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APRESENTAÇÃO 

 
4ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq - FSL de 09 e 10 de Agosto de 

2012 - 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 4ª 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

4 
 

 

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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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV EM PORTO VELHO, 
RONDÔNIA 
 
Gabriel de Deus Vieira¹, Thaianne da Cunha Alves² e Camila Maciel de Sousa³ 
1Discente de Medicina da Faculdade São Lucas e Bolsista PIC/FSL. 
2Discente de Medicina da Faculdade São Lucas. 
3Bióloga, Doutora em Ciências, Docente da Faculdade São Lucas. 
 
Introdução: Recentemente, com o aumento do número de casos de mulheres 
infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), constatou-se que o número 
de casos em recém-nascidos também aumentou. Neste caso, a principal forma de 
transmissão é a vertical, isto é, de mãe para filho durante a gestação, parto ou 
lactância, sendo que 64% dos casos ocorrem no parto e 35% intrauterino. Com isso, 
esse estudo visa analisar os dados referentes à transmissão vertical do HIV em Porto 
Velho-RO. Metodologia: Esse projeto trata-se de uma análise epidemiológica dos 
casos de transmissão vertical do HIV em recém-nascidos de Porto Velho-RO, durante 
o período de janeiro de 2000 a julho de 2012. Os dados cedidos pela Agência de 
Vigilância Sanitária do Estado de Rondônia, foram analisados através dos sistemas de 
informação de agravo de notificação SinanNET e SinanW. As variáveis estudadas 
foram: gênero, raça, ano de diagnóstico, escolaridade da mãe e evolução do caso. 
Resultados: Ao analisar os dados epidemiológicos do HIV referentes à transmissão 
vertical na cidade de Porto Velho-RO, ficaram evidenciados 43 casos durante o 
período analisado. Dentre os quais, 22 casos (51%) são do gênero masculino e 21 
(49%) do gênero feminino. O ano de 2009 obteve o maior número de casos, 13. 
Quanto à variável raça, foi constatado dentre os recém-nascidos 21 pardos (48%), 14 
brancos (32%), 1 indígena (2%) e 7 ignorados. A escolaridade das mães dos recém-
nascidos soropositivos também foi avaliada, apresentando 8 mães que não possuem 
nenhuma escolaridade, 4 mães que possuem de 1 a 3 anos, 5 mães que possuem de 
4 a 7 anos, 2 mães que possuem de 8 a 11 anos e 3 que possuem mais de 12 anos de 
escolaridade. Na evolução do caso, 35 (81%) estão vivos e 8 (19%) estão mortos. 
Conclusão: Podemos concluir que houve um aumento do número de casos de 
transmissão vertical do HIV em Porto Velho nos últimos anos, principalmente a partir 
do ano de 2008, tendo uma predominância da raça parda sobre as demais. 
Palavras-chave: Epidemiologia, Transmissão Vertical, HIV. 
E-mail: gabrielvieira.mg@hotmail.com 
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ESTUDO DA PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO PELO HIV EM IDOSOS DE PORTO VELHO, 
RONDÔNIA 
 
Gabriel de Deus Vieira¹, Thaianne da Cunha Alves² e Camila Maciel de Sousa³ 
1Discente de Medicina da Faculdade São Lucas e Bolsista PIC/FSL. 
2Discente de Medicina da Faculdade São Lucas. 
3Bióloga, Doutora em Ciências, Docente da Faculdade São Lucas. 
 
Introdução: Nos últimos anos observou-se um aumento no número de casos, tanto 
em mulheres quanto em homens infetados pelo vírus da imunodeficiência humana 
(HIV) com idades superiores ou igual a 50 anos. O diagnóstico, neste caso, é difícil de 
ser realizado devido às doenças oportunistas que são comuns nessa faixa etária e 
também porque muitos profissionais de saúde não acreditam que os idosos possam 
estar infectados pelo vírus. Exposto isto, esse estudo tem como objetivo analisar os 
dados epidemiológicos da infecção pelo HIV na população idosa do município de 
Porto Velho-RO, durante o período de janeiro de 2000 a agosto de 2011. 
Metodologia: Os dados foram coletados na Agência de Vigilância Sanitária do Estado 
de Rondônia (AGEVISA), através dos sistemas de informação de agravo de notificação 
SinanNET e SinanW. As variáveis de estudo foram: faixa etária, gênero, modo de 
transmissão, ano de diagnóstico e evolução do caso. Resultados: Durante esse 
período foram notificados 1.668 casos, entre 14 a 81 anos, dentro os quais, 15% 
(251) correspondem a indivíduos com 50 anos ou mais. Deste total, 69,4% (175) são 
homens e 30,4% (76) são mulheres. O modo de transmissão mais comum é através 
de relações sexuais, sendo que 236 pessoas se infectaram por esse modo. De 251 
casos analisados, 21% estão mortos devido à infecção ou algo associado à 
imunodeficiência; 76% dos pacientes estão vivos, e 3% são considerados como 
ignorados, sendo a evolução do caso desconhecida, devido à falta de dados. 
Conclusão: A análise de dados evidenciou o crescente aumento do número de casos 
de infecção pelo HIV na população acima de 50 anos de Porto Velho, atingindo a 15% 
do número total dos casos registrados no município durante o período de janeiro de 
2000 a agosto de 2011. Além disso, ficou evidente que a relação sexual continua 
sendo o meio de transmissão mais comum. 
 
Palavras-chave: Epidemiologia, Idoso, HIV. 
E-mail: gabrielvieira.mg@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gabrielvieira.mg@hotmail.com
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE TUBERCULOSE NOTIFICADOS NAS CIDADES 
PRIORITÁRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. 
 
Rebeka Mayara Miranda Dias Fogaça1; Natália Nogueira Vieira1; Ilmar Braga 
Teixeira Junior1; Camila Maciel de Sousa2 
¹Discente do curso de Medicina, Faculdade São Lucas, Porto Velho - RO. 
2Bióloga, Doutora em Ciências, Docente, Faculdade São Lucas, Porto Velho - RO. 
 
INTRODUÇAO: A tuberculose é uma doença infecto contagiosa, causada pelo 
Mycobacterium tuberculosis. É transmitida por meio de partículas de bacilos 
liberadas no momento da fala, tosse, espirros do doente. A TB prospera em 
ambientes com concentração populacional, desprivilegiadas condições sanitárias e 
socioeconômicas e, doença debilitante crônica. Um sério problema na saúde pública 
do país. O perfil epidemiológico serve para a inovação de novos métodos em lidar 
com a doença. A realidade rondoniense desta doença ainda é desconhecida, por isso, 
o presente trabalho tem como objetivo avaliar os dados epidemiológicos da 
tuberculose no estado de Rondônia durante o período de 2001 a 2010. 
METODOLOGIA: Estudo epidemiológico, quantitativo, de casos de tuberculose na 
população do Estado de Rondônia. Foram analisadas variáveis como faixa etária, 
gênero, ano de diagnóstico e evolução do caso de indivíduos diagnosticados com 
tuberculose durante 2001 a 2010. Os dados epidemiológicos foram gentilmente 
cedidos pela AGEVISA e/ou consultados no DATASUS. RESULTADOS: A incidência de 
novos casos de TB em Rondônia e na região norte do Brasil, durante o período de 
estudo, mostrou elevados números nos últimos anos. Isto se deve ao aumento da 
população a partir de 2008, decorrente da implantação das obras do PAC, 
principalmente na cidade de Porto Velho, a qual teve um aumento populacional de 
30 mil pessoas em um único ano. Nas cidades escolhidas como prioritárias em 
Rondônia pelo Programa Nacional de Controle a Tuberculose (Ariquemes, Cacoal, 
Guajará-mirim, Ji-Paraná), o índice também apresentou elevação a partir de 2008, 
devido a fatores como a obrigatoriedade da notificação da TB nos presídios em todo 
estado a partir do ano de 2009 e, aos Programas de Agentes Comunitários da Saúde e 
Saúde a Família, que contribuem para uma maior detecção de casos de TB. O gênero 
masculino foi o mais afetado pela doença, devido ao homem se expor mais aos 
fatores de risco. O estudo por faixa etária demonstrou uma prevalência nos pacientes 
com idade entre 15 a 50 anos, por se tratar da população economicamente ativa e 
que se expõem mais a doença. Esta faixa etária é a mais produtiva e também 
associada à infecção pelo HIV, cuja incidência é prevalente nesta mesma idade. 
Quanto à evolução nos casos de TB, encontramos um índice de cura 
significativamente baixo no ano de 2010, associado ao alto índice de abandono no 
ano de 2009. A alta notificação de óbito de 2007 esta relacionada com o maior índice 
de mortalidade no Estado de pacientes com HIV e Tuberculose. Foi notificado casos 
isolados de TB multirresistente, tendo o ano de 2002 o índice mais elevado, devido 
ao alto índice de abandono ao tratamento em 2001, sendo assim, um fator de risco 
para o aparecimento de TB multirresistente. 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO/APOIO: PIBIC/CNPq/FSL 
PALAVRAS CHAVE: Tuberculose; Rondônia; Perfil Epidemiológico. 
E-mail: bekyara@gmail.com 

mailto:bekyara@gmail.com
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INVESTIGAÇÃO DE COMPLEXOS DE LEISHMANIA ATRAVÉS DE PCR MULTIPLEX EM 
FLEBOTOMÍNEOS CAPTURADOS DE ASSIS BRASIL, AC 
 
Ana Paula de Azevedo dos Santos1, Odécio Cáceres2, Luiz Marcelo Aranha Camargo2 
Carolina Bioni Garcia Teles3 

1-Bolsista PIBIC/CNPq – Graduando de Ciências Biológicas – Faculdade São Lucas. 
paulaazevedo.2011@gmail.com 
2-Dr. Docente do curso de Medicina – Faculdade São Lucas. 
3-Orientador: Ma. Docente do curso de Ciências Biológicas – Faculdade São Lucas.   
 
