia-Brazil, 2- ICB5/USP- Monte Negro-
Rondônia-Brazil, 3-Cemetron/Sesau-Porto Velho-Rondônia-Brazil, 4- Federal 
University of Acre-Rio Branco-Acre-Brazil, 5- FMVZ/USP-São Paulo-S.Paulo-Brazil. 
 
Introduction: In the toxoplasmosis transmission epidemiologic chain only the cats 

and some sylvatic felines are definitive hosts. Nevertheless, the parasite has been 

widely spread on domestic animal species. Free raised chicken from small outdoor 

chicken farms may carry T. gondii tissue cysts that place a risk of infection for humans 

and also represent a significant indicator of environmental contamination. Material 

and Methods: This survey estimated the occurrence of T. gondii in chickens (Gallus 

gallus domesticus) raised outdoors alongside the river Purus in the municipality of 

Lábrea (7o15´90´´ S and 64o47´57´´ W), state of Amazonas, Brazil. Fifty chickens raised 

outdoors in 4 communities settled alongside river Purus were submitted to 

euthanasia for collecting tissues from their hearts and brains. From each chicken 

approximately 50g of tissue were collected and homogenized in a saline solution at 

0.85% added with acid pepsin. The homogenized compound was injected in mice for 

mortality rate estimation. The mice that survived for up to six weeks were examined 

for the presence of T. gondii antibodies by Modified Agglutination Test. Results: Two 

communities were found to be positive. The results showed that 10% of the mice 

died within 3 weeks, and in the remaining, 40% were found to have T. gondii 

antibodies. Main Conclusions: the results demonstrate the high prevalence of this 

protozoon in chickens and oocysts in the environment, results that corresponds to 

the data found in Brazilian literature. Complementary genotypic studies are being 

performed with the isolated specimens. Support Fapesp Process Nr. 2010/12371-5.  

spider@icbusp.org 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO ULTRASSOM PULSÁTIL NAS ALTERAÇÕES DA DOR, 

CORTISOL, CATECOLAMINAS E VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NA 

LOMBALGIA CRÔNICA NÃO ESPECÍFICA 

 

Mariana Araújo De Oliveira, Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira, Marcelo 
Custódio Rubira 
 
Faculdade São Lucas, Porto Velho-Ro 
Laboratório de Fisiologia Cardiovascular - Curso de Fisioterapia - Faculdade São Lucas  
 

Lombalgia é definida como dor na região póstero-inferior do tronco compreendido 
entre o último arco costal e a prega glútea. A dor lombar de origem específica é 
encontrada em apenas 2% da população, e o restante (98%) revela um mecanismo 
fisiopatológico de dor desconhecido. A inter-relação do hipotálamo, sistema nervoso 
simpático, adenohipófise, córtex e medula da adrenal foi enfatizada por Axelrod e 
Reisine (1984), que classificaram como “hormônios do estresse”, além da adrenalina 
e da noradrenalina, o ACTH e os glicocorticóides.  A combinação das secreções dos 
eixos hipotálamo-hipófise-adrenal e simpático-adrenal constituiria a resposta 
neuroendócrina aos estímulos estressantes. A irradiação do UST promove o 
aquecimento dos tecidos biológicos (mecanismo térmico) devido à absorção de parte 
da energia mecânica do ultrassom, causando um aumento do fluxo sanguíneo local, 
aumento temporário na extensibilidade das estruturas colagenosas, como os 
tendões, ligamentos e cápsulas articulares; diminuição da rigidez articular, redução 
da dor e do espasmo muscular e produção de uma discreta reação inflamatória. O 
estudo teve como objetivo avaliar a o efeito do ultrassom pulsátil nas alterações da 
dor, cortisol, catecolaminas e variabilidade da frequência cardíaca na lombalgia 
crônica não específica. No presente estudo, com relação à avaliação da dor 
espontânea registrada na escala visual analógica, o grupo, no geral, incluindo-se 
gênero feminino e masculino, tiveram redução significante da dor, assim como 
quando comparamos a dor antes e após o tratamento tanto do grupo feminino 
quanto do masculino. Os mediadores do estresse físico, como a dor crônica, o grupo 
do gênero feminino apresentou níveis de cortisol mais baixo do que o gênero 
masculino e ao final das 10 sessões de tratamento, os níveis foram semelhantes nos 
dois grupos. Com relação a catecolaminas não houve diferença após o tratamento. 
Os valores médios de Catecolaminas e Cortisol apresentaram diferença estatística 
significante entre o grupo masculino e feminino.  Não houve diferença estatística 
significante na condição em Pé do LF e HF no pré e pós-tratamento e na condição de 
repouso-deitado.  Concluímos que o ultrassom, através da dosimetria, tempo e 
modalidade escolhida, foi eficaz na diminuição do quadro álgico espontâneo e não à 
palpação em ambos os gêneros e em mulheres quando esse grupo foi comparado ao 
grupo controle. Ainda, o mesmo modificou níveis de cortisol em mulheres no pós 
tratamento aumentando os níveis por aumentar o limiar de dor. 

Palavras chaves: lombalgia, ultrassom, Dor, cortisol, Catecolaminas, Frequência 
Cardíaca 
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PERFIL DA DOR LOMBAR INESPECÍFICA EM JOVENS  

Paula Janieire Araújo Da Costa ,  Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira,  Marcelo 
Custódio Rubira. 
Faculdade São Lucas, Porto Velho-Ro 
Laboratório de Fisiologia Cardiovascular - Curso de Fisioterapia - Faculdade São Lucas  
 
Lombalgia é definida como dor na região póstero-inferior do tronco compreendido 
entre o último arco costal e a prega glútea. Apenas 15% dos pacientes com lombalgia 
tem um diagnóstico de patologia específica, os 85% restante são diagnosticados 
como lombalgia não-específica. A inter-relação do hipotálamo, sistema nervoso 
simpático, adenohipófise, córtex e medula da adrenal foi enfatizada por Axelrod e 
Reisine (1984), que classificaram como “hormônios do estresse”, além da adrenalina 
e da noradrenalina, o ACTH e os glicocorticóides.  A combinação das secreções dos 
eixos hipotálamo-hipófise-adrenal e simpático-adrenal constituiria a resposta 
neuroendócrina aos estímulos estressantes.  A eficácia do laser tem sido descrita em 
muitos trabalhos associada a dor, seja esta muscular aguda ou crônica ou em outras 
condições como em doenças degenerativas. Em um trabalho recente, Chow et al 
relatam que as condições clínicas da dor tem sido sistematicamente estudadas e que 
existe um grau de evidência dessa terapia em dor no pescoço, tendinoses, desordens 
crônicas e dor crônica.  Com relação aos 51 pacientes avaliados  observamos o perfil 
da dor.  A Dor Lombar foi observada em uma porcentagem de 72,5% dos voluntários 
(jovens e adultos), e com frequência diária de 37,2% nos mesmos. A duração da Dor 
Lombar durante o dia inteiro foi observada em uma porcentagem de 41,1%, e com 
relação ao tempo que apresenta a dor, a porcentagem dos voluntários que sentem 
dor há mais de 01 ano foi de 64,7%.  A sensibilidade à dor, às vezes, ao acordar foi 
observada em uma porcentagem de 47,05 % dos voluntários. Relacionado à 
interrupção do sono, à noite, devido à dor, 70,5% dos voluntários não acordam 
durante noite devido à dor.  Quanto ao período do dia em que o voluntário sente dor, 
foi observado que 58,8% sentem dor ao final do dia.  A ocorrência de crises 
repentinas de Dor Lombar às vezes, foi observada em 43,1% dos voluntários. Quanto 
ao fato de a Dor Lombar não se espalhar para outras regiões do corpo, observou-se 
uma porcentagem de 49,01%. A ausência da prática de algum tipo de atividade física 
foi observada em 54,9% dos voluntários. A sensação de Dor ao praticar atividade 
física não ocorre em 45,09% dos voluntários. Em relação à redução da Dor, às vezes, 
ao realizar atividade física, representa uma porcentagem de 27,4%. A elevação de 
peso de algum tipo no dia-a-dia não é realizada por 35,2% dos voluntários. A maior 
intensidade de Dor Lombar observada nas últimas 4 semanas, de acordo com a data 
da avaliação do voluntário, foi grau 8 ilustrada em uma porcentagem de 31,3% e com 
média de intensidade grau 6 observada em 23,5% dos voluntários.  A ausência da 
sensação de formigamento na zona da Dor foi observada em uma porcentagem de 
54,9% dos voluntários, assim como a ausência de Hérnia Discal foi observada em 
92,1% dos mesmos. Constatou-se que 100% dos avaliados eram não fumante. Os 
voluntários apresentam mais dor quando permanecem na posição sentada com 15%  
e na posição em pé com 12%.  Os voluntários com Dor que não fazem tratamento 
fisioterapeutico atualmente, são 92,1%. Observou-se que uma porcentagem de 
76,4% nunca realizou fisioterapia por causa da dor 
 Palavras chaves: lombalgia, Terapia , Jovens, Perfil da dor 
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USO DE PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS PELOS MORADORES DO DISTRITO 
UNIÃO BANDEIRANTES-RO 
Fernanda Silveira Pereira da Silva1; Renato Abreu Lima1,3; Laiza Sabrina dos Santos 
Pires2; Maurício Reginaldo Alves dos Santos3 
 
1-Universidade Federal de Rondônia 
2-Faculdade São Lucas 
3-Emprapa Rondônia 
 

INTRODUÇÃO: O homem primitivo, ao procurar plantas para seu sustento, foi 

descobrindo espécies com ação tóxica ou medicinal, dando início a uma 

sistematização empírica dos seres vivos, de acordo com o uso que podia fazer deles. 

Levantamentos etnobotânicos são fundamentais para o conhecimento e o estudo de 

plantas com finalidades medicinais. O distrito União Bandeirantes está localizado a 

160 km de Porto Velho. Existem aproximadamente 3.000 moradores, que vivem do 

setor primário (agricultura e pesca) e do setor secundário (comércio local) como meio 

de sobrevivência. Considerando a baixa qualidade de vida da população e o seu 

limitado acesso aos programas de saúde pública local, buscou-se neste trabalho 

relatar o uso de plantas medicinais pela população do Distrito União Bandeirantes, 

em Rondônia, contribuindo para o resgate do conhecimento tradicional. Procurou-se 

também estabelecer uma correlação entre os padrões sócio-econômicos das 

entrevistadas e a utilização da fitoterapia como prática em seu cotidiano. 

METODOLOGIA: Foram aplicados questionários estruturados a 44 moradores que 

foram indicados pela população por possuir um conhecimento amplo de plantas 

medicinais, identificando-se as plantas utilizadas, a finalidade terapêutica, os órgãos 

vegetais e o modo de uso. Além disso, identificou-se também a forma de aquisição 

dos conhecimentos acerca das plantas, o nível de escolaridade e tempo de moradia. 

RESULTADOS: Como resultado, identificou-se 62 espécies de plantas medicinais em 

uso no Distrito, distribuídas em 33 famílias botânicas, com maior representatividade 

para a família Lamiaceae. As espécies mais citadas neste levantamento foram: boldo 

(Plectranthus barbatus L.), hortelã (Mentha sp.), babosa (Aloe vera (L.) Burn. F.), 

laranja (Citrus sinensis (L.) O.), alfavaca (Ocimum selloi Benth.), mastruz 

(Chenopodium ambrosioides L.), algodão roxo (Gossypium hirsutum L.), coco (Cocus 

nucifera L.), erva-cidreira (Lippia alba Mill.), figativo, goiaba (Psidium gaujava L.), 

gengibre (Zingiber officinale R.), alfazema (Rosmarinus officinalis L.) e poejo (Mentha 

pulegium L.). As partes mais utilizadas das plantas foram às folhas e o modo de 

preparo mais usual foi o fervimento. As doenças mais citadas foram gripe e no fígado. 

O conhecimento sobre as plantas medicinais foi adquirido principalmente por meio 

dos pais e parentes. Predominou o nível de escolaridade Fundamental Incompleto, 

com tempo de moradia de oito anos. 

INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: CNPq. Faculdade São Lucas. 
PALAVRAS-CHAVE: Etnobotânica. Lamiaceae. Rondônia. 
E-MAIL: n-bio.unir@hotmail.com  
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AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES DE CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E FISIOLOGIA DE 
MUDAS DE CUPUAÇU (Theobroma grandiflorum WILLD. ex SPRENG) EM 
DIFERENTES SUBSTRATOS. 
 
