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APRESENTAÇÃO 
 
 

2ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq - FSL de 26 e 27 de 
Agosto de 2010 - 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 2ª 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.       
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DESENVOLVIMENTO DE UM PÃO DE CEBOLA ENRIQUECIDO 
 
 Gilvania Kiyomi Kubotani¹, Karla Cardoso Coelho¹, Paula Gonçalves Melo Martins¹, 
Nelisa Lamas2, Ivonilce Venturi3, Silvane Maziero Monge4 

 
1-Acadêmicas do curso de nutrição – Faculdade São Lucas - Porto Velho, RO. 
2-Bacharel em Química de Alimentos UFPEL/RS- Mestre em Tecnologia dos Alimentos 
pela Unicamp. 
3-Nutricionista, Mestre em Ciências da Nutrição UFV/MG – Docente do curso de 
Nutrição Faculdade São Lucas - Porto Velho, RO. 
4-Nutricionista, Especialista em Didática e Docência do Ensino Superior, Faculdade São 
Lucas - Porto Velho, RO. Docente do curso de Nutrição Faculdade São Lucas - Porto 
Velho, RO. 
 
Introdução: Uma alimentação saudável é aquela que apresenta uma composição 

equilibrada e variada de nutrientes. Nutrientes consistem em substâncias que se 

encontram nos alimentos e possuem várias funções no organismo. Podem ser 

encontrados em diferentes alimentos em quantidades variadas, por isso, é importante 

variar ao máximo a alimentação. Alimentos funcionais são aqueles que contêm em sua 

composição compostos bioativos que exercem funções metabólicas ou fisiológicas no 

organismo, ajudando assim, no seu bom funcionamento e na prevenção de doenças. O 

objetivo deste trabalho foi desenvolver um pão com propriedades funcionais, de boa 

aceitação, contendo em sua composição alimentos com compostos bioativos, como o 

selênio, com funções antioxidantes, presente na Castanha-do-Brasil, ácidos graxos 

ômega 3 e 6, auxiliam na redução do colesterol, hipotensivos e previnem problemas 

cardíacos, presentes na quinua, a alicina presente na cebola, tem propriedades 

antioxidantes, antialérgica, antiinflamatória, antibiótica, atua na prevenção de doenças 

cardiovasculares e na redução da pressão arterial e as fibras que atuam ajudando no 

trânsito intestinal, diminuição do colesterol e triglicérides plasmáticos e controle da 

pressão arterial, presente, tanto na castanha, como na aveia e  na quinua. 

Metodologia: A receita original do pão de cebola é constituída pelos seguintes 

ingredientes: farinha de trigo, óleo, leite, ovos, caldo de galinha, açúcar, fermento 

biológico e cebola. Na receita modificada foi acrescentado quinua, aveia e Castanha-

do-Brasil, sendo mantido os demais ingredientes da receita original. Foram testadas 

três formulações diferentes do pão de cebola, duas delas variando apenas as 

proporções de cebola, quinua, aveia e Castanha-do-Brasil, e a última utilizando a 
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quinua mista. O primeiro tipo de quinua apresenta características de coloração que 

tendem a deixar o pão mais claro, e a segunda, a mista, confere ao produto uma 

coloração mais escura. Essas variações podem indicar a preferência ou aceitação dos 

consumidores, visto que a aparência é fator determinante na compra do produto. Foi 

elaborada a ficha técnica de preparação do pão, onde todos os ingredientes foram 

pesados em uma balança digital da marca Filizola com precisão de 5 gramas e no 

máximo 15 kg. Para realizar os cálculos dos valores nutricionais todas às medidas 

caseiras foram transformadas em gramas. Foram calculados os valores dos 

macronutrientes: carboidratos, proteínas, lipídeos, fibras, vitaminas e minerais. 

Resultados: A adição dos novos ingredientes na receita original realçou as 

características organolépticas do pão, deixando-o mais saboroso, com a textura mais 

maleável além de ter proporcionado uma aparência mais atrativa. Através da 

incrementação de ingredientes funcionais tornou-se possível reunir nutrientes de 

extrema importância nutricional, pois, além de conter 178,6g de carboidrato, 28,8g de 

proteína, 93g de lipídios na porção de 60g ou 1 unidade pequena em medida caseira, 

sendo o rendimento total do pão de 30 porções, também contém aminoácidos 

essenciais como: 569 mg de Histidina, 706 mg de Isoleucina, 1.176 mg de Leucina, 

3.503 mg de Lisina, 435,9 mg de Metionina, 830 mg de Fenilalanina, 591 mg de 

Treonina, 233 mg de Triptofano e 830 mg de Valina, ácidos graxos essências ômega-9 

16,22g, ômega-6 20,26g, ômega-3 1,25g, além disso, possui 751,5 mg de cálcio, 19,94 

mg de zinco, 1.149,5 mg de cobre, 600 mcg de iodo, 6,29 mg de manganês, 19,99 mg 

de ferro, 1.962,7 mg de fósforo, 2.830 mg de potássio, 1.907,5 mg de enxofre, 5.190 

mg de sódio, 1.587 mg de magnésio, 210 mg de vitamina A, 3,73 mg de vitamina E, 1,1 

mg de Vitamina B1, 2,53 mg de Vitamina B2, 19 mg de Niacina, 0,56 mg de Piridoxina, 

150 mcg de Folacina, 1,46 mg de Ácido Pantotênico e 10,1 mg de Ácido Fólico, pode-se 

concluir então que o pão de cebola enriquecido pode ser uma boa alternativa 

alimentar saudável para pessoas que encontram-se em estado de desnutrição ou 

qualquer outra carência nutricional. 

 
Palavras chave: Alimentação saudável, nutrientes, prevenção de doenças. 

e-mail: karllinha_opo@hotmail.com 
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ELABORAÇÃO DE NOVO PRODUTO A BASE DE POLPA DA FRUTA ACEROLA, PORTO 
VELHO, RONDÔNIA 
 
Andresa Elisandra Schmitz1; Andréia Elizete Schmitz1; Karla Mariana Felisberto 
Borges1; Larissa Carla Moreira de Sá Plácido1, Rebeca Sousa1, Julye Christine Nunes 
Pinheiro1, Ivonilce Venturi2, Nelisa Lamas de Souza3 

 

1 Acadêmica de nutrição, Faculdade São Lucas, Porto Velho, RO. 
² Nutricionista, Mestre em Ciências da Nutrição, docente do curso de nutrição da 
Faculdade São Lucas, Porto Velho, RO. 
3 Mestrado em Tecnologia de Alimentos 

 
Introdução: A acerola (Malpighia emarginata), também é conhecida popularmente 

como cereja-das-antilhas ou cereja-de-Barbados, tem origem nas Antilhas, América 

Central e norte da América do Sul. É da família das Malpighiaceae. O fruto nasce na 

aceroleira que é um arbusto que atinge de dois a três metros de altura, seu tronco se 

ramifica desde a base, e sua copa é bastante densa com pequenas folhas verde-

escuras, brilhantes ovaladas, de dois a sete e meio centímetros de comprimento por, 

um a seis centímetros de largura. Suas flores pequenas, de cor rósea-esbranquiçada ou 

violáceas com cinco pétalas, são dispostas em cachos, têm floração durante todo o 

ano, e após três ou quatro semanas se dá sua frutificação. Por ser uma planta muito 

rústica e resistente, ela se espalhou facilmente por várias áreas tropicais, subtropicais 

e até semi-áridas. Temperaturas entre 15ºC e 32ºC, com médias anuais em torno de 

26ºC, são as mais favoráveis. Para que a mesma cresça e produza bem, também é 

fundamental uma adequada disponibilidade de água no solo. Precipitações entre 1200 

mm e 2000 mm, bem distribuídas ao longo do ano, são consideradas ideais. Além 

disso, a planta é exigente quanto à insolação, que influencia bastante a produção de 

vitamina C. A fruta tem uma coloração verde quando em desenvolvimento, passando 

ao amarelo e finalmente ao vermelho escuro quando maduro, esta coloração é 

resultado da presença de antocianinas (pigmentos fenólicos solúveis em água, 

pertencentes à classe dos flavonóides, responsáveis pelas várias nuanças de cores 

exibidas pelas frutas, hortaliças, flores, folhas e raízes), especialmente pelargonidina 

(composto orgânico que produz a coloração laranja-avermelhada) e malvidina 

(composto orgânico que produz coloração violeta). Levando aproximadamente 22 dias 

desde a floração até a maturação. O fruto, pequeno arredondado, quase esférico, 
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apresenta cor forte quando maduro, variando entre os tons alaranjados e púrpura, 

com um perfume semelhante ao da maçã, com sabor ácido, polpa macia e cheia de 

suco, envolvendo poucas sementes. Possui vitaminas A, B1 (tiamina), B2 (riboflavina), 

B3 (niacina), cálcio, fósforo, ferro e principalmente vitamina C, que em algumas 

variedades, chega a ser de até 5 000 miligramas por 100 gramas de polpa. A fruta é 

uma das mais ricas em vitamina C, superando em 25 a 100 vezes a quantidade contida 

na laranja, em uma mesma quantidade de polpa, chegando a ter de 1 a 2 g de ácido 

ascórbico por 100 g de suco. Este valor chega a ser oitenta vezes superior ao do limão.  

O interesse pela acerola teve início nos anos 40, quando descobriu-se suas 

propriedades medicinais, principalmente o alto teor de vitamina C, o ácido ascórbico. 

A partir daí ela foi empregada no tratamento da gripe, afecções pulmonares, controle 

de hemorragias nasais e gengivais, auxiliando também no tratamento de doenças do 

fígado, aliviar dores musculares e nas articulações, é bom para a irritabilidade, fadiga, 

perda de apetite, cicatrizante. De modo geral, fortalece o organismo como um todo e é 

eficiente no tratamento de anemia. É indicado na dieta de lactantes e gestantes, 

crianças e adolescentes, desnutridos e convalescentes físicos. Além de ajudar na 

formação óssea do adolescente, é eficaz contra arteriosclerosa, artrite e infecções na 

garganta. Aumenta a eficiência física; Acelera a cicatrização depois de cirurgias; 

Combate infecções, resfriados e reduz ataques cardíacos; Aumenta a resistência 

imunológica e favorece a melhoria da elasticidade da pele, prevenindo o aparecimento 

de rugas. Metodologia: Diante dos benefícios citados do fruto elaborou-se um Flan e 

Calda da polpa de acerola. Na receita do creme utilizaram-se os seguintes ingredientes: 

água, leite condensado, creme de leite, polpa de acerola, gelatina sem sabor. Na calda 

os seguintes ingredientes: açúcar cristal, água, polpa de acerola. Obtivemos um 

resultado satisfatório na elaboração deste novo produto, apresentando grandes 

valores nutricionais, sabor agradável e boa consistência. Resultado: A preparação 

apresentou Valor calórico total de 3707,6 calorias em 2.300 gramas, o custo total da 

preparação foi de R$ 20,40. Porcionando a preparação verificou-se em 100 gramas do 

produto um total de 162,67 Calorias; 151,69 Carboidratos; 5,43 Proteínas e 5,52 

Lipídios; 1,677.5 (mg) vitamina C; 76,5 (mg) vitamina A; 663.2 (mg) cálcio; 0,2(mg) 

ferro; 92,85 (mg) sódio; 145,89 (mg) potássio e 0,09 (mg) zinco,  sendo o custo da 

porção de R$: 0,47. Pode-se observar que o flan de acerola apresentou-se com um 
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valor nutricional variado em vitaminas e minerais, podendo seu consumo ser 

recomendado para diferentes públicos. O intuito do desenvolvimento deste produto é 

a aceitação do mesmo no mercado de alimentos, podendo até em alguns casos 

substituir o xarope de acerola, devido ao sabor, no tratamento em crianças. Com isso 

mostrar a população como fazer uso do fruto não somente in natura, pois deste modo 

seus nutrientes serão utilizados e com isso auxiliar na prevenção de doenças. 

 

Palavras - Chave: Desenvolvimento; Fruta Acerola; Valor Nutricional. 
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ELABORAÇÃO DE NOVO PRODUTO A BASE DA FRUTA JAMBO, PORTO VELHO, 
RONDONIA 
 
Andréia Elizete Schmitz1; Andresa Elisandra Schmitz1; Karla Mariana Felisberto 
Borges1; Larissa Carla Moreira de Sá Plácido1, Rebeca Sousa1, Julye Christine Pinheiro 
Nunes 1, Ivonilce Venturi2, Nelisa Lamas de Souza3 

 

1 Acadêmica de nutrição, Faculdade São Lucas, Porto Velho, RO. 
² Nutricionista, Mestre em Ciências da Nutrição, docente do curso de nutrição da 
Faculdade São Lucas, Porto Velho, RO. 
3 Mestrado em Tecnologia de Alimentos 
 
Introdução: O jambeiro é bastante comum nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do 

Brasil. É uma árvore de grande porte, copa piramidal e densa, com folhas alongadas e 

verdes escuras. Suas flores são grandes, aromáticas, que podem variar de brancas a 

róseo-púrpuras dependendo da espécie. Seu fruto, jambo, é ovóide de coloração 

branca, verde, rósea, amarela ou vermelho-escura. Sua polpa é suculenta de cor 

branca, envolvendo sementes globosas. Além de produzir saborosos frutos, possui um 

histórico no uso da medicina popular. Os chás de folhas, raízes e cascas são indicados 

como laxativo ou purgativo. Das sementes é extraído um fluído usado na prevenção da 

Diabetes. Este fruto de fácil aquisição e custo baixo, possui propriedades nutritivas, 

tais como, boas fontes de ferro, vitaminas, proteínas, fibras e outros minerais. Os 

frutos apresentam 28,2% de umidade, 0,7% de proteína, 19,7% de carboidrato. 