Área do conhecimento: Parasitologia  
 
Introdução: A leishmaniose tegumentar americana é uma doença causada por um 
protozoário do gênero Leishmania que se multiplica em certos vertebrados 
considerados reservatórios da doença. O parasito é transmitido ao homem pela 
picada de insetos hematófagos da subfamília Phlebotominae, está entre as doenças 
infecciosas e parasitárias de maior incidência no mundo. No Brasil a LTA ocorre em 
todos os Estados, notando-se nos últimos anos um crescimento da doença na região 
Norte. Segundo o Sistema de Informações de Agravos de Notificação em 2010 foram 
registrados 21.981 casos de leishmaniose no País. No Brasil a relação da quantidade 
de notificações, em ordem decrescente por região, estabelece Nordeste, Norte, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul. As duas primeiras concentram mais de 70% do total de 
casos notificados. Um dos desafios para o controle e diagnóstico da leishmaniose é o 
conhecimento das condições epidemiológicas em cada região. O desenvolvimento de 
técnicas que viabilizem este tipo de conhecimento tornará factíveis avaliações 
terapêuticas, prognósticas e profiláticas. Poderá possibilitar ainda um melhor 
conhecimento da história natural da leishmaniose e até mesmo uma reavaliação de 
classificações taxonômicas vigentes. Metodologia: Para determinar a taxa de 
infecção natural, as amostras de DNA extraídas foram analisadas através da técnica 
PCR Multiplex. Os complexos distinguiram-se com as sequências: Complexo 
Leishmania braziliensis LB-3C 5’-CGT (C/G)CC GAA CCC CGT GTC-3’; Complexo 
Leishmania mexicana LM-3A 5’-GCA CCG CAC CGG (A/G)CC AC-3’; Complexo 
Leishmania donovani (LC-3L) 5’-GCC CGC G(C/T)G TCA CCA CCA T-3’ e uma seqüência 
conservada aos três complexos LU-5A 5’-TTT ATT ATG CGA AAC TTC-3’. Para todas as 
reações foi utilizado controle negativo de DNA de flebotomíneos machos e controle 
positivo de DNA flebotomíneos.  Para a amplificação do DNA Foi preparada uma 
mistura de reação contendo 50 mM KCl, 10 mM de TRIS (pH 8,3), 200μM de cada 
dNTP, 1,5 mM de MgCl2, 0,4 μM do Primer 5’ LU-5A, 0,2 mM de cada  Primer 3’ (LB-
3C, LM-3A e LC-3L), 0,04 U da Taq polimerase por μl.  Os produtos amplificados pela 
PCR foram analisados através de eletroforese em gel de agarose 2% corados com 
brometo de etídio e examinados em exposição à luz ultravioleta (UV). Foram 
considerados positivos os fragmentos amplificados nos tamanhos de 146-149 pb para 
o Complexo de L. braziliensis, 218-240 pb para Complexo de L. mexicana 
(amazonesis) e 351-397 pb para Complexo L. donovani (chagasi). Resultados: 
Quando amplificado os controles positivos obtivemos a altura correta de acordo com 
o protocolo que foi utilizado como metodologia, mas quando amplificado as 
amostras de DNA extraídas de flebotomíneos de Assis Brasil não foi possível observar 

mailto:paulaazevedo.2011@gmail.com
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o mesmo padrão de altura correspondente, o fragmento variou entre 110 a 115 pb.  
Dos iniciadores testados os 44 pools apresentaram-se em altura condizente para o 
complexo Leishmania (V.) braziliensis. 
 
Instituição de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico CNPq, Instituto de ciências Biomédicas 5, USP, Monte Negro, RO.  

Palavras-chave: Leishmania, flebotomíneos, PCR-Multiplex.  
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ESTUDO SOBRE A PREVALÊNCIA DA CAPILLARIA HEPATICA EM ROEDORES EM 
PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL. 
 
Elisa Sousa Rodrigues¹ e Luis Marcelo Aranha Camargo² 
1-Acadêmica Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC 
2- Professor orientador 
 
INTRODUÇÃO - A capilaríase é uma helmintíase cosmopolita com características de 
uma zoonose e já foi vista parasitando muitas espécies de mamíferos e até mesmo 
animais invertebrados e peixes. O ciclo de vida da C.hepatica é direto; sem a 
presença de hospedeiros intermediários. A infecção por C.hepatica aparentemente é 
perpetuada pela ingestão de ovos infectantes liberados do fígado após morte e 
decomposição do hospedeiro, por canibalismo ou por predação. Há vários relatos na 
literatura desse parasito sendo encontrado no parênquima hepático de muitas 
espécies de mamíferos, tais como cães, gatos, suínos, macacos e coelhos, sendo mais 
comumente encontrado em roedores, especialmente nos ratos. O presente estudo 
tem como objetivo a presença de infecção pela C. hepatica em roedores da zona 
urbana da cidade de Porto Velho – Rondônia. METODOLOGIA - O trabalho de 
pesquisa desenvolve-se em área urbana do município de Porto Velho, as capturas de 
pequenos mamíferos foram realizadas com ajuda de 20 armadilhas do tipo livetrap 
“Tomahawk” (20 x 20 x 40cm) tendo como isca com milho, pão, mortadela e 
amendoim para pequenos roedores, totalizando 20 estações de captura. Após a 
captura dos roedores, foi realizada a sedação dos mesmos utilizando quetamina 
(10mg/kg) e xilazina (1mg/kg), colheita de sangue pela via endo-cardiaca, procura de 
ectoparasitas e dos animais sacrificados, foram retirado as amostras de fígado e 
acondicionado em potes com formol a 10% tamponado. RESULTADOS - Foram 
capturados 50 roedores, e foram realizados exames anatomopatológico com as 
amostras, doze dessas amostras apresentaram suspeitas de infecção pelo parasita e 
apenas uma amostra apresentou a presença do parasita. CONCLUSÃO - O diagnóstico 
de parasitismo por C.hepatica em um roedor mostra a necessidade de se incluir esta 
parasitose dentre os diagnósticos diferenciais de doenças hepáticas, pois o contato 
de seres humanos com ratos, pode ser considerado um risco à saúde pública, 
principalmente em crianças. 
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ESTUDO SOBRE A SOROPREVALÊNCIA EM HUMANOS DE CAPILLARIA HEPATICA EM 
PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL. 
 
¹Lauro Prado Barros; ² Luís Marcelo Aranha Camargo. 
1. Acadêmico de medicina do 10º período da Faculdade São Lucas (FSL) e Bolsista 
PIBIC/CNPQ/FSL. 
2. Professor Doutor, Orientador do projeto, coordenador do curso de Medicina da FSL 
e coordenador do Instituto de Ciências Biomédicas 5 da Universidade de São Paulo 
(ICB5/USP). 
 
INTRODUÇÃO: A capilaríase é uma helmintíase cosmopolita com características de 
uma zoonose. O agente etiológico pertence ao filo Nematoda, ordem Trichurida, 
família Trichinellidae e gênero Capillaria. Este gênero contém 300 espécies das quais 
três, são parasitos humanos conhecidos, C. philippinensis, C. aerophila e C. hepatica, 
que podem parasitar respectivamente intestinos, vias aéreas inferiores e fígado. A 
infecção por C. hepatica é perpetuada pela ingestão de ovos infectantes liberados do 
fígado após morte e decomposição do hospedeiro, por ingestão acidental, 
canibalismo ou predação. Relatos da literatura mostram também esse parasito sendo 
encontrado em seres humanos. Essa transmissão parece torna-se mais provável em 
locais onde as condições de higiene são precárias. A infecção humana pela C. 
hepatica pode evoluir com gravidade e levar à morte por insuficiência hepática, 
conseqüente à fibrose do órgão devido a reação imune do hospedeiro à presença do 
parasito e seus ovos nesse órgão. Muitos autores consideram a capilaríase hepatica 
uma doença rara. Entre os aproximadamente 40 casos de parasitismo encontrados 
na literatura, 7 foram registrados em território brasileiro. Ovos de C. hepatica já 
foram identificados nas fezes de indivíduos das populações indígenas brasileiras. 
Trabalho de pesquisa realizado por Camargo et. al. em 2008 e publicado em 2010 
envolvendo 246 moradores de uma região ribeirinha localizada no estado de 
Rondônia – Brasil, encontrou pelo método de Imunofluorescência indireta (IFI), testes 
positivos para diluição de até 1/150 para anticorpos contra C. hepática em 13 
indivíduos. Destes, dois, apresentaram teste positivo para diluições de até 1/500, o 
que os torna fortemente suspeitos de infecção pelo parasito. Foi a primeira pesquisa 
feita em nativos da floresta amazônica brasileira. Esse trabalho tem como objetivo 
pesquisar através da IFI a presença de infecção pela Capillaria hepatica em humanos 
na zona urbana da cidade de Porto Velho – Rondônia. METODOLOGIA: Estudo 
realizado em campo com design epidemiológico do tipo inquérito populacional ou 
estudo de prevalência, na cidade de Porto Velho - Rondônia. Após realizado um 
recenseamento populacional de uma área delimitada entre os Bairros Tucumanzal, 
Mato Grosso, Roque, e Vila Tupi foi delimitada 5 áreas na e  randomizados 
aproximadamente 20 % da amostra total da população da área correspondente. Os 
humanos randomizados e que aceitaram participar da pesquisa assinaram um termo 
de consentimento antes da coleta das amostras. As amostras sanguíneas ficaram a 
temperatura ambiente durante 3 a 4 horas e então foram centrifugadas a 3000 rpm 
durante 10 minutos. Cada amostra de soro resultante desse processo permanecerá 
em temperatura de – 20ºC até análise de exame sorológico no Laboratório de 
Patologia Experimental (LAPEX) da Fiocruz-Bahia, e no Centro de pesquisas em 
Medicina Tropical (CEPEM) de Porto Velho-Rondônia, para identificação. Segundo 
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ASSIS (2004), um padrão altamente específico de imunofluorescência é observado 
quando soro de ratos infectados experimentalmente com C. hepatica são testados 
contra cortes parafinados ou congelados de fígados de ratos, também infectados 
experimentalmente, contendo vermes adultos e ovos desse parasito. Para a 
realização do exame sorológico as amostras de soro humano foram diluídas em 
solução salina tamponada (PBS) a 50% até uma concentração de 1:50 e testadas 
contra corte de fígado de ratos contendo vermes e ovos de C.hepatica fixados em 
parafina, de acordo com técnica previamente proposta por ASSIS (2004). Aquelas 
amostras de soro consideradas fortemente positivas na diluição de 1:50, serão 
retestadas na diluição de 1:500 e 1:1000, com a finalidade de eliminar os casos falso 
positivos. Será realizado avaliação clínica, bioquímica e ultrassonografia hepática nos 
indivíduos que por ventura apresentarem imunofluorescência positiva para diluição 
de 1:500 para anticorpos contra C. hepatica.  
O projeto foi submetido à avaliação e “aprovado” junto a Comissão de Ética da 
Pesquisa da Faculdade São Lucas, com o número de protocolo Carta AP/CEP/551/10 
na data de 07/12/2010. RESULTADOS: O trabalho de pesquisa desenvolve-se em área 
urbana do município de Porto Velho, Rondônia, Brasil. Localizado em bairro com 
perfil epidemiológico compatível com a transmissão de C. hepatica, sendo bairro 
antigo, com favela e população de baixa renda, próximos a uma Unidade Básica de 
Saúde, de uma Faculdade, escolas e vários tipos de estabelecimentos comerciais. 
Foram recenseados um total de 2.349 habitantes em 513 domicílios visitados e 
colhidas informações como o nome de cada habitante do bairro em estudo, o 
endereço, a idade, o sexo, e se residia a mais de 1 ano no endereço. A delimitação da 
área em 5 zonas de estudo teve como objetivo facilitar o recenseamento e não 
concentrar a amostragem a uma única porção do bairro. Portanto, de um total de 
2.349 habitantes cadastrados, considerando-se uma prevalência estimada em 3% 
(portadores verdadeiros), e prevalência não prevista de 5 %, chegou-se a um N 
amostral de 400 pessoas. Foram acrescidos 20 % para compensar eventual evasão ou 
recusa da população, assim, totalizando 481 habitantes. Esta amostragem randômica 
foi dividida proporcionalmente pela população de cada área. Foi atribuído 1 número 
a cada pessoa de cada área correspondente ( áreas 0, I, II, III, IV).  Foram colhidas 481 
amostras de sangue, devidamente processadas e armazenadas a -20º C no 
laboratório da Faculdade São Lucas. A sorologia (IFI) para quantificação da 
prevalência da infecção pela C. hepatica em humanos já foi iniciada, porém com as 
limitações ao tecido hepático contendo ovos de Capillaria, apenas a análise da área 0 
foi finalizada, constituindo-se 13,7 % de toda a população da área em estudo, 
totalizando 66 sorologias. Destas amostras, 25 foram analisadas no Laboratório de 
Patologia Experimental (LAPEX) da Fiocruz-Bahia, aos cuidados do Dr. Zilton Andrade, 
com a participação dos alunos da FSL, e as outras 41 foram analisadas no Centro de 
Pesquisas em Medicina Tropical (CEPEM) - Porto Velho – Rondônia. Os cortes dos 
tecidos hepáticos de roedores contendo ovos de Capillaria hepatica (cedidos pela 
Fiocruz-Bahia) começaram a ser realizados no micrótomo da Faculdade São Lucas, no 
tamanho de 5 micrômetros, e após a constatação da sua não eficácia na visualização 
para a IFI, passou-se a utiliza o tamanho de 3 micrômetros. A análise das amostras 
sorológicas da área 0, foram realizadas na diluição de 1:50 para anticorpos contra a C. 
hepatica. Das 66 amostras desta área, 3 apresentaram-se positivas (sendo  3 pessoas 
do sexo feminino, uma de 40 anos, outra de 48 anos e outra de 75 anos) durante 
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visualização para IFI, realizado por 2 pesquisadores que classificaram como forte 
reatividade. Posteriormente, após análise de todos os soros dos pacientes da 
pesquisa na diluição 1:50, será realizado a diluição de 1:500. Destas sorologias que 
por ventura apresentarem IFI positiva (infecção verdadeira para C. hepatica), espera-
se fazer o seguimento através da avaliação clínica, bioquímica e ultrassonografia 
hepática. 
 