Fernanda Silveira Pereira da Silva1; Renato Abreu Lima1; Maria Isabel Rossendy 
Menacho2; Adriana Ema Nogueira2 
 
1-Universidade Federal de Rondônia;  
2-Faculdade São Lucas 
 
INTRODUÇÃO: O cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum) é uma espécie da família 

Sterculiaceae. É cultivado frequentemente em pequenas propriedades ocupando 

mão-de-obra familiar, consorciado com outras culturas. A conquista de novos 

mercados deverá ser a principal preocupação para a evolução da cultura em bases 

seguras, exigindo competência, apresentação de produto confiável, higiênico e a 

garantia de oferta, aspectos importantes a serem considerados no processo de 

comercialização, bem como ser uma fruteira nativa da Região Amazônica. 

Considerando a importância econômica da produção de cupuaçu, esse trabalho visa 

analisar o desenvolvimento e crescimento de mudas de cupuaçu em diferentes 

misturas de substratos. METODOLOGIA: A semeadura inicial foi realizada em março 

de 2008, sendo realizadas avaliações após 30 e 60 dias. Utilizou-se quatro 

tratamentos e três repetições. Os tratamentos utilizados  foram: terra preta (TP); 

compostagem com palha do café (PC) e esterco de galinha (EG); substrato orgânico 

comercial (SOC) e esterco de Curral Curtido (ECC) desses tratamentos forma 

realizadas as seguintes misturas: S1 – 100% (SOC); S2 – 50% (TP) + 50% (SOC); S3 - 50% 

(TP) + 25% (COMPOSTAGEM) + 25% (ECC); S4 – 50% (SOC) + 25% (COMPOSTAGEM) + 

25% (ECC). As mudas de cupuaçu forma avaliadas nos períodos de tempo acima 

citados quanto ao crescimento e desenvolvimento (fitomassa) e fisiologia (relação 

raiz/parte aérea, taxa de crescimento absoluto e teor de água da parte aérea). 

RESULTADOS: O crescimento e desenvolvimento destas mudas foram influenciados 

de acordo com as misturas dos substratos aos 30 e 60 dias após a semeadura. De 

acordo com os dados obtidos, recomenda-se o substrato orgânico comercial 

(Plantmax®) na produção de mudas de cupuaçu, uma vez que o fator que influenciou 

significativamente o desenvolvimento das mudas e está vinculado à ausência ou 

presença de matéria orgânica, ou seja, quanto mais matéria orgânica mais nutriente 

fica disponível à planta. Neste substrato a presença de matéria orgânica influenciou o 

crescimento e desenvolvimento do cupuaçuzeiro. 

 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: CNPq. Faculdade São Lucas. 
PALAVRAS-CHAVE: Cupuaçu. Rondônia. Produção de mudas. 
E-MAIL: n-bio.unir@hotmail.com  
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EFEITO INSETICIDA DO EXTRATO ACETÔNICO DAS RAÍZES DE Piper alatabaccum 
TREL & YUNCKER SOBRE Hypothenemus hampei FERRARI EM APLICAÇÃO TÓPICA. 
 
Renato Abreu Lima1,2; Andrina Guimarães Silva1,2; Maurício Reginaldo Alves dos 
Santo2; Cesár Augusto Domingues Teixeira2; Valdir Alves Facundo1 
 
1-Fundação Universidade Federal de Rondônia 
2-Embrapa Rondônia 
 
INTRODUÇÃO: O café é uma importante fonte de renda para economia brasileira, 

tornando o Brasil o segundo maior produto de café. Em Rondônia, a cultura de café 

representa uma das principais fontes de renda de inúmeras famílias da zona rural. A 

broca-do-café (Hypothenemus hampei Ferrari) é uma praga das regiões produtoras 

de café, atacando frutos em qualquer estádio de maturação, podendo ocasionar 

perda total na produção. A espécie Piper alatabaccum, conhecida popularmente 

como João brandinho, sendo encontrada na Amazônia, região Norte do Brasil. Suas 

raízes são usadas na medicina popular como anestésico bucal local. Com isso, este 

trabalho teve como objetivo avaliar o efeito inseticida do extrato acetônico das raízes 

de P. alatabaccum sobre H. hampei em aplicação tópica. METODOLOGIA: Para isto, 

as raízes foram submetidas à estufa para secagem e posterior trituração até a 

obtenção de um pó fino. Após a extração por maceração durante sete dias, o extrato 

passou por filtração e foi concentrado até a obtenção de xarope. No Laboratório de 

Entomologia da Embrapa Rondônia, os insetos foram borrifados com 0,25 mL das 

soluções de 100,0; 50,0; 25,0; 5,0 e 0,5 mg mL-1, utilizando-se água destilada como 

controle. Os insetos foram colocados em placas de Petri de 9,0 cm de diâmetro, 

cobertas com papel filtro. Utilizou-se dez insetos por placa, em delineamento 

inteiramente casualizado com quatro repetições. Avaliou-se a mortalidade dos 

insetos em 48 horas em contato com o extrato. Os dados foram submetidos à análise 

de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

RESULTADOS: Observou-se 95% de mortalidade dos insetos utilizando a 

concentração de 100,0 mg mL-1, notando-se um efeito significativo do extrato, em 

todas as diluições testadas, em comparação com o controle que obteve 15% de 

mortalidade. Pelo exposto, evidencia-se que o extrato de raízes de P. alatabaccum 

pode vir a ser usado como alternativa ao controle biológico de H. hampei. 

 

INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: CNPq. Embrapa Rondônia. Faculdade São Lucas. 
PALAVRAS-CHAVE: Inseticida natural. Coffea. Pragas. 
E-MAIL: renatoabreu07@hotmail.com 
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ATIVIDADE INSETICIDA DO EXTRATO ACETÔNICO DAS RAÍZES DE Piper alatabaccum 
TREL & YUNCKER SOBRE Hypothenemus hampei FERRARI EM SUPERFÍCIE 
CONTAMINADA 
 
Renato Abreu Lima1,2; Andrina Guimarães Silva1,2; Maurício Reginaldo Alves dos 
Santo2; Cesár Augusto Domingues Teixeira2; Valdir Alves Facundo1 
 
1-Fundação Universidade Federal de Rondônia 
2-Embrapa Rondônia 
 
INTRODUÇÃO: A cafeicultura é responsável por grande movimentação de recursos 

financeiros no Brasil. Atualmente, o estado de Rondônia é o maior produtor de café 

da Região Norte, respondendo por cerca de 80% da produção. A broca-do-café 

(Hypothenemus hampei Ferrari) é uma praga das regiões produtoras de café, 

atacando frutos em qualquer estádio de maturação, podendo ocasionar perda total 

na produção. A espécie Piper alatabaccum, conhecida popularmente como João 

brandinho, é encontrada na Amazônia, Brasil. Suas raízes são usadas na medicina 

popular como anestésico bucal local. Com isso, o presente trabalho teve como 

objetivo avaliar o efeito do extrato acetônico das raízes de P. alatabaccum sobre H. 

hampei em superfície contaminada. METODOLOGIA: Para isto, as raízes foram 

submetidas à estufa para secagem e posterior trituração até a obtenção de um pó 

fino. Após a extração por maceração durante sete dias, o extrato passou por filtração 

e foi concentrado até a obtenção de xarope. No Laboratório de Entomologia da 

Embrapa Rondônia, os insetos foram submetidos as diluições de 100,0; 50,0; 25,0; 

5,0 e 0,5 mg mL-1, em placas de Petri de 9,0 cm de diâmetro, contendo papel de filtro. 

Utilizou-se água destilada como controle. Após a evaporação da acetona, foram 

colocados dez insetos por placa, em quatro repetições, em delineamento 

inteiramente casualizado, avaliando-se a mortalidade dos insetos durante as 48 horas 

seguintes. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. RESULTADOS: O extrato foi eficiente na 

mortalidade de insetos adultos de H. hampei, evidenciando que a diluição de 100,0 

mg mL-1 atingiu 100% de mortalidade nas primeiras horas de avaliação. Os resultados 

demonstram a ação do extrato das raízes de P. alatabaccum contra H. hampei, 

sugerindo o potencial em condições de campo. 

 

INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: CNPq. Embrapa Rondônia. Faculdade São Lucas. 
PALAVRAS-CHAVE: Coffea canephora. Piperaceae. Broca-do-café. 
E-MAIL: renatoabreu07@hotmail.com 
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CRIPTÓGAMOS DE VARIADOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS CARACTERÍSTICOS DA 
REGIÃO AMAZÔNICA, PORTO VELHO, RONDÔNIA. ALGAS: STREPTOPHYTA & 
CHLOROPHYTA 

Ivan Brito Feitosa1; Flávio Igor de Souza Matos1; Ana Cristina Ramos de Souza2. 
 

1-Graduando de Ciências Biológicas, Faculdade São Lucas, Porto Velho - RO, 
van.pvh.bio@gmail.com 

2- Msc. Curadora do Herbário da Faculdade São Lucas, Rua Alexandre Guimarães, 
1927 - Areal | Cep: 76.804-373 | Porto Velho-RO| Fones: (69) 3211-8001       

Dentre os diversos grupos de algas presentes nos ecossistemas aquáticos da região 

Amazônica, as Streptophyta e Chlorophyta se destacam tanto por serem os grupos 

com muitos representantes em número de gêneros e espécies quanto por 

apresentarem grande amplitude ecológica. O presente trabalho é uma contribuição 

para o conhecimento taxonômico das espécies de Streptophyta e Chlorophyta, 

ocorrentes em variados ecossistemas aquáticos de coloração característica da região 

Amazônica, em Porto Velho, Ro. As coletas foram realizadas nos meses de Setembro 

de 2009, abril e Setembro de 2010, em 3 estações sendo determinada uma estação 

por ambiente, a saber: rio Madeira (água branca), rio Aponiã (água clara) e rio Preto 

(água preta). As amostras foram coletadas através de arrastos com rede de plâncton 

malha 25µm e preservadas em solução de transeau. Lâminas foram confeccionadas e 

observadas em microscópio. Os táxons foram identificados com literatura específica. 

Foram identificados 25 espécies distribuídas em 3 classes, 4 ordens, 6 famílias, entre 

estes 5 táxons infragenéricos. Chlorophyta (6) táxons: Gloeocystis vesiculosa, 

Neocholoris sp, Desmodesmus intermedius, Kirchneriella microscopica, 

Dyctyosphaerium pulchellum, Oedogonium sp. A divisão Streptophyta (19) táxons: 

Closterium juncidum, Closterium closterioides, Staurastrum margaritaceum, 

Staurastrum tetracerum var. tetracerum, Staurastrum leptocladum var. insigne, 

Pleurotaenium ovotum, Micrasterias integra, Micrasterias radiosa, Micrasterias 

borgei, Micrasterias sp, Desmidium coarctatum, Haplotaenium minutum, Groenbladia 

undulata var. undulata, Penium margaritaceum var. margaritaceum, Hyalotheca 

mucasa var. mucosa, Cosmarium obsoletum, Cosmarium ralfsii, Cosmarium spp 1, 

Cosmarium spp 2. Entre os ambientes 4 táxons foram comuns. O rio Preto 

apresentou menor ocorrência de Algas (8). Este estudo foi pioneiro na identificação 

paralela das Streptophyta e Chlorophyta em águas branca, preta e clara, do estado de 

Rondônia. 

Palavras-chave: Ambiente lótico, algas planctônicas, Amazônia brasileira. 
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LEVANTAMENTO DE ESPÉCIES ARBÓREAS E FRUTÍFERAS NA CHACARÁ ESPERANÇA 
EM PORTO VELHO, RO. 

Flávio Igor de Souza Matos1; Glenda Maria Bastos Félix1; Carla Ribeiro Figueiredo 
Zanin1; Ana Cristina Ramos de Souza2 

1-Graduando de Ciências Biológicas, Faculdade São Lucas, Porto Velho - RO, 
flavioigor_matos@hotmail.com. 