Contendo entre eles vitamina A (beta-caroteno), C (Acido Ascórbico), B1 (Tiamina), B2 

(Riboflavina), minerais como ferro e fósforo, e cem gramas de polpa possui 50 calorias. 

Todos esses ingredientes neutralizam a ação dos temidos radicais livres e contribuem 

para a formação do colágeno e também contra tumores.  O presente estudo tem como 

objetivo apresentar o desenvolvimento de um novo produto com o fruto Jambo-

vemelho. Portanto elaborou-se um creme de jambo com uma calda também da fruta 

com um leve toque cítrico. Metodologia: Para a elaboração do creme de jambo foi 

utilizado uma receita padrão de creme a base de frutas, sendo utilizado para o preparo 

do creme os seguintes ingredientes: leite condensado, creme de leite, e a polpa da 

fruta jambo. Para a calda os seguintes ingredientes foram utilizados, açúcar cristal, 

água, a fruta jambo e limão. Inicialmente o produto foi elaborado sem a calda, porém, 

verificou-se que o sabor da fruta não estava significante no creme, então, 

desenvolveu-se a calda com pedaços da fruta e com um leve toque cítrico, não houve 
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necessidade de novas alterações na receita. Resultados: A preparação apresentou 

Valor calórico total de 5.144,48 cal em 2.500 gramas, o custo total da preparação foi 

de R$ 15,85. Porcionando a preparação verificou-se em 100 gramas do produto um 

total de 206 Calorias, 126,48 Carboidratos, 19,87 Proteínas e 59,82 Lipídios, 3,8 (mg) 

vitamina C, 665,42 (mg) cálcio, 0,44(mg) ferro, 107,71 (mg) sódio, 135 (mg) potássio, 

0,1 (mg) zinco,  sendo o custo da porção de R$: 0,36, podendo ser considerado com 

um produto de adequado valor nutricional. O intuito do desenvolvimento deste 

produto foi o consumo da fruta não só in natura, como habitualmente é consumido, 

mas a elaboração de novos produtos com sabor, textura adequadas e que agrade 

todas as idades.   

Palavras-chave: Desenvolvimento; Fruta Jambo; Valor Nutricional. 
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ESTUDO HISTOLÓGICO COMPARATIVO ENTRE A UTILIZAÇÃO DE PROTEÍNAS ÓSSEAS 
MORFOGENÉTICAS (BMP’s) E PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) EM DEFEITOS 
ÓSSEOS NA MANDÍBULA DE COELHOS 
 
Emanuelle de Oliveira Gonçalves; Erich M. A. F. M. da Silva, Flávio Martins da Silva. 
 
1-Docente Faculdade São Lucas- FSL 
2-Acadêmicos da FSL  
 
RESUMO: 

A capacidade do corpo de substituir células lesadas ou mortas e de proceder ao reparo 

dos tecidos após inflamação é crítica para sobrevivência. Uma variedade de agentes 

lesivos disparam uma série de eventos que servem não apenas para conter a lesão, 

mas também para preparar as células que não foram totalmente danificadas para a 

replicação necessária à substituição das células mortas. O concentrado plaquetário ou 

plasma rico em plaquetas (PRP) é obtido pela centrifugação do sangue recém colhido 

utilizando citrato de sódio como anticoagulante, em velocidade baixa, de modo a 

sedimentar as hemácias e manter os leucócitos e as plaquetas em suspensão no 

plasma. Esse, então, é transferido para outro tubo e constitui o Plasma Rico em 

Plaquetas (PRP).  Além do uso de PRP, tem-se a utilização de Proteínas Morfogenéticas 

Ósseas (BMPs), que formam um único grupo de proteínas dentro do Fator 

Transformador de Crescimento beta (TGF-β) superfamília dos genes e têm um papel 

fundamental na regulação daindução óssea, manutenção e reparação. Metodologia: A 

população estudada no presente trabalho constará de coelhos do tipo “Coelhos da 

Nova  Zelândia”. Serão selecionados aleatoriamente 20 coelhos machos, clinicamente 

sadios, adultos jovens, com idade aproximada de 08 meses e peso médio de 3kg, no 

momento da cirurgia. Os animais serão divididos em 4 grupos de 5 animais que serão 

mantidos em gaiolas de metal de tamanho apropriado, sob condições ambientes de 

iluminação, temperatura e umidade. A alimentação consistirá em dieta e água ad 

libitum. A análise histológica será feita em seis grupos de cinco coelhos, de cada um 

dos grupos iniciais sacrificados após 48 horas e aos 07, 15 e 30 dias, comparando assim 

o lado que recebeu PRP com o que recebeu BMP, possibilitando desta forma descrever 

os fenômenos ocorridos no período de cicatrização. Todos os animais serão 

submetidos ao mesmo protocolo cirúrgico no qual ficavam posicionados em decúbito 

ventral, sobre mesa plana de trabalho, anestesiados com Ketamina a 10% e Xilasina 
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10%, intramuscular, na porção de 1 ml de cada para 1 Kg de peso. Será realizada 

tricotomia na região submandibular. Após os procedimentos cirúrgicos, serão 

sacrificados cinco animais de cada grupo com 48 horas, e aos 07, 15, e 30 dias obtendo 

desta forma quatro grupos representando os quatro períodos avaliados. Resultados: 

Os dados serão submetidos a uma análise Clínica e Histológica descritiva procurando 

estabelecer os processos ocorridos nas amostras colhidas.  Espera-se então, ao final do 

projeto em andamento, a conclusão de que a utilização de PRP e BMPs podem 

otimizar o processo de reconstruções teciduais. Além disso, o PRP e as BMP’s, 

possuem diferentes respostas teciduais, de fato, o PRP não é fator decisivo na 

promoção do reparo de tecidos duros. E por outro lado, com o uso das BMPs, formam 

um osso mais denso e maduro, em relação ao PRP que forma um tecido ósseo com 

consistência fibrosa. 

A leitura das lâminas será realizada após calibração do leitor pelo orientador e co-

orientador do trabalho. Para a calibração, serão selecionadas trinta lâminas, de forma 

aleatória e sem o conhecimento de qual grupo a mesma foi retirada. As leituras serão 

anotadas, e após uma semana nova leitura será realizada, onde os novos dados serão 

anotados.  As mesmas trinta lâminas serão lidas pelo orientador e co-orientador 

também com seus dados anotados; e para a concordância entre as leituras, deverá 

haver concordância com o teste T Stubert; onde não deve haver diferença significante 

entre as observações intra e interexaminadores. 

 

Palavras chave: Plaquetas, Morfogenética, Reparo. 
Instituição: Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO 
E-mail: emanuelle_og@hotmail.com 
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OTIMIZAÇÃO DE CICATRIZAÇÃO TECIDUAL EM FERIDAS NA REGIÃO CRANIOFACIAL 
 
Erich Matheus Adholfo Fernandes Menezes da Silva¹; Emanuelle de Oliveira 
Gonçalves²; Flávio Martins da Silva³; Fabiana Daltro4 

 

1-Acadêmico do 3º Período de Medicina da Faculdade São Lucas e Autor do Trabalho 
2-Acadêmica do 3º Período de Medicina da Faculdade São Lucas e Co-Autora do 
Trabalho 
3-Prof. Dr. na Faculdade São Lucas e Orientador do Trabalho 
4-Profa. Ms. na Faculdade São Lucas e Co-Orientadora do Trabalho 
 
RESUMO: 

As tentativas de o homem intervir em ferimentos tentando otimizar sua cicatrização 

remontam da antiguidade desde que foi reconhecida a importância de protegê-las a 

fim de evitar complicações aos pacientes. Portadores de ferimentos com frequência 

desenvolvem sequelas com consequência sociais intensas com perca de membros, 

funções, afastamentos de trabalhos ou aposentadorias precoces por invalidez. A 

evolução no processo cicatricial envolve uma série de eventos que representam uma 

tentativa de restabelecer a estrutura anatômica e a função normal da região afetada e 

para este fenômeno, vários fatores sistêmicos e locais estão envolvidos, 

principalmente a formação de colágeno, podendo comprometer no resultado final da 

cicatrização. Dentre os fatores sistêmicos destacam: idade do paciente e a 

concentração sérica de proteínas e entre os locais da região anatômica acometida, 

presença de infecção prévia, a vascularização e a desvitalização dos tecidos. Cabe 

ressaltar que o tegumento reconhecido como pele é o maior órgão do corpo humano, 

correspondendo cerca de 16% do seu peso. E ainda temos como interferentes a 

formação e a habilidade do profissional que está abordando a determinada lesão 

associada ao fato de utilizarmos ou não de uma equipe multidisciplinar capacitada 

para tal.  Foram analisados artigos científicos da base da Scielo, Lilacs e Pubmed num 

período entre 2000 e 2010. Artigos referentes a processos de otimização de 

cicatrização foram analisados, e após uma leitura dos mesmos, procedeu-se a seleção 

onde 11 artigos foram selecionados. O conteúdo dos artigos serviram de base para a 

formulação de vias alternativas de otimização, uma vez que para se comparar com as 

técnicas aplicadas rotineiramente em processos cirúrgicos, fez-se necessário o estudo 

de um livro referente ao estudo técnico de procedimentos cirúrgicos. Como guia, o 



 

 

19 
 

 

livro utilizado foi MONTEIRO, E. L. C., SANTANA, E. M. Técnica cirúrgica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. Os resultados obtidos foram satisfatórios, uma vez que 

mostraram que processos cirúrgicos alternativos têm mostrado mais eficácia no pós-

operatório de feridas do que os empregados atualmente, como é o caso da sutura. 

Processos esses como é o caso do cianoacrilato, tem se mostrado mais eficaz por não 

apresentar resposta inflamatória e baixo nível de infecção. Ainda permitiu-se analisar o 

fato de que uma boa abordagem no processo de sutura com o uso de fios pode ser 

mais eficaz quando o cirurgião tem um conhecimento melhor sobre as configurações 

que o fio apresenta o que permite a seleção correta para o uso em diferentes tipos de 

tecido. 

Palavras-Chave: Otimização de cicatrização; Cianoacrilato e fios de sutura; Processo 
de Cicatrização. 
E-mail:tchuby_dm@hotmail.com Erich Matheus A. F. M. da Silva 
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O EQUILÍBRIO E ALTERAÇÕES POSTURAIS EM ADULTOS JOVENS COM PERFIL I E S 

PELO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL 

 

Rosyanne Lima dos Santos 2, Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira  1,  Marcelo 

Custódio Rubira1  

 

1- Docente Faculdade São Lucas -FSL - Porto Velho-RO 

2- Acadêmicos Faculdade São Lucas -FSL - Porto Velho-RO 

 

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 
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resultados mostraram que não apresentou alterações no equilíbrio e postura entre os 

grupos. 

 

Palavras-chave: Mobilização neural; Nervo mediano; Velocidade de condução 

motora. 

Instituição de fomento: Faculdade São Lucas 

Trabalho de Iniciação Científica apresentado na 62ª Reunião Anual da SBPC 
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AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DE CONDUÇÃO DO NERVO MEDIANO APÓS 

MOBILIZAÇÃO NEURAL EM VOLUNTÁRIOS SAUDÁVEIS 

 

Rainier Antonio Queiroz Chagas Junior  1 , Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira  1, 

Leandro Rodrigues da Silva2, Ânderson Franklin Reis Brandão 2 ,Eduardo Garbin  2 

,Marcelo Custódio Rubira  1 

 

1- Docente Faculdade São Lucas -FSL - Porto Velho-RO 
2- Acadêmicos Faculdade São Lucas -FSL - Porto Velho-RO 
 

A Mobilização Neural (MN) consiste em gerar uma tensão longitudinal e transversal ao 

nervo, através do posicionamento do segmento onde o nervo tem seu trajeto. A 

Mobilização Neural procura restaurar o movimento e elasticidade ao sistema nervoso 

possibilitando se adaptar melhor ao segmento que percorre. Há poucos estudos que 

analisaram a ação mobilização neural sobre o tecido nervoso e a sua atividade elétrica, 

utilizando a Eletroneuromiografia. O presente estudo verificou se há alterações na 

velocidade de condução do nervo mediano após a mobilização neural. Métodos: O 

estudo foi composto por 40 voluntários com a média de idade de 21±1,85 anos e com 

IMC médio de 22±3,86Kg/m2. Os voluntários foram submetidos à avaliação pela 

eletroneuromiografia, antes e após da execução da Mobilização Neural, apresentando 

valores iniciais (V1) e finais (V2) de velocidade de condução motora. Resultados e 

Discussão: Observamos que após a Mobilização Neural a velocidade de condução 

motora aumentou. Os valores iniciais (V1) foram de 59,89±4,19ms  e finais (V2)  de 

60,88±3,94ms. Conclusões: A mobilização neural, independente do valor inicial de 

condução, propicia ao nervo mobilizado, a normalização de sua velocidade de 

condução para seus valores normais de atividade. 