Email: lauroprabarros@hotmail.com 
Palavras-chave: Capillaria hepatica, capilaríase humana, Porto Velho-RO. 
 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO 
FAPESP 2010/15718-6. 
 
TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PIBIC/FSL/CNPq. 
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O ACÚMULO DE PEPTÍDEO BETA-AMILÓIDE PRESENTE EM INDIVÍVUOS COM A 
DOENÇA DE ALZHEIMER 
 
Gabriel de Deus Vieira¹, Thaianne da Cunha Alves², Alessandra Yukari Yamagishi², 
Natália Nogueira Vieira² e Carolina Bioni Garcia Teles³ 
1- Discente de Medicina da Faculdade São Lucas e Bolsista PIC/FSL. 
2- Discente de Medicina da Faculdade São Lucas. 
3- Docente de Medicina da Faculdade São Lucas. 
 
Introdução: A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e 
fatal, sendo a forma mais comum de demência associada com a idade avançada. 
Estima-se que 5% a 10% dos idosos de 65 a 74 anos e 25% a 50% dos idosos de acima 
de 85 anos são afetados. Os principais sinais presentes nos pacientes são: a perda 
cognitiva progressiva, perda da memória e alterações comportamentais, interferindo 
na função social e ocupacional do paciente. Estes fatores estão relacionados com as 
alterações patológicas no sistema nervoso central, que são: acúmulo de peptídeo 
beta-amilóide e emaranhados neurofibrilares no cérebro, além da perda de 
neurônios e sinapses em determinada área do cérebro. Desta forma, o presente 
estudo tem como objetivo buscar na literatura uma revisão sobre o acúmulo de 
peptídeo beta-amilóide no parênquima cerebral em indivíduos com a doença de 
Alzheimer. Metodologia: Foram pesquisados artigos científicos presentes nos bancos 
de dados do MEDLINE (EUA National Library of Medicine); PUBMED (National Library 
of Medicine); SciELO (Scientific Electronic Library Online); LILACS (Literatura  
Latinoamericana em Ciências da Saúde) e CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível superior). Os descritores utilizados foram: Peptídeo Beta-
amilóide, Doença de Alzheimer e Endotélio Vascular. Conclusão: Concluiu-se que a 
deposição de peptídeo beta-amilóide nas paredes de vasos sanguíneos cerebrais é a 
possível causa da doença de Alzheimer. Assim, a diminuição da depuração do 
peptídeo no sistema nervoso central, leva a alterações nos vasos sanguíneos 
cerebrais, infarto, aparecimento de lacunas e distúrbios na homeostase do colesterol 
no cérebro, aumentando a formação das placas senis, que são aglomerados de 
peptídeos beta-amilóides. Embora, tenha diversos estudos sobre tal assunto, não 
estão totalmente esclarecidos quais os mecanismos de formação e degradação dos 
peptídeos beta-amilóide e qual o fator causador da doença de Alzheimer. Pode-se 
sugerir que a doença de Alzheimer tenha fator causal multifatorial, com diferenças de 
importância em sua gênese entre os fatores já identificados pela literatura. 
 
Palavras-chave: Peptídeo Beta-amilóide, Doença de Alzheimer e Endotélio Vascular. 
E-mail: gabrielvieira.mg@hotmail.com 
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PERFIL DE RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS DE CEPAS ISOLADAS DE BACTÉRIAS GRAM-
POSITIVAS VEICULADAS POR FORMIGAS EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE PORTO 
VELHO, RONDÔNIA 
 
Thaianne da Cunha Alves¹, Gabriel de Deus Vieira², Olívia Bezerra da Silva³, Flávio 
Aparecido Terassini4, Nilson Cardoso Paniágua4 e Carolina Bioni Garcia Teles4 
1- Discente de Medicina da Faculdade São Lucas. 
2- Discente de Medicina da Faculdade São Lucas e Bolsista PIC/FSL. 
3- Discente de Ciências Biológicas da Faculdade São Lucas. 
4- Docente de Medicina da Faculdade São Lucas. 
 
Introdução: Uma característica das formigas é realizar interações mutualísticas com 
bactérias e desta forma são consideradas como vetores mecânicos de vários tipos de 
bactérias. O microrganismo que realiza com maior frequência o mutualismo é o 
Staphylococus, que é uma bactéria não esporulada, considerada um dos mais 
importantes patógenos para o homem. O uso indiscriminado de antibióticos tem 
levado a uma forma de adaptação dessas bactérias, selecionando as mais resistentes 
e que possuem melhores condições de adaptação ao meio em que vivem. Exposto 
isso, esse estudo tem como objetivo estudar os tipos de bactérias Gram-positivas que 
as formigas veiculam com maior frequência em um ambiente hospitalar de Porto 
Velho-RO, assim como a sua resistência a alguns antibióticos. Metodologia: Os 
setores que as formigas foram coletadas foram: sala de emergência, setor de 
pneumologia e de gastroenterologia. As formigas foram capturadas assepticamente 
com o uso de Swab estéril umedecido em soro fisiológico e transferidas de 10 em 10 
para tubos de ensaio contendo TSB suplementado com 7,5% de NaCl para o 
transporte até o laboratório de microbiologia da Faculdade São Lucas. Os tubos 
foram incubados em estufa bacteriana a 35°C por 24h. Feito isso, alíquotas do meio 
foram semeadas em placas contendo meio Ágar Manitol por 24h. Foi realizado a 
coloração de Gram e os testes de caracterização do gênero Staphylococcus para as 
colônias isoladas. Foi realizado o teste de perfil de susceptibilidade aos 
antimicrobianos Oxalicina (1 µg) e Vancomicina (30 µg), nas cepas que apresentaram 
crescimento, sendo a turvação padronizada através da escala de Mac Farland 0,5 e 
semeada em meio Mueller-Hington, sendo colocados os discos contendo 
antimicrobianos. Resultados: Foram coletadas 130 formigas (12 pools), todas 
pertencentes à família Formidae. Desse total, 30 formigas foram capturadas na sala 
de emergência, 50 no setor de pneumologia e 50 no setor de gastroenterologia. 
Foram identificadas cepas de bactérias pertencentes aos seguintes gêneros: 2 
Streptococcus sp. e 5 bactérias do gênero Staphylococcus, sendo 3 S. saprophyticus, 1 
S. aureus  e 1 S. epidermidis, evidenciando a capacidade das formigas de serem bons 
vetores mecânicos de bactérias. Quanto ao método de antibiograma foi observada 
no setor de pneumologia a resistência de 100% à Vancomicina e Oxalicina da bactéria 
S. saprophyticus. Já as duas cepas de S. saprophyticus encontradas no setor de 
gastroenterologia, 1 foi resistente aos dois antibióticos e a outra foi sensível aos dois. 
As cepas das bactérias Streptococcus sp., S. epidermidis e S. aureus encontradas 
também no setor de gastroenterologia, todas foram resistentes à Oxalicina, 
enquanto somente as cepas de S. epidermidis e S. aureus foram sensíveis à 
Vancomicina. Conclusão: Concluiu-se que dentre as bactérias isoladas, a família S. 
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saprophyticus foi a mais frequente, sendo que a maioria das cepas isoladas foi 
resistente à Oxalicina com exceção do S. saprophyticus presente no setor de 
gastroenterologia, e metade das cepas foram sensíveis à Vancomicina. 
 
Palavras - chave: Antibiótico, Bactérias Gram-Positivas, Formigas. 
E-mail: thaiannemed@gmail.com 
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TÍTULO: IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DA DEFICIÊNCIA DA GLICOSE-6-FOSFATO 
DESIDROGENASE (G6PD) EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE MALÁRIA.  
 
Autores: Fabiola Hey, Maiara Oliveira Soltovski, Mônica Lins Persch, Fabiana Daltro 
Faculdade São Lucas – Porto Velho/RO. 
 
