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APRESENTAÇÃO 

 
I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESQUISA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE E A 

IX REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq/PAP/UniSL 
04 A 06 DE OUTUBRO DE 2017 – CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS – PORTO VELHO/RO 

 

 

 

 

 

 A Reitoria, o Comitê Institucional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Cientifica (PIBIC) e a Direção de Pesquisa do Centro Universitário São Lucas (UniSL) 

apresentam os resumos do I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESQUISA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS E DA SAÚDE E A IX REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

PIBIC/CNPq/PAP/UniSL, e os resumos dos projetos científicos selecionados pelo Comitê 

para participação no referido evento.  

 O evento teve por objetivo a integração entre os jovens cientistas e os professores, 

assim como, o estímulo à pesquisa intra e inter-institucional, visando maior incentivo e 

reconhecimento aos jovens iniciantes nos caminhos da Ciência, e, premiando os melhores 

trabalhos apresentados, em sessões conjuntas com os demais participantes do 

PIBIC/CNPq/PAP/ UniSL 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, e 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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SILVA, Tamaira Barbosa dos Santos1,2; CAMPOS, Dara Nayanne Martins1,2; SILVA, 
Nayana Haiss Araujo1,2; LIMA, Núcia Cristiane da Silva2; MATOS, Najla Benevides2; 

SOARES, Leidiane Amorim2 

 
1Centro Universitário São Lucas – UNILS 
2Centro de Pesquisa em Medicina Tropical- CEPEM/SESAU-RO 

 

Uma das principais causas de gastroenterites aguda em crianças é de etiologia viral, 
sendo Rotavírus descrito como o de maior prevalência e segunda causa de 
mortalidade em crianças. Este agente ocasiona infecções com quadros que variam 
de leve a grave com desidratação, febres e vômitos. O objetivo desse estudo é 
identificação do Rotavírus através da técnica de Eletroforese em Gel de 
Poliacrilamida (PAGE), em crianças de 0-5 anos de idade que foram atendidas no 
Hospital infantil Cosme & Damião. Foram adotados como critério de inclusão a 
presença de gastroenterite aguda caracterizada pelo aumento do número de 
evacuações com fezes aquosas ou de pouca consistência, consentimento do 
responsável para aplicação do questionário socioeconômico-epidemiológico 
acompanhado do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). As amostras 
de fezes foram coletadas por evacuações espontâneas e acondicionadas em frasco 
coletor e/ou em fraldas descartáveis. Foram coletadas e analisadas 78 amostras de 
fezes entre o período de setembro de 2016 a agosto de 2017, essas amostras foram 
processadas no laboratório de Microbiologia CEPEM-Fiocruz, onde foram realizados 
a suspenção do material fecal por Tris cálcio e posteriormente foram submetidas à 
técnica de extração de RNA por Trizol (invitrogen), e por seguinte foram analisadas 
no PAGE para detecção de bandas virais. Das 78 amostras fecais analisadas, foram 
observados que 32 (41%) das crianças apresentavam positividade para Rotavírus, 
sendo 15 (46%) do sexo masculino e 17 (53%) do sexo feminino.  A análise da 
positividade em relação a faixa etária, apontou prevalência maior em criança de 0-24 
meses de idade, concordando com estudos publicados em que o rotavírus acomete 
principalmente crianças nesta faixa etária. Em relação a vacinação, constatou-se 
que 18 (57%) das 32 amostras positivas, receberam a vacina monovalente contra 
rotavírus  que contém o genótipo [G1P8]. Os resultados demonstram que a infecção 
diarreica causada por Rotavírus continua frequente na população infantil apesar da 
adesão de vacinas contra este vírus, o que aponta para circulação de cepas que não 
estão inclusas no calendário de vacinação infantil.  Com isso, todas as amostras no 
decorrer da pesquisa serão submetidas à caracterização molecular através da 
Nested-PCR para identificação das combinações de genótipos de Rotavírus 
circulantes na região. 
 
Palavras-chave: Gastroenterites, Rotavírus, Crianças.  
Apoio: CNPq-FAPERO-FIOCRUZ-RO-CEPEM-UNISL. 
Outras informações:  tamaira_barbosa@hotmail.com  

DETECÇÃO DE ROTAVÍRUS EM CRIANÇAS DE 0-5 ANOS DE IDADE COM 
GASTROENTERITE AGUDA, NA REGIÃO DE PORTO VELHO-RO 

mailto:tamaira_barbosa@hotmail.com


 

 
 

10 

 

DUARTE, Maycon Pelosato1; FANTIN, Maria Gabriela Souza2; FÁVERO, Michele 
Thaís3; SCHNEIDER, Luiz Fernando3 
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2Acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 
3Docentes do curso de Fisioterapia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA.  

 
Atualmente, o câncer encontra-se em segundo lugar no ranking de mortalidade no 
país, superado apenas pelas doenças cardiovasculares, a estimativa para o Brasil 
no biênio 2016-2017, aponta a ocorrência de cerca de 600 mil casos novos de 
câncer. Na área oncológica os episódios de náuseas e vômitos (N/V) são efeitos 
colaterais frequentes e, estão associados aos tratamentos antineoplásicos, em 
especial aos agentes citotóxicos da quimioterapia. Tais efeitos aumentam o 
desconforto, o estresse e a qualidade de vida, intensificando o temor pelo tratamento 
que contribui para o abandono e diminui as chances de sucesso terapêutico. A 
estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) consiste numa estimulação 
elétrica na superfície da pele através de eletrodos, cujo objetivo fisiológico é excitar 
nervos periféricos com fins terapêuticos. Trata-se de um recurso fisioterapêutico 
usado com a finalidade de modular o processo de neurocondução da dor, atuando 
na liberação de opióides endógenos. Embora menos conhecido, o TENS também 
promove efeitos não analgésicos como o efeito antiemético, a restauração do fluxo 
sanguíneo através da vasodilatação para tecidos isquêmicos e cicatrização de 
feridas. Existem evidências científicas apoiando o uso do ponto de acupuntura PC6, 
com diferentes métodos, sendo invasivos ou não, para o tratamento de N/V de 
diversas etiologias. Este ponto localiza-se no meridiano do pericárdio, sobre o nervo 
mediano, entre os tendões dos músculos palmar longo e flexor radial do carpo no 
antebraço, a um sexto da distância entre a prega distal do punho e a prega cubital. A 
ação do TENS no controle de N/V é similar ao que ocorre nos mecanismos de 
controle da dor, agindo tanto em nível medular quanto no sistema nervoso simpático, 
que por sua vez, atuaria no trato gastrointestinal e no tronco encefálico, através da 
liberação de opióides endógenos, influenciando os neurotransmissores contidos nos 
neurônios secretores, promovendo a inibição da secreção de ácido gástrico e a 
normalização do funcionamento gástrico. Diversos trabalhos científicos evidenciam 
que a fisioterapia também poderia atuar no controle dos efeitos eméticos ligados ao 
tratamento quimioterápico através de recursos eletroterapêuticos como a TENS de 
baixa frequência. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia da 
estimulação elétrica nervosa transcutânea no controle da náusea e vômitos 
decorrentes de quimioterapia antineoplásica. Trata-se de um levantamento 
bibliográfico nas bases de dados SciElO e BIREME, utilizando-se as palavras-chave 
de acordo com os descritores em ciências da saúde (DeCS). Foram incluídos neste 
estudo: artigos publicados na íntegra e com acesso livre, artigos publicados em 

USO DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA NO 
CONTROLE DE NÁUSEAS E VÔMITOS ASSOCIADOS À QUIMIOTERAPIA 

ANTINEOPLÁSICA 
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inglês e/ou português, revisões de literatura, estudos de caso e ensaios clínicos 
randomizados. Os critérios de exclusão foram artigos: que não atendessem ao 
objetivo do trabalho e que não estivessem disponíveis para acesso na íntegra. Os 
resultados obtidos neste trabalho corroboram as evidências atuais de que o uso do 
TENS de baixa frequência sobre o ponto PC6 reduz significativamente N/V pós-
quimioterapia. Desta forma, podemos concluir que o uso do TENS no controle N/V 
induzidos por quimioterapia devem ser considerados em pacientes oncológicos 
principalmente naqueles que experimentam recorrência de êmese em ciclos 
subsequentes. Considera-se de grande importância estudos clínicos avaliando a 
eficácia de possíveis alternativas ao tratamento e prevenção de N/V induzidos por 
quimioterapia. 
 
Palavras-chave: Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea; Náuseas; Vômitos; 
Quimioterapia. 
Área do conhecimento: Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

 
LIMA, Roberto Andrade; FANTIN, Maria Gabriela Souza2; FÁVERO, Michele Thaís3; 

SCHNEIDER, Luiz Fernando3 

INTRODUÇÃO: A sepse é a principal causa de morte nas unidades de terapia 
intensiva e uma das principais causas de mortalidade hospitalar tardia, superando 
o infarto do miocárdio e o câncer. Tem alta mortalidade no país, chegando a quase 
60% dos casos, enquanto a média mundial está em torno de 30%. OBJETIVO: 
Compreender melhor a epidemiologia da sepse na Amazônia Ocidental e 
consequentemente facilitar no futuro a implementação de projetos educacionais, de 
novos avanços diagnósticos, terapêuticos e recursos materiais. MATERIAL E 
MÉTODO: Estudo de coorte, prospectivo, em uma unidade hospitalar de terapia 
intensiva de emergência na Amazônia Ocidental Brasileira. O desenho da pesquisa 
foi descritivo, prospectivo, longitudinal, do tipo coorte aberta de pacientes 
internados na UTI de Adultos do Hospital de Base Ary Pinheiro, Porto Velho, 
Rondônia. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A coleta de dados foi realizada com 
base em dados clínicos e laboratoriais dos prontuários eletrônicos e impressos dos 
pacientes. Foram admitidos 39 pacientes no estudo, com predomínio do sexo 
masculino, idade superior à 51 anos; tempo de internação médio de 19,6 dias; foco 
de infecção predominantemente pulmonar em 53,85% dos casos; média do APACH 
II dos admissionais de 20,63 (+-7,21) e taxa média de óbito de 46,15%. 
CONCLUSÃO: Apesar dos índices de mortalidade condizentes com o cenário 
epidemiológico global, tal agravo de saúde demanda altos investimentos e custos, 
em especial ao sistema único de saúde – SUS; associando esse cenário à limitação 
de estudos relacionados ao tema abordado fica evidente a necessidade contínua 
de pesquisas voltadas à melhor compressão epidemiológica e fisiopatológica deste 
agravo, podendo com isso aprimorar tratamentos e condutas em cenário nacional e 
até global. 