 

Palavras-chave: Mobilização neural; Nervo mediano; Velocidade de condução 

motora. 

Instituição de fomento: Faculdade São Lucas 

Trabalho de Iniciação Científica apresentado na 62ª Reunião Anual da SBPC 
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PRESSÃO ARTERIAL E VARIABLIDADE DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA EM CRIANÇAS DE 
DIFERENTES NIVEIS SOCIOECONOMICO DE PORTO VELHO 
Izaac Rodrigues Mendes 2 , Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira  1,Jean Michel 
Carvalho de Oliveira  2 , Magno Araújo Gomes  2 , Marcelo Custódio Rubira  1 
 
1- Docente Faculdade São Lucas -FSL - Porto Velho-RO 

2- Acadêmicos Faculdade São Lucas -FSL - Porto Velho-RO 

 
A prevalência de hipertensão arterial sistêmica em crianças é estimada em 6%, 

entretanto as variações de prevalência publicadas são bastante amplas, de 1,2 a 13%.  

Fatores psico-sociais que atuam precocemente no curso da vida influenciam grande 

número de variáveis biológicas. Uma criança com desvantagens sociais significa que ela 

já tem o primeiro antecedente de estresse. De forma indireta, as variáveis sociais na 

infância influenciam no desenvolvimento de padrões de personalidade ligados ao 

estresse mental associado à hipertensão. Métodos: Com o objetivo de relacionar a 

influência dos fatores estressores com o aumento dos níveis de Pressão Arterial em 

crianças, foi realizado estudo transversal com 155 crianças, de 7 a 10 anos, da rede de 

ensino público e privado da zona urbana do município de Porto Velho-RO. A 

Hipertensão Arterial foi classificada de acordo com valores de PAS ou PAD maior ou 

igual ao percentil 95. Foi observado que as condições socioeconômicas, hábitos 

alimentares e estilo de vida por questionário e análise da variabilidade da freqüência 

cardíaca. Resultados e Discussão: Os maiores índices de Hipertensão foram 

encontrados nas crianças das de escola pública, sendo que na escola particular não foi 

identificado nenhum caso. As respostas de porcentagem das bandas de LF foram 

estatisticamente significante nas condições de supino para posição  em pé nos dois 

grupos, demonstrando o incremento do sistema nervoso simpático nesta condição 

fisiológica, podemos observar que a resposta de incremento simpático foi maior nas 

crianças da escola pública , com um aumento médio de 12,89% , enquanto as crianças 

de escola particular apresentaram 8,32%. As respostas a manobra de supino para em 

pé foi significativa nos dois grupos, porém mais significativa no grupo de crianças da 

escola pública. Conclusões: Nesse estudo conclui-se que os níveis pressóricos e a 

atividade simpática foi maior nas crianças de escola pública e que sofrem influencia 

maior de fatores estressores. 

Palavras-chave: variabilidade freqüência; Pressão Arterial; Crianças 
Instituição de fomento: Faculdade São Lucas 
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RISCO CARDÍACO EM EUTRÓFICAS: GORDURA E ATIVIDADE SIMPÁTICA 

Lucas De Angelis Rubira 1 , Luciana Gusmão Medeiros  1 ,Gizele Alves Neves  1 ,Ana 

Paula Fernandes De Angelis Rubira 2 Marcelo Custódio Rubira 2 

1- Docente Faculdade São Lucas -FSL - Porto Velho-RO 

2- Acadêmicos Faculdade São Lucas -FSL - Porto Velho-RO 

 

A obesidade aumentou em todo o mundo e vem se tornando o maior problema de 

saúde da sociedade e está associada à enfermidade prematura e morte para níveis 

surpreendentemente baixos de excesso de gordura. A variabilidade da freqüência 

cardíaca é uma ferramenta não invasiva e confiável para avaliar o balanço vago-

simpático sobre o coração. Objetivo: analisar a atividade simpática sobre o coração em 

jovens eutróficas com baixos níveis de excesso de gordura. Métodos: O estudo foi 

realizado com 38 mulheres, média de 21,1±1,8 anos, IMC abaixo de 25 kg/m2, 

sedentárias e sem medicação. Após análise da composição corporal, foram divididas 

em grupos: (1) Baixo Percentil de Gordura (≤23%) e (2) Alto Percentil de Gordura 

(>23%), com média de 3,65±2,34 kg de gordura acima do peso ideal (6,4%). Coleta de 

sangue para análise de colesterol, frações e triglicerídeos. O eletrocardiograma foi 

realizado durante 10 minutos em repouso e em pé para análise de baixa freqüência 

(LF), muita baixa freqüência (VLF) e alta freqüência (HF). Resultados e Discussão: O 

HDL-c foi menor no grupo 2 (48,28±8,59) quando comparado ao grupo 1(57,61±13,58), 

com p< 0,019 e LDL-c maior  (108,04±28,13 ; 87,61±23,23) com p<0,038, 

respectivamente. O grupo 1 apresentou maior porcentagem da banda (LF) em repouso 

quando comparado ao grupo 2, porém não significante p<0,13. Na mudança de 

postura de repouso para em pé, houve um aumento significante da banda LF no grupo 

2, p<0,001e no grupo 1 p<0,057. A diminuição da variabilidade da freqüência cardíaca 

constitui um importante fator prognóstico para o aparecimento de eventos cardíacos 

em indivíduos previamente sadios e baixos níveis de excesso de gordura aumentam a 

atividade simpática sobre o coração e levam a menores níveis de HDL-c e maiores de 

LDL-c. Conclusões: Conclusão: Baixos níveis de excesso de gordura em jovens 

eutróficas levam a um maior risco cardiovascular.  

Palavras-chave: Atividade Simpática; variabilidade da freqüência cardíaca; 

percentual de gordura. 

Instituição de fomento: Faculdade São Lucas 

Trabalho de Iniciação Científica apresentado na 62ª Reunião Anual da SBPC 
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EFICÁCIA DO MÚSCULO TRANSVERSO DO ABDOME NA DIMINUIÇÃO DA DOR EM 

PORTADORES DE LOMBALGIA CRÔNICA 

 

Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira  1, Cinthia Maria Albuquerque de Farias  2, 

Djanha Rebouças Mesquita  2, Melaine Pedreira Fontoura Coimbra  2, Glaidsan 

Moreira da Silva Maia  2, Marcelo Custódio Rubira  1 

1- Docente Faculdade São Lucas -FSL - Porto Velho-RO 

2- Acadêmicos Faculdade São Lucas -FSL - Porto Velho-RO 

 

A lombalgia crônica afeta mais de 80% da população mundial em uma faixa etária 

economicamente ativa, resultando em afastamento parcial ou total do trabalho sendo 

uma patologia multifatorial. O músculo transverso abdominal forma uma verdadeira 

cinta abdominal sendo ativado antes do início dos movimentos, o que lhe confere a 

função de estabilizar a coluna lombar comprometida na lombalgia. Os exercícios de 

estabilização promovem o fortalecimento, diminuição do quadro álgico, 

propriocepção, equilíbrio e devem ser progredidos quando o paciente consegue ativar 

sua musculatura profunda ao mesmo tempo em que realiza movimentos dos 

membros. OBJETIVO: Avaliar a eficácia do músculo transverso do abdome na 

diminuição da dor espontânea e à palpação em portadores de lombalgia crônica. 

Métodos: Participaram deste estudo 8 jovens do gênero masculino, média de idade de 

31,5 ± 6,39 divididos aleatoriamente em grupo A e B. O grupo A realizou exercícios de 

alongamento e estabilização de coluna lombar com a ativação do transverso do 

abdome e o grupo B realizou exercícios de alongamento e fortalecimento tradicionais 

para a musculatura abdominal. A dor espontânea e à palpação foram quantificadas 

utilizando a escala analógica visual e o dolorímetro digital EMG respectivamente. Os 

voluntários foram submetidos a 10 sessões de tratamento, freqüência de três vezes 

por semana, duração de 40 minutos sendo reavaliados após o término das sessões. 

Resultados E Discussão: Os voluntários do grupo A apresentaram melhora do quadro 

álgico espontâneo (p<0,009) e à palpação (p<0,009) após os exercícios enquanto o 

grupo B não apresentou melhora em nenhum aspecto. Conclusões: Esses resultados 

sugerem que exercícios de estabilização segmentar da coluna lombar são eficazes na 

diminuição precoce da dor lombar quando comparados aos exercícios de 

fortalecimento abdominal tradicional.  
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ESTUDO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E FLEXIBILIDADE NAS LOMBALGIAS CRÔNICAS 

TRATADAS COM ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR 

 

Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira  1 , Aline da Costa França 1 , Érica Cristina 
Moreira1  , Anaiana Fernanda Aguirre Couceiro1 , Taiara Oliveira Silva1  ,  Marcelo 
Custódio Rubira1 
 
1. Dep. Fisioterapia Faculdade São Lucas - FSL 

 

Na escala das alterações dolorosas que afetam a o ser humano, a síndrome dolorosa 

lombar estabelece numerosa causa de incapacidade e morbidade, perdendo apenas 

para a cefaléia. No Brasil, a repercussão econômica destes dados fez com que as 

lombalgias se tornassem a 1ª causa de pagamento de auxílio doença e a 3ª causa de 

aposentadoria por invalidez. O músculo transverso abdominal é um músculo profundo 

circunferencial, que forma uma verdadeira cinta abdominal sendo ativado antes do 

início dos movimentos, o que lhe confere a função de estabilizar a coluna lombar, 

sendo que, nos indivíduos com lombalgia esta função está comprometida. Os 

exercícios de estabilização promovem o fortalecimento, diminuição do quadro álgico, 

propriocepção, equilíbrio e devem ser progredidos quando o paciente consegue ativar 

sua musculatura profunda ao mesmo tempo em que realiza movimentos dos 

membros. OBJETIVO: Avaliar a capacidade funcional e flexibilidade de jovens, gênero 

masculino, média de idade de 31,5±6,39 portadores de lombalgia crônica antes e após 

exercícios de estabilização segmentar. Métodos: A capacidade funcional e flexibilidade 

de 8 voluntários do gênero masculino, portadores de lombalgia crônica, foram 

avaliadas através do questionário de Roland Morris e do teste do 3 dedo ao solo que 

após a avaliação foram divididos aleatoriamente em 2 grupos. O grupo A realizou 

exercícios de alongamento e estabilização da coluna lombar com a ativação do 

transverso do abdome e o grupo B realizou exercícios de alongamento e 

fortalecimento tradicionais para a musculatura abdominal. Os voluntários foram 

submetidos a 10 sessões com freqüência de três vezes por semana com duração de 40 

minutos sendo reavaliados após o término das 10 sessões. Resultados e Discussão: Os 

voluntários do grupo A apresentaram melhora na capacidade funcional (p<0,02) 

apenas no grupo A tratado com exercícios de estabilização segmentar. A flexibilidade 

se manteve em ambos os grupos após os exercícios de estabilização segmentar 
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(p<0,67 para o grupo A e p<0,41 para o grupo B).Conclusões: Esses resultados sugerem 

que a capacidade funcional de portadores de lombalgia crônica melhorou após os 

exercícios de estabilização segmentar da coluna lombar quando comparados aos 

exercícios de fortalecimento abdominal tradicional mas não alterou os parâmetros de 

flexibilidade. 