 
Introdução: As deficiências da atividade ou síntese de certas enzimas dos eritrócitos 
podem contribuir para a disfunção e destruição prematura dos mesmos. A deficiência 
da G6PD gera menor quantidade de NADPH (nicotinamida adenosina dinucleotídeo) 
e glutation, enzimas que são responsáveis pela eliminação dos peróxidos de 
hidrogênio e os radicais livres, acarretando acúmulo de peróxidos intracelulares com 
conseqüente oxidação da hemoglobina e diminuição da sobrevida eritrocitária. 
Quando os eritrócitos são expostos aos alimentos e drogas que geram estresses 
oxidativos, a hemoglobina é desnaturada levando à sua precipitação dentro do 
eritrócito, originando os corpos de Heinz, que são retirados da circulação pelos 
macrófagos. Portadores da malaria vivax são tratados com primaquina, uma droga 
altamente oxidante para possível eliminação do plasmodium; como o deficiente da 
G6PD, não possui uma total proteção contra ataques oxidantes, há a intensificação 
da hemólise celular resultando em anemia hemolítica e possível progressões para 
casos graves dentre elas a febre hemoglobinúria associada a mal estar, fraqueza, 
fadiga e icterícia. Existem mais de 250 variantes da G6PD que podem ser detectadas 
laboratorialmente através da mobilidade eletroforética ou menor atividade 
enzimática. Nos indivíduos caucasianos a variante mais freqüente é a do 
Mediterrâneo, atingindo 1 a 2% dos italianos, com atividade residual mínima (abaixo 
de 5%) e com quadro clínico grave, quando desencadeada. Nos indivíduos negros 
com deficiência de G6PD é comum a variante africana, encontrada regularmente uma 
atividade residual de 10 a 20%, com manifestações clínicas mais brandas, porém 
comum crise hemolítica aguda provocada pela ingestão de primaquina durante a 
profilaxia da malária. Objetivo: Através de uma revisão bibliografia evidenciar a 
importância do diagnostico da G6PD juntamente como o diagnóstico da malária para 
evitar possíveis complicações com o tratamento. Método: Revisão literária embasada 
nas literaturas pesquisadas, que tenta fundamentar a importância do diagnóstico da 
G6PD em portadores de malária. Conclusão: Resultados parcialmente obtidos das 
197 mostram que 37,56% são positivos para a deficiência de G6PD. Das 197; 2,03% 
eram positivos para malária vivax e 35,53% eram positivos somente para deficiência. 
Das 197, 6,09% tinham malária não apresentaram a deficiência. E resultados 
negativos para ambos representam 54,82%. 
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DADOS PRELIMARES SOBRE O LEVANTAMENTO BOTÂNICO DO CAMPUS DA 
FACULDADE SÃO LUCAS PORTO VELHO – RONDÔNIA 
 
Gesiel Francisco de Souza¹, Ana Cristina Ramos de Souza², Maria Josimar Batista de 
Araújo³  
1- Acadêmico do Curso de Biologia da Faculdade São Lucas, Porto Velho - RO 
2- Curadora do Herbário HFSL 
3-Bióloga e funcionária do HFSL 
 
Este trabalho refere-se à pesquisa realizada no Campus da Faculdade São Lucas, 
Porto Velho /RO, tendo como objetivo principal o levantamento florístico e 
etnobotânico e a caracterização arbórea do mesmo. Como resultado da pesquisa foi 
obtido um total de 1.687 espécimes, distribuídos em 47 famílias botânicas sendo 
identificadas 120 espécies. O estudo apresenta uma listagem taxonômica com 
informações dos nomes populares, nome científico, família botânica bem como 
dados quanto ao hábito, freqüência, localização e caracterização 
paisagística:ornamental/ não ornamental. Com base nos resultados as famílias mais 
representativas foram: Arecaceae com 15 espécies,Myrtaceae com 5 
espécies,Meliaceae, Leg.Caesalpinioideae e Rubiaceae com 4 espécies, 
Bignoniaceae,Moraceae, Anacardiaceae, Sterculiaceae e Leg.Mimosoideae com 3 
espécies, as demais famílias apresentaram duas e uma espécie cada. Em relação á 
família Arecaceae a espécie Euterpe oleracea Mart. (Açaí) foi a mais representativa 
com um total de 440 espécimes, esse número é referente ao açaí do tipo touceira, 
seguida da espécie Bactris gasipe (Jacq.) O.F.Cook (Pupunha) apresentando 18 
espécimes. Quanto ao hábito das plantas inventariadas no Campus prevaleceu o 
hábito arbóreo com 76 espécies, seguida pelo hábito arbustivo com 29 espécies, 
apresentando uma menor representatividade obtivemos os hábitos subarbustivo e 
herbáceo com 14 e 2 espécies respectivamente. Foi obtido um total de 84 espécies 
não ornamentais encontradas na área do bosque e apenas 34 espécies consideradas 
ornamentais fazendo parte do paisagismo do Campus. No inventário etnobotânico 
como resultado foi obtido um total de 74 espécies, distribuídos em 40 famílias, 
destas 11 foram mais representativas. A família Malvaceae foi a mais representativa 
em número de espécies com 13% das plantas encontradas e cinco espécies: 
Gossypium hirsutum L., Theobroma cacao L., Theobroma grandiflorum (Willd. Ex 
Spreng.) K. Schum., Hibiscus rosa-sinesis L e Malva sylvestris L. Em relação à parte da 
planta mais utilizada  25% foi para a folha, seguido pela raiz, fruto e casca, sementes 
e outras partes apresentando 18%, 16%, 14% e 11% respectivamente.  Os resultados 
dos dados preliminares do levantamento do Campus indicam que o mesmo encontra-
se bem arborizado, em virtude da conservação do Bosque, isto é uma área vegetal 
urbana contribuindo para a preservação ambiental. O levantamento etnobotânico 
apresenta um potencial para estudos de origem vegetal relacionado ao uso medicinal 
das plantas medicinais existentes no Campus da Faculdade São Lucas. A pesquisa 
demonstrou também que através de prática paisagísticas conscientes poderemos 
contar com um ambiente mais urbano e ao mesmo tempo mais agradável e eficiente 
que respeite tanto o homem como a natureza.  
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PLANTAS MEDICINAIS INCORPORADAS NO ACERVO DO HERBÁRIO DR. ARY 
TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO - HFSL – FACULDADE SÃO LUCAS – PORTO VELHO – 
RO. 
 
Suellen Monteiro de Araújo¹, Leiliane Ferreira Feitosa¹, Lilian Maçaneiro¹* e 
Jaqueline César de Veras Laurentino¹. Ana Cristina Corrêa de Araújo Ramos², Maria 
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A utilização das plantas com fins medicinais é tão antiga quanto à própria história da 
humanidade. Este trabalho objetivou realizar o levantamento das plantas apontadas 
como medicinais incorporadas no acervo do herbário Dr. Ary Tupinambá Penna 
Pinheiro, localizado na Faculdade São Lucas no município de Porto Velho – RO. Para o 
desenvolvimento do trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica relacionando-
se as famílias botânicas ditas medicinais, sendo averiguada a existência destas no 
acervo, em seguida foi elaborada uma tabela contendo o nome das famílias e das 
espécies incorporadas adicionando-se informações bibliográficas a respeito da parte 
da planta utilizada e a indicação terapêutica. Como resultado constatou-se um total 
de 81 espécies de uso medicinal distribuídas em 39 famílias. Dentre as famílias as 
mais representativas foram: Moraceae com 19%, Fabaceae com 16%, Euporbiaceae 
com 12% Caesalpiniaceae com 10%, Apocynaceae e Laminaceae com 9% e 
Melastomataceae, Rubiaceae e Piperaceae com 6%. Na família Moraceae dois 
gêneros se destacaram: Ficus com seis espécies: Ficus paraensis Miq., Ficus krukovii 
Standl.,Ficus máxima Miller, Ficus albert-smithii Standl., Ficus subapiculata (Miq.) 
Miq, Ficus mathewsii ( Miq.) Miq., e o gênero Brosimum com cinco espécies: 
Brosimum guianense (Aubl.) Huber, Brosimum uteli Pittier, Brosimum parinarioides 
Ducke, Brosimum rubescens Taub. e  Brosimum potabile Ducke. Em relação à parte da 
planta utilizada apresentando maior representatividade destacou-se as folhas com 
35%, casca e fruto (16%),raiz (13%), látex(10%), sementes e flor (5%). A indicação 
terapêutica relacionada foi: cólicas com 19%, anti-inflamatório (19%), afecções da 
pele (19%), purgante 14%, anti-hemorragica 10%, diurético 10% e cicatrizantes com 
9%. Esta pesquisa fornecerá subsidio para estudos fitoquímicos e farmacológicos 
para a região, visto que as coleções depositadas em herbários refletem a diversidade 
uma determinada região, além de conservarem o registro de um determinado táxon 
em uma localidade geográfica, servindo como meio de comprovação de sua 
existência.  
 
Resumo apresentado no VI Simpósio Iberoamericano de Plantas Medicinais, 
realizado em Ponta Grossa, PR no período de 13 a 15 de Junho de 2012.   
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A diversidade de plantas em nossos quintais e em nossas florestas, ainda é pouco 
conhecida, principalmente quando se refere às plantas de uso medicinal. O objetivo 
deste trabalho foi realizar um levantamento das plantas medicinais encontradas no 
Campus da Faculdade São Lucas em Porto Velho-RO. Todo material botânico coletado 
passou pelas técnicas usuais de taxonomia, foram coletados apenas plantas com 
indicação medicinal e de conhecimento do mateiro identificadas pelo nome popular. 
Após esse processo foi consultadas literatura especializada com o objetivo de 
identificação das espécies, uso medicinal e parte da planta utilizada, sendo elaborada 
uma tabela contendo todas as informações pesquisadas para todas as espécies. 
Como resultado foi obtido um total de 74 espécies, distribuídos em 40 famílias, 
destas 11 foram mais representativas. A família com maior número de espécies foi 
Malvaceae com 13% e cinco espécies: Gossypium hirsutum L., Theobroma cacao L., 
Theobroma grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) K. Schum., Hibiscus rosa-sinesis L e 
Malva sylvestris L. Seguida das famílias: Anacardiaceae, Myrtaceae e Meliaceae cada 
uma com quatro espécies e 10%. Com uma representatividade de 8% e três espécie 
verificou-se as famílias: Arecaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Piperaceae, 
Rubiaceae e Solanaceae. Foram representados graficamente: à parte da planta mais 
utilizada que resultou com um demonstrativo de 25% e 11 indicações para a folha, 
seguido pela raiz, fruto e casca, sementes e outras partes apresentando 18%, 16%, 
14% e 11% respectivamente. Em relação à indicação terapêutica verificou-se que as 
mais indicadas foram: cicatrizante, febre, purgativa, reumatismo e herpes 
apresentando 9%, 7% são indicadas para tratamento de vermes, fígado, diabete e 
como anti-inflamatório e 4% para asma, bronquite, tosse e gripe. O presente trabalho 
deixa claro que o levantamento apresenta um potencial para estudos de origem 
vegetal relacionado ao uso medicinal das plantas medicinais existentes no Campus da 
Faculdade São Lucas. 
 