2- Msc. Curadora do Herbário da Faculdade São Lucas, Rua Alexandre Guimarães, 
1927 - Areal | Cep: 76.804-373 | Porto Velho-RO| Fones: (69) 3211-8001 

A cidade de Porto Velho, com a construção das Usinas Hidrelétricas está recebendo 

um grande contingente de pessoas. Para comportar essa população, bairros nas 

proximidades da zona rural, estão cada vez mais habitados e o desmatamento é 

freqüente devido a essa expansão, visto que loteamentos e a construção de 

residências estão avançando de forma acelerada. O presente trabalho teve como 

objetivo obter conhecimento da flora arbórea e frutífera da chácara Esperança, 

localizado no Bairro Nova Esperança, aproximadamente 9 km do centro de Porto 

Velho. A metodologia utilizada foi através de busca ativa, onde todas as espécies 

arbóreas e frutíferas com mais de 1 metro de altura foram inventariadas, 

identificadas e fotografadas em campo. A identificação foi através de referência 

bibliográfica. Obteve-se como resultado um total de 159 exemplares, onde 14 tipos 

são predominantes na área. Destes o cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum 

(Willdenow ex Sprengel) Schumann), foi o mais representativo com 96 exemplares, 

seguido da mangueira (Mangifera indica L.) e do limoeiro (Citrus limonum L) com 13 e 

11 exemplares respectivamente; com um número de sete (7) exemplares tivemos o 

abacaxizeiro (Ananas comosus (L.) Merr.) e o cajueiro (Anacardium occidentale L.). 

Em uma menor representatividade foi encontrado: cinco exemplares de Jamelão/ 

Azeitona roxa (Syzygium jambolanum (Lam.)DC.), quatro espécimes de Babaçu 

(Orbignya speciosa( Mart.) Barb.Rodr.) e pupunha (Bactris gasipaes Kunth), e três 

exemplares de jucá (Caesalpinia ferrea Mart. Ex Tul.), goiaba( Psidium guajava L.),jaca 

(Artocarpus heterophyllus Lam.) e palmeira-imperial (Roystonea regias 

(Kunth.)O.F.Cook). Com apenas uma espécime tivemos o jambeiro (Syzygium 

malaccense (L) Merr.& L.M.Perry), o coco (Cocos nucifera L.) e o biribá (Rollinia 

mucosa Jacq. Baill.). Pode-se concluir nessa analise que a espécie predominante é o 

cupuaçu possivelmente por ser uma planta nativa de fácil propagação e ser uma 

espécie endêmica na região. 

Palavras-chave: Flora Arbórea, frutíferas, inventário. 
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ATIVIDADE LARVICIDA DO EXTRATO ETANÓLICO DE FRUTOS DE Solanum crinitum 
Lam sobre Aedes aegypti L. 
Laiza Sabrina dos Santos Pires1; Renato Abreu Lima2; Maria Zulene de Freitas1; 
Anselmo Enrique Ferrer Hernández1 

 

1-Faculdade São Lucas, RO, Brasil.  
2-Fundação Universidade Federal de Rondônia 
 
INTRODUÇÃO: Os mosquitos estão presentes em ambientes antrópicos e 

representam um fator de incômodo as pessoas, visto que os Aedes aegypti é 

considerado o principal vetor do vírus da dengue, sendo um grande alvo de vigilância 

e de controle em todo Brasil. As ações para controle têm sido por uso de inseticidas 

químicos. Estes possuem ação rápida e eficaz no combate, porém são altamente 

tóxicos para a saúde e meio ambiente. Solanum crinitum é uma espécie pioneira na 

invasão de clareiras na floresta, pastos e áreas agrícolas abandonadas na Amazônia, 

apresentando diversos usos na medicinal tradicional, no combate a dor de dente e no 

tratamento de ferimentos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade 

larvicida do extrato etanólico dos frutos de S. crinitum em diferentes concentrações 

para imaturos de A. aegypti. METODOLOGIA: O material vegetal para obtenção do 

extrato foi coletado em novembro 2009, no município de Porto Velho-RO. A extração 

do extrato etanólico da espécie foi realizada no Laboratório de Fitoquímica da 

Faculdade São Lucas, na qual o material vegetal foi levado à estufa para secagem e 

posterior trituração até a obtenção de um pó fino. Após a extração por maceração, o 

extrato passou por filtração e concentração até a obtenção de xarope. 

Primeiramente foi preparada uma solução estoque de 1 mL do extrato sendo diluído 

em 100 mL em água destilada. A solução foi homogeneizada em agitador eletrônico e 

utilizadas as seguintes concentrações: 5 µL/mL; 2,5 µL/mL; 0,10 µL/mL; 0,5 µL/mL e 

0,1 µL/mL. Para cada teste biológico, utilizou-se 100 exemplares de imaturos de A. 

aegypti, todos nos 3 e 4º estágios. Adicionou as larvas em copos e foram 

identificadas com as letras (C) de grupo controle e (E) de grupo expostos referente ao 

extrato testado e sua concentração. Avaliou-se a mortalidade durante 12 e 24 horas 

de experimento e análise estatística foi a ANOVA com BIOESTATAT 5.0. RESULTADOS: 

Como resultado, notou-se que todas as concentrações testadas foram eficientes na 

mortalidade de imaturos das larvas, observando que em 12 horas de experimento a 

taxa de mortalidade atingiu 50%, passando para 100% em 24 horas. No controle, não 

observou mortalidade das larvas. Os resultados deste estudo, mostram a eficácia do 

extrato de S. crinitum contra o vetor da dengue, almejando que produtos naturais 

provenientes de plantas podem ser alternativas viáveis de controle e prevenção, 

principalmente pela baixa toxicidade ao meio ambiente e a saúde humana. 

 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: CNPq. Faculdade São Lucas 
PALAVRAS-CHAVE: Controle. Larvicida natural. Rondônia. 
E-MAIL: laiza_sabrina@hotmail.com  
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ATIVIDADE FUNGICIDA DO EXTRATO ETANÓLICO DOS FRUTOS DE Solanum 
monachophyllum DUNAL SOBRE Fusarium oxysporum in vitro. 
Laiza Sabrina dos Santos Pires1; Renato Abreu Lima2,3; Maurício Reginaldo Alves dos 
Santos3; Anselmo Enrique Ferrer Hernández1 
 

1-Faculdade São Lucas;  
2-Universidade Federal de Rondônia 
3-Embrapa Rondônia 
 
INTRODUÇÃO: A necessidade de métodos mais seguros de controle de pragas e 

doenças na agricultura tem estimulado a busca de novos inseticidas de origem 

botânica. Há muitos anos tem sido estudada a biossíntese e a regulação de 

compostos químicos vegetais, associadas com as defesas que as plantas possuem, 

que lhes conferem grau variável de resistência aos patógenos. Solanum 

monachophyllum pertencente à família Solanaceae, é encontrada no Norte da Bacia 

Amazônica e Peru. No uso popular, esta espécie possui propriedades medicinais, 

sendo conhecidas por combater as doenças do fígado. O suco das suas folhas, que 

possui propriedades diuréticas, desabstruentes, tônicas, febrífugas e colagogas 

(provoca a secreção bilar), é empregado contra icterícia, inflamação do baço, catarro 

da bexiga e clerose (anemia). Fusarium oxysporum é uma espécie de fungo de ampla 

distribuição, que causa a doença conhecida como fusariose no feijão, podendo 

também afetar a soja. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade fungicida do 

extrato etanólico dos frutos de S. monachophyllum sobre o crescimento de F. 

oxysporum. METODOLOGIA: Discos de 5 mm de diâmetro de isolados fúngicos foram 

colocados no centro de placas de Petri de 90 mm de diâmetro, contendo meio batata 

dextrose ágar. Nas extremidades das placas, foram colocados quatro discos de papel-

filtro contendo 30 µL de extrato vegetal. Como controle, utilizou-se água destilada e 

controle químico o tiofanato metílico. Foi utilizado o delineamento inteiramente 

casualizado, com quatro repetições. A cada 24 horas, durante quatro dias, o 

crescimento fúngico foi avaliado, medindo-se o diâmetro das colônias. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey, ao nível de 5% de significância.RESULTADOS: Após 96 horas, colônias de F. 

oxysporum apresentaram diâmetro médio de 18,08 mm utilizando o extrato dos 

frutos de S. monachophyllum, enquanto que no controle usando água destilada, o 

diâmetro médio foi de 37,32 mm e para o controle químico o diâmetro foi de 30,12 

mm. Os resultados demonstraram que o extrato etanólico utilizado possui efeito 

inibitório sobre o crescimento in vitro de F. oxysporum, podendo este ser usado para 

combater patógenos, uma vez que esta espécie apresenta predominância de 

alcalóides, capaz de provocar a inibição e mortalidade deste microrganismo. 

 

INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: CAPES. Embrapa Rondônia. Faculdade São Lucas 
PALAVRAS-CHAVE: Alcalóides. Solanaceae. Fungicida botânico.  
E-MAIL: laiza_sabrina@hotmail.com 
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DIATOMÁCEAS (BACILLARIOPHYTA, ENGLER & GILG) NO RIO CANDEIAS, MUNICIPIO 
CANDEIAS DO JAMARI, RONDÔNIA. 

Ivan Brito FEITOSA¹; Ana Cristina Ramos de SOUZA³; Pâmela Melo SANTANA¹; 
 
1-Acadêmicos da Faculdade São Lucas 
2-Curadora do Herbário “Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro!” – HFSL Faculdade São 
Lucas. 
 
Resumo: As diatomáceas apresentam grande abundância e riqueza de espécies, 

sendo um dos grupos mais importantes para a determinação da qualidade de águas 

continentais, e em medicina legal no diagnóstico de afogamentos, e na reconstituição 

de paleoambientes, entre outros usos. No entanto o levantamento da diversidade 

deste grupo é escasso na região amazônica. No estado de Rondônia, poucos 

trabalhos foram realizados para identificação, descrição e dinâmica ecológica deste 

grupo algal. Este estudo objetivou identificar as espécies de diatomáceas no rio 

Candeias, no município Candeias do Jamari – RO. Foram realizadas duas coletas no 

mês de abril de 2010, em duas estações de coletas sobre as coordenadas: (E1: S 08° 

47’ 56.1 e W063° 42’43.5) e (E2: S 08° 47’ 56.2 e W063° 42’48.3). As amostras foram 

adquiridas através de arrastos horizontais com rede de p

fixadas em solução de transeau. No laboratório confeccionou-se lâminas 

permanentes para eliminação de matéria orgânica. Como resultados foram 

identificados 14 táxons, distribuídos em 10 famílias com suas respectivas espécies 

como se segue: Gomphonemataceae: Gomphonema gracille; Diploneidaceae: 

Diploneis ovalis var. contracta J. Holmboe; Bacillariaceae: Nitzschia sp Hassal; 

Cymbellaceae: Encyonema sp Kützing ; Eunotiaceae: Eunotia robusta Ralfs, Actinella 

mirabilis Eunlenstein ex Grunow; Fragilariaceae: Fragilaria sp Lyngbye, Synedra sp 

Ehrenberg; Naviculaceae: Navicula sp Bory de Saint-Vincent; Pinnulariaceae: 

Pinnularia gibba Ehrenberg; Surirellaceae: Surirella biseriata Brébisson, Surirella 

robusta Ehrenberg, Stenopterobia sp Brébisson; Stauroneidaceae: Stauroneis 

phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenberg. As famílias Eunotiaceae, Fragilariaceae e 

Surirellaceae foram as mais representativas com 2, 2 e 3 espécies respectivamente. 

Este estudo contribui para o conhecimento florístico, através da variedade das 

famílias nota-se a diversidade de diatomáceas ocorrentes no estado. 

Palavras-chave: Bacillariophyta, rio Candeias, Rondônia. 
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LEVANTAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA 
SERRA-RO. 
Solange Medrado Macedo¹; Tatiany Amaral Rodrigues Lopes¹; Ana Cristina Ramos 
de Souza² 
 
1-Acadêmicos da Faculdade São Lucas 
2-Curadora do Herbário “Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro!” – HFSL Faculdade São 
Lucas. 
 
RESUMO: 

 

Entende-se por arborização urbana toda cobertura vegetal de porte arbóreo 

existentes nas cidades. É inegável que a presença da arborização viária é de extrema 

importância, em função dos benefícios que esta proporciona ao meio urbano. A 

relação entre árvores e a população tem sido marcada pelos conflitos provocados por 

falhas passadas no Nplanejamento de plantio na urbanização. O presente trabalho 

teve como objetivo principal diagnosticar os táxons encontrados na arborização do 

Município de Mirante da Serra – RO e como objetivos específicos identificar as 

plantas à nível de espécie e relacionar a freqüência das mesmas. O levantamento foi 

realizado em junho de 2009 em áreas pré-determinadas: três avenidas (Getulio 

Vargas, Rio Branco e Brasília), e duas e praças (Antonio Vieira Sobrinho e Prefeitura). 