 

Palavras-chave: lombalgia crônica; estabilização segmentar; exercícios de 

alongamento e fortalecimento. 
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PREVALÊNCIA DE CEFALÉIA NUMA POPULAÇÃO COM DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR  

 

Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira  1  , Cariel Benedita da Silva Denti 1  , Rainier 

Antonio Queiroz Chagas Junior  1  , Lucas De Angelis Rubira  1  , Marcelo Custódio 

Rubira  

 

1. Dep. Fisioterapia - Faculdade São Lucas – FSL 

 

A cefaléia é um sintoma freqüentemente observado em pacientes com disfunção 
temporomandibular representa qualquer dor referida no segmento cefálico tratando-
se de uma manifestação extremamente comum, podendo ser 
encontrada em crianças, adolescentes e adultos. Na população geral, durante o curso 
da vida, a prevalência de cefaléia é maior que 90% e ainda não está bem 
compreendida a relação entre a DTM e os diferentes tipos de cefaléias, entretanto 
existem indícios clínicos extremamente sugestivos que aproximam estas duas 
afecções. Métodos:  Para o levantamento da prevalência de cefaléia foi utilizado o 
questionário de índice e diagnóstico proposto por Fonseca (1992), que apresenta 
características de uma avaliação multidimensional. O questionário compreende 10 
perguntas com uma única resposta marcada para cada pergunta Os voluntários foram 
instruídos a marcar “sim”, “não” ou “às vezes”. Para a análise, as respostas foram 
computadas a partir de cada questão sendo registradas e somadas pelo valor atribuído 
a cada resposta, onde “sim” é igual a 10 pontos, “às vezes é igual a 5 pontos e “não” a 
0 ponto e classificados de acordo com Fonseca (1992) e possibilitando classificar a 
DTM em: sem DTM, leve, moderada e severa e ainda levantar os sintomas de cefaléia 
de acordo o item 4 do questionário. Foram aplicados 959 questionários em voluntários 
na faixa etária entre 18 e 50 anos, de ambos os gêneros. Resultados e Discussão: Os 
resultados foram analisados através da distribuição das freqüências das respostas e 
sua porcentagem para DTM e sem DTM, com e sem cefaléia e critérios de classificação 
de gravidade.  Os resultados encontrados na amostra em geral foram de uma 
prevalência de cefaléia em 64% em mulheres e em 24,5% em homens. Quanto à 
gravidade observou-se que a prevalência foi de 66,5% e 26% sem DTM, DTM leve 66% 
e 47%, DTM moderada 90 % e 69% e DTM severa 94% e 71%, respectivamente para o 
gênero feminino e masculino. Conclusões: Os dados encontrados nesse estudo quanto 
ao gênero e gravidade evidenciam um maior acometimento e maior sintomatologia de 
cefaléia em mulheres. 
 
Palavras-chave: Cefalélia; Disfunção Temporomandibular; Gravidade. 
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EFICÁCIA DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NA DOR E NA DIMINUIÇÃO DA ATIVAÇÃO 

SIMPÁTICA EM PORTADORES DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR CRÔNICA 

 

Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira  1  ,  Lucas De Angelis Rubira  1   , Everton 

Almeida de Souza  1  , Denise Teodoro Sampaio  1   , Rainier Antonio Queiroz Chagas 

Junior  1   , Marcelo Custódio Rubira  

 

1. Dep. Fisioterapia -Faculdade São Lucas - FSL 

 

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

Palavras-chave: Laser; Ativação Simpática; Disfunção Temporomandibular Crônica. 
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VARIABILIDADE DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA EM MULHERES COM HIPERMOBILIDADE 

ARTICULAR E O RISCO CARDÍACO 

 

Elaine Mocelin  1   ,  Mariane de Oliveira Nunes Reco  1  , Ana Paula Fernandes De 

Angelis Rubira  1   , Marcelo Custódio Rubira  
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A hipermobilidade articular é definida como a capacidade de desempenhar 
movimentos articulares com amplitude maior que o normal. A prevalência da 
hipermobilidade possui grandes variações determinadas pela etnia, sexo, idade 
,atividade física e variações nos critérios de caracterização. Aproximadamente 30% dos 
adultos são considerados portadores de hipermobilidade. A hipermobilidade 
apresenta feedback proprioceptivo e sensorial diminuído e posicionamento espacial 
alterado da articulação levando a maior freqüência de ativação e deformação sobre os 
receptores sensoriais mecânicos nos músculos esqueléticos e na pele. O aumento dos 
impulsos aferentes dos receptores sobre a área cardiovascular no bulbo alteram o 
controle autonômico sobre o coração. A diminuição da variabilidade da freqüência 
cardíaca constitui um importante fator prognóstico para o aparecimento de eventos 
cardíacos. Objetivo: O estudo avaliou o balanço simpato-vagal durante manobra de 
ortostatismo em mulheres com hipermobilidade. Métodos: Participaram do estudo 27 
voluntárias, com idade média de 19,97±1,79, IMC abaixo de 25 kg/m2, sedentárias e 
sem uso de medicação. Após diagnóstico da hipermobilidade, segundo o score de 
Beighton, foram dividas em dois grupos: 12 hipermóveis (GH) e 15 não hipermóveis 
(GC). O eletrocardiograma foi realizado durante 10 minutos em repouso e em pé para 
análise da variabilidade da freqüência cardíaca. Resultados e Discussão: A banda de HF 
(un), apresentou diminuição significativa da atividade vagal no GH, p<0,03. O 
incremento de LF (un) foi maior no GH em relação ao GC, na manobra de ortostatismo, 
com aumento significativo da atividade simpática, p< 0,03. Conclusões: As voluntárias 
com hipermobilidade articular apresentaram resposta autonômica cardíaca alterada 
com hiporesponsividade vagal. 
 
Palavras-chave: Hipermobilidade; Variabilidade da frequência cardíaca; Risco 

Cardíaco. 
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ESTUDO DA SEMENTE DE Fevillea cordifolia Linnaeus (PACA-PIÁ) DA FAMÍLIA 
CUCURBITACEAE PARA PRODUÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS 
 
Anselmo Enrique Ferrer Hernandez², Marília Gabriela Ferreira de Azevedo¹, Ana 
Cristina Ramos de Menezes ², José Maria Thomaz³ 
 
1 - Graduada do Curso de Ciências Biológicas com ênfase em Botânica da Faculdade 
São Lucas  
2 - Docentes da Faculdade São Lucas,  
3 - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA.  
 
Introdução: A utilização dos óleos vegetais tem um futuro promissor, uma vez que o 
Brasil é um dos maiores produtos mundiais de soja e possui grandes perspectivas para 
a produção de outras sementes. Entre as várias oleaginosas que se têm conhecimento 
na literatura, as que apresentam um alto teor de óleo na semente são favoráveis á 
produção de biodiesel.  A espécie Fevillea cordifolia Linnaeus tem mais ampla 
distribuição, variando entre sul do México, no leste do Caribe de Porto Rico, através do 
Sul da América Central e em América do Sul ao Norte da Argentina. Essa espécie é uma 
possível fonte para produção de óleos vegetais. Objetivos: Estudar a obtenção de 
óleos vegetais a partir da Fevillea cordifolia, visando uma nova fonte de óleo para a 
produção de biodiesel. Materiais  e Métodos: A extração sólido-líquido com o 
aparelho soxhlet. A semente da espécie foi triturada até que fique um pó fino, e 
colocada no cartucho e logo em seguida tampado com algodão para evitar a saída da 
amostra. Preparado o aparelho de soxhlet e adicionado 200 ml dos solventes: álcool de 
combustível 99%, álcool metílico 99,5%, álcool etílico 95% e acetato de etila 99,5% 
respectivamente.  A extração foi dividida em três horários diferentes 2, 4 e 6 horas, 
com cada solvente. Os experimentos foram realizados por triplicatas. Resultados:  
Porcentagem final da extração sólido-líquido com o aparelho soxhlet.  Podemos 
observar o tempo para fazer a extração e tido como excelente com 4 e 6 horas de 
exposição. O solvente álcool de combustível tem custo menor para produção. 
Enquanto os outros tem um custo maior para produção.  :  
 
Palavras chaves: Curcubitaceae, Fevillea cordifolia Linnaeus, óleo vegetal, Biodiesel 
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ESTUDO FITOQUÍMICO PRELIMINAR DO Solanum jamaicense Mill FAMÍLIA 
SOLANACEAE 
 
Anselmo Enrique Ferrer Hernandez1, Eliane  Ferreira Coelho1, Mabel Torres Ferrer2    

 
1-Faculdade São Lucas, Laboratório de Fitoquímica                         
2- Farmácia Valfarma 
 
Introdução: O gênero Solanum da familia Solanaceae, compreende cerca de 3000 
espécies espalhadas pela América do Sul, desde o Sul do Brasil até a Colômbia. A 
espécie em estudo Solanum jamaicense Mill possui nome vulgar de Tomatillio na 
cidade de Guápiles, Costa Rica. A mesma é rica em glicoalcaloides e saponinas que são 
compostos de grande interesse farmacêutico. Nos últimos anos tem-se verificado o 
grande avanço científico visando obter novos compostos com propriedades 
terapêuticas, entre outras: antioxidante e citotoxicidade. Objetivos: O estudo 
fitoquímico das folhas e frutos do Solanum jamaicense Mill tem como objetivo, realizar 
a investigação fitoquímica visando encontrar novos compostos esteroidais. 
Metodologia: As folhas e os frutos foram coletados no mês de fevereiro de 2008 na 
BR. 364 sentido Acre, os que foram processados para seu estudo fitoquímico. Os 
extratos etanólicos foram feitos utilizando o aparelho de soxhlet e como solvente 
etanol. Os extratos foram concentrados a xarope e logo hidrolisados por três horas, 
utilizando uma mistura hidroalcoólica de HCl 1,5 moles /Litro.  O extrato hidrolisado foi 
alcalinizado com NH4OH, ate PH= 10 , e o precipitado foi separado por centrifugação. 
Resultados :Dos estudos de cromatografia de camada fina e de coluna dos crus 
obtidos foram possíveis isolar e purificar quatro moléculas esteroidais, as que foram 
comparadas com substâncias padrões isoladas de outras espécies de Solanum. Tais 
moléculas são as sapogeninas esteroidais Hecogenina e Diosgenina identificadas das 
folhas e a Yamogenina e a Nuatigenina identificadas dos frutos. 
 
Palavras Chaves: Solanaceae, Solanum Jamaicense Mill, Sapogeninas Esteroidais.  
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ESTUDO FITOQUIMICO PRELIMINAR DOS FRUTOS DO SOLANUM RUGOSUM DUNAL.  
 

Anselmo Enrique Ferrer Hernandez1, Michele Cruz Shockness 1, Mabel Torres Ferrer2  
 
1-Faculdade São Lucas, Laboratório de Fito química 
2- Farmácia Valfarma  

 
Introdução:O Solanum rugosum Dunal é um Arbusto ou arvoreta de 1- 4 m de altura 
com caule e folhas híspidos com tricomas estrelados sésseis, geralmente são vistosas, 
revelando maior capacidade de desenvolvimento que as demais espécies do meio, 
crescendo em grande diversidade biológica em diversa parte da cidade de porto velho, 
seu nome popular é conhecida como amor de cunha ou cajusara. Objetivos: O 
presente trabalho tem como objetivo de realizar o estudo fitoquímico preliminar da 
espécie Solanum rugosum Dunal. da família solanaceae, visando encontrar novas 
substância químicas que classificam como metabólicos secundários desta espécie. 
Materiais e Métodos: Os frutos e folhas de Solanum rugosum Dunal. Foram coletadas 
na cidade de Porto Velho, em  novembro de 2007. Para a extração dos componentes 
esteroidais, foi utilizado um método de extração sólido-líquido com aparelho de 
Soxhlet. Os extratos metanólico extraído foram concentrados ate xarope e logo 
realizados  teste  para identificação de componentes esteroidais.  Os extrato foram 
hidrolisado durante 3 horas, utilizando uma solução hidroalcoolica de HCl, 1,5 molar.  
O cru de esteróides dos frutos foi estudado por cromatografia de camada fina., e os 
compostos esteroidais, foram separados utilizando-se a técnica de cromatográficas de 
coluna com oxido de alumínio e clorofórmio / metanol em concentrações variáveis. 
Resultados: Para sua identificação utilizou-se padrões de alcalóides e sapogeninas 
esteroidais, isoladas de outras espécies de Solanum, assim foram identificados os 
compostos como sendo os alcalóides esteroidais, Tomatidenol, Solasodina, 
Solanocapsina, Demissidina.  

 
Palavras Chaves: Solanaceae, Solanum rugosum Dunal, alcalóides esteroidais. 
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ESTUDO PRELIMINAR DO SOLANUM VIARUM DUNAL. FAMILIA SOLANACEAE 
 
Anselmo Enrique Ferrer Hernández 1, Maria do Perpetuo Socorro da Costa Nery2, 
Mabel Torres Ferrer3  
 
1- Faculdade São Lucas (FSL) 
2- Acadêmica Faculdade São Lucas  
3- Farmacia Valfarma 
 
Introdução:O Solanum viarum  Dunal é uma planta  nativa da América do Sul, 
ocorrendo principalmente no Brasil de  nomes comuns como: joá-bravo, arrebenta-
cavalo, mata-cavalo e joá-amarelo, da família Solanaceae, com características gerais  de 
planta anual, herbácea e possui reprodução por sementes, suas folhas são alternadas, 
segmentadas, lobada pilosas e herbáceas peninéroceas, suas flores são dicásio-cima 
bípara e periontada, seu fruto é solanídeo de origem nativa no Brasil. A importância da 
espécie se dá porque a mesma se infesta em pastagem, terrenos baldios, pomares, 
beira de estrada e área abandonada. Objetivos: A presente pesquisa tem como 
objetivo realizar um estudo fitoquímico preliminar da espécie Solanum viarum Dunal da 
família Solanaceae com a finalidade de encontrar novos componentes químicos. 
Materiais e Métodos: A espécie Solanum viarium Dunal da família Solanaceae foi 
coletada para ser realizado um estudo fitoquímico dos frutos no dia 20/02/2008 na 
estrada da cachoeira na BR 364, cidade de Porto Velho-RO sentido UNIR. Para a  
preparação dos extratos etanólico foi utilizado o método sólido-líquido através do 
aparelho de Soxhlet, utilizado para a extração dos componentes polares.  Resultados e 
Discussão: Do estudo fitoquímico preliminar da espécie Solanum viarum Dunal, foram 
detectados 12 (doze) compostos, através da cromatografia de camada fina e conforme  
o estudo cromatográfico realizado com os extratos obtidos e utilizando substâncias  
padrões de compostos isolados de outras espécies do gênero Solanum, foi possível a 
identificacão  dos seguintes compostos: os alcalóides esteroidais, Dimissidinas, 
Solanocapsina e Solasodina, e a sapogenina esteriodal Diogenina .  
 