Resumo apresentado no VI Simpósio Iberoamericano de Plantas Medicinais, 
realizado em Ponta Grossa, PR no período de 13 a 15 de Junho de 2012.   
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A etnobotânica é designada como a ciência que estuda e interpreta a história e a 
relação das plantas com o homem. Possibilitando o conhecimento de sua sociedade e 
suas culturas criando subsídios para a recuperação de suas histórias. O estado de 
Rondônia caracteriza-se pela grande imigração iniciada desde os adventos da 
construção da estrada de ferro Madeira Mamoré na década de 70 até os dias atuais 
com a construção das Hidroelétricas do Madeira, apresentando uma grande 
miscigenação. O objetivo deste trabalho foi concentrar o conjunto de informações 
sobre pesquisas realizadas com plantas medicinais no estado de Rondônia e elaborar 
um banco de dados neste assunto. Para a realização do trabalho foram inventariados 
artigos científicos publicados por diversas revistas sobre levantamentos 
Etnobotânicos em cinco municípios: Ariquemes, Buritis, Cujubim, Vilhena e Porto 
Velho. Com os dados obtidos foi elaborada uma planilha no programa excell, 
contendo informações do nome popular, nome científico, famílias botânicas e 
localidade. De acordo com as informações foi constatado um total de 334 espécimes 
distribuído em 63 famílias, destas 13 famílias apresentaram maior quantidade em 
numero de espécies, sendo as mais representativas: Laminaceae com 45 espécies, 
Asteraceae com 24, Rutaceae com 16, Myrtaceae e Euphorbiaceae com 13 espécies. 
Na pesquisa realizada no município de Cujubim foi obtido um numero bem 
representativo de espécimes 111, dos quais foram identificadas 85 espécies, 
distribuídas em 43 famílias botânicas. Foi verificado que treze espécies foram comuns 
para os Cinco municípios: Arrabidea chica (Bonpl) B. Verl, Aloe vera (L.) Burn. F., 
Momordica charantia L., Psidium guajava L., Citrus limon (L.) Burm.F.,Cymbopogon 
citratus (DC.) Stapf, Anacardium occidentale L.,Mangifera indica L., Gossypium 
hirsutum L., Malpighia glabra L., Phyllanthus niruri L., Zingiber officinale Roscoe e 
Costus spicatus (Jack)SW. Este trabalho fornecerá subsidio para estudos fitoquímicos 
e farmacológicos principalmente para o estado de Rondônia. 
 
Resumo apresentado no VI Simpósio Iberoamericano de Plantas Medicinais, 
realizado em Ponta Grossa, PR no período de 13 a 15 de Junho de 2012.   
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INTRODUÇÃO: A família Solanaceae A. L. Jussieu é uma das maiores das 
angiospermas,é um grupo de grande relevância econômica, com diversas espécies 
cultivadas para a alimentação, ornamentais e medicinais, além daquelas espécies de 
importância farmacológica, que apresentam alcalóides esteróidais, como a 
solasodina, que pode ser empregada na síntese de hormônios e esteróides. A espécie 
Hypothenemus hampei  – Coleoptera: Scolytidae, provoca danos da ordem em todo o 
mundo. O controle da praga baseia-se no uso de inseticidas, pois causam problemas 
ambientais e contaminação dos alimentos e agricultores. Este trabalho tem como 
objetivo avaliar o potencial inseticida do extrato etanólico obtido de frutos de S. 
rugosum sobre H. hampei, com o intuito de diminuir com as práticas agrícolas de 
pragas de forma sustentável.Com a presença de insetos ocorre aumento das perdas 
qualitativas e quantitativas, pois, além destes se alimentarem do endosperma e do 
embrião, seu metabolismo eleva a temperatura e a umidade, criando um ambiente 
propício para o desenvolvimento de fungos1. Para o controle de insetos-pragas do 
grão armazenado, o uso de inseticidas é um dos métodos mais utilizados na 
atualidade, porém vem apresentando restrições de uso à medida que surgem 
problemas de resistência das pragas aos inseticidas2. Alem disso, estes produtos têm 
um amplo espectro de ação e exterminam indiscriminadamente os insetos 
considerados pragas, bem como os que são benéficos ao homem3. Além disso, 
devido à resistência aos inseticidas sempre haverá necessidade de aplicar maiores 
quantidades de inseticidas, causando assim danos ecológicos e poluição do meio 
ambiente4. A crescente preocupação em preservar o ecossistema tem exigido da 
comunidade científica a busca por novos métodos de controle de insetos-praga5.  As 
pesquisas atuais e o conhecimento do uso discriminado desses produtos, associado à 
preocupação dos consumidores quanto à qualidade do alimento, têm incentivado o 
estudo de novas técnicas de controle, tais como plantas com ação inseticidas6. A 
família Solanaceae A. L. Jussieu é uma das maiores das angiospermas, com cerca de 
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3.000 espécies subordinadas a 106 gêneros1, com distribuição cosmopolita, 
principalmente Neotropical, tendo a América do Sul como um dos seus principais 
centros de diversidade e endemismo7. É um grupo de grande relevância econômica, 
com diversas espécies cultivadas para a alimentação, ornamentais e medicinais, além 
daquelas espécies de importância farmacológica, que apresentam alcalóides 
esteróidais, como a solasodina, que pode ser empregada na síntese de hormônios e 
esteróides8,9. Os extratos botânicos apresentam algumas vantagens sobre pesticidas 
sintéticos, tais como: oferecer novos compostos que as pragas ainda não podem 
inativar; menos concentrados e portanto, potencialmente menos tóxicos do que 
compostos puros; biodegradação rápida e múltiplos modos de ação, tornando 
possível um amplo espectro de uso enquanto retêm uma ação seletiva dentro de 
cada classe de praga. Ademais, são derivados de recursos renováveis, diferentemente 
dos materiais sintéticos10. Com isso, este trabalho teve como objetivo avaliar o 
potencial inseticida do extrato etanólico obtido de frutos de S. rugosum sobre H. 
hampei, com o intuito de diminuir com as práticas agrícolas de pragas de forma 
sustentável. METODOLOGIA: O experimento foi conduzido no Laboratório de 
Entomologia da Embrapa Rondônia, em Porto Velho Rondônia.Coleta e identificação 
da planta 1 :Foram coletados frutos maduros de uma população de S. rugosum 
Dunal, existente no Sítio dos Jesuítas localizado a 1,5 km da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR. A identificação da espécie foi realizada pelo envio de uma exsicata, 
ao Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro, da Faculdade São Lucas - HFSL, 
Rondônia, a qual foi registrada sob o Nº de 099. Obtenção do extrato botânico 2: 
Frutos de S. rugosum foram levados para o Laboratório de Entomologia. Os frutos 
foram separados, pesados frescos, obtendo-se 3,0 kg. Esta amostra foi levada para o 
Laboratório de Pesquisa em Produtos Naturais da UNIR, onde foi cortada e colocada 
para secar, por 48 horas, em estufa com circulação de ar, a temperatura de 40ºC. Em 
seguida, foi pesada novamente, obtendo-se 1,2 kg dos frutos.Para obtenção do 
extrato bruto, a amostra foi colocada em Erlenmeyer contendo 1 litro de etanol PA 
95%, por sete dias com duas repetições. Posteriormente, o material foi evaporado 
com auxílio de um evaporador rotatório, obtendo-se 78,5 g de extrato bruto dos 
frutos.Coleta e assepsia dos insetos 3:As brocas-do-café foram coletadas, 
manualmente, de frutos de café conilon (C. canephora) provenientes dos Campos 
Experimentais da Embrapa Rondônia, em Porto Velho. Inicialmente, 250 fêmeas 
adultas foram mantidas no laboratório, em frascos plásticos com capacidade para 2 e 
3 litros e vedados com tecido fino (filó).A assepsia dos insetos baseou-se na 
desinfecção superficial das brocas, mergulhando-as, por 1 min., em cada uma das 
seguintes soluções: álcool 70%, hipoclorito de sódio 0,5% e água destilada estéril 
(ADE) (Alves, 1998). Em seguida, os insetos foram mantidos em jejum, em grupos de 
cinco insetos por placas de Petri, forradas com papel filtro por 24h.Bioensaios 4:Para 
análise da atividade inseticida em superfície contaminada, realizou-se, inicialmente, o 
teste de solubilidade do extrato bruto de sementes de P. aquatica em Tween 20% + 
ADE. Para cada 1 mg de extrato bruto, utilizou-se 1ml de solução (0,1 mL de Tween 
20% + 0,9 mL de ADE).Superfície contaminada 5 O experimento de exposição em 
superfície contaminada consistiu em impregnar 1 mL das soluções (extrato + ADE + 
Tween 20%), na concentração de 25 mg/mL, em papéis filtro que foram colocados 
em placas de Petri, que em seguida receberam 10 insetos. O grupo controle recebeu 
apenas a solução (ADE + Tween 20%). Neste experimento foram utilizados 10 insetos 
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por tratamento e 5 repetições. A avaliação foi realizada em 1, 3, 6, 9 e 24 horas após 
o início do experimento (2º dia).Análise estatística 6:Utilizou-se na pesquisa 
delineamento experimental inteiramente casualizado para todos os experimentos. A 
escala dos resultados inseticidas foi analisada por percentual (0-100%) de insetos 
mortos e índice de repelência. As médias e desvios padrões (x ± s) foram calculados 
sobre o percentual da mortalidade dos insetos. A analise estatística dos resultados foi 
realizado através da análise de variância (ANOVA) de duas vias para amostra repetida 
seguida pelo teste de Bonferroni ou através do teste pareado utilizando o programa 
GraphPad Prism (versão 5.0) quando apropriado, sendo que foi considerado 
significante quanto o P< 0.05. 
RESULTADOS: Os resultados do bioensaio em superfície contaminada, realizado com 
insetos de H. hampei, em relação a diferentes de tempos do extrato de S. rugosum, 
em um período de 24 horas causando 100% de mortalidade no inseto. Efeito do 
extrato de folhas de S. rugosum sobre Hypothenemus hampei, em superfície 
contaminada, durante 24 horas. A estatística foi analisada através do Teste t pareado 
utilizando o Programa Graph Pad Prism versão 5.0. Os resultados mostram que o 
extrato utilizado foi bastante eficiente na indução da mortalidade da broca-do-café e 
abre novas perspectivas quanto à sua utilização como inseticida no controle biológico 
de pragas. 
 