ANÁLISE DO PROTOCOLO DE CONDUTA PARA SEPSE, FATORES DE 
RISCO E CLASSIFICAÇÕES DOS PACIENTES INTERNADOS EM UTI DE UM 

HOSPITAL DE NÍVEL TERCIÁRIO DE PORTO VELHO, RONDÔNIA 



 

 
 

12 

Palavras-chave: sepse, sirs, infecção, choque, SAPS, Amazônia, disfunção 
orgânica 

Agradecimentos: CNPq e Centro Universitário São Lucas. 
 

 

 

GUIMARÃES, Sthellani Alves¹; RAMALHO, Márcia Suely Souza de Castro2 

 
1 Egressa do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário São Lucas – RO. 
2 Docente do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário São Lucas – RO. 

 

RESUMO: Introdução/ Objetivos: A Síndrome de Down (SD) é trata-se de uma 
condição genética, não progressiva que composta por disfunções físicas, mentais, 
orgânicas, dentre outras. Apesar de o QI destas crianças estarem abaixo da média, 
pesquisadores e profissionais enfatizam a importância de estudar e discutir mais 
sobre as habilidades de crianças com déficit cognitivo diante da realização de 
atividades presentes em seu dia-a-dia como: andar, vestir-se, alimentar-se sozinha, 
falar, ler e escrever. Um outro fator de grande relevância nestes casos são os 
aspectos de linguagem destas crianças, pois, devido ao atraso global do 
desenvolvimento associado ao déficit cognitivo, podem apresentar alterações na 
produção vocal, falha na utilização da fonologia, sintaxe, semântica e pragmática. 
Apesar destas dificuldades, a maioria destes indivíduos faz o uso funcional da 
linguagem e compreende regras utilizadas durantes as conversações. O objetivo 
desse estudo foi caracterizar a função social em crianças com Síndrome de Down, 
identificando qual o sexo predominante na pesquisa, média de idade atual, idade do 
diagnóstico e tempo de tratamento, quais áreas da função social estão mais e 
menos preservadas bem como relacionar o escore final desta com a idade atual, 
idade do diagnóstico e o tempo de tratamento. Materiais e Métodos: Realizou-se 
uma avaliação da função social em crianças com Síndrome de Down com idade 
entre 6 meses e 7 anos e meio, atendidas na Associação Pestalozzi de Porto 
Velho/RO, através de uma anamnese e um questionário realizado com 25 pais ou 
responsáveis composto por perguntas objetivas referentes a 13 áreas da função 
social. São elas: compreensão do significado da palavra, compreensão de 
sentenças complexas, uso funcional da comunicação, complexidade da 
comunicação expressiva, resolução de problema, jogo social interativo (adultos), 
interação com os companheiros (crianças de idade semelhante), brincadeira com 
objetos, auto informação, orientação temporal, tarefas domésticas, auto-proteção e 
função comunitária. Resultados/Discussão: O sexo predominante na pesquisa foi o 
sexo masculino, sendo 60% meninos (n=15) e 40% (n=10) meninas. Obteve-se 47,6 
meses de idade atual, 4,8 meses de idade de diagnóstico e 26 meses de tempo de 
tratamento. No que se refere às habilidades mais preservadas da função social, 
identificou-se uso funcional da comunicação, auto informação, função comunitária, 
resolução de problemas, orientação temporal, tarefas domésticas e auto proteção, 
ou seja, receberam mais repostas positivas e obtiveram o valor de p<0,005. No que 
se refere as menos preservadas, identificou-se compreensão de sentenças, 
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comunicação expressiva, interação com companheiro, jogo social, brincadeira com 
objetos e compreensão do significado da palavra, ou seja, receberam mais 
respostas negativas e obtiveram o valor de p<0,005. Verificou-se que houve relação 
entre desempenho final da função social das crianças pesquisadas com a idade 
atual e idade do diagnóstico. Ou seja, quanto maior a idade da criança, maior o seu 
escore final. No entanto, não houve correlação direta do desempenho da função 
social com o tempo de tratamento. Em relação ao sexo predominante, nesta 
pesquisa foi o masculino. Este achado é compatível com uma pesquisa realizada por 
Figueiredo et al. (2012), em que na análise de 156 prontuários de crianças com 
Síndrome de Down, 54,49% (n=85) corresponderam ao sexo masculino, e 45,51% 
(n=71) ao sexo feminino. No que se refere à média de idade atual, os dados 
encontrados nesta pesquisa são compatíveis com uma pesquisa realizada por 
Figueiredo et al. (2012) em que nesta, obteve-se a média de idade atual de 4 anos. 
Entretanto, os resultados encontrados nesta pesquisa são incompatíveis com uma 
pesquisa realizada por Prado et al. (2009) em que obteve-se 2,4 anos de idade 
atual. Estes resultados podem ser influenciados em decorrência da idade do 
diagnóstico, idade da intervenção bem como tempo de tratamento. Em relação à 
média de idade do diagnóstico e tempo de tratamento, não há estudos que possuam 
a mesma finalidade da presente pesquisa. Estes objetivos foram incluídos para que 
ao fim desta pesquisa seja constatado se há ou não influência direta da idade do 
diagnóstico e tempo de tratamento com o desempenho da função social das 
crianças pesquisadas. No que se refere as habilidades mais preservadas, os dados 
encontrados nesta pesquisa não corroboram com um estudo realizado por Ferreira 
et al. (2009) em que 40,8% dos participantes apresentaram respostas negativas em 
relação as habilidades de tarefas domésticas, auto-proteção, uso funcional da 
comunicação e auto-informação, ou seja, em todas as habilidades que envolvem 
diretamente a mobilidade e fala. Estes resultados encontrados, apesar de terem a 
patologia como fator comum, pode-se justificar devido a particularidade de cada 
criança e devido a rotina de cada família. Neste mesmo estudo verificou-se que o 
principal fator pelo qual os pais ou cuidadores privaram as crianças de executarem 
estas tarefas foi a falta de tempo por partes do pais e devido os indivíduos 
executarem as tarefas de forma mais lenta. A presente pesquisa apresentou 
resultados positivos nestas habilidades devido os pais ou responsáveis serem 
sempre instruídos a trabalharem a independência e estimularem ao máximo todas 
as habilidades destes indivíduos. No que se refere as habilidades menos 
preservadas, os dados encontrados nesta pesquisa são compatíveis com um estudo 
realizado por Agostini, Bisognin e Martins (2013) em que 47% das crianças 
pesquisadas obtiveram respostas negativas nas subáreas de uso funcional da 
comunicação, resolução de problemas, interação com companheiros, auto-
informação e função comunitária. Segundo Mancini et al. (2003) estes resultados 
possuem influência direta com a Síndrome de Down, pois esta ocasiona limitações 
significativas nas áreas de linguagem e cognição dos indivíduos que a possuem. No 
que se refere ao desempenho final da função social das crianças pesquisadas 
relacionando-o com a idade atua e idade do diagnóstico os resultados obtidos nesta 
pesquisa são compatíveis com um estudo realizado por Ferreira et al. (2009) em que 
o mesmo comprovou que com o avançar da idade crianças com SD tendem a 
aproximar o seu desenvolvimento com o de crianças com desenvolvimento típico. 
Segundo Dolva, Coster e Lilja (2004) crianças em torno de 5 anos de idade 
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apresentam menos comprometimento nas habilidades funcionais se comparado a 
atividades que envolva coordenação motora. No que se refere ao desempenho final 
da função social das crianças pesquisadas relacionando-o com o tempo de 
tratamento, os resultados encontrados nesta pesquisa corroboram com um estudo 
realizado por Oppermann (2014) em que verificou-se que crianças que realizavam 
acompanhamento multidisciplinar, incluindo terapia fonoaudiológica, não 
apresentaram diferenças significativas no desenvolvimento funcional se comparadas 
àquelas que realizavam. Conclusão: Conclui-se que o sexo predominante na 
pesquisa foi o sexo masculino. A média de idade atual foi de 47,6 meses, 4,8 meses 
de idade do diagnóstico e 26 meses de tempo de tratamento. Quando comparado 
desempenho final da função social das crianças pesquisadas com a idade atual, 
idade do diagnóstico e tempo de tratamento houve correlação apenas com a idade 
atual e idade do diagnóstico e não houve correlação com o tempo de tratamento. 
Apesar de o tempo de tratamento não ter correlação significativa, sabe-se que a 
estimulação precoce e prolongada é um fator crucial no desenvolvimento de todas 
as crianças, com ou sem Síndrome de Down, pois oferece a estas diversas 
oportunidades de novas experiências diminuindo as defasagens associadas a esta 
patologia. Ressalta-se ainda que crianças que frequentam escolas, fazem 
tratamento multidisciplinar e são estimuladas no seu dia a dia possuem melhoras 
significativas no desenvolvimento cognitivo, linguístico e social. 
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INTRODUÇÃO: Pacientes Portadores de Necessidades Especiais (PNEs) 
apresentam perda ou anormalidade de alguma estrutura corporal ou função 
fisiológica, sendo ela temporária ou permanente, necessitando de atendimento 
diferenciado. As desigualdades de saúde bucal e o acesso a cuidados odontológicos 
dos PNEs são um dos maiores problemas encontrados em todo o país. OBJETIVO: 
Avaliar o nível de formação dos profissionais e acadêmicos da área da odontologia 
sobre os procedimentos odontológicos em PNEs. MATERIAL E MÉTODOS: A 
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pesquisa foi realizada no município de Porto Velho (RO) e aprovada pelo CEP: 
2.038.563. Participaram profissionais (262) e acadêmicos (75) do último período do 
curso de odontologia, totalizando 337 participantes. A coleta de dados foi realizada 
através de questionário. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Realização do 
atendimento: profissionais: atendem (69,08%) não atendem 30,91%; acadêmicos: 
atendem (46,66%) não atendem (53,33%). Conforme Adyanthaya (2017) 70% dos 
profissionais atendem PNEs. Formação educacional: profissionais: preparados 
(30,91%) não preparados (69,08%); acadêmicos: preparados (36%) não preparados 
(62,66%). Andrade (2015) e Adyanthaya (2017) também confirmam a falta de 
preparo dos profissionais. Número pacientes atendidos na formação acadêmica: 
profissionais: mais de 10 (1,52%) de 6 a 10 (20,22%) de 1 a 5 (50,76%) nenhum 
(27,48%); acadêmicos mais de 10 (1,33%) de 6 a 10 (0%) de 1 a 5 (45,33%) 
nenhum (53,33%). Ahamad (2014) afirmaram que o curso deve oferecer o 
atendimento e Adyanthayan (2017) este fator está relacionado às dificuldades de 
atendimento. Formação educacional fez confiante para o atendimento: profissionais: 
sim (30,91%) não (69,08%); acadêmicos sim (36%) não (62,66%) não responderam 
(1,34%).  Medrado (2015) e Andrade (2015) afirmam que há a falta de capacitação 
por grande parte dos cirurgiões dentistas para estes atendimentos. Moosajee (2015) 
afirma que especializações nesta área auxiliam nos atendimentos. Programa de 
atendimento da sua IES foi satisfatório: profissionais: sim (35,87%) não (64,12%); 
acadêmicos: sim (32%) não (68%), conforme Alkathani (2014) afirma que os 
programas de atendimento são insatisfatórios e precisam ser reformulados. 
Receberam incentivo dos professores: profissionais: receberam (47,40%) não 
receberam (52,29%); acadêmicos: receberam (30,66%), não receberam (69,33%). 
Formação odontológica preparou eficazmente para atender PNEs: profissionais: 
preparados (34,35%) não preparados (50,16%) não responderam (6,48%); 
acadêmicos: preparados (32%) não preparados (68%). Serviços odontológicos PNE 
oferecidos em hospitais: profissionais: sim (17,17%), não (82.82%); acadêmicos: sim 
(6,66%), não (93,33%). Adyanthayan (2017) afirmou que os atendimentos podem 
ser realizados no consultório odontológico e Brade (2014) afirmou que depende da 
necessidade, podendo ser necessário o ambiente hospitalar. Gostariam de mais 
educação ao tratamento PNEs: profissionais: sim (87,78%), não (12,21%); 
acadêmicos: sim (93,33%), não (6,66%). Qual tipo de educação estaria interessado: 
profissionais: clínica (17,55%), didática (6,10%), ambos (68,32%); acadêmico: clínica 
(17,33%), didática (9,33%), ambos (72%), não possui interesse (1,34%). Alkathani 
(2014) afirmou que os acadêmicos de odontologia recebem educação e treinamento 
limitados e ao contrário, Adyanthayan (2017) verificou interesse dos profissionais em 
aprimorar os atendimentos. CONCLUSÃO: Sobre nível de formação para o 
atendimento aos PNEs dos profissionais e acadêmicos, verificamos que estes não 
se sentem preparados, confiantes, tiveram poucas experiências nestes 
atendimentos, afirmam que os programas de suas IES são insatisfatórios e que 
desejam melhor formação e preparo.  
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INTRODUÇÃO: A encefalopatia crônica não evolutiva da infância (ECNI) é uma 
condição não progressiva do sistema nervoso central, caracterizada por uma 
alteração do movimento e da postura, na qual há uma desordem na coordenação e 
tônus muscular que apresentam alterações, devido lesão que afeta o cérebro de 
forma imatura e/ou em desenvolvimento, nos primeiros anos de vida. A ECNI 
acarreta alterações de diferentes graus no quadro motor, podendo ser de leve a 
severa, associada ou não a diminuição da capacidade intelectual. OBJETIVO: 
Verifica-se a importância da participação familiar no processo terapêutico e a 
responsabilidade dos profissionais em orientar e dar suporte adequado à família no 
diagnóstico e durante toda a intervenção terapêutica. METODO: Realizado através 
de aplicação de um questionário sobre a importância do envolvimento familiar no 
processo terapêutico, a cuidadores de lactantes de 06 meses a pré-escolares de até 
04 anos de idade com ECNI em um centro de atendimento referência no grupo de 
estimulação precoce, com 49 pesquisados. RESULTADOS: 
 