Palavras-chave: Solanaceae,  Solanum viarum Dunal., alcalóides e sapogeninas 
esteroidais. 

 
Instituição de Fomento: Faculdade São Lucas. 
Faculdade São Lucas, Laboratório de Fito química, ansenrique@yahoo.es 
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ESTUDOS AVALIATIVOS DA PRODUÇÃO POTENCIAL DE ÓLEO DA PALMEIRA Orbignya 
phalerata Mart. “BABAÇU” : EXTRAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E SUA POTENCIAL 
APLICAÇÃO PARA O BIODÍESEL. 
 
Anselmo Ferrer Hernández1, Everton Gusen Braga2, Ana Cristina Ramos de Souza1  
 
1- Faculdade São Lucas (FSL) 
2- Acadêmica Faculdade São Lucas  
 
Introdução: O baixo Rio Madeira localiza-se a norte do Estado de Rondônia, a jusante 
do centro urbano de Porto Velho até a divisa com o município de Humaitá, no estado 
do Amazonas. O estudo foi realizado em quatro Comunidades ribeirinhas denominadas 
de  Distrito de São Carlos, Conceição, Resex Cuniã e Distrito de Cujubim  Objetivos: O 
projeto tem como objetivo realizar o levantamento das potencialidades de palmeiras 
no baixo rio Madeira para produção de biodiesel. Para isso, será realizado o 
levantamento fito-sociológico da área, bem como a fenologia e a extração e 
caracterização os principais compostos contidos amêndoa dos frutos do babaçu, para 
produção de biodiesel. Materiais e Métodos: . A seleção dessas comunidades baseou-
se na proposta de continuidade aos trabalhos iniciados com o Projeto Negócios 
Sustentáveis do baixo Rio Madeira - Ministério de Meio Ambiente para diagnóstico, 
mobilização e fortalecimento comunitário e apoio a iniciativas promissoras 
sustentáveis. Na região encontram-se quatro unidades de conservação, duas federais, 
a Estação Ecológica de Cuniã e Reserva Extrativista do Lago do Cuniã e duas Estaduais, 
Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Rio Madeira A e Floresta Estadual de 
Rendimento Sustentado Rio Madeira B, estando essas contíguas e compondo o 
Corredor Ecológico Guaporé-Mamoré-Itenez entre Brasil e Bolívia, na margem 
esquerda do Rio Madeira.  Resultados:  Foram coletados os dados das palmeiras que 
existem numa área de uma hectare e calculado o potencial de palmeiras existentes , 
tanto adultas em produção ou jovens. Foi calculado o potencial produtivo de cocos de 
babaçu em uma hectare e extrapolado para uma área de 7 000 hectares.  Foi calculado 
o potencial produtivo de castanhas, e de óleo de babaçu. 
 
Palavras chaves: A Orbignya phalerata Mart , Babaçu, óleo vegetal, biodiesel 
 
Instituição de fomento : CNPQ e Faculdade São Lucas 
Faculdade São Lucas, Laboratório de Fitoquímica, ansenrique@yahoo.es 
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MEDICINA ALTERNATIVA: UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E MÉTODOS 
BIOENERGÉTICOS NA PASTORAL DA SAÚDE NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, PORTO 
VELHO - RO  
  
Edna Coelho de Almeida1 , Ana Cristina Ramos de Souza 2 

 

1- Acadêmica do curso de Biologia da Faculdade São Lucas 
2 -Curadora do Herbário da Faculdade São Lucas   
 
 
RESUMO 
As plantas medicinais representam importantes ferramentas na prevenção da saúde. 
Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo sobre a utilização de plantas 
medicinais no Programa de Saúde da Família na igreja Católica, do bairro São 
Cristovão, em Porto Velho – RO, no período de maio de 2009 a maio de 2010. A 
Pastoral realiza um atendimento semanal à comunidade, utilizando o método 
bioenergético, através do qual é detectado qual tipo de planta será empregado no 
tratamento do paciente. Todas as plantas são doadas por voluntários à Pastoral, sendo 
colocadas em estufa, onde ocorre o processo de secagem, para que sejam embaladas 
e expostas em prateleiras para comercialização. Durante a pesquisa, foi identificado 
que o número de atendimentos tornou-se mais freqüente no mês de novembro de 
2009, quando 114 pessoas procuraram os serviços da Pastoral, sendo a sua maioria do 
sexo feminino. A Pastoral trabalha com 56 espécies e 55 gêneros, distribuídas em 35 
famílias. Asteraceae foi a mais representativa apresentando 8 espécies. Todas as 
plantas utilizadas já foram comprovadas cientificamente seus valores terapêuticos. As 
partes usadas das plantas são: folhas com 63%; caule 14%; flores 9%; raízes 8%, e 
sementes 6%, O modo de uso que prevalece no método bioenergético é o chá. 
Também são prescritos no tratamento, dependendo da enfermidade, xaropes como o 
de cebola, babosa, coração da banana; extrato de none, confeccionado na própria 
Pastoral e a Multimistura, esta indicada para desnutrição. A Pastoral também oferece à 
comunidade, limpeza de ouvido. Percebeu-se o quanto a população é carente de 
informações precisas e seguras a respeito de plantas medicinais, sendo indispensáveis 
à orientação no uso correto das mesmas. A Pastoral tem consciência de que as plantas 
utilizadas na forma terapêutica visam à assistência primária sempre orientando a 
busca por assistência médica. 
 
 
Palavras Chaves: plantas medicinais, bioenergético, chá. 
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OCORRÊNCIA DE Vibrio cholerae NO RIO MADEIRA, REGIÃO DO CAI N’ ÁGUA – 
CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADOS DE PORTO VELHO – RONDÔNIA  
 
ADÃO, F. J. A. M.¹; LAUREANO, L. C.¹; GONÇALVES, Mayara. C. C.¹; PINHEIRO, 
Phaloanna¹; SILVA, T.² 
 
¹ Graduandos do curso de Ciências Biológicas da Faculdade São Lucas 
² Orientador  microbiologista do Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN/RO. 
 
Vibrios são bactérias primariamente aquáticas sendo anaeróbias facultativas, 
apresentando metabolismo respiratório fermentativo e a maioria não cresce na 
ausência de NaCl. Como o Vibrio cholerae não apresenta uma necessidade da presença 
de NaCl, pode ser encontrado em fontes de água doce. Este microrganismo é causador 
da cólera, doença provocada pelas cepas de V. cholerae O1 ou O139. As condições da 
água do Rio Madeira, local do comércio de pescados do bairro Cai n’água em Porto 
velho, é um ambiente propício para o desenvolvimento de microrganismos danosos a 
saúde humana. Com base nesse fato, esse trabalho tem o objetivo de verificar a 
ocorrência do Vibrio em questão, enfatizando a necessidade do monitoramento 
ambiental com o intuito de prevenir possíveis surtos. 
As amostras de água foram coletadas no período de março a agosto de 2010 pela 
técnica de Moore modificada (swab de Moore), que consiste em uma mecha de gaze 
esterilizada, amarrada por um fio de nylon que serve de suporte para a mesma. As 
mechas foram instaladas no local de estudo (flutuante aportado na margem Esquerda 
do Rio madeira), onde permaneceram completamente imersa por três dias. Decorrido 
este período, as mechas foram acondicionadas em um frasco estéril, contendo 225 ml 
de Água Peptonada Alcalina - APA concentração simples (pH 8,4- 8,6), e levadas a 
estufa para incubação a 35º - 37ºC durante 6 - 8 horas. Após esse período, por meio de 
alça de platina, foi inoculada em Agar TCBS – meio diferencial para Vibrio sp., em 
ambiente estéril por meio da câmara de fluxo, parte das películas formada na 
superfície do frasco contendo as mechas. As placas de TCBS inoculadas com esse 
material permaneciam Incubadas a 35º- 37ºC por 18-24 horas. Posteriormente, com o 
crescimento de colônias características para Vibrio cholerae, eram realizados testes 
bioquímicos descritos no Manual de Métodos de Analise microbiológica de Alimentos 
e água (NEUSELY, et.al 2010)para confirmação da presença do Vibrio. Embora os 
resultados necessitem de confirmação sorológica quanto ao tipo O1 e O139, das 
cinqüenta amostras coletadas, trinta foram confirmadas para a presença de Vibrio 
cholerae. No período que compreende os meses de março a abril, as amostras 
inoculadas em TCBS não apresentaram crescimento diferenciado presuntivo para 
Vibrio cholerae, (colônias de 2-3 mm amarelas). Nesse período, a acidez da água do rio 
Madeira variava entre 5,5 e 6. A partir do mês de maio até o final das coletas no mês 
de agosto, todas as amostras apresentaram-se positivas com crescimento diferenciado 
e bioquímico confirmativo para Vibrio cholerae. Nesse período, o Ph da água do rio 
madeira variava entre 6,5 a 8,5, oferecendo condições favoráveis para o 
desenvolvimento do microrganismo. 
Palavras chave: Vibrio cholerae, Rio Madeira, 
Apoio: Faculdade São Lucas/ www.saolucas.edu.br  
Contato com autor do resumo:chianca_l@hotmail.com     
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POTENCIAL INSETICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL DE AROEIRA SOBRE A BROCA-DO-CAFÉ 
 
Renato Abreu Lima1; Maurício Reginaldo Alves dos Santos2; Andrina Guimarães 
Silva1; César Augusto Domingues Teixeira2; Valdir Alves Facundo1 
 

1-Universidade Federal de Rondônia 
2-Embrapa Rondônia 
 
INTRODUÇÃO: A necessidade de métodos mais seguros de controle de artrópodes-
pragas 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 a insetos. A broca-do-café (Hypothenemus hampei) é uma 
importante praga das regiões produtoras de café, atacando frutos em qualquer estádio 
de maturação, desde verdes até maduros e secos. Schinus terebinthifolius conhecida 
popularmente como aroeira, é uma planta medicinal arbórea, rica em compostos 
voláteis que apresentam potencial promissor no controle de insetos e microrganismos. 
Neste trabalho, objetivou-se avaliar a toxicidade do óleo essencial das folhas de 
aroeira sobre insetos adultos de H. hampei. MATERIAL E MÉTODOS: As folhas de S. 
terebinthifolius utilizadas para a obtenção do óleo essencial foram coletadas em maio 
de 2008 na área experimental da Embrapa Rondônia, em Porto Velho-RO, trituradas e 
submetidas à hidrodestilação por duas horas, utilizando-se extratores de vidro tipo 
Clevenger modificado para obtenção do óleo. O óleo essencial foi diluído em acetona, 
nas diluições de 10-2; 10-3; 10-4; 10-5; 10-6; 10-7 e 10-8. No teste em superfície 
contaminada, foi adicionado 1,0 mL destas soluções a placas de Petri de 9,0 cm de 
diâmetro, contendo papel de filtro; como controle, foi utilizado 1,0 mL de acetona. 
Após a evaporação da acetona, foram colocados os insetos adultos, avaliando-se sua 
mortalidade durante as 48 horas seguintes. Para avaliação da ação tópica, os insetos 
foram mergulhados nas mesmas diluições por um minuto e, em seguida, colocados em 
placas de Petri com papel de filtro. Nestes experimentos, foram utilizados dez insetos 
por repetição, em quatro repetições, em delineamento inteiramente casualizado. Na 
avaliação da mortalidade dos insetos foram considerados vivos todos os insetos que se 
moviam quando estimulados. Os dados foram submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. RESULTADOS: O óleo essencial das 
folhas de aroeira apresentou potencial inseticida sobre H. hampei em superfície 
contaminada, observando-se mortalidade de 90% dos insetos na diluição 10-2 em 24 
horas de experimento, atingindo 100% após 48 horas. No controle, observou-se 25% 
de mortalidade, provavelmente devido à falta de alimento e à toxicidade da acetona 
residual. Nas diluições de 10-2 a 10-8, as porcentagens foram de 82,5; 80,0; 40,0; 30,0 e 
25,0%, respectivamente. A eficiência do óleo essencial da aroeira sobre a mortalidade 
de H. hampei, demonstrada neste trabalho, deve ser testada em condições de campo 
para comprovação de sua eficácia no manejo deste inseto. 
 