Em campo foram coletados dados quanto à freqüência das árvores, nome popular e 

condições da copa. Toda pesquisa foi embasada com registro fotográfico e 

bibliografia especializada. Como resultados foram observados um total de 360 

espécimes. A espécie Senna angustifólia (DC. ex Collad). H.S.Irwin e Barneby 

(Caesalpinaceae) apresentou a maior freqüência com um demonstrativo de 61 

espécimes; seguida das espécies Licania tomentosa L. (Chrysobalanaceae) e Fícus 

benjamina L.( Moraceae) ambas com 30 espécimes, para praças e ruas.As demais 

espécies apresentaram um número insignificante. Em relação ao levantamento das 

praças a espécie Cupressus macrocarpa Hartw.( Cupressaceae), conhecida como 

pinheiro “Cipreste” teve presença marcante principalmente por ser utilizada como 

ornamental,nesse sentido outra espécie bem representada foi a Ixora coccínea 

L.(Rubiaceae) que além ter um número bem significativo nas praças é utilizada 

também nos canteiros das avenidas. Com os resultados da pesquisa, constatou-se a 

necessidade de uma reavaliação do planejamento da arborização urbana da cidade, 

bem como maior empenho com o paisagismo das praças.  

 

Palavras-chave: Arborização, Urbana, Mirante da Serra. 
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LEVANTAMENTO DAS MONOCOTILEDÔNEAS INCORPORADAS AO ACERVO DO 
HERBÁRIO DR.ARY TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO – HFSL – PORTO VELHO–RO. 
 
Leonardo Almeida da SILVA¹; Fábio Renato de Oliveira MARQUES¹; Matthaus Joseph 
Bassani GOEBEL¹; Ana Cristina Ramos de SOUZA². 
 

1-Acadêmicos do Curso de Biologia da Faculdade São Lucas/Porto Velho-RO. 
2-Curadora do Herbário “Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro!” – HFSL Faculdade São 
Lucas. 

 

RESUMO: 
 
As Monocotiledôneas constituem um grupo de aproximadamente 52 000 espécies, 

representando 22% de todas as angiospermas. Metade destas pertence a duas 

grandes famílias: Orchidaceae (34%) e Poaceae (17%). Em relação a estes percentuais 

várias pesquisas realizadas na região amazônica confirmam uma grande 

representatividade para ambas. O presente trabalho faz parte do projeto de 

levantamentos das principais famílias da região amazônica catalogadas no herbário 

Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro HFSL, localizado na Faculdade São Lucas, Porto 

Velho, RO. Referindo-se as monocotiledôneas o trabalho teve como objetivo 

quantificar as famílias e os gêneros, bem como habito e local de coleta. As 

informações utilizadas para obtenção dos dados foram retiradas dos livros de 

registros. Os resultados demonstraram que 65% das monocotiledôneas incorporadas 

no herbário foram coletadas em Rondônia, 19% no Amazonas, 9% em Roraima e 7% 

para as demais localidades. Em relação ao estado mais representativo as coletas 

foram realizadas em 14 municípios dos quais 45% foram coletados em Porto Velho, 

19% em Ji- Paraná, 9% em Candeias, 5% em Jacy- Paraná e 22% para as demais 

localidades. O herbário atualmente possui 5.742 espécimes registrados, sendo 

identificado como monocotiledôneas 266 espécimes, distribuídos em 21 famílias. Em 

relação às famílias catalogadas, constatou-se uma representatividade de 27% para a 

Poaceae, 24% para a Cyperaceae, 7% Maranthaceae, 6% Zingiberaceae, 5% para as 

famílias Xyridadecea e Costaceae, 4% Heliconiaceae, restando 22% para as demais 

famílias com menor representatividade. Para as duas famílias mais freqüente foi 

constatado o registro dos gêneros Panicum e Cyperus, respectivamente. Os 

resultados confirmam o grande percentual para a família Poaceae entre as 

monocotiledôneas. Nesse trabalho foi constatado que embora na Floresta Amazônica 

encontre-se um número expressivo de espécies de orquídeas, curiosamente o 

levantamento indica que a representatividade da família Orchidaceae foi de apenas 

três espécimes catalogados no acervo do herbário. 

 
Palavras chaves: Monocotiledônea, Herbário, Rondônia 
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ANÁLISE QUANTITATIVA DO CAMPUS DA FACULDADE SÃO LUCAS, LOCALIZADA NO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO 
Leonardo Almeida da Silva¹;Fábio Renato de Oliveira Marques¹;Ana Cristina Ramos 
de Souza². 
 

1-Acadêmicos do Curso de Biologia da Faculdade São Lucas/Porto Velho-RO. 
2-Curadora do Herbário “Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro!” – HFSL Faculdade São 
Lucas. 
 
O estudo do equilíbrio corporal e da postura corporal proporciona aspectos que 

estão englobados no sistema chamado de controle postural. Dentro deste sistema 

existem dois parâmetros a serem considerados, um envolvendo a orientação 

postural, ou seja, a manutenção da posição dos segmentos corporais em relação aos 

próprios segmentos e ao meio ambiente, e o outro, o equilíbrio postural, 

representado por relações entre as forças que agem sobre o corpo na busca de um 

equilíbrio corporal durante as ações motoras. A distribuição de carga no pé reflete na 

postura e no equilíbrio postural. Os desequilíbrios do corpo no espaço podem ser 

analisados através da posição do centro de pressão, medido através da 

baropodometria. Métodos: Participaram 13 voluntárias, idade entre 20 a 26 anos, 

IMC de 22,65±3,65 kg/m2, consideradas saudáveis, o estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa.  Realizaram avaliação das oscilações corporais pela 

estabilometria e descarga de peso e área plantar pela baropodometria, avaliação 

postural computadorizada pelo SAPO- Software de Avaliação Postural e avaliação do 

RPG (Reeducação Postural Global).  Após avaliação do RPG as voluntárias foram 

divididas em dois grupos: grupo I cadeia mestra posterior com 5 e S cadeia mestra 

anterior com 8 voluntários.  Resultados e Discussão: A estabilometria com os olhos 

abertos e fechados não apresentou diferenças significativas com relação à velocidade 

média de oscilação, deslocamento latero-lateral e ântero-posterior, rolamento 

espacial e elipse de superfície nos grupos I e S. A baropodometria do antepé e 

retropé esquerdo de ambos os grupos não apresentou diferença significativa.  O 

retropé direito apresentou diferença estatística significante, p<0,05 no percentual de 

descarga de peso e na distribuição de carga entre retropé e antepé com maior 

percentual no retropé entre os grupos I e S. Na avaliação postural computadorizada, 

não apresentou alterações significativas na descrição dos ângulos no plano posterior, 

lateral direito e esquerdo nos grupos I e S. Conclusões: Os resultados mostraram que 

não apresentou alterações no equilíbrio e postura entre os grupos. 

 

leo_kalama@hotmail.com 
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LEVANTAMENTO DA FAMÍLIA MELASTOMATACEAE INCORPORADAS AO ACERVO 
DO HERBÁRIO DR. ARY TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO – HFSL – PORTO VELHO-RO 
 
Leonardo Almeida da Silva¹; Fábio Renato de Oliveira Marques¹; Matthaus Joseph 
Bassani Goebel¹; Ana Cristina Ramos de Souza². 
 
1-Acadêmicos do Curso de Biologia da Faculdade São Lucas/Porto Velho-RO. 
2-Curadora do Herbário “Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro!” – HFSL Faculdade São 
Lucas. 
 

A família Melastomataceae possui distribuição predominantemente pantropical 

incluindo cerca de 200 gêneros e 5000 espécies. Na flora brasileira constitui a sexta 

maior família de Angiospermas com 70 gêneros e mais de 1000 espécies, que se 

distribuem desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, estando presente em 

praticamente todas as formações vegetacionais. O presente trabalho faz parte do 

projeto de levantamentos das principais famílias da região amazônica catalogadas no 

herbário Dr.Ary Tupinambá Penna Pinheiro HFSL, tendo como objetivo quantificar os 

gêneros e espécies da referida família, bem como habito e local de coleta As 

informações utilizadas para obtenção dos dados foram retiradas dos livros de 

registros. Com os resultados obtidos constatou-se que 69% das Melastomataceae 

foram coletadas em Rondônia, 23% no Amazonas e 8% para as demais localidades. O 

município de Porto Velho destacou-se com 87%das Melastomataceae coletadas no 

estado de Rondônia. Atualmente o herbário possui 5.692 espécimes registrados, 

sendo identificados para família Melastomataceae 435 espécimes incorporados ao 

acervo. Com base no total relacionado para família foi constatado uma grande 

variedade de gêneros totalizando 17 gêneros identificados onde 43% pertencem ao 

gênero Miconia, 17% Clidemia. 6% Tococa 5% Bellucia, 29% para os demais gêneros 

e13% do material incorporado não esta identificado em nível de gênero. Em relação 

ao gênero Miconia o mais representativo, constatou-se que 50% do material do 

acervo encontra-se identificados apenas em nível de gênero, sendo as espécies mais 

abundantes Miconia prasina D.C e Miconia dispar Benth. Para o gênero Clidemia o 

segundo relacionado, verificou se que 43% encontram-se a nível genérico e as 

espécies Clidemia rubra Mart, Clidemia capitellata D.Don. e Clidemia novemnervea 

Triana. Foram as mais representativas. Em relação ao hábito das Melastomatáceas, 

57% são arbustivos seguido de 23% com arbóreo, 14 % subarbustivo e 6% são lianas. 

 

Palavras chave: Melastomataceae, Herbário, Rondônia 
biomarkes@hotmail.com 
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LEVANTAMENTO DA FAMÍLIA RUBIACEAE INCORPORADAS AO ACERVO DO 
HERBÁRIO DR. ARY TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO – HFSL – PORTO VELHO – RO 
 
Leonardo Almeida da Silva¹; Fábio Renato de Oliveira Marques¹; Matthaus Joseph 
Bassani Goebel³; Ana Cristina Ramos de Souza². 
 
1-Acadêmicos do Curso de Biologia da Faculdade São Lucas/Porto Velho-RO. 
2-Curadora do Herbário “Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro!” – HFSL Faculdade São 
Lucas. 
 
A família Rubiaceae está representada no Brasil por 18 tribos, 101 gêneros e 1010 

espécies distribuídas para diversas formações vegetacionais. Com o intuito de se ter 

conhecimento da diversidade em relação a esta família para a região priorizou-se o 

levantamento da mesma num projeto já existente no herbário HFSL, intitulado 

levantamentos das principais famílias da região amazônica catalogadas no herbário 

Dr.Ary Tupinambá Penna Pinheiro HFSL. Teve como objetivo quantificar os gêneros e 

espécies da referida família, evidenciando o habito e o local de coleta. O 

levantamento foi realizado através de análise dos livros de registros e o sistema 

Brahms. Atualmente o herbário possui 5.742 espécimes registrados, sendo 

identificados para família Rubiaceae 245 espécimes incorporados, destes 24% esta 

identificada á nível de espécie, 27% á nível de gênero e 49% esta identificada apenas 

por família. Foi constatada uma grande variedade de gêneros, totalizando 30 

gêneros, sendo os mais representativos: Palicourea (24%), Psychotria (23%) e 

Faramea (8%). Em relação ao gênero Palicourea, 15 espécimes encontra-se 

identificado apenas por gênero, e oito estão identificados a nível de espécie. As 

espécies mais abundantes são: Palicourea marceravi Aubl, e Palicourea longistipulata 

(Mull.Arg.) Standl. Para o gênero Psychotria a espécie mais representativa foi a 

Psychotriacincta Standl. Com os resultados constatou-se que 49% da Rubiaceae 

foram coletadas em Rondônia, 20% no Amazonas, 13% em Mato Grosso, 7% em 

Roraima e 3% para as demais localidades. Do total de material coletado no estado de 

Rondônia a maior representatividade com 71% dos coletados foi para o município de 

Porto velho, seguido de 10% para Costa Marques e Monte Negro, 5% para Guajará-

Mirim e 4% Ariquemes. Dos demais estados relacionados no levantamento de 

Rubiaceae, a maior representação foi para o estado do Amazonas, onde 71% das 

coletas de Rubiaceae foram de Manaus e 29% de Presidente Figueiredo. 