 Variável   Média Mediana DP CV Min Máx N IC P-valor 

Gênero Feminino 73,4 73 6,2 8% 65 85 20 2,7 0,14 

 
Masculino 70,7 68 5,9 8% 62 80 28 2,2 

 

  
         

 
Atáxica 72,1 69 7,4 10% 62 85 11 4,4 

 
Tipo de disfunção 

neuromuscular 
Atetóide 72,3 76 6,3 9% 64 80 13 3,4 0,724 

 
Espástico 70,8 69 5,4 8% 64 80 24 2,2 

 

  
         

 
Bom 68,6 66 6,4 9% 62 85 11 3,8 

 
Grau de importância do 
processo terapêutico na 

vida do paciente 
Ótimo 69,2 67 5,3 8% 64 80 13 2,9 0,006 

 
Excelente 74,3 76 5,3 7% 64 80 25 2,1 

 
Legenda: DP - Desvio padrão    CV - Coeficiente de variação    Min - Menor valor encontrado na amostra    Max - 
Maior valor encontrado na amostra    N - Valor absoluto da amostra    IC - Intervalo de confiança    Teste 
estatístico - ANOVA    P-valor - < 0,05    

 
DISCUSSÃO: Neste estudo, encontraram-se como resultados o gênero 
predominante o masculino e a idade média de 2,5 anos dos pacientes. Ostraschi e 

CARACTERIZAÇÃO DA CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO 
EVOLUTIVA E SUA FAMÍLIA 
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Chun (2011) pesquisaram 35 cuidadores de 38 crianças atendidas no programa de 
estimulação precoce na APAE de uma cidade do interior de São Paulo. 
O início da terapia deu-se relativamente cedo como tempo médio de 19,3 ± 3,8 
meses, demonstrando uma indicação de que os pais ou cuidadores estão se 
preocupando em procurar atendimento fonoaudiológico para o filho o mais precoce 
possível. A idade máxima dos pesquisados era de até 5 anos onde 50% destas 
apresentavam tempo de terapia maior de três anos, evidenciando uma procura 
precoce pelo atendimento (SARI, MARCON, 2008). CONCLUSÃO: O gênero 
masculino e o tipo espástico foram predominantes na pesquisa, que a procura pela 
estimulação precoce aconteceu cada vez mais cedo, e que os cuidadores 
reconhecem a importância do trabalho fonoaudiológico como excelente para o 
desenvolvimento da criança, devido ter maior participação no processo terapêutico.  
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INTRODUÇÃO: A malária pode ter como causa no humano as espécies: 
Plasmodium falciparum, P. vivax, P malariae, P. knowlesi e P ovale. O episódio da 
malária envolve a detecção do parasito, o tratamento adequado e o retorno para a 
verificação da cura. A Lâmina de Verificação de Cura (LVC) é o exame de 
microscopia realizado durante e após o tratamento (longo ou curto), dos pacientes 
que procuram atendimento. Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde à 
verificação de cura é de acordo com o diagnostico da espécie do Plasmodium, no 
vivax se o tratamento ocorreu dentro de 60 dias, em falciparum dentro do período de 
40 dias é classificado como LVC, após esse prazo máximo é identificado como nova 
infecção. Todo caso confirmado ou não de malaria deve ser notificado ao Sistema 
de Vigilância Epidemiologia de Malaria (SIVEP) principalmente nas áreas 
endêmicas. O presente estudo teve como objetivo averiguar os episódios de malária 
através da verificação de cura. MATERIAL E MÉTODOS: foram selecionados os 
dados secundários do Sistema de Vigilância Epidemiológica de Malaria (SIVEP - 
MALÁRIA) durante o período de 2009 - 2016 notificados no Centro de Pesquisa em 
Medicina Tropical (CEPEM), em Porto Velho - Rondônia. Critérios de inclusão e 
exclusão: Foram separadas lâminas aleatórias dos pacientes atendidos de janeiro a 
dezembro de 2016, sem a informação do diagnostico prévio. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Foram analisados os dados do SIVEP de LVC entre os períodos de 
janeiro a dezembro de 2009 a 2015. Em 2009 realizou-se 3374 exames desses 
apenas 1273 (37.7%) positivos, em 2010 foram 3555 desses 1344 (37.8%) positivos, 

ANÁLISES DOS EPISÓDIOS REPETITIVOS DE MALÁRIA POR PLASMODIUM 
SP DOS PACIENTES DA REGIÃO DE PORTO VELHO – RONDÔNIA 
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2011 foram 2316 exames e 1007 (43.5%) positivos, 2012 foram 1914 exames 
desses 754 (39.4%) positivos, 2013 foram 2064 apenas 811 (39.3%) positivos, 2014 
foram 1356 desses 434 (32%) positivos e 2015 foram 460 exames e 230 (50%) 
positivos. Em 2016 foram avaliadas 249 laminas dos pacientes, dessas 142 (57.0%) 
detectadas por Plasmodium vivax e 100 (40.1%) por Plasmodium falciparum desse 
total 7 (2.9%) são negativas, foram revisadas sua densidade tanto os estágios 
assexuada e sexuada por µl/sangue; dessas amostras revisadas 19 são lâminas de 
verificação de cura 8 (3.21%) de P. falciparum e 11 (4.41%) P.vivax. O intervalo do 
tempo de sintomas das amostras de falciparum variou entre 1 > 7 dias e vivax 0 > 6 
dias. Nas áreas endêmicas ainda não temos ferramentas no diagnostico para 
diferenciar os episódios repetitivos de vivax com uma nova infecção e 
recrudescência. CONCLUSÃO: Contudo após o episódio da malária e tratamento é 
necessário à orientação do paciente para retornar e confirmar a cura. As Laminas de 
Verificação de Cura são negligenciadas, e isto, implica na identificação das 
possíveis falhas durante o tratamento e vigilância dos episódios. 
 