Instituição de fomento/apoio: 
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ASTERACEAE MEDICINAIS UTILIZADAS PELA POPULAÇÃO DE JACI-PARANÁ-RO 
 
Daniele Bezerra Gomes1*, Renato Abreu Lima2, Andrina Guimarães Silva3, Maurício 
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1-Grauduanda em Ciências Biológicas da Faculdade São Lucas  
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4-Pesquisador Embrapa Rondônia 
 
INTRODUÇÃO: A diversidade de organismos vegetais criou no homem a necessidade 
de classificação, com o fim de poder acumular conhecimentos sobre eles 
instintivamente, o homem começou a classificar as plantas dividindo o mundo 
vegetal em grupos menores e mais fáceis de entender. O uso popular de plantas 
medicinais é uma arte que acompanha o ser humano desde os primórdios da 
civilização, sendo fundamentada no acúmulo de informações repassadas oralmente 
por meio de sucessivas gerações. Os levantamentos etnobotânicos podem subsidiar 
estudos etnofarmacológicos na busca por fitoterápicos para o tratamento de úlceras 
pépticas, inflamações e outras enfermidades.Nesse contexto, Jaci-Paraná, localizada 
no estado de Rondônia, é um município de grande interesse para estudos 
etnobotânicos, uma vez que se localiza próximo a reservas florestais e indígenas, a 
80,5 km da capital Porto Velho, e a 129,0 km da fronteira com a Bolívia, sofrendo 
influências culturais bastante diversificadas, além da situação atual peculiar, devido 
ao advento da construção da Usina Hidrelétrica de Jirau. Este trabalho foi 
desenvolvido com o objetivo de identificar o conhecimento popular e a utilização de 
plantas na medicina popular em Jaci-Paraná, por meio de um levantamento 
etnobotânico. METODOLOGIA: O presente trabalho constitui um estudo de cunho 
etnobotânico, onde foram levantados dados sobre a utilização tradicional de plantas 
medicinais pela população do distrito de Jaci-Paraná. Para o levantamento dos dados 
foram realizadas entrevistas de agosto a novembro de 2009. Os informantes foram 
selecionados por técnicas específicas de amostragem aleatória. O entrevistador 
empregou um questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas. Buscou-
se dar ênfase aos dados etnobotânicos, como as plantas mais utilizadas, indicação 
terapêutica, parte da planta utilizada e modo de preparo. Além disso, identificou-se 
também a forma de aquisição dos conhecimentos acerca das plantas e o nível de 
escolaridade dos entrevistados. No total, 102 moradores participaram desta 
pesquisa, sendo entrevistados individualmente, em suas residências, nos dias 
laborais e finais de semana. As coletas do material botânico foram realizadas no 
momento das entrevistas. As plantas que apresentavam floração e frutificação foram 
coletadas, identificadas taxonomicamente e incorporadas ao acervo do Herbário Dr. 
Ary Tupinambá Penna Pinheiro, pertencente à Faculdade São Lucas (HFSL), no 
município de Porto Velho, Rondônia. O sistema de classificação botânica utilizado foi 
o Angiosperm Phylogeny Group (APG II). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram 
relatadas diversas partes vegetais, em quatro formas de preparo e diferentes 
finalidades terapêuticas, identificadas em 80 espécies vegetais, distribuídas em 41 
famílias botânicas. As dez plantas medicinais mais citadas neste levantamento foram 
boldo (Vernonia condensata B.), camomila (Chamomila recutita L.), carqueja 
(Bacharis trimera (Less) D.C.), dipirona (Achillea millefolium L.), guaco (Mikamia 



    

 

31 
 

 

glomerata S.), losna (Artemisia absinthium L.), macela (Achryrocline satureioides 
D.C.), picão (Bidens pilosa L.), sangria d’água (Vernonia polyanthes L.). A família mais 
representativa foi Asteraceae (nove citações). As demais famílias, o número de 
espécies foi: Lamiaceae (oito citações), Fabaceae (cinco), Myrtaceae (quatro), 
Brassicaceae, Anacardiaceae, Rutaceae, Rubiaceae e Piperaceae (três citações cada) e 
as demais famílias com duas citações ou menos. Os remédios caseiros mais utilizados 
foram: as folhas (94 citações), seguido de cascas (54 citações), raiz (48 citações), 
frutos (38 citações), caule (25 citações), sementes (13 citações) e flores (duas 
citações). As afecções mais citadas pelos moradores do distrito de Jaci-Paraná foram: 
gripe (39 citações), diarréia (37citações), fígado (33 citações), calmante (32 citações) 
e para as demais afecções foi obtido menor número.  
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PLANTAS MEDICINAIS E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FATOR IMPORTANTE NO 
APRENDIZADO COTIDIANO 
 
Renato Abreu Lima1; Andrina Guimarães Silva2; Laiza Sabrina dos Santos Pires2 

1-Docente da Faculdade São Lucas; 
2-Secretaria de Educação do Estado de Rondônia (SEDUC) 
 
Introdução: As experiências educativas utilizando plantas medicinais nas escolas da 
rede pública do país vêm sendo testadas, com a finalidade de permitir que crianças e 
jovens desenvolvam noções de cooperação, responsabilidade e consciência 
ambiental. Com isso, este trabalho teve como objetivo promover a educação 
ambiental com plantas medicinais como fator importante no aprendizado cotidiano 
em duas escolas estaduais do município de Porto Velho-RO. Metodologia: A pesquisa 
foi realizada em duas etapas: 1ª etapa: desenvolvida no período de março à 
novembro de 2011, totalizando 4 visitas técnicas aos quintais em duas escolas 
estaduais, com entrevistas orais a 2 professores (Ciências e Biologia) de cada escola, 
cujo temas foram: a importância de introduzir as plantas medicinais nas feiras de 
ciências que ocorrem nas mesmas, utilização de mudas para implantar quintais 
medicinais nas escolas e nas residências. A 2ª etapa: ocorreu no período de janeiro à 
junho de 2012, com a implantação e o funcionamento de hortas medicinais. Utilizou 
uma coleção de 20 espécies medicinais para implantação da horta medicinal com 
destaques para: chapéu-de-couro (Echinodorus macrophyllus M.), corama 
(Bryophyllum calycinum L.), malvarisco (Pothomorphe umbellata L.), boldo 
(Plectranthus barbatus L.), capim santo (Cymbopogon citratus D.C.), laranja (Citrus 
sinensis L.), crajiru (Arrabidaea chica V.) arruda (Ruta graveolens L.), caju 
(Anacardium occidentale L.), erva-cidreira (Lippia alba Mill.), hortelã (Mentha sp.), 
mastruz (Chenopodium ambrosioides L.), alfavaca (Ocimum basilicum L.). Em ambas 
as etapas, procedeu-se com palestras, oficinas e atividades lúdicas envolvendo o 
tema plantas medicinais e meio ambiente. Resultados: Ao final de aproximadamente 
um ano, pode-se observar um grande número de escolares sensibilizados (400) e de 
visitações ao horto medicinal, chegando a 1.000 pessoas atendidas em 12 palestras, 3 
oficinas e brincadeiras educativas. Diante disso, explorar o tema plantas medicinais 
na educação ambiental nas escolas e no horto medicinal motivou o público alvo a 
desenvolver trabalhos na área, contribuindo assim com uma maior sensibilização das 
pessoas sobre o tema.  
Instituições de fomento: Secretaria de Educação do Estado de Rondônia (SEDUC). 
Palavras-chave: Sensibilização ambiental; Ambientalização curricular; Ensino. 
E-mail: renato.lima@saolucas.edu.br 
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SOLANUM STRAMONIFOLIUM JACQ.: ASPECTOS ETNOFARMACOLÓGICOS, 
QUÍMICOS E BIOLÓGICOS 
 
Laiza Sabrina dos Santos Pires1; Renato Abreu Lima2; Anselmo Enrique Ferrer 
Hernández2 

1-Secretaria de Educação do Estado de Rondônia (SEDUC); 

2-Docente da Faculdade São Lucas 
 
Introdução: A Amazônia é hoje o centro da atenção mundial por seus abundantes 
recursos naturais, biodiversidade, águas, florestas e pelo papel determinante no 
equilíbrio climático da Terra. Com isso, o estudo das plantas cresce anualmente no 
Brasil e no mundo. O gênero Solanum (Solanaceae) inclui aproximadamente 1700 
espécies. S. stramonifolium conhecida popularmente como falsa-jurubeba é uma 
espécie originária da África e das Antilhas, cresce espontaneamente no Brasil, já que 
se adapta muito bem em clima tropical e é pouco exigente em relação ao tipo de 
solo. Com isso, o objetivo deste trabalho foi listar os usos tradicionais, a composição 
química e aspectos biológicos das folhas de S. stramonifolium. Metodologia: 
Utilizamos para esta pesquisa informações do Banco de Dados do Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro, (NAPRALERT, Período 1975- 2009), Chemical Abstracts (Período 1907-
2005) e Google Acadêmico, bem como em resultados das atividades de pesquisa 
realizado no Laboratório de Fitoquímica da Faculdade São Lucas. Resultados: No uso 
popular os frutos e sementes são considerados estimulantes e cardiotônicos; e as 
folhas narcóticas. Vários estudos demonstram que S. stramonifolium tem sido 
considerada um ótimo meio para controlar o colesterol. Uma revisão da literatura 
nos mostrou que esta espécie contém uma variedade de compostos químicos 
distribuídos em 14 classes diferentes. As classes mais encontradas são: triterpenos, 
fenilpropanóides, sapogeninas, esteróides. Alguns flavonóides mostram atividade 
antimicrobiana e antifúngicas e alcalóides presentes nas folhas exibem efeito 
analgésico e depressor do Sistema Nervoso Central. O extrato etanólico bruto a 80% 
apresentou atividade hipoglicemiante, antiinflamatória, antimicrobiana, dentre 
outras. O estudo sobre a composição química de S. stramonifolium encontra-se 
satisfatório, porém, tornam-se necessárias pesquisas científicas sobre a atividade 
farmacológica dos compostos isolados para confirmação do seu uso na medicina 
popular, diante da importância deste vegetal para a saúde.  
Instituições de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq); PIBIC/FSL.  
Palavras-chave: Solanaceae; Rondônia; Bioprospecção. 
E-mail: laizasabrina@hotmail.com  
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COMPARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA E ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DOS 
EXTRATOS VEGETAIS DE FOLHAS DE Piper hispidum KUNTH, P. alatabaccum TREL & 
YUNCKER, E P. marginatum JACQ. 
 
Andrina Guimarães Silva Braga1; Renato Abreu Lima2; Maurício Reginaldo Alves dos 
Santos1; Cléberson de Freitas Fernandes1; Valdir Alves Facundo3 

1-Embrapa Rondônia; 
2-Docente da Faculdade São Lucas; 
3-Universidade Federal de Rondônia 
 
Introdução: Várias espécies da família Piperaceae, principalmente do gênero Piper, 
são utilizadas como diurético, estimulante digestivo, antifúngico, entre outros usos. 
Estas atividades biológicas têm sido atribuídas principalmente às amidas, cromenos, 
óleos essenciais e extratos vegetais. Este trabalho teve como objetivo analisar a 
composição química e atividade antifúngica dos extratos vegetais das folhas de P. 
hispidum P. alatabaccum e P. marginatum. Metodologia: A identificação botânica 
das espécies foram realizadas pelo Dr. José Gomes do Herbário do Instituto Nacional 
de Pesquisa da Amazônia (INPA), onde as exsicatas encontram-se depositadas sob o 
número 216630, 216631 e 216632, respectivamente. Na análise fitoquímica, as folhas 
foram secas à 250C e submetidas a hidrodestilação. A identificação dos componentes 
foi realizada por CG-EM, por comparação dos índices de retenção e espectros de 
massas obtidos com dados da literatura. Os testes para avaliação da atividade 
antifúngica foram realizados por bioautografia, em duplicata, utilizando-se 
Cladosporium sphaerospermum (Penzig) SPC491 e C. cladosporioides (Fresen) SPC140 
e nistatina como controle positivo. Resultados: Os componentes majoritários 
identificados em P. hispidum foram: 23,0% são monoterpenos não oxigenados, 11,0% 
monoterpenos oxigenados, 15,4% sesquiterpenos não oxigenados e 34,6% 
sequiterpenos oxigenados. Os constituintes encontrados em maior quantidade 
foram: β-cariofileno (19,7%), α-pineno (9,0%), δ-3 careno (7,4%), α-cadinol (6,9%) e 

espatulenol (6,2%); em P. alatabaccum: -cariofileno 25,1%, germacreno D 9,6% e 

biciclogermacreno 49,5%; e em P. marginatum: -pineno 10,4%, -pineno 12,5% e -
cariofileno 48,2%. Os extratos vegetais das três espécies mostraram-se ativos frente 

aos fungos C. sphaerospermum e C. cladosporioides. Notou-se a presença de -
cariofileno nas três espécies e uma predominância de sesquiterpenos. Os extratos 
vegetais mostraram-se ativos, sendo que a espécie P. marginatum mostrou uma 
maior potencialidade antifúngica frente ao fungo C. cladosporioides do que as outras 

espécies com uma concentração inibitória mínima de 50 g/mL (CIMNISTATINA = 5 

g/mL).  
Instituição de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). 
Palavras-chave: Piperaceae; Rondônia; Biotecnologia. 
E-mail: andrinagsilva@hotmail.com  
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ESTUDO DOS COMPOSTOS ESTEROIDAIS DAS FOLHAS DE Solanum stramonifolium 
JACQ. 
 