Palavras-Chave: Inseticida botânico. Hypothenemus hampei. Schinus terebinthifolius. 
 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: CNPq, Embrapa Rondônia, Faculdade São Lucas 
E-MAIL: renatoabreu07@hotmail.com 
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ATIVIDADE REPELENTE DO EXTRATO ACETÔNICO DAS FOLHAS DE Piper hispidum 
H.B.K. SOBRE Hypothenemus hampei FERRARI 
 
Renato Abreu Lima1; Maurício Reginaldo Alves dos Santos2; Andrina Guimarães 
Silva1; César Augusto Domingues Teixeira2; Valdir Alves Facundo1 

 
1-Universidade Federal de Rondônia 
2-Embrapa Rondônia 
 
INTRODUÇÃO: O café é uma importante fonte de renda para a economia brasileira, 
sendo o Brasil o segundo maior produtor mundial, com 1.700 municípios brasileiros. 
Porém, a cultura cafeeira está sujeita ao ataque de pragas. Hypothenemus hampei 
Ferrari (broca-do-café), é um inseto que se alimenta e reproduz em todas as espécies 
do gênero Coffea, atacando os frutos em todos os estádios, desde verdes até maduros 
e secos, causando perdas quantitativas e qualitativas consideráveis. Piper hispidum 
H.B.K. é uma espécie vegetal nativa da Amazônia, sendo utilizada na medicina popular 
no tratamento de dores estomacais. Neste trabalho, procurou-se avaliar a atividade 
repelente do extrato das folhas de P. hispidum sobre H. hampei. MATERIAL E 
MÉTODOS: Para obtenção do extrato, as folhas foram colocadas em erlenmeyer 
contendo um litro de acetona, por sete dias, em duas repetições. Posteriormente, o 
material foi evaporado em evaporador rotatório. Frutos maduros de café sadio foram 
imersos em solução deste extrato, a 0,5 mg.mL-1, por um minuto; utilizando-se 
acetona como controle. Placas de Petri de 9,0 cm de diâmetro foram demarcadas com 
uma linha central, sendo colocados três frutos de café tratados com solução de extrato 
de um lado e três frutos do grupo controle do outro lado. Na região central da placa, 
foram inseridos 10 insetos. Foi avaliado o número de insetos que se deslocaram para 
cada um dos lados de cada placa, durante os 15 minutos seguintes. O delineamento foi 
inteiramente casualizado com dez insetos por tratamento e dez repetições (placas). O 
índice de repelência foi calculado pela fórmula R.I.= (C-T) / (C+T) X 100, onde (C) é o 
número de insetos que se deslocam para a área onde há dieta controle e (T) o número 
de insetos que se deslocam para a área onde há dieta contendo frutos tratados. Os 
dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. RESULTADOS: As avaliações deste experimento, 
realizadas a 1, 5, 10 e 15 minutos, resultaram em índices de repelência de 30,0; 34,6; 
38,0 e 42,0% respectivamente. Podem ser consideradas repelentes substâncias cujo 
índice de repelência apresenta-se acima de 50%. Neste experimento, observou-se que 
o extrato acetônico de folhas de P. hispidum, na diluição testada, não foi eficiente 
como repelente para H. hampei. Porém, outros experimentos devem ser realizados 
para verificar qual concentração mínima pode ser usada no controle desta praga. 
 
Palavras-Chave: Piperaceae. Broca-do-café. Coffea arabica. 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: CNPq, Embrapa Rondônia, Faculdade São Lucas 
E-MAIL: renatoabreu07@hotmail.com 
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POTENCIAL INSETICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL DE RAÍZES DE Piper hispidum SOBRE A 
BROCA-DO-CAFÉ 
 
Renato Abreu Lima1; Maurício Reginaldo Alves dos Santos2; Andrina Guimarães 
Silva1; César Augusto Domingues Teixeira2; Valdir Alves Facundo1 

 
1-Universidade Federal de Rondônia 
2-Embrapa Rondônia 
 
INTRODUÇÃO: Na Amazônia, a principal praga do café é a broca-do-café 
(Hypothenemus hampei), responsável por grandes perdas na produtividade deste 
produto. Uma alternativa que vem sendo cada vez mais explorada atualmente para o 
controle de pragas é o uso de substâncias secundárias vegetais, evitando o uso de 
inseticidas sintéticos, causadores de danos ambientais e de resistência nos insetos. O 
gênero Piper inclui um grande número de espécies que se caracterizam pela produção 
de óleos essenciais de grande interesse nas indústrias farmacêuticas e inseticidas. 
Neste trabalho, objetivou-se avaliar a toxicidade do óleo essencial das raízes de P. 
hispidum sobre insetos adultos de H. hampei. MATERIAL E MÉTODOS: As raízes de P. 
hispidum utilizadas para a obtenção do óleo essencial foram coletadas em maio de 
2008 na área experimental da Embrapa Rondônia, em Porto Velho-RO, trituradas e 
submetidas à hidrodestilação por duas horas, utilizando-se extratores de vidro tipo 
Clevenger modificado para obtenção do óleo. O óleo essencial foi diluído em acetona, 
nas diluições de 10-2; 10-3; 10-4; 10-5; 10-6; 10-7 e 10-8. No teste em superfície 
contaminada, foi adicionado 1,0 mL destas soluções a placas de Petri de 9,0 cm de 
diâmetro, contendo papel de filtro; como controle, foi utilizado 1,0 mL de acetona. 
Após a evaporação da acetona, foram colocados os insetos adultos, avaliando-se sua 
mortalidade durante as 48 horas seguintes. Para avaliação da ação tópica, os insetos 
foram mergulhados nas mesmas diluições por um minuto e, em seguida, colocados em 
placas de Petri com papel de filtro. Nestes experimentos, foram utilizados dez insetos 
por repetição, em quatro repetições, em delineamento inteiramente casualizado. Na 
avaliação da mortalidade dos insetos foram considerados vivos todos os insetos que se 
moviam quando estimulados. Os dados foram submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. RESULTADOS: O óleo essencial das 
raízes apresentou efeito inseticida em superfície contaminada. Após 48 horas, 
observou-se 100,0 e 85,0% de mortalidade nos tratamentos com 10-2 e 10-3 do óleo 
essencial, enquanto que não houve mortalidade no controle deste experimento. Os 
demais tratamentos não foram eficientes, resultando em mortalidade de 5 a 15%. No 
presente estudo, após 48 horas de aplicação tópica, o óleo essencial demonstrou ser 
eficiente sobre a broca-do-café, observando-se que a mortalidade no controle foi de 
30%, enquanto que, nas diluições de 10-2; 10-3; 10-4; 10-5; 10-6 do óleo, a mortalidade 
foi de 95; 85; 80; 40 e 45%, respectivamente, demonstrando que esta planta possui 
compostos químicos tóxicos ao inseto. Este trabalho demonstrou o potencial do óleo 
essencial de raízes de P. hispidum na mortalidade de H. hampei, sendo que outras 
metodologias e diluições devem ser testadas para o controle efetivo deste inseto em 
condições de campo. 
Palavras-Chave: Hypothenemus hampei. Coleoptera. Piperaceae. 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: CNPq, Embrapa Rondônia, Faculdade São Lucas 
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ATIVIDADE DE REPELÊNCIA DO EXTRATO ACETÔNICO DE RAÍZES DE Piper hispidum 
H.B.K. SOBRE Hypothenemus hampei FERRARI 
 
Renato Abreu Lima1; Maurício Reginaldo Alves dos Santos2; Andrina Guimarães 
Silva1; César Augusto Domingues Teixeira2; Valdir Alves Facundo1 

 
1-Universidade Federal de Rondônia 
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INTRODUÇÃO: O cafeeiro é atacado por inúmeras pragas, dentre as quais se destaca o 
coleóptero Hypothenemus hampei, conhecido como broca-do-café, inseto que na 
forma adulta é um pequeno besouro que perfura o grão na região da cicatriz floral, 
fazendo uma galeria através da polpa e causando a destruição total ou parcial do grão. 
Este ataque pode ocorrer em qualquer fase de desenvolvimento do grão. A família 
Piperaceae é conhecida tradicionalmente como aromática, sendo o gênero Piper L. o 
mais representativo, incluindo grande número de espécies, que se caracterizam pela 
produção de óleos essenciais de grande interesse nas indústrias farmacêuticas e de 
inseticidas. Neste trabalho, objetivou-se avaliar o potencial como repelente do extrato 
acetônico de raízes de P. hispidum sobre H. hampei. MATERIAL E MÉTODOS: Para 
obtenção do extrato, as folhas foram colocadas em erlenmeyer contendo um litro de 
acetona, por sete dias, em duas repetições. Posteriormente, o material foi evaporado 
em evaporador rotatório. Frutos maduros de café sadio foram imersos em solução 
deste extrato, a 0,5 mg.mL-1, por um minuto; utilizando-se acetona como controle. 
Placas de Petri de 9,0 cm de diâmetro foram demarcadas com uma linha central, sendo 
colocados três frutos de café tratados com solução de extrato de um lado e três frutos 
do grupo controle do outro lado. Na região central da placa, foram inseridos 10 
insetos. Foi avaliado o número de insetos que se deslocaram para cada um dos lados 
de cada placa, durante os 15 minutos seguintes. O delineamento foi inteiramente 
casualizado com dez insetos por tratamento e dez repetições (placas). O índice de 
repelência foi calculado pela fórmula R.I.= (C-T) / (C+T) X 100, onde (C) é o número de 
insetos que se deslocam para a área onde há dieta controle e (T) o número de insetos 
que se deslocam para a área onde há dieta contendo frutos tratados. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. RESULTADOS: As avaliações deste experimento realizadas a 1, 5, 10, 15 
e 20 minutos, resultaram em índices de repelência de 32,30; 39,52; 48,33; 48,37 e 
49,64%, respectivamente. Podem ser consideradas repelentes substâncias cujo índice 
de repelência apresenta-se acima de 50%. Neste experimento, observou-se que o 
extrato acetônico de raízes de P. hispidum, na diluição testada, não foi eficiente como 
repelente para H. hampei. 
 
Palavras-Chave: Hypothenemus hampei. Piper hispidum. Repelência natural 
 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: CNPq, Embrapa Rondônia, Faculdade São Lucas 
E-MAIL: renatoabreu07@hotmail.com 
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ESTUDO FITOQUÍMICO DO EXTRATO ETANÓLICO DO CAULE DE Solanum 
monachophyllum D.  
 
Laiza Sabrina dos Santos Pires1; Renato Abreu Lima2; Anselmo Enrique Ferrer 
Hernández3 

 
1-Bolsista de Iniciação Científica;  
2-Fundação Universidade Federal de Rondônia;  
3-Orientador e Docente da Faculdade São Lucas 
 
INTRODUÇÃO: O estudo das plantas cresce anualmente no Brasil e no mundo. Junto 
com estes estudos, aumenta o interesse e o conhecimento sobre os componentes 
químicos das plantas. Assim são descobertas as medicinais, plantas úteis para a 
manutenção da saúde e da qualidade de vida, mas também se estuda as tóxicas. Os 
componentes químicos da plantas, chamados de princípios ativos, são: os alcalóides, 
os glicosídeos cardioativos ou cardiotônicos, os glicosídeos cianogênicos ou 
cianogenéticos, os taninos, as saponinas, o oxalato de cálcio, as toxialbuminas, todos 
provocando sintomas semelhantes em animais ou em humanos. As características 
morfológicas do S. monachophyllum D., é descrita como sendo um sub-arbusto 
possuindo cerca de 3m de altura, possui caule ereto, cilíndrico. Suas folhas são 
simples, com flores pedunculadas com tricomas estrelados, cor branca e fruto tipo 
baga, carnoso, polispérmicos, imaturos apresentam cor verde e quando maduros cor 
alaranjado. Sabendo-se que outras espécies do gênero Solanum apresentam grande 
potencial farmacológico, medicinal e terapêutico, e a inexistência de trabalhos 
relacionados nesta área, este trabalho teve como objetivo isolar e caracterizar as 
substâncias através de ensaios fitoquímicos do caule de S. monachophyllum D. 
MATERIAL E MÉTODOS: O material vegetal para obtenção do extrato foram coletadas 
em abril de 2009, no município de Porto Velho-RO. Quatro exemplares da planta foram 
conduzidos ao Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas 
(HFSL) em Porto Velho-RO, onde encontra-se registrado sob o nº 0005270. A extração 
do extrato etanólico da espécie foi realizada na Faculdade São Lucas, na qual o 
material vegetal foi levado a estufa para secagem e posterior trituração até a obtenção 
de um pó fino. Após a extração por maceração, o extrato passou por filtração e 
concentrado até a obtenção de xarope, na qual adicionou ácido clorídrico e água 
destilada para a hidrólise. A solução ácida foi aquecida em aparelho de refluxo durante 
três horas, adicionando posteriormente uma mistura de água e gelo e alcalinizada com 
hidróxido de amônio até a obtenção de pH=10. Os extratos obtidos foram analisados 
através da cromatografia de camada fina, sendo adicionadas às placas e colocadas 
duas gotas de cada amostra. Depois da secagem, as amostras foram colocadas em uma 
câmara cromatográfica com iodo para detectar as manchas existentes. Além disso, o 
extrato do caule foi submetido a reagentes específicos para identificação de 
metabólitos secundários. RESULTADOS: Dentre os metabólitos secundários que 
resultaram positivos estão os de reconhecimento de alcalóides obtidos através dos 
reagentes de Mayer, Wagner e Dragendorff. Para o reconhecimento de taninos 
condensados foi confirmada a presença dessa substância ao realizar os ensaios com o 
reagente cloreto de ferro III a 10%, pois apresentou um precipitado de coloração 
verde; também foi confirmada a presença de triterpenos e esteróides tendo como 
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reagente Liebermann-Burchard e reagente de Salkowski, onde apresentaram 
coloração estável e coloração mutável com o tempo, e a presença de cumarinas 
voláteis apresentando pigmentação amarela na luz UV, também resultou positivo o 
ensaio para flavonóides, ocorrendo variações na coloração. Quanto aos ensaios que 
resultaram negativos encontram-se o ensaio de saponinas não havendo formação de 
espumas, o ensaio de derivados antracênicos livres utilizando o reagente de 
Borntraeger apresentando coloração roxa, e o ensaio para glicosídeos cardiotônicos 
que através dos reagentes Salkoswki, Kedde, Keller-Killiani, Liebermann e Baljet, todos 
deram resultados negativos. Além disso, verificou-se a presença de Diosgenina, 
Isotigogenina, Yucagenina, Demissidina e Hecogenina pela cromatografia de camada 
fina.  
 