Palavras-chaves: Malária. Episódios repetitivos. Lâmina de verificação de cura. 

Plasmodium. 
Agradecimentos: CEPEM/SESAU e IPEPATRO.  
E-mail: dayse.fydelis@hotmail.com 

  

CAVALCANTE, Marcella Hani Brasil 1; PELOSO, Eduardo de Figueiredo2 

 

1Centro Universitário São Lucas (UniSL), Porto Velho - RO, Brasil. 
2Centro Universitário São Lucas (UniSL), Porto Velho - RO, Brasil. 
 

INTRODUÇÃO/OBJETIVO: A doença de Chagas (DC) é uma infecção crônica 
sistêmica e parasitária que possui como agente etiológico o protozoário flagelado, 
Trypanossoma cruzi (T.cruzi) (SOUZA, et al.,2016). A DC é caracterizada como uma 
doença negligenciada e em virtude do seu comprometimento fisiológico tem sido 
alvo de estudo, principalmente nos aspectos clínico-epidemiológicos. Sendo assim, 
este projeto de pesquisa tem como objetivo estudar o perfil clínico e epidemiológico 
de pacientes portadores da DC, atendidos nos últimos 20 anos, na Unidade de 
Saúde Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON), em Porto Velho, 
Rondônia. MATERIAL E MÉTODOS: Os prontuários de pacientes portadores de DC 
atendidos no período de 1996-2016 foram solicitados no Serviço de Arquivo Médico 
e Estatística (SAME), do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON), 
em Porto Velho, Rondônia. De um total de 69 prontuários encontrados, foi permitida 
a utilização das informações, mediante a autorização via assinatura do TCLE, de 
apenas 14. Os dados relacionados ao perfil clínico e epidemiológico dos pacientes 
diagnosticados com DC, foram submetidos à análise estatística e descritiva e 
posteriormente organizados em figuras e tabelas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Dentre os 14 casos, 8 pacientes (57,1%) foram classificados como DC confirmada, 3 

PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS 
COM DOENÇA DE CHAGAS NOS ÚLTIMOS 20 ANOS EM PORTO VELHO, 

RONDÔNIA 
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(21,2%) como suspeita não confirmada e 3 (21,2%) eram suspeitas confirmadas 
como negativas para DC. Baseando-se nos 8 pacientes confirmados para DC, 
verificou-se que não houve casos agudos, 37,5% são crônicos e a maioria 62,5% 
não foram classificados quanto à forma clínica. Houve predominância do sexo 
feminino 62,5% em relação ao masculino 37,5%, e observou-se prevalência da raça 
branca 50%, seguido de pardos 37,5% e de negros 12,5%. A faixa etária média dos 
pacientes analisados foi de 35 anos. A maioria 37,5% dos pacientes possui o 2° grau 
completo e 25% na data do atendimento estavam cursando o ensino médio.  
Nenhum dos pacientes é analfabeto ou cursou ensino superior. Em relação à 
comorbidades, apenas 3 dos pacientes (37,5%) afirmaram ter outras patologias 
associadas. Observou-se histórico familiar para a DC em apenas 2 pacientes (25%). 
Dos 14 pacientes autorizados para realização do presente estudo, 50% teve seu 
diagnóstico baseado em um único teste sorológico: ELISA, 35,7% dos casos; CMIA-
QUIMO, 7,14%; teste não especificado, 7,14%. Os outros 50% realizaram dois tipos 
de testes: 14,28% dos casos (ELISA e IFI); 7,14% dos casos (ELISA e HAI); e 
28,57% dos casos (ELISA e CMIA-QUIMO). Dos 8 casos confirmados como positivo 
para DC, apenas 1 (12,5%) fez uso do medicamento benzonidazol. Com relação à 
descrição dos aspectos demográficos dos pacientes, considera-se que esses foram 
descritos de modo satisfatório, no entanto a maioria dos dados clínicos, sorológicos 
e de exames complementares foram relatados com detalhamento mínimo. 
CONCLUSÃO: Avaliar os perfis dos pacientes com DC atua no intuito de encontrar 
características epidemiológicas e clinicas envolvidas nesses casos. E a partir desse 
conhecimento fornecer base informacional para relatar a atual situação da doença 
no Estado de Rondônia, tanto à população quanto à comunidade cientifica. Assim 
como, direcionar medidas especificas para prevenção e controle efetivos da doença. 
Por fim, alerta-se para a necessidade de elaborar mais pesquisas sobre a DC no 
Estado de Rondônia, visto que, ainda há poucas investidas em estudar este assunto 
nesta localidade.  
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INTRODUÇÃO: A doença celíaca é uma enteropatia autoimune, uma desordem 
crônica induzida pelo glúten que é ingerido, levando a lesão da mucosa do intestino 
delgado. É uma doença que ocorre em pessoas geneticamente susceptíveis e 
possuí uma severidade variável, apresentando um amplo aspecto clínico. Os 