 

Palavras chaves: Rubiaceae, Herbário, Rondônia 
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ALGAS PLACTÔNICAS DO IGARAPÉ BATE ESTACAS, PORTO VELHO, RONDÔNIA 
 

Ivan Brito Feitosa² ivan.pvh.bio@gmail.com; Glenda Maria Bastos Félix³; Ana 
Cristina Ramos de Souza³  
 

As algas podem ocorrer em diversos ambientes do planeta, e possuem variados 

hábitos de vida dentre as quais se pode destacar as comunidades perifíticas e 

planctônicas. o objetivo deste trabalho foi identificar a comunidade de algas 

planctônicas no igarapé bate estacas, localizado no município de porto velho, 

rondônia.   As coletas ocorrem nos meses de setembro, outubro e novembro de 2010 

em duas estações georeferênciadas, e1: 8º47’32.89”s 63º55’15.41”o; e e2:  

8º48’20.03 65º55’48.74”o . Foram coletadas 80l de água, logo em seguida filtradas 

sobre a rede de plâncton de abertura de malha de 25µm. as amostras foram fixadas 

em solução de transeau. A identificação das espécies foi realizada no microscópio 

óptico, com literatura especializada para cada grupo algal.   Como resultado foram 

identificadas 29 espécies distribuídas em 5 divisões, 6 classes, 8 ordens e 11 famílias. 

a divisão  chlorophyta apresentou 10 espécies, constando como o grupo de maior 

riqueza. as espécies de Chlorophyta: Treubaria triapendiculata; Scenedesmus 

acuminatus; Scenedesmus arcuatus; Ankistrodesmus sp; Pediastrum tetras; 

Dictyosphaerium sp; Desmodesmus sp; Acathosphaera sp; Pediastrum duplex; 

Pediastrum simplex.A divisão Streptophyta com 8 espécies: Micrasterias borgei var. 

multidentata; Micrasterias mahabuleshwarensis var. mahabuleshwarensis; 

Staurastrum sp; Staurastrum margaritaceum var. margaritaceum; Closterium sp; 

Closteriopsis ongíssima  var. tropica; Closterium rostratum; Staurastrum glodiosum. 

Também foram identificadas 7 espécies de algas flageladas, Euglenophytas: 

Lepocinclis ovata; Lepocinclis salina var. salina; Trachelomonas sydneyensis; Phacus 

triqueter; Phacus longicauda; Strombomonas scabra; Euglena sp. as divisões com 

menor ocorrência foram  Bacillariophyta e Cianophytas com 2 espécies 

respectivamente: Surirella sp; Pinnularia cardinalis, Oscillatoria princips, Microcystis 

sp. O presente estudo ampliou o conhecimento das algas planctônicas ocorrentes no 

estado de Rondônia. 
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AVALIAÇÃO DIURNA DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA NO LAGO AMAZÔNICO, 
MANAUS – BRASIL. 
 
Ivan Brito Feitosa² ivan.pvh.bio@gmail.com; Glenda Maria Bastos Félix³; Domitila 
Pascoaloto³  

 

Em qualquer ambiente aquático, as variações na biomassa e na diversidade das algas 

geralmente são uma resposta às mudanças nas características físico-químicas e 

biológicas da água. O objetivo deste trabalho foi identificar a comunidade 

fitoplanctônica ao longo do período iluminado no lago amazônico, localizado no 

bosque da ciência do instituto nacional de pesquisas da Amazônia, na cidade de 

Manaus, em novembro/2010.  As amostras foram coletadas com balde, no volume 

total de 15 litros, que foram passados em rede de plâncton (malha 25µm), em 

seguida preservadas em solução transeau. As coletas foram feitas entre 06:00 e 18:00 

h, com intervalos de 3 horas, no total de 6 amostras. Em laboratório confeccionou-se 

lâminas que foram observadas em microscópio óptico com ocular micrometrada. A 

identificação e classificação das espécies foram realizadas através de chaves de 

identificação com literatura especifica para os grupos algais. Foram identificadas 17 

espécies distribuídas em 4 divisões,   5 classes, 5 ordem e 8 famílias. A divisão de 

maior representatividade foi Chlorophyta (9 espécies): Coelastrum proboscideum, 

Ankistrodesmus acuminatus, Desmodesmus intermedius, Desmodesmus quadricauda, 

Desmodesmus acuminatus, Echinosphaerium nordstedtii, Pediastrum simplex, 

Pediastrum sp, Dictyosphaerium pulchellum; seguida com espécies de Cyanobacteria 

(4): Microcystis aeruginosa, Microcystis wesenbergii, Anabaena circinalis, 

Woronichinia sp. As divisões Bacillariophyta e Euglenozoários estiveram 

representadas com (2) espécies cada Aulacoseira sp, Diploneis sp e  Leponciclis ovata, 

Euglena sp., respectivamente.  Conclui-se que a comunidade fitoplanctônica esteve 

homogênea no período estudado, não sofrendo alterações pelas mudanças na 

intensidade luminosa e temperatura, corroborando com outros estudos em lagos de 

estabilização. Assim como ocorreu em outros estudos nos últimos 6 anos,  clorofícea  

E. nordstedtii foi dominante no lago. Este estudo foi pioneiro para um levantamento 

taxonômico mais detalhado do fitoplâncton. 
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EFEITO DA ADUBAÇÃO VERDE SOBRE O CRESCIMENTO DE Plectranthus barbatus 
ANDREWS 
Andrina Guimarães Silva1,2; Renato Abreu Lima1,2; Maurício Reginaldo Alves dos 
Santos2;Maria das Graças Ferreira Rodrigues2; José Orestes Merola de Carvalho2 
 

1-Universidade Federal de Rondônia; 

2-Embrapa Rondônia 

 
INTRODUÇÃO: O uso de adubação verde é uma prática viável por contribuir para o 

restabelecimento do equilíbrio do sistema e, consequentemente, no aumento da 

produtividade. Além disso, os adubos verdes são importantes para a reciclagem de 

nutrientes, por produzirem grandes quantidades de fitomassa por área e por 

apresentarem concentrações elevadas de nutrientes na matéria seca da parte aérea, 

influenciada pela eficiência de seu sistema radicular, recuperando os nutrientes 

lixiviados para as camadas mais profundas do solo. As leguminosas são os adubos 

verdes mais comumente usados. Plectranthus barbatus, conhecido popularmente 

como boldo, pertence à família Lamiaceae e na literatura científica, esta espécie é 

muito usada como medicinal, sendo utilizada para tratamento dos males do fígado e 

problemas de digestão, tem seu efeito comprovado por testes experimentais. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da utilização de diferentes misturas de 

adubos verdes no crescimento de plantas da espécie medicinal P. barbatus. 

METODOLOGIA: Os ensaios foram realizados na área experimental da Embrapa 

Rondônia, em Porto Velho, de março a julho de 2007. Os tratamentos consistiram nas 

seguintes combinações de adubos verdes: 1. Mucuna aterrima + Pennisetum glaucum 

+ Helianthus annuus; 2. Crotalaria juncea + P. glaucum + H. annuus; 3. Canavalia 

ensiformes + P. glaucum + H. annuus; 4. H. annuus + Zea maiz + M. aterrima + C. 

ensiformes + Cajanus cajan + C. juncea + Leucena leucocephala + P. glaucum; e 5. 

regeneração natural. Aos 180 dias após o plantio de P. barbatus, foram avaliados o 

efeito da adubação verde sobre o número médio de folhas, o comprimento médio 

das ramificações das folhas, o peso seco e fresco foliar médio. Os dados obtidos 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey, ao nível de 5% de significância. RESULTADOS: Evidenciou-se que a adubação 

verde com a combinação de M. aterrima demonstrou resultados mais eficientes em 

relação ao comprimento médio das ramificações das folhas e número médio de 

folhas. Além disso, tratamentos utilizando a mesma espécie, apresentaram altos 

índices de peso fresco e peso seco. Com base nos resultados apresentados, 

recomenda-se a utilização de adubação verde com M. aterrima no cultivo de P. 

barbatus.  

INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: CNPq, Embrapa Rondônia, Faculdade São Lucas. 
PALAVRAS-CHAVE: Plantas medicinais. Agricultura. Meio ambiente. 
E-MAIL: andrinagsilva@gmail.com  
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INTRODUÇÃO: O Brasil apresenta vantagens em termos de biodiversidade na 

obtenção de produtos naturais, sobre os demais países, devido às suas reservas 

vegetais serem distribuídas em vários ecossistemas. A família Solanaceae se 

caracteriza por apresentar aproximadamente 98 gêneros e 2.720 espécies. Muitas 

espécies do gênero Solanum são popularmente utilizadas como medicinais. Solanum 

stramonifolium, conhecido popularmente como falsa-jurubeba, é citada na literatura 

científica como medicinal na indicação contra a hepatite, tumores e abstruções 

hepáticas. Fusarium oxysporum é uma espécie de fungo de ampla distribuição, que 

causa a doença fusariose no feijão, podendo também afetar a soja. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a atividade fungicida do extrato etanólico das folhas de S. 

stramonifolium sobre o crescimento de F. oxysporum. METODOLOGIA: Discos de 5 

mm de diâmetro de isolados fúngicos foram colocados no centro de placas de Petri 

de 90 mm de diâmetro, contendo meio batata dextrose ágar. Nas extremidades das 

placas, foram colocados quatro discos de papel-filtro contendo 30 µL de extrato 

vegetal. Como controle, utilizou-se água destilada e controle químico o tiofanato 

metílico. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com quatro 

repetições. A cada 24 horas, durante quatro dias, o crescimento fúngico foi avaliado, 

medindo-se o diâmetro das colônias. Os dados obtidos foram submetidos à análise 

de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 

significância. RESULTADOS: Após 96 horas, colônias de F. oxysporum apresentaram 

diâmetro médio de 16,79 mm utilizando o extrato das folhas de S. stramonifolium, 

enquanto que no controle usando água destilada, o diâmetro médio foi de 32,65 mm 

e para o controle químico o diâmetro foi de 20,04 mm. Os resultados demonstraram 

que o extrato etanólico utilizado, possui efeito inibitório sobre o crescimento in vitro 

de F. oxysporum, com potencial para utilização em condições de campo.  

 

INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: CAPES, Embrapa Rondônia, Faculdade São Lucas. 
PALAVRAS-CHAVE: Produtos naturais. Rondônia. Controle biológico. 
E-MAIL: andrinagsilva@gmail.com 
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EXTRATOS DE PIMENTA DO GÊNERO Capsicum na inibição de crescimento micelial 
de Rhizoctonia solani Kuhn FUNGO CAUSADOR DA DOENÇA MELA NO FEIJOEIRO. 
EXTRACT OF PEPPER’S GENDER Capsicum TO INHIBITION OF MICELIAL GROWTH OF 
Rhizoctonia solani Kuhn FUNGI CAUSING IN BEAN MICELIAL NET.  
 