Palavras-Chave: Amazônia. Solanaceae. Metabolismo secundário. 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: Faculdade São Lucas, CNPq. 
E-MAIL: laiza_sabrina@hotmail.com 
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ESTUDO FITOQUÍMICO DO EXTRATO ETANÓLICO DO CAULE DE Solanum 
lycopersicum L. 
 
Renato Abreu Lima1; Laiza Sabrina dos Santos Pires2; Anselmo Enrique Ferrer 
Hernández3 

 
1-Fundação Universidade Federal de Rondônia 
2-Bolsista de Iniciação Científica 
3-Orientador e Docente da Faculdade São Lucas 
 
INTRODUÇÃO: A Amazônia possui o maior ecossistema de florestas tropicais do 
mundo e é considerada a maior reserva de plantas medicinais. Estas plantas possuem 
em sua composição, substâncias químicas biologicamente ativas, e outras classes de 
substâncias. A família Solanaceae está constituída de cerca 106 gêneros e 2.300 
espécies, com distribuição cosmopolita, sendo a América do Sul como um dos 
principais centros de diversidade e endemismo. Solanum L. é o maior gênero de 
Solanaceae, com cerca de 1.400 espécies e 5.000 epítetos descritos. A espécie S. 
lycopersicum L., conhecida popularmente como tomate, é uma espécie pioneira em 
plantações agricultáveis e na invasão de clareiras na floresta, pastos e áreas agrícolas 
abandonadas na Amazônia Brasileira, sendo a fácil aclimatização uma das 
características das espécies. Esta espécie é amplamente utilizada na Amazônia, 
apresentando importância econômica, ecológica, medicinal e alimentar. Diante de 
inúmeras prospecções fitoquímicas e farmacológicas da família Solanaceae, este 
trabalho teve como objetivo identificar os metabólitos secundários presentes no caule 
da espécie S. lycopersicum L. MATERIAL E MÉTODOS: O caule de S. lycopersicum L., 
utilizadas para obtenção do extrato vegetal foram coletados em novembro de 2009, no 
município de Porto Velho-RO. Foram coletados quatro exemplares da planta e 
conduzidos ao Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas 
(HFSL) em Porto Velho-RO, onde encontra-se registrado sob o nº de 00004676. A 
extração do extrato etanólico do caule de S. lycopersicum L. foi realizada no 
Laboratório de Fitoquímica da Faculdade São Lucas, na qual o material vegetal foi 
levado à estufa elétrica com temperatura a 60ºC durante 48 horas, para posterior 
trituração até obtenção de um pó fino. Foram realizadas extrações com aparelho de 
Soxhlet utilizando como solvente o etanol. Além disso, realizaram-se ensaios de 
identificação para o reconhecimento de metabólitos secundários presentes no extrato, 
na qual consistia em utilizar reagentes específicos na identificação de alcalóides, 
(Mayer, Wagner e Dragendorff), glicosídeos cardiotônicos (Salkowski, Kedde, Keller-
Killiani e Liebermann Burchard), cumarinas voláteis, flavonóides, taninos (acetato de 
chumbo e cloreto de ferro III) saponinas, triterpenos (Liebermann-Burchard e 
Salkowski) e derivados antracênicos livres (Börntraeger). RESULTADOS: Os resultados 
obtidos foram positivos para todos os reagentes de alcalóides, flavonóides, saponinas 
e triterpenos. Além disso, verificou-se a presença de glicosídeos cardiotônicos 
utilizando reagente de Keller-Killiani. Porém, não foram encontradas cumarinas 
voláteis, derivados antracênicos livres e glicosídeos cardiotônicos utilizando os 
reagentes de Salkowski, Kedde e Liebermann Burchard. A suposta presença de 
compostos como a solasodina e o tomatidenol, alcalóides, vem reforçar a literatura 
que afirma serem estes uns dos principais princípios ativos presentes no gênero 
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Solanum. Com isso, isso demonstra que a família Solanaceae possui na sua constituição 
produtos naturais biologicamente ativos, verificando que os metabólitos secundários 
encontrados no caule desta espécie, apresentam compostos químicos e 
farmacológicos semelhantes com outras espécies do gênero Solanum, e que estes 
podem ser utilizados na medicina tradicional e na indústria farmacêutica e cosméticos, 
beneficiando diretamente as pessoas que utilizam esses produtos obtidos da natureza. 
 
Palavras-Chave: Solanaceae. Tomate. Fitoquímica.  
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: Faculdade São Lucas, CNPq. 
E-MAIL: abo295@hotmail.com 
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ESTUDO DE CASO: USO DA FOLHA DE REPOLHO NO TRATAMENTO DE FERIDAS DE PÉ 
DIABÉTICO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA, PORTO VELHO, RO 
 
Andrea Regina Soares de Souza1; Ivonilce Venturi2 

 
1-Enfermeira, Feridologa, Especialista em Auditoria em Serviços de Saúde - Hospital 
Santa Marcelina, Porto Velho, RO. 
2-Nutricionista, Mestre em Ciências da Nutrição UFV/MG – Faculdade São Lucas - Porto 
Velho, RO. 
 
Introdução: A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, considerado como 
a primeira barreira de proteção para o organismo, dificultando a entrada de diferentes 
microorganismos patógenos, por isso, sua integridade é fundamental. A pele por ser a 
região mais superficial do organismo é a mais frequentemente lesada, necessitando de 
um processo de cicatrização adequado e eficiente. O processo de cicatrização inclui a 
reparação da área lesada de forma sistêmica e dinâmica, considerado o processo de 
cicatrização um fenômeno local, os fatores ambientais e fisiológicos exercem grande 
influencia no processo de cicatrização, podendo ou não ter presença de complicações. 
O repolho (Brassica oleracea var. capitata) vem sendo estudado e “utilizado desde a 
Roma Antiga, em forma de cataplasmas no tratamento de feridas” por suas 
propriedades fitoterápicas. O repolho é uma hortaliça com alto teor de vitamina C, 
aumenta a resistência as infecções e auxilia na cicatrização, sendo seu uso 
recomendado em pacientes diabéticos. Em função dos achados científicos viu-se a 
necessidade de verificar a eficácia do uso da folha do repolho no tratamento de 
ulceras do pé diabético. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso, descritivo, de 
um paciente sexo masculino, 61 anos, portador de Diabetes Mellitus, apresentando 
lesões ulcerativas no pé esquerdo, internado no Hospital Santa Marcelina de Porto 
Velho, RO. Para o tratamento da lesão foi usado folha de repolho aplicada sobre o 
local lesionado, todos os dias, sendo colocada a folha de repolho no início da manhã e 
retirada no final da tarde. As folhas de repolho usadas no tratamento eram lavadas em 
água corrente e higienizadas com solução de hipoclorito de sódio a 100 ppm por 15 
minutos, sendo passada rapidamente na água fervente após o hipoclorito. Era retirada 
as nervuras principais da folha. Todos os procedimentos em relação a evolução do 
paciente foram registrados e fotografadas. Resultados: Paciente V.C, 61 anos, sexo 
masculino, portador de diabetes mellitus, encaminhada pelo medico ao tratamento de 
feridas. Deu entrada no tratamento de feridas, com a feridóloga no dia 04 de abril de 
2010 com diagnóstico de úlcera diabética no pé esquerdo, tendo já amputado o pé 
direito, apresentava pequenas ulcerações na região do tornozelo, edema, hiperemia e 
calor local, e queixas de dor. Iniciou-se o tratamento tópico com a aplicação de folhas 
de repolho, a folha era colocada sobre a pele do paciente no primeiro horário da 
manhã e retirada sempre no horário do final da tarde. Este procedimento foi realizado 
durante 13 dias, onde foram sendo monitorados e fotografados diariamente a 
evolução do paciente. No primeiro dia o paciente apresentava queixoso, com dor local. 
Ao final do primeiro dia obteve-se redução do edema, hiperemia e o paciente já referia 
alivio da dor. O procedimento foi sendo repetido nos dias seguintes e as lesões foram 
cicatrizando, durante o processo o paciente relatou não sentir dor. Ao final do 13º dia 
o paciente recebeu alta do tratamento de feridas por não apresentar mais as lesões. 
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Com esse procedimento pode-se sugerir que a folha do repolho tenha efeitos 
benéficos no tratamento de feridas em pacientes diabéticos, no entanto, se faz 
necessários mais estudos para confirmar estes resultados e verificar as propriedades 
fitoterápicas da folha do repolho no tratamento de feridas. 
 
Palavras chave: Pé diabético, Folha de repolho, Fitoterapia  
e-mail para divulgação com o resumo: deagna@bol.com.br 
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INFLUÊNCIA DA LUZ SOBRE A GERMINAÇÃO “IN VITRO ”DE EMBRIÕES ZIGÓTICOS DE 
PUPUNHA (Bactris gasipaes Kunth) 
 
Príscila Naiara Araújo Cunha2, Odécio Cáceres1 

 

1-Pesquisador-CNPq Bolsa DCR 
2-Bsc-Biologia – Faculdade São Lucas, Porto Velho, RO 
 
INTRODUÇÃO: A pupunha (Bactris gasipae Kunth – Arecaceae) é uma palmeira, que 
possui importância alimentar indiscutível como palmito, frutos cozidos, farinha para 
consumo animal e humano, produção de óleos e fibras. Atualmente a conservação 
dessa espécie apresenta vários problemas. Para se obter uma rápida propagação 
vegetal é comum a utilização da cultura de embriões zigóticos. Esta técnica permite, 
entre outras coisas, a segurança quanto a riscos de pragas e doenças, assim como é 
um passo crítico para o desenvolvimento de bancos de germoplasma. Este trabalho 
tem como objetivo analisar o efeito da luz sobre a germinação de embriões zigóticos 
imaturos, visando a produção de plântulas em condições uniformes e estéreis para 
trabalhos de cultura de tecido, e induzir embriogênese somática a partir de embriões 
zigóticos na presença de fito-hormônio com fins de micropropagação. METODOLOGIA: 
Os experimentos estão sendo conduzidos no Laboratório de Genética e Biologia 
Molecular da Faculdade São Lucas. As sementes foram coletadas de frutos em estágio 
pleno de maturação, que foram desinfestadas e dissecadas em câmara asséptica. Os 
embriões imaturos foram excisados e inoculados em meio de cultura MS (Murashige & 
Skoog,1962)  contendo 1,5g.L de carvão ativado. Uma parte dos embriões foi mantida 
com foto-período de 16h de luz branca, outra na ausência de luz e ambas à 
temperatura de 26+ 1°C. Paralelamente, embriões selecionados nas mesmas condições 
anteriores foram inoculados em meio MS acrescido de Picloran e posteriormente, 2,4 
D e mantidos em ausência de luz. Obteve-se a formação de plântulas completas nos 
dois primeiros casos.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Diferenças significativas foram constatadas quanto à sua 
qualidade e o tempo de germinação dos embriões. Na presença de fito-reguladores 
obteve-se a formação de calos embriogênicos após 240 dias de incubação na ausência 
de luz. Os resultados obtidos podem ser considerados uma base preliminar, que 
poderá auxiliar no desenvolvimento de novas culturas de tecido vegetal. 
 

Palavras-chave: germinação; Bactris gasipae; cultura de tecido 
 
Financiamento: CNPq- Bolsa DCR e SEPLAN- Estado de Rondônia 
Faculdade São Lucas, Laboratório de Genética e Biologia Molecular, Porto Velho-RO, 
Brasil.   pn-cunha@hotmail.com  
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DADOS PRELIMINARES DO INVENTÁRIO DE ORQUÍDEAS DO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO – RO 
 
André Luiz da Cruz Prestes¹  Ana Cristina Ramos de Souza² , Saymon de Albuquerque2 

 

1-Discente do curso de Ciências Biológicas –Faculdade São Lucas, RO, Brasil  
2-Docente da Faculdade São Lucas – Porto Velho, RO, Brasil. 
 