ANÁLISE SENSORIAL DE PANQUECAS ISENTAS DE GLÚTEN 
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sintomas são diarreia crônica, vômitos, irritabilidade, distensão abdominal, 
diminuição do tecido celular subcutâneo, podendo causar desnutrição. A única 
terapia eficaz e segura na Doença celíaca é a dieta isenta de glúten. Esta dieta 
restringe bastante o poder de escolha desses consumidores, que são obrigados a 
abolir de sua alimentação uma infinidade de produtos que possuem farinha de trigo 
como ingrediente. Parece um tratamento simples, mas tem enormes reflexos nos 
hábitos nutricionais e sociais do paciente. OBJETIVOS: O presente estudo tem por 
objetivo verificar a aceitabilidade de panquecas elaboradas livres de glúten em sua 
composição, em alternativa aos produtos convencionais.  MATERIAL E MÉTODO: 
O projeto obteve aprovação do Comitê Permanente de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário São Lucas (UniSL), Parecer número 2.020.944, de 18 de abril de 2017. 
Todos os participantes da pesquisa foram informados detalhadamente sobre os 
procedimentos e voluntariamente participaram do estudo, assinando um Termo de 
Consentimento Livre de Esclarecido. Foram feitas 15 formulações de panquecas 
isentas de glúten e destas foram escolhidas duas formulações que foram levadas 
para análise sensorial juntamente com uma panqueca tradicional. As formulações 
foram identificadas como P1 (tradicional), e formulações sem glúten P2 (farinha de 
arroz) e amostra P3 (farinha de arroz e amido de milho). As panquecas foram 
avaliadas sensorialmente no laboratório de Análise Sensorial do curso de Nutrição 
do Centro Universitário São Lucas (UniSL). Foi aplicado o teste de preferência por 
escala hedônica de sete pontos tendo como extremos (1-desgostei extremamente) e 
(7- gostei extremamente), sendo avaliados os atributos: aspecto global, sabor, 
consistência e aroma. Para tabulação e análise de dados utilizou-se o programa 
Microsoft® Office Excel 2007. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A maioria do público 
da pesquisa não possuía doença celíaca e também desconhecia o que era a 
doença, explicou-se o significado de doença celíaca a fim de promover um melhor 
entendimento por parte do público. Dos 59 provadores, 71% (n=42) eram do sexo 
feminino e 29% (n=17) do sexo masculino, com idades entre 18 e 60 anos. Quanto 
ao aspecto global as três panquecas obtiveram boa aceitabilidade, P1 obteve 95%, 
P2, 80% e P3, 77%. Com relação ao sabor a panqueca que mais demonstrou 
aceitabilidade foi P1 com 94%, P2 e P3 obtiveram respectivamente 79% e 71%. Em 
relação consistência, as panquecas isentas de glúten obtiveram resultados menos 
satisfatórios em relação à tradicional, pois P1 apresentou 91% de aceitabilidade, P2 
59% e P3 68% respectivamente. E em relação ao aroma todas as formulações 
apresentaram bons resultados de aceitabilidade P1 93%, P2 81% e P3 80%. O 
glúten é o principal determinante das características de um produto, como 
elasticidade, extensibilidade, alongamento, retenção de gases. Esta formação 
elástica favorece a estrutura da massa por incorporar gás carbônico à mesma, 
resultando em massas aeradas e macias. A leveza e suavidade conferida ao 
alimento pelo glúten são agradáveis ao paladar, portanto substitui essa proteína se 
torna um grande desafio. CONCLUSÃO: Seriam necessários mais testes para se 
obter um produto com ainda mais aceitação. Tanto o aspecto global como a 
consistência poderiam ser ainda melhores, com introdução de algumas modificações 
em outros ingredientes ou proporções. Possivelmente, mais testes com modificações 
conseguiriam melhorar o aroma e o sabor, deixando mais próximas da tradicional. 
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INTRODUÇÃO: A hanseníase (MH) é uma doença infecciosa e crônica causada 
pelo Mycobacterium leprae. Esta moléstia representa ainda hoje um grave problema 
de saúde pública no Brasil. Novas estratégias estão sendo aplicadas na região 
Amazônica com o objetivo de facilitar o diagnóstico e o levantamento 
epidemiológico. Uma delas é a utilização da ficha de autoimagem (FAI) que facilita a 
identificação dos casos de MH.  OBJETIVO: Estimar a prevalência de MH em 
comunidades ribeirinhas na Amazônia Ocidental, ao longo do rio Madeira em 
Humaitá. Verificar se o uso da nova estratégia de vigilância do Ministério da Saúde, 
a Ficha de Autoimagem (FAI), é exequível para o diagnóstico de MH nesta 
população. MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizada uma expedição em barco 
hospital com equipe composta por médicos, profissionais da saúde e acadêmicos de 
medicina. O grupo dirigiu-se aos ribeirinhos para aplicar a FAI. Após a aceitação do 
termo de consentimento da pesquisa, os suspeitos de MH foram encaminhados para 
o médico especialista. O mesmo realizou avaliação neurodermatológica (raspado 
dérmico, teste de sensibilidade, de pilocarpina e histamina 1% e exame de troncos 
nervosos). Os dados obtidos foram tabulados em Excel, e realizada a análise 
estatística utilizando-se o teste de x2 de Yates com p<0,05. RESULTADOS: 
Identificou-se 10 casos de MH (60% homens e 40% mulheres). Os dados apontam 
prevalência estimada de 32 casos para 1000 habitantes, idade média de 41 anos 
(±15,2). A pesquisa apresentou uma percentagem mais alta de casos com 
incapacidades (80%), maior que as consideradas aceitáveis pelo Ministério da 
Saúde (<5%). O x2 é 0,1042 e o p-valor é 0,746886. Este resultado não é 
significativo em p <0,05, demonstrando que não há diferença entre os gêneros. 
CONCLUSÃO: A FAI apresentou um método estratégico exequível, facilitando um 
rápido diagnóstico.  Identificou-se uma situação hiperendêmica (>2/1000 habitantes) 
e elevada ocorrência de incapacidades. Tal situação sugere a necessidade de 
estratégias da atenção básica nesta área, a fim de detectar e tratar os casos 
precocemente para evitar a elevada taxa de incapacidades e interromper a cadeia 
de transmissão. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença complexa, com dimensões sociais e 
psicológicas, podendo iniciar-se em qualquer idade. Problemas bucais, como a 
doença periodontal, podem atuar como foco de disseminação de microrganismos 
patogênicos desencadeando problemas na condição sistêmica. OBJETIVO: Avaliar 
e comparar a condição periodontal de pacientes obesos e não obesos atendidos em 
uma unidade de saúde e clínica odontológica de uma IES no município de Porto 
Velho-RO. MATERIAL E MÉTODO: Estudo do tipo observacional transversal com 
abordagem qualitativa, aprovado pelo C.E.P. (nº 1.661.854). Foram selecionados 
120 (cento e vinte) indivíduos com idade superior a 18 anos divididos em 2 grupos: 
Grupo Controle (60): não obesos e Grupo Teste (60): obesos. Realizou-se exame 
bucal (condição periodontal) e entrevista (renda familiar/nível de escolaridade) 
através da ficha de exame SB Brasil 2010. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No 
Grupo Teste, classificados como obesos de grau II e III, a maior prevalência foi do 
gênero feminino, 85% (51 indivíduos), e 15% (9 indivíduos) do gênero masculino. No 
Grupo Controle (não obesos) IMC padrão normal até 25, também prevaleceu o 
gênero feminino, 58,33% (35 indivíduos), e 42% (25 indivíduos) do gênero 
masculino. Resultados semelhantes aos de Santos (2014), cujo objetivo foi avaliar 
condições bucais de pacientes obesos atendidos no Ambulatório Docente 
Assistencial da Bahiana (ADAB) – Unidade Acadêmica Cabula do curso de 
Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública da Bahia (EBMSP), 
fazendo parte da pesquisa 30 pacientes com IMC maior que 30 kg/m2, não 
fumantes, sistemicamente saudáveis e que não passaram por tratamento 
periodontal nos últimos 6 meses. Foi encontrado um maior percentual de pessoas do 
gênero feminino, 86,6% (26 indivíduos) e 13,3% (4 indivíduos) do gênero masculino. 
Sobre a condição periodontal, no Grupo Teste (obesos) verificamos que 50% (30 
indivíduos) apresentaram sangramento gengival, 70% (42 indivíduos) cálculo 
dentário e 58,3% (35 indivíduos) bolsas periodontais. No Grupo Controle (não 
obesos) 91,7% (55 indivíduos) apresentaram sangramento gengival, 90% (54 
indivíduos) cálculo dentário e 70% (42 indivíduos) bolsas periodontais. Os resultados 
do Grupo Teste foram semelhantes ao de Pataro (2010), que em estudo realizado 
no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, com 133 
pacientes indicados a cirurgia bariátrica, 70,69% apresentaram periodontite. Quanto 
a profundidade de bolsa periodontal, 50% (30 indivíduos) apresentaram bolsas entre 
4 e 5 mm e 8,4% (5 indivíduos) bolsas com profundidade maior que 6 mm. Para o 
Grupo Controle (não obesos) os resultados foram: 60% (36 indivíduos) 

ESTUDO COMPARATIVO DA CONDIÇÃO PERIODONTAL DE PACIENTES 
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apresentaram bolsas entre 4 e 5 mm e 13,3% (8 indivíduos) bolsas com 
profundidade maior que 6 mm. Resultado semelhante encontrado por Yamashita 
(2013), onde 49% dos pacientes obesos avaliados apresentaram bolsas de 4 – 5 
mm e 8% bolsas com profundidade acima de 6 mm, numa população de 100 
pacientes obesos. Ao contrário dos resultados observados, Gaio (2012) verificou 
profundidade das bolsas periodontais de 3,02 a 3,33 mm e analisou o papel da 
obesidade como um possível modificador da doença periodontal. CONCLUSÃO: 
Presença de doença periodontal em ambos os grupos, sendo o Grupo Teste 
(obesos) com 70% e Grupo Controle (não obesos) com 90% de presença de cálculo 
dentário. Além disso, pacientes do sexo feminino, em ambos os grupos, 
apresentaram pior condição periodontal quando comparado aos do sexo masculino. 
Medidas preventivas e promoção de saúde bucal das populações avaliadas são de 
extrema necessidade e importância.  
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INTRODUÇÃO: Nas espécies de filárias encontradas capazes de parasitar 
humanos, apenas uma é autóctone das Américas: Mansonella ozzardi. Possui 
distribuição geográfica limitada às Américas - do México a Argentina, excetuando-se 
Chile, Uruguai e Paraguai; no Brasil encontra-se restrita a região Amazônica. 
OBJETIVO: Avaliar a eficácia do uso de ivermectina, na dose habitualmente 
preconizada para o tratamento de oncocercose - 0,15 mg/kg, dose única, utilizando 
um grupo placebo como controle, testar tolerabilidade, avaliar as manifestações 
clínicas da antes e após o tratamento e verificar a razão de cura parasitológica no 
dia 3. MATERIAL E MÉTODOS: Município de Lábrea, Amazonas, na população 
ribeirinha das 2 margens do rio Purus entre as 2 sedes dos municípios, onde 
residem aproximadamente 260.Trata-se de um estudo randômico, duplo-cego, 
controlado, com um grupo em que será utilizada a Ivermectina na dose 0,15 mg/kg 
em dose única e em outro grupo placebo, buscando verificar a eficácia e 
tolerabilidade do uso de ivermectina no tratamento de M. ozzardi. RESULTADOS: 
Dos 260 indivíduos, 208 (80%) participaram do exame clínico e bioquímico, foram 

ENSAIO CLÍNICO FASE III PARA AVALIAR A EFICÁCIA DA IVERMECTINA 
NA REDUÇÃO DA MICROFILAREMIA “IN VIVO” DA MANSONELLA OZZARDI, 

COM USO DE PLACEBO (MANSON, 1897) 
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selecionados por conveniência e examinadas as amostras sangüíneas, 49 positivos 
para M. ozzardi, 9 evadiram da pesquisa, 5 antes de D0 e 4 entre D0 e D3, restando 
dois grupos de indivíduos distribuídos aleatoriamente, um com 19 pessoas (grupo 
ivermectina) e o outro com 21 pessoas (grupo placebo). No grupo tratado em D0, a 
microfilaraemia média foi de 120,5 mf / mL e em D3 foi de 0,1 mf / mL, com apenas 
um caso restando positivo e 94,7% tornando-se amicrofilarémico. Observa-se uma 
redução acentuada de 99,9% na microfilaraemia entre D0 e D3 (p <0,0001, teste U 
de Mann-Whitney). Os sintomas gerais antes do tratamento dos grupos, foram 
artralgia (45,4%), alterações/queixas visuais (45,4%), cefaleia (29,5%), mialgia 
(22,7%), tonturas (22,7%), diarréia (22,7%) e insônia (20,4%). Quando todos os 
sintomas de D0 a D3 foram agrupados, o número total diminuiu de 53 para 9 
sintomas, representando uma diminuição de 83,0% no grupo tratado. No grupo 
placebo a quantidade caiu de 75 para 38 sintomas, representando uma redução de 
49,3%. Sete efeitos adversos foram referidos no grupo ivermectina até D3 calafrios, 
cefaleia, dor torácica, dor ocular, doença, febre e tonturas, as mais frequentes 
cefaleia 34,8%, febre 30,4%, e calafrios 13,0%; 12 pacientes relataram reações 
adversas, mas nenhum foi classificado como grave. No grupo placebo foram 
relatados 12 sintomas calafrios, cefaleia, dor ocular, febre, fraqueza, dor nos 
membros, alterações visuais, epífora, dor no pescoço, coceira e tonturas, mais 
frequentes cefaléia 26,1%, dor nos membros 17,4%, tonturas 8,7%, febre 8,7% e 
calafrios 8,7%. Seis sintomas foram comuns aos dois grupos: calafrios, cefaleia, dor 
ocular, febre e tonturas, e quando os dois grupos foram comparados em D0 e D3, 
não houve significância estatística para os sintomas gerais entre os dois grupos (p> 
0,05). Houve percentual de 40% de melhora em relação ao grupo placebo, p< 0,05. 
CONCLUSÃO: Seria interessante que a partir desta possibilidade de tratamento 
seguro e efetivo as autoridades de saúde promovessem políticas públicas visando o 
tratamento desta, e de outras doenças causadas por helmintos, nessa população 
extremamente negligenciada pelo sistema de saúde local. Muito embora essa 
parasitose não cause sintomas exuberantes, estes diminuem a qualidade de vida 
das pessoas, ademais não há comprovação cientifica de os indivíduos infectados 
durante longo período realmente não tenha nenhum prejuízo a sua saúde.  
 