Matos, S. I.1; Vieira Junior, J.R.2; Fernandes, C.F.2; Almeida, U.O.3; Santana, L.S.3; 
Minosso, C.C.S.3; Silva, J. C. C4. Silva, D.S.G.2; Silva, C. M.4; Nogueira, A. E5; Lima, 
R.F.; 
 

1-Graduando Faculdade São Lucas - RO 

2- EMBRAPA/CPAF-RO 

3-Graduando Faculdade UNIRON-RO; 

4-Graduando FIMCA-RO 

5-Doutoranda, UNIR-RO  e-mail: sara_imatos@hotmail.com  

 

A Mela (Rhizoctonia solani Kuhn) é a principal doença da cultura do feijoeiro comum 

na Região Norte do Brasil e o seu controle tem se mostrado pouco eficaz pelos 

métodos tradicionais. O presente trabalho teve como objetivo testar 25 extratos 

aquosos de pimentas do gênero Capsicum, obtidos a partir de sementes (s), folhas 

(fo) e frutos (fr) das variedades: ‘ Bode Amarela’,  ‘de Gaúcho’, ‘Peito-de-Moça’, 

‘Jurema’, ‘Amarela’, ‘Acerola’, ‘Chifre de Gazela’, ‘Carrapeta’, ‘Mexicana Roxa 

Comprida’, ‘Mexicana Roxa Pequena’, ‘Dedo-de-Moça’, ‘dos Desejos’, ‘Pitanga 

Amarela’, ‘Biquinho’, ‘Síria’, ‘Tororó’, ‘Três Quinas’ e ‘Bode Vermelha’. Estes foram 

obtidos em infusão das folhas na proporção 1/10 (g de tecido/ml de água). Em meio 

BDA semi-sólido foram colocados 20µl dos extratos em cavidades abertas distribuídas 

ao redor da placa de Petri (9 cm). Em cada placa foram testados três tipos de extratos 

e as testemunha com água e azoxistrobina (0,6g/l). O delineamento experimental foi 

ao acaso com quatro repetições. Mediu-se o diâmetro médio do halo de inibição, 

quando este ocorreu. Dos 25 extratos testados, quatro mostraram-se eficazes no 

controle de crescimento do micélio do fungo Rhizoctonia solani: dedo-de-moça (s), 

dedo-de-moça (fr), amarela (s) e pimenta dos desejos (s) (1,8cm; 1,73cm; 1,55cm e 

0,63cm, respectivamente; 2,9cm com fungicida). Esses resultados demonstram a 

potencialidade de extratos vegetais para o controle da mela do feijoeiro. Porém, 

ensaios in vivo precisam ser feitos para validar os resultados obtidos in vitro. 

 

Hospedeiro: Phaseolus vulgaris, feijoeiro. 
Patógeno: Rhizoctonia solani 
Doença: mela ou teia micélica 
Área: Controle Alternativo 
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A ECONOMIA DE ESCOPO E SUA IMPORTÂNCIA PARA AUMENTAR A RENDA DOS 
EXTRATIVISTAS NA RESERVA EXTRATIVISTA RIO OURO PRETO - GUAJARÁ MIRIM – 
RONDÔNIA 
 

Marcelo A. M. Barbosa¹; José Manuel Carvalho Marta². 
 

1-Faculdade São Lucas 

2- UFMT 

INTRODUÇÃO: O extrativismo na Amazônia surgiu na metade do século XIX, quando 

aproximadamente 400.000 famílias imigrantes nordestinos vieram para trabalhar nos 

seringais da Amazônia. Na história do Brasil foram registrados dois ciclos econômicos 

relacionados à borracha na Amazônia. O atual extrativismo é bem diferente dos 

tempos áureos do passado. Os extrativistas que ainda cultivam as práticas do 

passado desenvolvem o extrativismo de coleta de frutos, plantas, óleos e látex como 

meio de subsistência. Infelizmente esse atual modelo não cria riqueza, pois não gera 

escalas, e nem vem servindo como meio de subsistência para as famílias. Como 

efeito, as famílias procuram por outras fontes de renda nas cidades, engrossando as 

estatísticas de subempregados e mazelas sociais nos centros urbanos. Há 

necessidade de se acrescentar junto ao extrativismo de coleta outras práticas de 

geração de renda para as famílias residentes na floresta. A baixa renda auferida pelo 

extrativista é obtida de um pequeno grupo de produtos, que não gera resultados 

econômicos para as famílias. O presente resumo tem como objetivo demonstrar a 

importância da economia de escopo para o aumento das rendas das famílias 

residentes da reserva extrativista Rio Ouro Preto, tendo como base uma cesta de 

produtos agroextrativistas. METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada nos meses de 

março e abril do corrente ano, na reserva extrativista Rio Ouro Preto. Objetivou-se, 

levantar os produtos extrativistas e agroextrativistas com potencial para geração de 

rendas e aqueles que mais geram rendas para as famílias. O instrumento para 

definição da amostra foi o método estatístico para cálculos de populações finitas que 

apresentou um resultado de 11 famílias a serem pesquisadas. O método de coleta de 

dados utilizado foi o questionário com questões abertas e fechadas. O instrumento 

foi aplicado nas seguintes comunidades da reserva Rio Ouro Preto: Divino Espírito 

Santo duas famílias, Petrópolis duas famílias, Sepetiba duas famílias, Floresta três 

famílias, Ramal do Pompeu duas famílias. No questionário foram elencados uma 

cesta de produtos para os quais os extrativistas puderam apontar quais daqueles 

mais têm potencial na geração de renda e aqueles que atualmente geram mais renda 

para eles. Os produtos que foram apontados pelos extrativistas na ordem de maior 

importância com potencial para geração de renda foram: à madeira com retirada 

autorizada 64%, o babaçu (Orbignya phalerata) 55%, o artesanato da floresta 55%, a 

borracha (Hevea brasiliensis) com 55%, e a castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa) 

28%. Os produtos que mais geram rendas para as famílias são: a farinha com 64%, a 
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castanha do Brasil) com 55%, e a borracha 35%.  RESULTADOS: Atualmente as 

famílias sobrevivem com da produção de farinha, o que inviabiliza a manutenção 

destas em suas colocações (casas). O pressuposto central esta relacionado, como 

efeito, ao abandono das famílias a procura de outras fontes de rendas que possam 

suprir ao menos, parte das necessidades básicas. A economia de escopo quando bem 

trabalhada pode gerar maior sinergia entre os produtos extrativistas. Essa 

combinação eleva a renda das famílias sem que essas possam apenas depender de 

um, dois ou três produtos. A aplicação da economia de escopo como estratégia para 

aumentar as rendas das famílias se torna importante porque qualifica outros 

produtos com menor potencial para geração de renda, agregando valor adicional no 

processo de trabalho desenvolvido pelo extrativista.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Reserva extrativista – Extrativismo - Economia de escopo. 
E-MAIL: marcelopvh@gmail.com 
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AVIFAUNA DE UMA LOCALIDADE NA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO 
JAMARI, RONDÔNIA, BRASIL/ BIRDS OF AN LOCALITY IN THE  REGION OF CANDEIAS 
DO JAMARY MUNICIPALITY, RONDÔNIA. BRAZIL. 

 

Erunaiá Pereira de Lima1, Kaynara Delaix Zaqueo1, Caio Ardaia1, Saymon de 
Albuquerque1 

 
1-Faculdade São Lucas e São Mateus, Porto Velho, Rondônia.  

 

Estudos têm apontado o aumento dos índices de desmatamento, tanto para a 

extração madeireira como implantação de pastagens. A redução da cobertura 

florestal resulta em fragmentação, ocasionando o desaparecimento de diversas 

espécies, resultando em perda de diversidade. Porém estes fragmentos representam 

um papel fundamental para diversas espécies de aves, favorecendo a alimentação, 

nidificação, e fornecendo local de repouso para aves endêmicas e migratórias. O 

município de Candeias do Jamarí situa-se a 20 km de Porto Velho, capital do Estado 

de Rondônia. O trabalho foi realizado na área rural do município, em um local 

denominado Agropecuária Rancho Pato que possui cerca de 400 ha, sendo 60% 

composto por áreas de pasto e 40% por mata secundária, com pequenas manchas de 

mata primária. O estudo foi conduzido nas áreas de pasto e borda florestal, entre 

novembro de 2010 a março de 2011, totalizando 80 horas. Foram realizadas visitas 

quinzenais, utilizando-se a metodologia de observação direta em pontos fixos e 

vocalização, realizada entre o amanhecer e entardecer. Sempre que possível os 

exemplares foram fotografados. Os pontos de observações foram distribuídos ao 

longo das áreas de pasto, estradas e em trilhas existentes no interior da floresta.  

Foram registradas 73 espécies de aves, distribuídas em 31 famílias. As famílias com 

maior número de espécies foram Psittacidae (oito espécies), Columbidae (sete) e 

Accipitridae (seis). As espécies mais abundantes foram Colubina talpacoti e 

Crotophaga ani, espécies que apresentam preferência por áreas abertas. Já a famílias 

Anatidae, Alcedinidae, Cardinalidae, Charadriidae, Cracidae, Cuculidae, 

Dendrocolaptidae, Nyctibiidae, Odontophoridae, Parulidae, Phalacrocoracidae, 

Strigidae e Trogonidae, tiveram apenas uma espécie registrada cada. A maioria dos 

avistamentos (61 espécies) ocorreu em ambientes de pasto, através de animais em 

deslocamento ou empoleirados sobre de árvores secas, no caso de espécies mais 

generalistas.  

 

Palavras-chave: Rondônia, Candeias do Jamarí, avifauna, borda florestal, pastagem. 
E-MAIL: erunaia01@gmail.com 
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COMUNIDADE DE ANUROS EM UM FRAGMENTO FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE 
PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL. 

 

Saymon de Albuquerque 1; Erunaiá Pereira de Lima¹  
 

1-Centro de Ensino São Lucas, Departamento de Zoologia. Rua Alexandre Guimarães, 
1927, Areal, CEP 76.804-373. Porto Velho, RO, Brasil. 
 

Anuros são importantes componentes em ecossistemas tropicais principalmente 

servindo como alimento para diversos grupos de vertebrados e controlando de forma 

significativa a densidade populacional de suas presas, desempenhando assim papel 

fundamental no funcionamento das teias alimentares. Nos últimos tempos tem se 

enfatizado estudos sobre a riqueza e abundância das espécies em ecossistemas 

visando fornecer conhecimentos básicos para ações conservacionistas. O presente 

trabalho tem como objetivo fornecer informações sobre a composição da fauna de 

anuros presentes um fragmento florestal no município de Porto Velho, Rondônia, 

Amazônia ocidental. No fragmento fica sediado o Parque Natural Municipal de Porto 

Velho (8º 41’ 08”S 63º 51’ 54” W), composto em sua maior parte por Floresta 

ombrófila densa e cercado por várias regiões de pastagens e pequenas propriedades 

rurais, aumentando a pressão antrópica sobre a área. As campanhas de amostragem 

ocorreram em 12 campanhas entre os anos de 2009 e 2010, sendo seis campanhas 

por ano, três em período seco e três em meses chuvosos, durante os períodos diurno 

e noturno. A amostragem dos anfíbios ocorreu variados pontos do parque através de 

transceções percorrendo-se vagarosamente as trilhas dentro da floresta, em áreas de 

borda florestal e visitas a sítios reprodutivos como poças e córregos existentes dentro 

da área, além do registro por encontros casuais. Foram encontradas 23 espécies de 

anfíbios anuros distribuídas em sete famílias: Bufonidae (Rhaebo guttatus, Rhinella 

major, Rhinella marina, Rhinella gr. margaritifera), Dendrobatidae (Adelphobates 

quinquevitattus), Hylidae (Dendropsophus minutus, Hypsiboas geographicus, 

Hypsiboas lanciformis,, Osteocephalus taurinus, Phyllomedusa tompterna, 

Phyllomedusa vaillanti, Trachycephalus venulosus, Scinax garbei, Scinax ruber), 

Strobomantidae (Pristimantis fenestratus) Leiuperidae (Engystomops petersi), 

Microhylidae (Elachistocleis sp., Hamptophryne boliviana), Leptodactylidae 

(Leptodactylus andrea, Leptodactylus hylaedactila, Leptodactylus fuscus, 

Leptodactylus stenoderma, Leptodactylus pentadactylus). A maior parte dos 

representantes da família Hylidae foi encontrada sobre a vegetação e próximos aos 

corpos d´água existentes na floresta, esta família junto com a família Bufonidae 

mostraram-se as mais abundantes na localidade, ocupando além da floresta, bordas 

de mata e próximo a habitações humanas existentes na área. Já a espécie menos 

abundante foi Adelphobates quiquevitattus, com apenas cinco indivíduos 

encontrados ocupando a serapilheira e partes baixas da vegetação. 

 

Palavras-chave: Comunidade, anurofauna, fragmento, riqueza, anuros. 
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DADOS PRELIMINARES DA RIQUEZA DE ANUROS EM UMA LOCALIDADE DO 
MUNICÍPIO DE LÁBREA, AMAZONAS, BRASIL. 

 

Darleson Correa Sá 1; Saymon de Albuquerque1 

 

1-Centro de Ensino São Lucas, Departamento de Zoologia. Rua Alexandre Guimarães, 
1927, Areal, CEP 76.804-373. Porto Velho, RO, Brasil. 
 