Eloisa Santana Paz1; Renato Abreu Lima2; Andrina Guimarães Silva3; Laiza Sabrina 
dos Santos Pires4; Anselmo Enrique Ferrer Hernández5 

1Graduanda em Ciências Biológicas, Faculdade São Lucas. eloisa.paz13@hotmail.com  
2Orientador: Doutorando pela Universidade Federal do Amazonas Universidade 
Federal do Amazonas. 
3Mestranda em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente na Universidade Federal 
de Rondônia – UNIR. 
4Graduação em Ciências Biológicas, Faculdade São Lucas. 
5Laboratório de Fitoquímica da Faculdade São Lucas. 
 
INTRODUÇÃO: Solanaceae é uma das maiores e mais complexas famílias dentre as 
angiospermas, com ampla distribuição em todos os continentes e cerca de 2.720 
espécies subordinadas a 98 gêneros, sendo Solanum o mais rico e com a distribuição 
mais ampla. De acordo com, a família possui o seu centro de diversificação genética 
na América do Sul, que também é o centro de endemismo do grupo, com 50 
gêneros endêmicos e várias seções de Solanum. O maior gênero de Solanaceae é 
Solanum L., com cerca de 1.400 espécies e 5.000 epítetos descritos. O gênero possui 
ampla distribuição em todo o mundo, sendo o Brasil, especialmente a região 
Sudeste, um dos centros de diversidade genética de vários grupos infragenéricos de 
Solanum subg. Leptostemonum e de seções Acanthophora, Brevantherum, Cernuum 
e Lepidotum, Erythrotrichum, Crinitum e Polytrichum. O gênero apresenta-se como 
um grupo bem caracterizado, apesar da diversidade existente. Sua uniformidade 
pode ser reconhecida pelo perianto e androceu pentâmeros, estames coniventes, 
anteras amarelas, oblongas ou atenuadas da base para o ápice e deiscência poricida. 
Solanum stramonifolium Jacq. é uma planta de porte arbustivo, possuindo caule 
achatado de coloração esverdeada, com tricomas estrelados translúcidos e acúleos 
pequenos; folhas pecioladas com tricomas estrelados e acúleos pequenos, simples, 
alternas, hastiforme e romboidal, acuminada, fendida, oblíqua, face adaxial de 
coloração verde escuro com poucos tricomas estrelados, pubescentes nas nervuras 
principais, face abaxial de coloração verde clara com tricomas estrelados e 
pubescentes nas nervuras principais e acúleos por toda face actinódroma. 
Inflorescência em dicásio. Flores pedunculadas com tricomas estrelados e 
translúcidos, pequenas, actinomorfas, diclamídeas, hermafroditas; cálice 
esverdeado com tricomas pubescentes estrelados, pentâmeras, gamossépalas; 
corola branca com tricomas pubsecentes estrelados; dialipétala; cinco estames, 
amarelo intenso, isostêmone, heterodínamo, dialistêmone com anteras poricidas 
dispostas ao redor do gineceu; ovário súpero recoberto por tricomas estrelados, 
estilete curto e estigma globoso. O objetivo deste trabalho consiste em realizar o 
estudo dos compostos esteroidais das folhas, caule, raízes e fruto da espécie S. 
stramonifolium, visando encontrar componentes químicos que não foram referidos 
em outras pesquisas e utilizando métodos alternativos para a sua comparação com 
outros trabalhos existentes. METODOLOGIA: A produção dos extratos etanólicos 
para a classificação de substâncias da planta da Família Solanaceae foram realizadas 
no Laboratório de Fitoquímica da Faculdade São Lucas, em Porto Velho, Rondônia. A 
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identificação botânica da espécie foi realizada pela Curadora MsC. Ana Cristina 
Ramos de Souza do Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro, onde uma exsicata 
encontra-se depositada sob o número 5257. As folhas da espécie foram levadas à 
estufa por 40-50ºC no período de 48 horas, após esse processo o material 
desidratado foi moído até obter um pó fino homogêneo. Após a secagem, o material 
foi submetido à extração contínua sólido-líquido utilizando aparelho de Soxhlet por 
12 horas. Em seguida, os extratos passaram por extração dos princípios ativos. 
Posteriormente, o fracionamento dos extratos etanólicos foram realizados com 
ácido acético glacial e água destilada para fazer uma dissolução aos 20%. Após o 
fracionamento, o extrato passou por filtração e concentrado até a obtenção de 
xarope, na qual se adicionou ácido clorídrico e água destilada para a hidrólise. A 
solução ácida foi aquecida em aparelho de refluxo durante três horas, adicionada 
posteriormente de uma mistura de água e gelo e alcalinizada com hidróxido de 
amônio até a obtenção de pH 10. Os extratos obtidos foram analisados em 
cromatografia de camada fina, sendo adicionadas duas gotas de cada amostra às 
placas cromatográficas. Depois da secagem, as amostras foram colocadas em uma 
câmara cromatográfica com iodo para detectar as manchas existentes. Todos os 
extratos obtidos foram analisados utilizando a cromatografia de camada fina e 
calculados os valores de Rf. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com o estudo observou-se 
que todos os extratos analisados apresentam compostos com valores de Rf 
diferentes, o que indica a variedade de possíveis compostos a serem isolados e 
purificados. Algumas manchas observadas na placa cromatográfica, algumas 
possuem um aspecto de meia lua, indicando que há presença de glicosídeos na 
amostra da planta, por ter uma estrutura muito polar. Outras manchas aparecem 
pigmentação de cor amarela, caracterizando a presença de carotenóide, como 
apresentou na amostra de aglicone das folhas, e mancha de cor verde, significando 
presença de clorofila na planta. A cromatografia de camada fina do cru de aglicone 
das folhas após a hidrólise detectou seis manchas na placa de sílica gel, através da 
revelação pela câmara de iodo, diferenciando a posição de Rf do extrato. Com isso, 
o extrato de cru de aglicone das folhas foi cromatografado por meio da 
cromatografia de coluna, utilizando óxido de alumínio como fase estacionária e 
clorofórmio puro e clorofórmio/metanol em concentrações variáveis como fase 
móvel, foram obtidas 106 frações. Todas as frações foram analisadas através da 
cromatografia de camada fina e as frações que resultaram manchas semelhantes do 
mesmo aspecto com as estruturas iguais na placa de camada fina, foram unidas 
conforme o número de ordem das frações coletadas e logo concentradas por 
destilação simples.  O extrato etanólico das folhas de S. stramonifolium foi utilizado 
para o reconhecimento dos metabólitos secundários presentes, utilizando reagentes 
específicos, para cada família de compostos. Entre os ensaios que resultaram 
positivos estão os de reconhecimento de alcalóides assim, resultaram positivos o 
ensaio de glicosídeos cardiotônicos, o reconhecimento de taninos, cumarinas 
voláteis. Dentre os ensaios que resultaram negativos encontram-se o ensaio de 
flavonóides, saponinas, e triterpenos e esteróides relata o estudo da atividade 
biológica dos extratos brutos e das frações glicoalcalóides de seis espécies do 
gênero Solanum, Solanum seaforthianum, Solanum capsicoides, Solanum variable, 
Solanum americanum e Solanum lycocarpum frente ao microcrustáceo Artemia 
sailna e ao caramujo Biomphalaria glabrata. Diante do ensaio moluscicida, todos os 
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extratos brutos e algumas das frações glicoalcaloidais não apresentaram atividade 
significativa. Porém, as frações de Solanum seaforthianum e de Solanum crinitum, 
mostraram-se bastante ativas, podendo este efeito ser correlacionado aos 
resultados do ensaio de toxidez geral. Em estudo dos compostos esteroidais dos 
frutos de S. stramonifolium Jacq., verificou a presença de quatro componentes 
fitoquímicos: alcalóides esteroidais; Tomatideno, Diosgenina, Dieno de Diosgenina e 
um Esterol II.  Em um estudo fitoquímico dos frutos de S. crinitum detectou 
aproximadamente 13 compostos por meio da cromatografia de camada fina. Foram 
encontrados Solamargina, Tomatidenol, Diosgenina, Yucogenina, Tigogenina, 
Nuatigenina e Yamogenina. Outros compostos foram enviados para a realização de 
análises espectroscópica. Identificou as sapogeninas esteroidais Hecogenina e 
Diosgenina em folhas e a Yamogenina e Nuatigenina nos frutos de S. jamaicense. 
Com o estudo fitoquímico das folhas de S. tramonifolium foram detectados 6 
compostos das folhas, além disso, apresentou metabólitos secundários, tais como: 
alcalóides, taninos, triterpenos e saponinas e dados da literatura consultada 
concordam com os resultados e de acordo com os resultados obtidos na 
cromatografia de camada fina das frações da coluna cromatográfica e utilizando 
padrões obtidos de outras espécies de Solanum podemos observar a presença da 
Diogenina e Solasodieno. 
 