Palavras-chave: Mansonella ozzardi. Ivermectina. Amazônia. 
Agradecimento: Centro Universitário São Lucas.  
Email do 1º autor: mayaralaudisse@icloud.com 

 

SANTOS, Emile Jamile¹; BASSI, Ana Karolina Zampronio¹  

 
¹Centro Universitário São Lucas 

INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode ser compreendido pelo 
rápido acontecimento de sinais clínicos decorrentes de distúrbios focais ou globais 
da função cerebral e ocorre muitas vezes devido ao descuido com a saúde e 
aumento dos fatores de risco como hipertensão arterial, tabagismo, alimentação 

CONDIÇÕES SOCIAIS DE ADULTOS E IDOSOS SAUDÁVEIS PARA 
DESENVOLVIMENTO DE AVE 
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inadequada e obesidade. É considerada como a terceira causa de morte mundial e 
no cenário brasileiro corresponde á primeira causa de óbito, tendo um crescimento 
no número de pessoas jovens afetadas. OBJETIVO: Verificar qual a idade, gênero e 
renda freqüentemente encontrados nos sujeitos com hábitos de vida saudáveis e 
não saudáveis, caracterizando assim o histórico de vida dos adultos portovelhenses. 
MATERIAL E MÉTODOS: Estudo transversal, aprovado pelo comitê de ética em 
pesquisa sob o número 445.259/13. Participaram 768 indivíduos acima dos 30 anos, 
que tinham histórico de vida, saúde e hábitos saudáveis e que se encontrava em 
locais públicos, como: praças, igrejas e centro de convivência do idoso. Foram 
coletados dados sociais, fatores e condições inadequadas e adequadas de vida por 
meio do questionário QSAV-AVC (BASSI; CALDANA, 2013). Foram abordadas 
questões como naturalidade, peso, altura, estado civil, renda, ocupação e 
escolaridade; fatores e condições inadequadas de vida (sedentarismo, diabetes, 
hipertensão uso de álcool e fumo, hábitos alimentares inadequados e históricos 
familiares; fatores e condições adequadas de vida (atividade física, 
acompanhamento médico, hábitos alimentares e de vida saudáveis. RESULTADOS 
E DISCUSSÃO: Constatou-se que 62,3% dos participantes que tinham faixa etária 
entre 50 e 70 anos apresentaram risco para desenvolver o AVE.  82,7% dos 
participantes na faixa etária entre 30 e 45 anos contribuíram para a maior média 
quando comparados com idosos acima de 71 anos. Houve predominância de  80% 
para a  classe masculina que  apresentou maior incidência ajustada. 80,9% 
apresentaram predomínio para a maior renda pesquisada, sendo esta a renda D 
(2.0341,01 a 3.051,00). Quando comparadas entre as rendas menores B e C 78,6% 
dos participantes apresentaram  chances de apresentar hábitos de vida inadequados 
pois quanto menor a renda, fatores colaboram para uma pior qualidade de vida. 
CONCLUSÃO: Concluiu-se para a amostra estudada que não foram encontrados 
piores desempenhos ao compará-los com o sexo e a renda, sendo que as idades 
entre 30 a 45 anos obtiveram uma maior pontuação e conseqüente condições de 
vida em relação aos idosos acima de 71 anos para desenvolvimento de AVE. 

 

GARCIA, Talita Luz1; PEREIRA, Antonieta Relvas2; CAMARGO, Luís Marcelo Aranha3,4 

 

¹Centro Universitário São Lucas; 
2Universidade Estadual do Amazonas, Humaitá – AM;  
3Centro Universitário São Lucas, Porto Velho- RO; 
4ICB5/USP-Rondônia 

 
INTRODUÇÃO: A “transição epidemiológica” é um processo que se iniciou em 
países desenvolvidos sendo posteriormente identificado em países em 
desenvolvimento, como o Brasil. É caracterizada pela mudança no perfil das 
doenças que acometem uma população devido à queda nas taxas de fecundidade, 
melhores condições socioeconômicas, mudança no tratamento de doenças e o 
aumento da expectativa de vida. Neste processo, a prevalência de doenças crônicas 

PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES 
MELLITUS 2 EM POPULAÇÕES RIBEIRINHAS DO RIO MADEIRA, HUMAITÁ-
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não-transmissíveis (DCNT’s) como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a 
Diabetes Mellitus tipo II (DM2), vem assumindo o lugar das doenças infecto-
parasitárias (DIPs), logo, com o aumento na expectativa de vida, a tendência é o 
crescimento na prevalência das DCNT’s. OBJETIVOS: Este projeto ter por objetivo, 
determinar a prevalência de HAS e DM2 em populações, acima de 39 anos, que 
vivem em áreas ribeirinhas ao longo do Rio Madeira-AM, demonstrando que o 
fenômeno de transição epidemiológica é um processo presente no Brasil, atingindo 
até mesmo áreas remotas e pobres do país. MATERIAS E MÉTODOS: Para isto, os 
participantes foram submetidos a consulta médica, a um questionário clínico-
epidemiológico e a exames de sangue em uma unidade básica de saúde fluvial 
(UBS), pertencente a prefeitura de Humaitá-AM e administrada pelo ICB5-USP. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Como resultado, abordamos 183 adultos acima de 
39 anos (entre 241 atendimentos médicos) demonstrando que cerca de 20% dos 
envolvidos são portadores de DM2 e 50% de HAS. Em paralelo, detectou-se a 
ocorrência de 8 casos de Hanseníase (4,4%), nenhum caso de Malária (0%), 1 caso 
de HIV (0,5%), 2 casos de HBV (1,1%), 3 casos de Sífilis (1,6%). CONCLUSÃO: 
Deste modo, é possível notar uma elevada prevalência de DCNT’s, concomitante 
com a ocorrência de DIPs, concluindo que a população da região amazônica se 
encaixa na realidade mundial, levando o Estado a um alto gasto do poder público 
com o manejo de DCNT’s e a diminuição da incidência de doenças infecto-
parasitárias.  
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INTRODUÇÃO: sabe-se que o cortisol pode ser alterado diretamente em situações 
de estresse prolongado, por conta do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Por conta de 
o cortisol ser um imunossupressor, o seu aumento pode ter algumas repercussões 
imunológicas, sobretudo em acadêmicos de medicina. Objetivo: avaliar as 
repercussões imunológicas nos estudantes de Medicina do primeiro ao quarto ano 
em uma faculdade particular de Porto Velho, Rondônia. Método: aplicação de 
questionário que analisa hábitos de sono, sedentarismo e condição imunológica dos 
acadêmicos, além de análises do nível de cortisol sérico livre dos voluntários. 
Resultados: pela análise de dados foi possível perceber que o hábito de vida dos 
estudantes muda durante o semestre letivo do curso. No início do semestre havia 
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25% menos sedentários do que ao final do semestre. Além disso, 47,5% dos 
acadêmicos afirmavam dormir pelo menos 5h ao final do período letivo, no início do 
semestre 86% afirmava dormir pelo menos 5h. 60% de todas as mulheres que 
participaram do estudo apresentaram o cortisol com níveis acima da normalidade, 
enquanto que apenas 25% dos homens apresentaram o cortisol elevado. O estudo 
constatou 21% a mais de infecções ou alterações imunológicas no término do 
semestre letivo em relação ao início. Conclusões: o estresse no curso de medicina 
de fato existe, conforme é possível observar nas mudanças do hábito de vida dos 
acadêmicos, com a diminuição do tempo total de sono, aumento do sedentarismo e, 
suscetibilidade a infecções no período mais estressante. Agradecimentos: Ao 
Centro Universitário São Lucas. Ao PAP do Centro Universitário São Lucas. 

 
Palavras-chave: Cortisol. Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Estresse em 
estudantes. Imunossupressor. Sistema Imunológico. 
E-mail para divulgação com o resumo: jaimerachid@hotmail.com 

 

CASTRO, Rafaela Correa; NOGUEIRA, Laiane Cabral; COHEN, Juliana Viera Frezza 
Bernardes; SILVA,Themis  Borche; LACERDA, Ivan Moiseiev Pinho; SENA, Luiza 