A herpetofauna existente na bacia amazônica é considerada uma das mais diversas 

do mundo, porém mesmo com esta região abrigando uma grande diversidade de 

espécies, a herpetofauna ainda é insuficientemente conhecida, havendo vários locais 

ainda subamostrados ou não amostrados. Geralmente inventários de espécies 

ocorrem de forma pontual, somando-se a este fato o atual status de conhecimento 

ainda incipiente sobre a distribuição da herpetofauna em várias localidades 

amazônicas, dificultando a definição de áreas que possam ser centros de endemismo. 

Inventários são ferramentas importantes para conservação na Amazônia, desde fonte 

de informações biológicas, constante descoberta de novas espécies a delimitações de 

áreas de endemismos. Estudos indicam que as regiões dos rios Juruá, Purus e 

Madeira como áreas prioritárias para a conservação da herpetofauna na região. 

Apesar da alta diversidade de anfíbios e répteis presentes na Amazônia, tornam-se 

necessários mais estudos que visem identificar a presença de espécies que possuam 

distribuição geográfica restrita ou com requerimentos de hábitats que sejam 

específicos. Este trabalho tem como objetivo apresentar os dados preliminares do da 

riqueza de espécies de anuros em uma localidade ás margens do Rio Purus, distante 

350 km do Município de lábrea denominada Seringal Luzitânia (07° 40’ 32“ S; 66° 09’ 

26” W). As metodologias utilizadas para o levantamento das espécies são procura 

noturna limitada por tempo, onde são percorridas lentamente trilhas a procura de 

espécimes visualmente expostos (com um total realizado até agora de 40 horas); 

armadilhas de interceptação e queda (pitfalls), que consistem em quatro conjuntos 

de quatro baldes com capacidade de 100l, distantes de si cinco metros e ligados por 

uma cerca guia plástica (lona) de 1 m de altura e distantes de si a mais de 100 m, que 

permanecem abertas cinco três por mês; e a busca em ambientes de reprodução 

(poças temporárias e córregos que cortam o local de estudo), que são visitados entre 

19:00 e 22:00 horas. Animais encontrados fortuitamente durante outras atividades 

também são registrados. Em duas expedições ao local (do total a ser realizado de seis 

expedições em meses alternados) já foram registradas 21 espécies distribuídas em 

sete famílias: Aromobatidae (Allobates femoralis, Allobates gr. marchesianus),  

Bufonidae (Rhinella marina), Ceratophrydae (Ceratophrys cornuta), Dendrobatidae 

(Adelphobates quinquevittatus), Hylidae (Dendropsophus sp. ,Dendropsophus 

leucophyllatus, Dendropsophus triangulum, Hypsiboas fasciatus, Hypsiboas 

lanciformis, Hypsiboas punctatus, Osteocephalus taurinus, Phyllomedusa bicolor, 

Phyllomedusa tomopterna, Scinax garbei, Scinax ruber, Trachycephalus venulosus), 

Leptodactylidae (Leptodactylis petersii, Leptodactylus rhodomystax), Microhylidae 
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(Ctenophryne geayi, Hamptophryne boliviana.  A espécie mais abundante na 

localidade é Leptodactylus rhodomystax com 23 indivíduos encontrados, seguido por 

Dendropsophus sp. com 20, e Leptodactylis petersii com 8. Já as espécies  Allobates 

femoralis, Adelphobates quinquevittatus e Ctenophryne geayi foram as menos 

representativas com apenas um indivíduo cada. Os microhábitats mais utilizados 

foram a vegetação herbácea, seguido pela vegetação aquática e o solo. A curva de 

acumulação de espécies para o local tende ao acréscimo e espera-se que com o 

termino do trabalho seja agregado conhecimento sobre a anurofauna do local.  

 
Palavras-chave: anurofauna, riqueza, anuros, conservação, Lábrea. 
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NOTAS SOBRE A DIETA DE SERPENTES (REPTILIA: SQUAMATA) NO MUNICÍPIO DE 
PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL. 

 
Saymon de Albuquerque 1; Andréia Paula Barba Avaroma 1 

 

1-Centro de Ensino São Lucas, Departamento de Zoologia. Rua Alexandre Guimarães, 
1927, Areal, CEP 76.804-373. Porto Velho, RO, Brasil. 

 
 O conhecimento sobre a composição da dieta e preferência alimentar dos 

organismos é uma importante ferramenta para fornecer informações sobre a 

ecologia e história natural das espécies. A disponibilidade de presas em um ambiente 

atua como uma importante força estruturadora de comunidades ecológicas. 

Serpentes apresentam uma grande variedade de presas e diferentes estratégias 

alimentares. O presente trabalho teve como objetivo apresentar dados sobre a 

alimentação de algumas espécies de serpentes no município de Porto Velho, 

Rondônia, Brasil. Para análise do conteúdo estomacal foram utilizados 137 

exemplares de serpentes pertencentes à coleção didática do centro de ensino 

Faculdade São Lucas. Os exemplares foram dissecados através de uma incisão na 

região ventral e tiveram seus conteúdos estomacais retirados e identificados até a 

menor categoria taxonômica possível com auxílio de bibliografia especializada. Do 

total analisado, 17 espécimes pertencentes a 11 espécies distintas apresentaram 

conteúdo estomacal. Foram registrados 19 itens alimentares pertencentes a quatro 

grupos diferentes. As espécies de serpentes que continham presas em seus tratos 

digestório foram Anilius scytale (minhoca), Corallus hortulanus (roedor), Philodryas 

veridissimus (Thecadactylus solimoensis, Pristimantis sp., Leptodactylus sp.), Dipsas 

catesbyi (lesmas), Helicops hagmanii (restos de um anfíbio), Hydrodinastes gigas 

(Leptodactylus chaquensis), Leptodeira anullata (Leptodactylus sp.), Liophis reginae 

(Leptodactylus andrea, Leptodactylus sp., Leptodactylus andrea), Oxyhropus 

melanogenys ( Ameiva ameiva e roedor), Pseudoboa coronata (Ameiva ameiva) e 

Siphlophs cervinus (Mabuya nigropunctata). A família que mais apresentou 

espécimes com conteúdo estomacal foi Dipsadidae, na qual mais se notou a presença 

de anfíbios, possivelmente pelo hábito semi-aquático apresentado pela maioria das 

espécies analisadas. Nenhum exemplar analisado das famílias Viperidae e Elapidae 

apresentou conteúdo estomacal. No geral a maioria das presas foi composta por 

anuros (43.7%), seguido por lagartos (25%), roedores (18.8%) e invertebrados 

(12.5%). 

 

Área de Conhecimento: Zootecnia 
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INIBIÇÃO DA GERMINAÇÃO DE ESPOROS DE Hemileia vastatrix COM EXTRATOS DE 
PIMENTAS (Capsicumsp). INHIBITION OF SPORES GERMINATION OF COFFEE LEAF 
RUST(Hemileia vastatrix) WITH EXTRACTS OF PEPPER PLANTS 
  
Santana, L. S1.; Vieira Júnior, J. R2.; Fernandes, C. F2.;Matos, S. I3.; Minosso, S. C. 
C1.;Almeida, U. O.1; Silva, D. S. G2.; Silva, C. M4.; Ventura, F. A1; Rodrigues, M. M1. 
 

1-Graduando, Faculdade  Uniron-RO; 
2-Embrapa CPAF-RO;  
3-Graduando Faculdade São Lucas-RO;  
4-Graduando Faculdade FIMCA-RO. E-mail: luzinei_enag@hotmail.com. 
 
A ferrugem do cafeeiro é a principal doença de parte aérea da cultura. Alternativas 

ecologicamente corretas e menos onerosas têm sido buscadas para o controle da 

doença. Neste trabalho, objetivou-se testar 48 extratos (25 alcoólicos (AL) e 23 

aquosos(AQ)) obtidos a partir de sementes(s), folhas(fo) e frutos(fr) das variedades: ‘ 

Bode Amarela’,  ‘de Gaúcho’, ‘Peito-de-Moça’, ‘Jurema’, ‘Amarela’, ‘Acerola’, ‘Chifre 

de Gazela’, ‘Carrapeta’, ‘Mexicana Roxa Comprida’, ‘Mexicana Roxa Pequena’, ‘Dedo-

de-Moça’, ‘dos Desejos’, ‘Pitanga Amarela’, ‘Biquinho’, ‘Síria’, ‘Tororó’, ‘Três Quinas’ 

e‘Bode Vermelha’. Para tanto 10 ml do extrato foi incorporado a ágar-água semi-

sólido (90ml) e vertido em placas de Petri. Uma suspensão de esporos foi depositada 

sobre o meio e espalhada com alça de Drigalski. Após 12 horas no escuro, avaliou-se 

a porcentagem de germinação dos mesmos. Dos 48 extratos testados, (peito de moça 

(AL-s), pitanga amarela (AL-fr), dedo-de-moça (AL-s), síria (AL-s), dos desejos (AL-s), 

mexicana roxa comprida (AL-fo), jurema (AL-s), Biquinho (AL-s), bode amarela (AQ-

Fo), gaúcho (AQ-Fo), peito-de-moça (AQ-Fo), jurema (AQ-Fo), gaúcho (AQ-Fr), gaúcho 

(AQ-S), amarela (AQ-s), acerola (AQ-fo), Chifre-de-gazela (AQ-fo), Carrapeta (AQ-s), 

Mexicana R. comprida (AQ-fo), amarela (Aq-fr), mexicana Roxa (AQ-fo), dedo-de-

moça (AQ-s), dos Desejos (AQ-s), Pitanga amarela (AQ-s), Biquinho (AQ-s), Síria (AQ-

s), Tororó (AQ-fo), Mexicana R. comprida (AQ-s), Três-quinas (AQ-fo).foram capazes 

de inibir a germinação dos uredósporos, com inibição superior à 50%. Esses 

resultados demonstram a potencialidade de extratos vegetais para o controle da 

ferrugem do cafeeiro. Porém, ensaios in vivo precisam ser feitos para validar os 

resultados obtidos in vitro.Apoio: Consórcio Brasileiro de Pesquisa do Café, CNPq e 

Embrapa. 

 
Hospedeiro: Coffeacanephora, cafeeiro 
Patógeno: Hemileia vastatrix 
Doença: Ferrugem-alaranjada 
Área: Controle Alternativo 
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ESTUDO FITOQUÍMICO DE PLANTAS DO GÊNERO SOLANUM DO ESTADO DE 
RONDÔNIA E PROSPECÇÃO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DOS EXTRATOS 
OBTIDOS. 
 
Ana Paula Pereira Gonçalves, Carolina Bioni Garcia Teles, Príscila Naíara Araújo 
Cunha Anselmo Enrique Ferrer Hernández 

A natureza é fonte de diversos agentes medicinais, contudo seu potencial é pouco 

investigado, o que colabora com a baixa taxa de descoberta de novos compostos 

bioativos. Associado a esse problema, novas cepas de microorganismos estão cada 

vez mais resistentes. Por esta razão o presente trabalho tem como objetivo, realizar o 

estudo fitoquímico de plantas do gênero Solanum do estado de Rondônia e a 

prospecção do potencial antimicrobiano dos extratos obtidos. As plantas foram 

coletadas em Fevereiro de 2010 e Abril de 2011, e passaram pelo processo de 

secagem, prensagem e identificação taxonômica, no Herbário Dr. Ary Tupinambá 

Penna Pinheiro-FSL. Os extratos foram obtidos a partir das folhas, frutos, talos e raiz 

de Solanum subinerme Jacq, frutos e folhas de Solanum palinacanthum Dunal.  e 

folhas de Solanum viarum Dunal.  Para o estudo fitoquímico foram realizados testes 

de identificação de metabolitos secundários com reagentes específicos, baseados em 

coloração e precipitação conforme (RADY e TERRONES, 2007). Os testes de 

identificação de metabólitos revelaram que 100% dos extratos indicaram a presença 

de alcaloides, 70% apresentaram Glicosideos Cardiotônicos, 60% Cumarinas Voláteis, 

80% apresentaram Taninos Hidrolisáveis, 60% Saponina, 90% de Triterpenose/ou 

Esteroides e apenas 20% dos extratos apresentaram Flavonóides, e não foi 

evidenciada a presença de Derivados Antracênicos Livres. Para separação dos 

componentes químicos foram utilizadas técnicas de fracionamento, precipitação, 

hidrólise, adsorção e desorção com variado número de solventes, onde se originaram 

sete novas frações de S. subinerme Jacq. que foram analisadas através de 

cromatografia de camada fina e tiveram seus valores de Rf  igual ao de amostras 

padrões, isoladas de outras espécies do gênero Solanum.  Para prospecção do 

potencial antimicrobiano foi realizado Teste de Difusão em Disco com cepas ATCC de 

Eschirichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiela 

pnemoniae Proteus mirabilis e Cândida albicans. Para avaliar o potencial inibitório 

dos extratos etanólicos em função da concentração, foram feitas diluições 

percentuais a partir do extrato bruto de 100, 75, 50 e 25%. Os resultados obtidos 

foram promissores para a cepa de Staphylococcus aureus frente aos extratos dos 

frutos, folhas, talos e raiz de S. subinerme Jacq. e extratos dos frutos de S. 

palinacanthum, onde ambos apresentaram halos de inibição, que variaram de 8 à 

17,6mm, tendo ainda o extrato dos frutos de S. palinacamthum apresentado  halo de 

6,6 à 14mm para Proteus mirabilis. Para as demais cepas testadas não foram 

detectadas a formação de halos de inibição.  