Introdução: A família Orchidaceae é uma das maiores famílias de angiospermas 
conhecidas, possuindo mais de 25.000 espécies já descritas e representando cerca de 
7% das fanerógamas existentes. São encontradas em quase todas as partes do planeta: 
florestas, campos, cerrados, dunas, restingas, tundras e até mesmo em margens de 
desertos, sendo maior parte das espécies, encontradas em áreas tropicais. O Brasil é 
um dos países mais ricos em orquídeas, pois segundo estudos recentes, existem cerca 
de duas mil e trezentas espécies para o território brasileiro. O objetivo deste trabalho 
é realizar um inventário das espécies de orquídeas encontradas no município de Porto 
Velho.  Metodologia: Até o momento foram realizadas 18 incursões de janeiro à junho 
de 2010. Primeiramente foram realizados observações com registros fotográficos em 
margens de rios e dos principais igarapés e lagos presentes no município de Porto 
Velho.  Paralelamente a estas incursões ocorreram visitas complementares à seis 
orquidários presentes na capital, confirmando a identificação de todas as espécies 
registradas fotograficamente. A identificação em nível de Gênero e espécie foi feita 
com o auxílio de colecionadores experientes e literatura especializada. Posteriormente 
serão realizadas coletas de espécies e confeccionado exsicatas para serem 
incorporados ao acervo do Herbário Dr. Ary Tupinambá da Faculdade São Lucas. Todo 
material coletado será enviado para o especialista Dr. L. P. Félix para identificação e 
confirmação e identificação.   Resultados: Como resultados preliminares da pesquisa 
foram registrados um total de 20 gêneros e 34 espécies. O gênero mais abundante em 
ambientes naturais até o momento foi o Catasetum com oito espécies, essa 
abundância pode estar relacionada com a grande diversidade de polinizadores 
associados a este gênero. Seguido por Epidendrum e Oncidium com três espécies cada. 
Os gêneros Cattleya, Sobralia e Brasia com duas e as demais com uma espécie. Em 
relação ao hábito, a maioria das espécies de orquídeas são epífitas, totalizando 32 
espécies. Foram encontradas também orquídeas com hábitos terrestres (7 espécies), 
rupícolas (4 espécies) e saprófita, com apenas uma representante. Observou-se neste 
estudo que florestas úmidas localizadas às margens de rios (várzeas e igapós) 
apresentam uma maior diversidade de orquídeas e são importantes hábitats para a 
maioria das espécies. Por esta razão, é de extrema importância o conhecimento sobre 
a composição de espécies e sua distribuição, principalmente em função da expansão 
urbana e da fragmentação dos hábitats em que estas plantas vivem. A riqueza de 
espécies encontradas até o presente momento é significativa e espera-se com a 
continuidade do trabalho a adição de novos registros e um aumento considerável da 
riqueza de espécies para o município. 
 
Palavras-Chaves: Orquídeas, Inventário, Porto Velho. 
E-mail : alcprestes@yahoo.com 
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INFORMAÇÕES SOBRE A DIETA DE Amphisbaena fuliginosa (Squamata: 
Amphisbaenidae) NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL. 
 
Andréia Paula Barba Avaroma1 ,Saymon de Albuquerque2 
 
1-Discente do curso de Ciências Biológicas – Faculdade São Lucas, RO, Brasil.  
2-Docente da Faculdade São Lucas – Porto Velho, RO, Brasil. 
 
INTRODUÇÃO: Os anfisbênios são répteis que possuem o corpo serpentiforme, e são 
popularmente conhecidos como cobra-de-duas-cabeças, pela semelhança que 
apresentam no formato entre a entre a cabeça e a cauda. Estes animais possuem 
hábitos fossoriais, e uma série de adaptações que permitem uma vida subterrânea, 
apresentando olhos vestigiais, escudos cefálicos fusionados e crânio fortemente 
ossificado. Aspectos da história natural de várias espécies de anfisbênias ainda são 
pouco conhecidos, principalmente por seus hábitos secretivos, dificultando a 
observação e coleta, que na maioria das vezes ocorre sob a forma de encontros 
casuais.A espécie Amphisbaena fuliginosa apresenta uma ampla distribuição em áreas 
amazônicas de países da América do Sul e Trinidad.  É uma espécie noturna, alimenta 
de pequenos invertebrados e passa a maior parte do tempo em túneis abaixo do solo. 
O objetivo deste trabalho é contribuir com informações sobre a composição da dieta 
de Amphisbaena fuliginosa. METODOLOGIA: Foram analisados 12 espécimes de 
Amphisbaena fuliginosa presentes na coleção didática do laboratório de zoologia da 
faculdade São Lucas. A maioria dos exemplares foi resultado de encontros fortuitos ou 
doações, em sua maior parte resultante do aproveitamento científico de indivíduos 
atropelados.Os espécimes tiveram seus estômagos dissecados através de uma incisão 
abdominal, e seus conteúdos removidos e depositados em placas de petri, para 
triagem em microscópio estereoscópio. Todos os itens foram contados e identificados 
até a menor categoria taxonômica possível. RESULTADOS: A análise dos conteúdos 
estomacais dos anfisbênios mostrou a presença de pequenos artrópodes como os 
principais elementos que compões a dieta da espécie estudada. Do total analisado 
(n=12), cinco espécimes apresentavam conteúdo estomacal e sete (58%) encontravam-
se completamente vazios. A média de tamanho dos animais analisados foi de 21,5 + 
1,2 cm e foram identificados seis tipos de presa. As categorias que mais estiveram 
presentes foram formigas e cupins. A espécie Amphisbaena fuliginosa mostrou-se 
grande consumidora de formigas, sendo numericamente o item mais representativo, 
encontradas em todos os animais que apresentaram conteúdo estomacal. Os cupins 
estiveram presentes no estômago de três espécimes e fragmentos de aranhas em dois. 
Coleóptera esteve presente em apenas um estômago, o mesmo ocorrendo com 
blattodea. O padrão observado na dieta de Amphisbaena fuliginosa provavelmente 
reflete a disponibilidade de presas presentes nos ambientes colonizados por estes 
animais. Objetiva-se a continuidade deste estudo, aumentando o número amostral de 
espécies analisadas para uma maior contribuição ao conhecimento dos padrões 
alimentares da espécie. 
 
Palavras-Chave: Anfisbênia, dieta, Amphisbaena fuliginosa. 
E-mail: apba_paula@hotmail.com 
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UTILIZAÇÃO DE MICROHÁBITATS POR Tropidurus oreadicus (Sauria: Tropiduridae) NA 
ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, RONDÔNIA. 
 
Erunaiá Pereira de Lima1, Saymon de Albuquerque2 
 

1-Discente do curso de Ciências Biológicas – Faculdade São Lucas, RO, Brasil.  
2-Docente da Faculdade São Lucas – Porto Velho, RO, Brasil. 
INTRODUÇÃO: A seleção de microhábitats por lagartos, é um dos importantes fatores 
relacionados à manutenção de sua temperatura corpórea, busca por presas e 
atividades reprodutivas.O gênero Tropidurus é composto por lagartos comuns em 
áreas neotropicais. No Brasil o gênero distribui-se por todas as regiões, e é 
representado por 17 espécies. A espécie Tropidurus oreadicus pertence ao grupo 
torquatus e possui distribuição nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Goiás, Maranhão, Bahia e Piauí; margens do curso inferior do rio 
Tocantins até Belém. Este lagarto apresenta hábitos diurnos, é heliotérmico e 
predominantemente insetívoro, podendo predar também pequenos vertebrados e 
matéria vegetal. É uma espécie que ocorre tipicamente em áreas abertas, além de ter 
populações vivendo em ambiente antropizados. O objetivo deste trabalho foi 
identificar os principais substratos utilizados por esta espécie na área urbana do 
município de Porto velho. METODOLOGIA: As observações foram realizadas em 
diversos pontos do município de Porto Velho (08.45°S, 63.54° W) e a coleta de dados 
realizada nos meses de dezembro de 2009 a maio de 2010.  Foram realizadas 
observações diretas em dez pontos do município, escolhidos aleatoriamente. A coleta 
dos dados foi realizada em dias alternados pela manhã e tarde. Foram anotadas 
informações sobre o tipo de microhábitat utilizado no momento do avistamento, 
atividade desenvolvida pelo lagarto (termorregulando ou forrageando) e a localização 
do lagarto quanto à incidência solar (sol ou sombra). Para indivíduos encontrados em 
muros ou troncos de árvores foi medida a altura em que o animal se encontrava na 
hora do avistamento. RESULTADOS: Ao longo do trabalho, foi avistado um total de 102 
indivíduos, sendo 63 machos, 31 fêmeas e 8 juvenis. Do total de avistamentos, 74,5% 
(n= 76) estavam utilizando muros residenciais, 19,6% (n=20) no solo e 5,8% (n=06) em 
troncos de árvores. Estudos apontam que a espécie é generalista em relação à 
microhábitats em áreas silvestres.  Aparentemente, segue o mesmo padrão em áreas 
urbanas. A expressiva utilização de muros pode estar relacionada à existência de 
diversos pontos de exposição solar e irradiação de calor pelo concreto, aumentando a 
eficiência de sua termorregulação. A média de altura dos lagartos em muros foi de 
180+ 15,5 cm. Os indivíduos apresentaram atividades a partir das 09:00 h até as 17:30. 
Com o pico de atividade das 10:00 ás 12:20 h, onde geralmente os indivíduos eram 
avistados alternando exposição solar a  sombra. Todos os indivíduos encontrados em 
árvores eram juvenis, a alturas de até 130 cm. No momento do avistamento 88,2% 
(n=90) dos animais encontravam-se em comportamento de termorregulação, 7,8% 
(n=08) em forrageio e 3,9% (n=04) em comportamento reprodutivo (macho 
perseguindo fêmeas).Os dados obtidos no estudo são preliminares, objetiva-se a 
continuidade do estudo,  com um maior número de meses de observação sobre a 
ecologia desta espécie em área urbana. 
Palavras-Chave: Microhábitat, área urbana, Tropidurus.  
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LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DE PLANTAS RUDERAIS E SEU POTENCIAL MEDICINAL 
EM 4 ÁREAS DA CIDADE DE PORTO VELHO - RONDÔNIA. 
 
Joelson de Oliveira Barros2, Lígia Bender dos Santos3, Priscila Naiara A. Cunha3, 
Raimunda Herculano Lopes3, Sérgio Augusto da S. Monteiro3 Ana Cristina Ramos de 
Souza1. 
 
1 Curadora do Herbário Dr. Ary Tupinambá P. Pinheiro - FSL  
2 Graduado em Biologia- FSL 
3 Acadêmicos de Biologia da FSL,  
 
INTRODUÇÃO: As plantas ruderais popularmente chamadas de mato, invasoras ou 
daninhas, acompanham o homem e desenvolvem onde quer que ele se estabeleça, 
assumindo aspecto de pioneira. Mais do que danos, as ruderais apresentam grande 
importância econômica e excelente alternativa para geração de emprego e renda em 
pequenas áreas já desmatadas, contribuindo para a preservação da floresta 
amazônica. A pesquisa teve como objetivo geral o levantamento florístico de plantas 
ruderais e seu potencial econômico em quatro áreas de Porto Velho. METODOLOGIA: 
Foram coletadas plantas em estado reprodutivo em 4 áreas ruderais de Porto Velho 
correspondendo ao entorno da Igreja de Santo Antônio, Comunidade Santa Marcelina, 
Faculdade São Lucas e o Parque Circuíto. Após serem coletadas as amostras passaram 
pelas técnicas usuais de taxonomia (prensagem, secagem e identificação), sendo 
incorporadas ao acervo do herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da FSL. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram coletados 251 espécimes em estado reprodutivo, 
encontrando-se até o momento um total de 106 espécimes identificados a nível 
específico, 42 apenas em gênero, 83 descrita até o momento em família e 20 ainda 
não foram identificadas. As 106 plantas classificadas a nível específico distribuem-se 
em 29 famílias, sendo as de maior ocorrência: Euphobiaceae (15), Verbenaceae (13), 
Fabaceae (11), Amaranthaceae (8) e Asteraceae e Solanaceae (7). De acordo com a 
literatura científica, destas 106 espécimes, um total de 93 espécimes apresentou 
propriedades fitoterápicas, 15 espécimes fitoquímicas, 10 possuem importância 
ornamental, 9 com importância ecológica e apenas 5 são consideradas como 
alimentícia. As plantas ditas medicinais representaram 88% das importâncias 
econômicas entre as ruderais, sendo as mais representativas as espécies Alternanthera 
tenella Colla (Perpétua-do-campo) são consideradas béquicas, diurética, digestiva e 
depurativa; a Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small (Burra-leiteira) possui propriedades 
renais, antivenério, anticonceptivo e abortivo; e Stachytarpheta cayennensis (Rich.) 
Vahl. (Gervão) é utilizada como tônico estomacal e estimulante das funções 
gastrointestinais. As plantas ruderais apresentam grande potencial medicinal que, 
poderão possibilitar a descoberta de novos princípios ativos e consolidar alternativas 
inovadoras para o desenvolvimento local, além de beneficiar às famílias de baixo 
poder aquisitivo. 
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