Caroline Gomes 

 
Centro Universitário São Lucas 

 
Diabetes mellitus é uma doença crônica que se destaca por complicações como: 
amputação dos membros inferiores, problemas renais e complicações na retina. Tal 
doença se torna um grande obstáculo na saúde pública. Pois, é responsável por 
gastos significativos. Logo, o objetivo da pesquisa foi descrever a prevalência de 
diabetes mellitus e seus fatores de risco numa instituição de ensino de jovens e 
adultos da rede pública estadual, na cidade de Porto Velho, Rondônia. Com isso, a 
pesquisa constituiu-se de uma investigação quantitativa, abordando-os através de 
um questionário, onde houve a participação de 89 alunos devidamente matriculados 
na instituição. A coleta de dados foi realizada em duas etapas, sendo a primeira uma 
aplicação do questionário e a segunda uma coleta de sangue para dosagens 
bioquímicas. Após a obtenção dos resultados, foi realizada uma analise dos dados 
obtidos através do questionário, e das dosagens bioquímicas, estes foram 
armazenados e tratados nos programas estatísticos. A pesquisa realizada com 89 
participantes resultou-se em sua maioria de mulheres (52,8%), e faixa etária mais 
frequente de18 a 23 anos, com 65,1%, e idade média 49,2 anos. Entre os 
participantes 33,7% relatam ter histórico familiar da doença, e 6,7% declararam ter 
histórico parentesco com doenças crônicas. Em relação à prática de atividade física, 
apenas 13,4% relatam fazer exercícios físicos regularmente. Dos 89 participantes, 
17 aceitaram comparecer para realização de exames bioquímicos em jejum. 
Mostrando que 35,2% estão com níveis glicêmicos alterados, 29,41% estão com 
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hipertrigliceridemia e 29,40%possuem colesteróis altos. Nesse sentido, uma 
pesquisa realizada em uma instituição de ensino superior de Ribeirão Preto - SP no 
ano de 2001, apresentou resultado semelhante referindo-se ao sexo feminino como 
o mais frequente (79,8%). Os que possuem histórico familiar da doença alcançou 
metade da população estudada, divergindo do presente estudo. Em conformidade a 
pesquisa, em Ribeirão Preto 30,3% da população estudada refere não praticar 
nenhuma atividade física. Já em relação a um estudo realizado pelo IBGE no ano de 
2013 75% da população participante apresentaram níveis de colesterol alto, sendo a 
maioria dos indivíduos que fizeram parte do estudo do sexo feminino, 49,2% 
declaram que fazer atividades físicas com frequência e 5% dos entrevistados é 
diagnosticado com diabetes. Diante do estudo apresentado, foi possível identificar 
valores significativos dos fatores de risco como sedentarismo, níveis alterados de 
glicemia e colesterol. Os resultados confirmam, portanto, a necessidade do 
acompanhamento de uma equipe de saúde, a fim de amenizar essa incidência dos 
fatores de risco e possíveis complicações. 
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Introdução: as hepatites virais são doenças infectocontagiosas com transmissão 
parenteral, sexual, vertical e causam lesão hepática entre outros danos ao ser 
humano. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) cerca de dois bilhões de 
pessoas no mundo já foram infectadas pelo vírus da Hepatite B, concomitante a este 
vírus, a Hepatite D ocorre em áreas de moderada à alta prevalência do vírus B 
(região Amazônica). Objetivo: o objetivo desse trabalho foi levantar dados 
epidemiológicos acerca das hepatites B e D dos anos de 2010 a 2015 de pacientes 
notificados em um hospital de referência de Rondônia. Metodologia: trata-se de um 
estudo retrospectivo dos casos de Hepatite B e D notificados no CEMETRON. A 
coleta de dados foi realizada através de fichas de notificação de hepatites virais do 
setor de epidemiologia do hospital e os dados foram analisados com o auxílio do site 
WWW.OPENEPI.COM.  Resultados: foram diagnosticados 496 pacientes com 
hepatite B no hospital CEMETRON neste período, deste total, seis pacientes foram 
infectados com Hepatite D, quatro infectados com Hepatite C e 45 infectados com 
HIV. Deste total de pacientes, 68,9% são do sexo masculino e 31,04% feminino, 
com idade distribuída entre 2 a 84 anos, com predomínio na faixa de 31 a 40 anos 
(25,8%). Em relação à escolaridade, 51,2% tem até o ensino fundamental e em 
relação à etnia 61,08% se declararam pardos. Os pacientes em 52,2% dos casos 
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são naturais de Porto Velho. Entre os pacientes notificados 394 (79,4%) não foram 
vacinados para Hepatite B, 81 (16,3%) ignorados, 9 (1,8%) com esquema vacinal 
incompleto e 12 (2,4%) mesmo vacinados apresentaram a infecção pelo vírus da 
Hepatite B. Em relação à transmissão, cerca de 20% dos pacientes admitem que o 
mecanismo possa ter sido sexual. Discussão: Ainda há pouco conhecimento 
epidemiológico sobre as hepatites virais na região norte e apesar do viés deste 
estudo, já que o hospital é um centro de referência terciário podemos atentar para 
algumas características: preenchimento indevido das fichas de notificação e pouco 
conhecimento sobre a transmissão da doença e medidas preventivas pela 
população. Conclusões: A hepatite B ainda é um grande desafio na região norte e 
aos que procuram o sistema de saúde, atinge principalmente os homens jovens de 
baixa escolaridade e expõem as mulheres sexualmente ativas sem uso de proteção. 
Agradecimentos: agradeço primeiramente a Deus por ter conseguido ser aprovada 
em uma seleção com bolsa PIBIC de iniciação científica, agradeço aos meus 
orientadores pela ajuda e paciência, agradeço a UniSL e ao CNPq pela grande 
oportunidade de aprendizado. 
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As gastroenterites são infecções que podem ser causadas por vírus, bactérias e/ou 
parasitas, seu transtorno causa sintomas como diarreia, náuseas e vômitos. A 
contaminação é via oral fecal, podendo ser através da ingestão de água e/ou 
alimentos contaminados acometendo principalmente crianças, idosos, gestantes ou 
pessoas imunocomprometidas, dentre essas os portadores do HIV/Aids. Dentre o 
vasto número de microrganismos oportunistas que afetam pessoas com HIV/Aids 
destacam-se o Rotavírus que é reconhecidamente agente viral associado a doenças 
diarreicas agudas. Embora medidas de controle contra esses patógenos já tenham 
sido criadas, a deficiência em infraestrutura, principalmente no que diz respeito ao 
saneamento básico, associado ao índice de casos de pessoas infectados pelo 
HIV/Aids na cidade de Porto Velho – RO, vem promovendo a proliferação de 
doenças infecciosas causadas por vírus entéricos. Diante disso, o objetivo deste 
estudo foi identificar Rotavírus presentes em amostras coproscópicas de indivíduos 
infectados pelo vírus HIV/Aids em Porto Velho – RO, com idade de 18-59 anos. Os 
espécimes fecais foram submetidos a técnicas específicas para caracterização do 
referido vírus por meio de suspensão fecal para clarificação das amostras através de 
tris-cálcio, posterior extração de RNA por trizol (invitrogen) e visualização em 
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Eletroforese de Gel de Poliacrilamida. Foram analisadas 143 amostras, pertencentes 
ao biorrepositório do laboratório de Microbiologia da Fundação Oswaldo Cruz- 
Rondônia / Centro de Pesquisas em Medicina Tropical, sendo que destas 21% 
apresentaram positividade para Rotavírus (30/143) e 22% (31/143) foram 
identificadas como sendo perfil indeterminado, sugestivo para Rotavírus. Dentre os 
Rotavírus encontrados observou-se maior prevalência nos indivíduos de 40-59 anos 
sendo o sexo feminino mais suscetível a contaminação pelo virus entérico devido as 
mulheres passarem mais tempo com os filhos pequenos e por procuarem cada vez 
mais os serviços médicos, o que contribui para o diagnótico, resultado que corrobora 
com outros estudos que justificam esta prevalência. Tais fatores tornam o presente 
estudo importante para compreensão da situação de risco de aquisição do Rotavírus 
na população avaliada, além de auxiliar na identificação e consequentemente 
tratamento para não evolução dos sintomas típicos da infecção pelo referido virus. 
Perspectivas futuras remetem-nos a genotipagem dos Rotavírus possibilitando 
caracterizar os genótipos mais circulantes e determinando as amostras que 
apresentaram perfil indeterminado, no PAGE, sugestivo a Rotavírus. 
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INTRODUÇÃO /OBJETIVO: No decorrer do desenvolvimento do embrião qualquer 
alteração pode resultar em malformações congênitas, as quais variam de pequenas 
assimetrias até graves comprometimentos funcionais. Cerca de 2% a 3% dos recém-
nascidos no mundo apresentam algum tipo de anomalia congênita. As malformações 
congênitas pode vir a se manifestar no momento do nascimento ou apenas em 
etapas avançadas da vida do indivíduo. Este estudo tem como objetivo viabilizar 
informações acerca do quadro epidemiológico das malformações congênitas em 
recém-nascidos internados em UTI neonatal, através de coletas acerca de 
informações maternas por meio de formulário impresso e prontuários dos recém-
nascidos que se encontram nessa unidade. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de 
um estudo transversal, documental e prospectivo, no qual será realizado uma 
análise estatística descritiva através de questionários. O estudo será desenvolvido 
na UTI neonatal do Hospital de Base Ary Pinheiro, na cidade de Porto Velho-RO. Os 
fatores de inclusão são recém-nascidos que apresentam malformações congênitas 
que foram internados nesta UTI e estejam acompanhados das mães e∕ou 
responsáveis que consentirem com a pesquisa. Os fatores de exclusão são o não 
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consentimento das mães e∕ou responsáveis com a pesquisa e questionários 
preenchidos incorretamente. A amostra será composta por todas as crianças 
internadas na UTI neonatal durante o período de setembro de 2017 a maio de 2018. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: No período de 01 de setembro de 2017 à 20 de 
setembro de 2017, dos 42 recém-nascidos internados na UTI neonatal, foram 
identificados 12 pacientes com malformações congênitas, representando 28,5% dos 
casos. Cerca de 66% dos pacientes eram do sexo masculino, 33% do sexo feminino 
e nenhum de sexo indeterminado. Em relação ao peso, 41,6% apresentaram entre 
2500 e 2999g.  Quanto a classificação da idade gestacional, observou-se que 41,6% 
dos pacientes eram pré-termo e 58,2% a termo. A maior parte do diagnóstico foi 
realizado no pós-natal, constituindo 75% dos casos. Do mesmo modo, 75% dos 
pacientes possuem malformação não detectável à ectoscopia. As malformações 
congênitas mais prevalentes de acordo com o CID, correspondem ao aparelho 
digestório (46,6%), sistema circulatório (26,6%), sistema nervoso (13,3%), seguida 
do sistema urinário e outras MC, ambas com 6,6% dos casos. Sendo que dois 
pacientes (16,6%) apresentaram anomalias associadas. Quanto a evolução 
hospitalar, 50% dos pacientes obtiveram alta para berçário, 33,3% permanecem 
internados na unidade neonatal, 8,3% foram transferidos para tratamento fora 
domiciliar e 8,3% evoluíram à óbito. Após a avaliação dos resultados apresentados, 
observou-se que a maior parte dos recém-nascidos (66% da amostra) era do sexo 
masculino, semelhante à descrita em pesquisas já realizadas. Diferentemente do 
encontrado em outros estudos, ao analisar a frequência das categorias de 
malformações congênitas apresentadas pelos recém-nascidos, aquelas com 
comprometimento do aparelho digestório alcançaram 46,6% dentre o número de 
malformações acometidas, de forma isolada ou associada. CONCLUSÃO: Na 
literatura brasileira, poucos estudos são realizados com essa temática e 
metodologia, o levantamento de dados sobre a prevalência das malformações 
congênitas viabiliza a informação acerca do quadro epidemiológico e leva a criar 
novas ações eficientes na prevenção, no controle e acompanhamento das 
malformações congênitas. Conclui-se que a realização do estudo epidemiológico é 
relevante devido a necessidade de obtenção de dados sobre a etiologia, fornecendo 
subsídios para prevenção e diagnóstico precoce.  
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Introdução/Objetivos: A Hanseníase consiste em uma doença infectocontagiosa, 
cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae, transmitido por meio da via 
respiratória. É considerada doença crônica e possui manifestações 
dermatoneurológicas, as quais sem o devido tratamento podem deixar o indivíduo 
incapacitado de exercer suas funções. O objetivo geral do projeto foi avaliar a 
relação da infecção por Mycobacterium leprae e da resposta imunológica Th2 em 
pacientes diagnosticados em unidade hospitalar de Porto Velho, RO, delineando o 
perfil clínico e epidemiológico de cada paciente. Material e Métodos: O projeto foi 
efetivado nas dependências da Policlínica Oswaldo Cruz, onde foi executado um 
questionário socioeconômico com os pacientes, o qual incluía os dados 
epidemiológicos e o modo de evolução da doença, assim como outros exames que o 
mesmo tenha realizado, afora a coleta de sangue por meio de punção venosa, a 
qual permitiu estimar a resposta Th2 a partir da dosagem da Imunoglobulina E, 
isotipo característico dessa via.  O processamento dos dados foi realizado de forma 
computadorizada, a partir da comparação entre os casos e as ocorrências clínicas 
de Hanseníase, com auxílio do programa Microsoft Office Excel 2007. Resultados e 
Discussão: A análise das variáveis propostas pela pesquisa identificou que o perfil 
epidemiológico predominante da doença no município é do gênero masculino, em 
idade economicamente ativa, residente de perímetro urbano e sem acesso ao 
saneamento básico. Além disso, pôde-se perceber que a forma clínica Dimorfa 
apresentou maior prevalência, visto que fora diagnosticada em 12 pacientes. 
Ademais, após a dosagem de IgE total sérico, imunoglobulina característica do perfil 
Th2, notou-se que a mesma apresentou titulações elevadas em 53% dos pacientes 
(n=8), o que corrobora a influência da resposta Th2 na patogenia da Hanseníase. 
Conclusão: A partir da análise dos dados do questionário e dosagem sérica total da 
imunoglobulina IgE, foi possível construir o modelo epidemiológico de cada paciente 
portador de Hanseníase. Os níveis elevados de IgE total sérico, demonstrou real 
relação da resposta Th2 e a infecção pelo Mycobacterium leprae, o que sugere uma 
nova visão em torno do tratamento utilizado atualmente, visando uma futura 
modificação dos quimioterápicos utilizados e otimizando a modulação da resposta 
imune.  
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INTRODUÇÃO: As Leishmanioses são doenças causadas por protozoários e estão 
essencialmente relacionadas com altos níveis de pobreza e ganharam recentemente 
mais atenção sob a nomenclatura de doenças tropicais negligenciadas. Elas 
apresentam-se também com relevante importância, devido ao pequeno arsenal 
terapêutico disponível, efeitos colaterais graves e problemas de resistência aos 
fármacos existentes comercialmente. Dentro desse propósito, as toxinas animais 
têm contribuindo significativamente para o desenvolvimento das Ciências Biológicas 
e Biomédicas e nesse contexto, essas moléculas, utilizadas como elementos 
importantes na investigação de mecanismos celulares e moleculares, estão 
envolvidas em processos farmacológicos, inflamatórios e de intoxicação. Este 
trabalho avaliou o potencial microbicida do veneno de Bothrops brazili contra 
Leishmania amazonenses. METODOLOGIA: O veneno foi fracionado em 
cromatografia de troca catiônica para a purificação e isolamento das toxinas de 
interesse para os testes enzimáticos e microbicidas. Foram obtidas 10 frações 
destas frações foi realizado o gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). As frações isoladas 
revelaram a presença de proteínas com massa molecular próxima a 14 Kda – 
compatível com as fosfolipases de serpentes; enzimas alvos do presente estudo. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados do veneno bruto encontrados, foram 
expressos em valores de Concentração Inibitória para 50% (IC50) das formas 
promastigotas de L. amazonensis. O veneno bruto apresentou um IC50 igual a 1,68 
µg/mL, inibindo 99% dos parasitas em concentrações maiores que 10 µg/mL (A 
máxima concentração avaliada foi de 100 µg/mL). A ação leishmanicida da 
fosfolipase básica isolada será avaliada nos próximos dias. CONCLUSÃO: Os 
resultados encontrados revelam o potencial efeito anti-Leishmania do veneno de B. 
brazili e abrem perspectivas para a busca de novos fármacos com potencial 
atividade antimicrobiana.  
 