Palavras chave: Solanaceae, Solanum subinerme Jacq.;  atividade antimicrobiana. 
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PHLEBOTOMINE SANDFLIES (DIPTERA, PSYCHODIDAE)  IN ASSIS BRASIL, ACRE, 

BRAZILIAN AMAZON: FAUNA DIVERSITY AND NEW REGISTRIES. 

R A Freitas1, F A C Pessoa2,A F J de Oliveira1, G M Ogawa3, C Bioni4. E A Cavalcante4, 

L M A Camargo3,4 

 1-INPA; 

 2-FIOCRUZ_AM;  

3- ICB5/USP-RO,  

4- Faculdade São Lucas-RO 

American Tegumentary Leishmaniasis (ATL) is a neglected tropical disease that occurs 

in many states of Brazil, mainly in the Amazon region. Human activities that exploit 

the natural environment increase the contact of people with the ATL vectors, giving a 

zoonotic profile to the disease. That is what happens in the state of Acre where the 

lumber industry and cattle farming business have expanded.  A significant increase of 

ATL incidence was recorded in the municipality of Assis Brasil (10º 56' 29" S and  69º 

34' 01"  W) in the last years, which is currently one of the Brazilian municipalities with 

the highest incidence of such a disease.  The study on the phlebotominae fauna is of 

extreme importance for understanding the ATL transmission and its control in the 

Amazon. From November 2009 to November 2010, monthly collections were carried 

out in four different areas of this municipality. Each collection took six days, and four 

CDC-light traps were used in each place. The taxonomic identification was based on 

male individuals, as the females were tested by PCR for Leishmania infection. 

Results: 3,335 individuals were collected, and divided into two (2) genuses, 

Brumptomyia and Lutzomyia. From the first genus forty (40) specimens and 3 species 

were identified, while from the genus Lutzomyia, 10 subgenus, 6 groups, and 54 

species were found. L. auraensis was the one with the highest number of individuals, 

1,437 (43%), while the other 1,898 specimens (57%) were distributed among the 

other species. Out of the total of all species collected (57), 13 were found for the first 

time in the state of Acre, namely L. tarapacaensis, L. reducta, L. christenseni, L. 

yucumensis, L. servulolimai, L. melloi, L. abunaensis, L. brasiliensis, L. dreisbachi, L. 

andersoni, L. termitophila, L. williamsi and L. wilsoni. Additionally, two (2) new 

species of the genus Lutzomyia were collected, and will be opportunely described. 

Among the species collected, namely L. flaviscutelata, L. reducta, L. whitmani. L. 

ubiquitalis, L. migonei e L. yucumensis are known as ATL vectors. L. aurensis and 

L.davisi specimens were positive for Leishmania by the PCR technique, emphasizing 

their role as ATL vectors (not all the specimens were tested). The great number of 

new records, and the two new species found shows the lack of knowledge regarding 

the phlebotomine fauna in this region.  Brazil- Sao Paulo State Government- FAPESP 

2008/11319-0. 
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LEVANTAMENTO DO GÊNERO SOLANUM NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO E 
ANÁLISE FITOQUÍMICA DAS NOVAS ESPÉCIES COLETADAS. 
 
Faiane Tenório Feitosa, Thaís Vanessa Leite Kissler, Anselmo Enrique Ferrer 
Hernandez. 
 

A biodiversidade é uma das propriedades fundamentais da natureza por ser 

responsável pelo equilíbrio e pela estabilidade dos ecossistemas. Sendo fonte de 

imenso potencial econômico Tendo em vista a carência de estudos sistemáticos 

voltados para caracterização das espécies vegetais ocorrentes na Amazônia 

Ocidental. Desse modo observa-se a necessidade de catalogar e identificar as mais 

diversas espécies encontradas do gênero Solanum, além de identificar, isolar e 

purificar os componentes químicos das novas espécies coletadas. Fornecendo dados 

sobre o gênero Solanum para a flora do município de Porto Velho - Rondônia, além 

de prover subsídios para os trabalhos posteriores nas mais diversas áreas das 

ciências. Diante dos bairros observados na Zona Leste dos municípios de Porto 

Velho/RO e na zona rural de Candeias do Jamari/RO, foram encontradas diversas 

espécies do gênero Solanum, sendo elas: S. jamaicense Mill., S. palinacanthum 

Dunal., S. crinitum Lam., S. acanthodes Hook., S. grandeflorum Ruiz & Pav.,  S. 

rugosum Dunal., S. viarum Dunal, S. subinerme Jacq. e S. syssimbriifolium Lam. O 

estudo fitoquímico foi realizado nas espécies de S. jamaicense, S. viarum, S.crinitum, 

e S. palinacanthum, em um termo geral revelou a presença de metabolitos 

secundários, tais como: alcalóides, glicosídeos cardiotônicos, cumarinas, flavonóides, 

taninos, triterpenos e saponinas. 
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CARACTERIZAÇÃO ECOLÓGICA DE MICROALGAS E PERFIL SANITÁRIO DOS 
MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, BATE ESTACA E RIO MADEIRA, DA 
CIDADE DE PORTO VELHO – RONDÔNIA. 
Ivan Brito Feitosa1, Ana Cristina Ramos de Souza2 

1- Acadêmico da Faculdade São Lucas 
2- Curadora do Herbário “Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro” – HFSL Faculdade São 
Lucas. 
A água doce no planeta está sendo poluída e acabando numa velocidade 

impressionante. A falta de preservação da água tem trazido danos graves à saúde, 

principalmente nos países em desenvolvimento onde a maior parte das doenças é de 

veiculação hídrica. Uma das práticas eficazes para avaliação da qualidade dos 

ecossistemas aquáticos é através do estudo do comportamento das microalgas frente 

a um agente estressor. No entanto na região de maior potencial hídrico do mundo, a 

amazônica, são poucos os trabalhos relacionados a espécies de microalgas 

bioindicadoras ou potencialmente tóxicas nos mananciais de abastecimento públicos. 

O objetivo da pesquisa foi diagnosticar a dinâmica ecológica de microalgas e traçar 

um perfil sanitário dos mananciais rio Madeira e igarapé Bate Estacas da cidade de 

Porto Velho, Rondônia. Foram realizadas coletas em estações georeferenciadas no 

período de estiagem nos meses de Setembro á Novembro de 2010 e no período 

chuvoso de Janeiro á Março de 2011. As amostras foram coletadas com balde, no 

volume total de 80 litros, que foram passados em rede de plâncton (malha 25µm), 

em seguida preservadas em solução Transeau. Simultaneamente realizou-se coletas 

para determinar os valores de condutividade elétrica, pH, Turbidez, oxigênio 

dissolvido (O.D), demanda química de oxigênio (D.Q.O.), oxigênio consumido (O.C.) e 

parâmetros bacteriológicos, resultando diferenças entre os dois mananciais nas 

variáveis ambientais analisadas. Foram identificados 220 táxons distribuídos em 5 

divisões, 6 Classes, 16 Ordens e 30 Famílias . O período de estiagem apresentou a 

maior diversidade de espécie (186 spp). A dominância de populações fitoplanctônica 

foi diferente entre os ambientes que esteve associado aos fatores ambientais. O rio 

Madeira apresentou a maior população de Cyanobactérias, enquanto o Igarapé Bate 

Estacas à maior representatividade do grupo Euglenozoários. Alto índice de bactérias 

do grupo coliformes foi constatado durante todo o período de estudo entre os 

pontos amostrais, com isso os mananciais foram classificados como água de Classe III 

segundo a resolução 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA. A 

pesquisa contribuiu para o conhecimento da diversidade fitoplanctônica nos 

mananciais de abastecimento público da cidade de Porto Velho e promoveu uma 

avaliação antecipada de impactos dos ambientes, devido tanto as mudanças 

ocorrentes com a construção da barragem da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, 

quanto ao crescimento população que causam problemas ambientais com o aumento 

dos despejos domésticos e industriais nos ambientes aquáticos. 

Palavras-chave: Ecologia de microalgas, bacterioplâncton, ambientes lóticos, 
Amazônia brasileira. 
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ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO MUCO DO CANDIRU”. 
 
Márjorie Monte Bragança¹, Carolina Bioni Garcia Teles² 
 
1-Acadêmica da Faculdade São Lucas 
2-Docente Faculdade São Lucas 
 
Os candirus (Trichomycteridae; Siluriformes) são, na maioria das espécies, bagres de 

pequeno porte com corpo delgado, sem escamas e translúcido, apresentando grande 

produção de muco. O muco dos peixes, assim como em outros animais e plantas, 

contém substâncias – como os peptídeos antimicrobianos (PAMs) – que os protegem 

do ataque de bactérias e fungos. Para este estudo, os espécimes foram coletados no 

Terminal Pesqueiro do Cai N’água, que está localizado na cidade de Porto Velho, 

Rondônia, Brasil. As coletas de animais foram realizadas entre os meses de 

setembro/2010 a fevereiro/2011 com o auxílio dos pescadores locais. O material 

biológico (solução de muco e água destilada) foi armazenado num volume de 20 ml 

totalizando 14 amostras que foram congeladas à temperatura de -86ºC para 

posterior liofilização, obtendo por fim 28 g de muco liofilizado. Do total de 30 

espécimes coletados, 5 foram utilizados para identificação seguindo chaves de 

identificação. Após liofilizado, o material foi ressuspendido em água destilada e os 

tubos sofreram lavagens sucessivas até obter um volume final de 1 mL, 

posteriormente centrifugado e extraído o sobrenadante. Para dosagem de proteínas 

foi utilizado solução BSA 2mg/mL, na concentração de 1,4 mg/mL, com diluições 

seriadas para obter as concentrações de 1,0, 0,5, 0,25 e 0,125 mg/mL. Para 

determinar a curva padrão de dosagem de proteínas foi utilizado o método de 

Bradford, com leitura de D.O. (Densidade Óptica) em 595 nm. A equação da reta 

obtida é expressa em: y = 1.3839x + 0.0868, e o R² = 0.9985 e o resultado obtido das 

amostras (am) em absorbância (A) e porcentagem de proteínas foi: am1 – 0.137A 

(27%); am2 – 0.099A (22%); am3 – 0.191A (35%); am4 – 0.065A (18%); am5 – 0.037A 

(13%). Com estas porcentagens protéicas foram feitos antibiogramas com as cepas 

de Escherichia coli (ATCC 25922), Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Proteus 

mirabilis (ATCC 25933), Klebisella pneumoniae (ATCC 13883), Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 9027) e Candida albicans (ATCC 10231). Após a incubação por 24 

horas não foram observados os halos de inibição das amostras bacterianas nas 

concentrações do muco ensaiadas. 

Palavras chave: muco; Cetopsis candiru; atividade antimicrobiana. 

 

 
 
 
 



 

 

79 
 

 

 
 

AGRADECIMENTOS:  

 

Ao CNPq;  

 

Ao PIBIC;  

 

À FSL;  

 

OUTROS.  

Profª. Drª. Rubiane de Cássia Pagotto 

Profº Drº. José Maria Thomaz de Meneses 

Profº Drº. Alexandre Pacheco 

  

__________________________  

CONTATOS  
Secretaria de Pesquisa – Faculdade São Lucas - FSL 

Telefone: 3211-8006 

E- mail: secretariadepesquisa@saolucas.edu.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