Instituição de fomento/apoio: 
Faculdade São Lucas (Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro) 
Faculdade São Lucas (Laboratório de Fotoquímica) 
 
Palavras-chave: Metabólitos secundários, Solanaceae, jurubeba  
Email: eloisa.paz13@hotmail.com 
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LEVANTAMENTO DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS 
 
Antônio Fernando da Silva¹ 
 
INTRODUÇÃO: A paisagem é elemento principal para proporcionar o bem estar de 
toda a sociedade.  O presente trabalho teve como objetivo realizar um inventário das 
espécies frutíferas encontradas em dez praças Publica do Município de Porto Velho-
RO.  Em campo todas as espécies foram fotografadas e suas características anotadas 
para facilitar a identificação posteriormente.  Os resultados totalizaram 39 espécimes 
frutíferas distribuídas em 8 famílias e 13 espécies.Constatou-se que existe uma 
variação quando se trata de espécies frutíferas ou não frutíferas da organização de 
uma Praça para outra. Do total inventariado, algumas espécies aparecem com maior 
freqüência em algumas praças que é o caso da Eugenia malaccensis L. (JAMBO), onde 
foram encontradas 07 amostras distribuídas em 04 das praças pesquisadas. Ao 
analisar a distribuição destas espécies observou-se que o número de espécies 
frutíferas encontradas é muito pequeno em relação ás área determinada na 
pesquisa. OBJETIVO GERAL - O presente trabalho teve como objetivo realizar um 
levantamento arbóreo e um inventário das espécies frutíferas encontradas em dez 
praças Publica do Município de Porto Velho-RO. MATERIAIS E MÉTODOS: Para a 
realização da pesquisa foram utilizados mapas para localização das praças, máquina 
fotográfica e referencias bibliográficas para identificação das espécies. A área de 
estudo previamente escolhida foram praças públicas situada na cidade de Porto 
Velho/ RO, o município possui uma população 428 527 habitantes divididos em uma 
área territorial de 34.068,50 km², o que resulta em uma densidade demográfica de 
12,52 habitantes por km². “Sua localização é Latitude - 08º45’43” Longitude -
63º54’14”.  A pesquisa foi realizada no período de Fevereiro a Maio de 2011, e foram 
distribuídas em três etapas distintas: A Primeira etapa da pesquisa foi à 
determinação da área (praças).  A segunda etapa foi à coleta de dados em campo, 
onde todas as espécies foram fotografadas, suas características anotadas em 
caderneta de campo para facilitar a identificação posteriormente, todo material 
separado conforme divisão de áreas, Zona Central, Zona Leste e Zona Sul.  Região 
Central – Praça Marechal Rondon, Aluisio Ferreira, Três caixas d’àgua, Madeira 
Mamoré, Getulio Vargas e Jonatas Pedrosa.  Zona Leste – Praça do Dominó  Zona Sul 
– Praça Nova Floresta, Pirâmide e Cohab Floresta.  A terceira etapa é a identificação 
das espécies, onde foi realizado no Herbário da Faculdade São Lucas Dr. Ary 
Tupinambá Pena Pinheiro, foram identificadas por comparação com o material do 
acervo sendo confirmada através de referencias bibliográfica (Lorenzi 2005; Barrozo 
1999).  Primeiramente foram determinadas as praças conforme as três zonas da 
cidade (zona Central, zona Sul, e zona Oeste). As visitas de campo foram no período 
de fevereiro a maio de 2011, onde foram analisadas as condições de cada planta, sua 
identificação popular, frequência, e foram registradas as espécies frutíferas 
encontradas, todo material foi fotografada no local e identificada através de 
bibliografia especializada. RESULTADOS: Com os dados obtidos foi elaborada uma 
listagem contendo o nome cientifico, a família e os locais encontrados. Foram 
encontrados um total de 218 espécimes distribuídos em 8 famílias e 23 espécies. Em 
relação ao número de espécies encontradas, a família Leguminosa foi identificada 
como a mais freqüente seguida da família Arecaceae. A família Leguminosa foi a mais 
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representativa apresentando um total de 120 espécimes em 6 espécies: Cliptoria 
faurchildiana Howard; Senna multijuga Rich; Senna spectalis W. Schrad; 
Melasnoscylon brauna Schott; Ingá edulis Mart e Erythrina indica L. À espécie 
Cliptoria faurchildiana Howard foi a mais representativa totalizando 107 espécies. Em 
relação ao inventário das espécies frutíferas os resultados totalizaram 39 espécimes 
distribuídas em 8 famílias e 13 espécies. Constatou-se que existe uma variação 
quando se trata de espécies frutíferas ou não frutíferas da organização de uma Praça 
para outra. Do total inventariado, algumas espécies aparecem com maior freqüência 
em algumas praças que é o caso da Eugenia malaccensis L. (JAMBO), onde foram 
encontradas 07 amostras distribuídas em 04 das praças pesquisadas. Ao analisar a 
distribuição destas espécies observou-se que o número de espécies frutíferas 
encontradas é muito pequeno em relação ás área determinada na pesquisa.  
 
Palavras – chave: Paisagem, Praças, Espécies Frutíferas e Sociedade. 
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METODOLOGIAS APLICADAS EM CIÊNCIAS NATURAIS PELOS PROFESSORES AOS 
ALUNOS NO NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO “4 DE JANEIRO” E Prof.ª ELOÍSA RAMOS BENTES 
DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO. 
 
Ana Lúcia de Souza Santos1

,
 Maria Josimar Batista de Araújo2

.  

1- Professora da Faculdade São Lucas 
2- Bióloga e funcionária do Herbário HFSL. 

 
Palavras-chave: Metodologia, professor, aluno. 
 
Este estudo tem como objetivo analisar a aplicação das metodologias em Ciências 
Naturais pelos professores aos alunos das Escolas Públicas. Trata-se de uma pesquisa 
de caráter-exploratório descritivo e abordagem quantitativa, tem como amostras 02 
professores e 125 alunos que aceitaram participar da pesquisa, entregando a 
declaração de consentimento devidamente assinada pelos pais ou responsáveis 
legais. Foram utilizados dois questionários semiestruturados com perguntas abertas e 
fechadas para a coleta de dados realizados nas Escolas Estaduais de Ensino 
Fundamental é Médio “4 de Janeiro” e Prof.ª Eloísa Bentes Ramos, Porto Velho 
Rondônia. De acordo com os resultados obtidos observamos que a maior 
representatividade quanto ao gênero foi masculino (50%; 52%) na faixa etária entre 14 
anos com (46%; 48%) e 15 (41%; 24%) anos, sendo que (90%;100%) afirmam gostar das 
aulas de Ciências e não tem dificuldade em aprender (60% ; 68%). Observou-se que o 
livro didático e predominante na sala de aula (65%; 50%), aula de campo não é 
realizada (82%; 88%), feira de ciências liderou (72%; 84%) das demais atividades 
extraclasses. Os professores são graduados na área de Ciências Biológicas, com mais de 
02 anos de experiências, conhecem o Projeto Pedagógico da escola onde trabalham e 
participam de reuniões para elaboração do mesmo. Quanto às aulas, não possuem 
dificuldades em encontrar materiais para trabalhar, o método de avaliação são 
questões objetivas, discursivas e participação em atividades, diferenciando entre as 
escolas a parte de pesquisa e seminários. Podemos pensar na implementação de uma 
relação dialógica em sala de aula ajudando o aluno a melhorar a sua argumentação, 
desenvolver o espírito de análise entre Ciências e cotidiano para que o mesmo possa 
entender o porquê de várias coisas ao seu redor, já que as maiorias dos alunos 
afirmam gostar e não ter dificuldades em estudar Ciências. 
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DIVERSIDADE DE AGARICOMYCETES DA RESEX CUNIÃ DE PORTO VELHO, 
RONDÔNIA, BRASIL 
 
Flávio Igor de Souza Matos 1; Carla Ribeiro Figueiredo Zanin¹; Allyne Christina 
Gomes Silva2; Ana Cristina Ramos de Souza3 

1-Graduação em Ciências Biológicas, Faculdade São Lucas. 
flavioigor_matos@hotmail.com  

2- Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Micologia, Programa de 
Pós-Graduação em Biologia de Fungos. 

3-Orientadora: Mestre em Botânica, Curadora do Herbário da Faculdade São Lucas 

 
INTRODUÇÃO: Os Fungos são organismos cosmopolitas, terrestres e aquáticos, que 
desempenham um importante papel ecológico como saprófitos, simbiontes 
mutualistas, parasitas e endofíticos. São considerados recicladores naturais por 
utilizarem um complexo enzimático altamente capaz de degradar um variado número 
de substratos, transformando-os em recurso para sua sobrevivência. Constituem o 
grupo mais diverso de eucariontes em ambiente terrestre depois dos insetos, devido 
a sua ampla distribuição e associação com substratos inorgânicos e orgânicos. A 
maioria das espécies de Agaricomycetes, conhecidas popularmente como orelhas-de-
pau e cogumelos, são capazes de degradar a madeira (lignina e/ou celulose e 
hemicelulose), sendo assim chamadas de fungos lignolíticos ou lignocelulolíticos por 
serem causadoras de podridão branca ou podridão parda. O objetivo deste presente 
trabalho é contribuir para o conhecimento sobre a diversidade de fungos 
macroscópicos (Agaricomycetes) na Amazônia brasileira. METODOLOGIA: Espécimes 
de fungos macroscópicos foram coletados no período de novembro de 2011 a abril 
de 2012 na Reserva Extrativista (RESEX) do Lago do Cuniã (08° 19’06.1’’ S 063° 
29’52.0’’ O) em Porto Velho, Rondônia. A RESEX é formada por seis tipos de 
vegetação: planície amazônica, mata ciliar, floresta aberta e densa, várzea e campos 
naturais. Na área de coleta, foram delimitados dois transectos de 20 x 1.000m ao 
longo das trilhas pré existentes na mata de terra firme e todos os substratos 
propícios ao surgimento de fungos macroscópicos foram observados e coletados os 
representantes encontrados. Os espécimes foram analisados macro‒  (forma, 
coloração, superfície abhimenial/ himenial, contexto, tubos e margem) e 
microscopicamente (sistema hifálico, presença/ausência de estruturas 
estéreis/férteis e esporos). Observações microscópicas dos materiais foram feitas a 
partir de cortes com lâmina de aço inoxidável. Os cortes foram colocados entre 
lâminas e lamínulas com 5% KOH e 1% de floxina e separadamente foi utilizado o 
reagente de Melzer’s. Os cortes foram examinados com microscópio óptico (MO). A 
coloração dos espécimes foi determinada com auxílio da carta de cores de Watling. 
Os espécimes foram depositados no herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro 
(HFSL) da Faculdade São Lucas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir de quatro 
coletas efetuadas na Reserva Extrativista do lago do Cuniã (RESEX), Porto Velho, 
Rondônia, foi coletado 194 espécimes de fungos macroscópicos, representantes de 
nove famílias, 24 gêneros e 30 espécies. Polyporaceae foi à família mais 
representativa com maior número de gêneros e espécies (13 e 17, respectivamente), 
seguida por Hymenochaetaceae com três gêneros e cinco espécies. Auriculariaceae 
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foi representada por um gênero e duas espécies, enquanto que as famílias 
Geastraceae, Gloeophyllaceae, Meripilaceae, Sarcoscyphaceae, Schizophyllaceae e 
Stereaceae apresentaram uma espécie. Polyporaceae e Hymenochaetaceae 
apresentaram o maior número de espécies, o que era esperado por apresentarem 
maior diversidade. Como novos registros tivemos, para a região amazônica as 
espécies: Cookeina tricholoma, Phellinus merrillii e Rigidoporus biokoensis. Nove 
espécies para o estado de Rondônia: Auricularia polytricha, Geastrum saccatum, 
Coriolopsis caperata, C. polyzona, Dichomitus cavernulosus, Fomes fasciatus, 
Fomitopsis nivosa, Stiptophyllum erubescens e Schizophyllum commune. Todas as 
espécies estão sendo citadas pela primeira vez para a RESEX Cuniã. 
Instituição de fomento/apoio: 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC  
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 
 Faculdade São Lucas (Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro) 
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