Palavras-chave: Venenos de serpentes. Toxinas. Efeito leishmanicida. 
Leishmaniose. 
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Sabe-se que a cirurgia é praticada desde a pré-história, e cada ano há um aumento 
significativo no número de procedimentos e técnicas cirúrgicas. As cirurgias, antes 
utilizadas para a solução de problemas, como as amputações, hoje tem aplicações 
terapêuticas, e estas, estão sujeitas a agravo. Neste contexto, os blocos operatórios 
têm uma prevalência alta de falhas e acidentes. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), a estimativa é que 7 milhões de pacientes cirúrgicos sofrem 
complicações significativas a cada ano, 1 milhão dos quais chegam ao óbito durante 
ou imediatamente após a cirurgia. A Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da 
OMS foi desenvolvida após ampla consulta com o objetivo de diminuir erros e 
eventos adversos, e estimular a interação entre a equipe multiprofissional. Porém, o 
desafio tem sido o de garantir a implementação bem-sucedida da Lista de 
Verificação Cirúrgica nos serviços de saúde pública. Dessa forma, o objetivo deste 
trabalho é evidenciar a vitalidade do preenchimento correto de um checklist cirúrgico 
de acordo com o que se encontra disposto em literatura sobre tal procedimento e 
como fazê-lo. Trata-se de um relato de experiência observacional, qualitativo e 
quantitativo, com o objetivo de analisar a adesão ao preenchimento da lista de 
verificação do registro de pré, trans e pós-operatório implantado no Hospital de Base 
Dr. Ary Pinheiro. Os dados foram coletados com base no checklist da instituição e no 
acompanhamento do paciente desde o leito na enfermaria até sua entrada/saída do 
centro cirúrgico e o preenchimento realizado em cada etapa desse trajeto. Em 
seguida, foram realizadas anotações sobre o que era observado como ato irregular 
ou fora dos padrões propostos pelo checklist analisado e preenchido. Foram eleitas 
para pesquisa 50 cirurgias, das quais, quatro foram negadas a permanência dos 
pesquisadores na sala cirúrgica. Dos 46 checklists, 38 tiveram seu preenchimento 
incompleto (82,61%), 8 checklists totalmente em branco (17,39%) e nenhum houve o 
preenchimento completo dos itens (0,00%). Em números absolutos, nos 46 
checklists analisados, há um total de 1.932 itens que deveriam ser preenchidos. 
Demonstrando assim, que a maioria não foi preenchida. Elas representam 1.041 
(53,88%) itens que não foram devidamente preenchidos. No instrumento utilizado 
pelo hospital, a lista de checagem cirúrgica é dividida em nove momentos, que 
podem ser subdivididos, (Na enfermaria: Antes de encaminhar o paciente ao Centro 
Cirúrgico; na recepção do Centro Cirúrgico; Sala Cirúrgica; Antes da Anestesia; Pré-
Operatório; Transoperatório; Antes da Saída do Paciente da Sala Cirúrgica; No RPA 
ou UTI e Responsável pelo preenchimento). Cada item descrito anteriormente 
deveria ser preenchido no tempo e momento corretos. Entretanto, foi constatado que 
35% do total de checklists foi finalizado durante o procedimento, 28% após o 
procedimento ser concluído, 20% antes de seu início e 17% não foi realizado. Após 
o levantamento de dados realizado ao longo desse estudo, pode-se concluir que há 
múltiplos fatores que podem vir a contribuir para o preenchimento inadequado do 

CULTURA DE SEGURANÇA NA CIRURGIA – AUDITORIA 



 

 
 

35 

checklist cirúrgico, podendo colocar em risco a segurança e a qualidade de vida dos 
pacientes. Apesar do baixo custo necessário para a adesão ao checklist, ainda é 
notável certo nível de insegurança e dificuldade da equipe cirúrgica no momento da 
aplicação, que na maioria dos casos o preenchimento é incompleto. Cirurgia Segura 
ainda é um tema recente no contexto brasileiro e é notável a necessidade da 
realização de muitos outros estudos qualitativos e quantitativos, revisões 
bibliográficas e pesquisas de campo, que possam vir a contribuir para a 
compreensão deste assunto e auxiliar na criação de novas estratégias de 
implantação e adaptações desta ferramenta vital para a segurança do paciente. 
 
Palavras-chave: Segurança do paciente. Cirurgia segura. Checklist cirúrgico. 
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RESUMO: O ambiente hospitalar tem sido considerado insalubre e oferece riscos de 
acidentes e doenças, principalmente, para os trabalhadores de Enfermagem, que 
estão expostos a vários riscos ocupacionais, entre eles, o risco biológico. Trata-se 
de um estudo descritivo exploratório com abordagem quantitativa cujos dados foram 
obtidos por meio de pesquisa de campo realizado de setembro a novembro de 2016 
na Sala de Emergência (SE) do HJPII que realiza atendimento ininterruptamente, 
durante 24 (vinte e quatro) horas em sistema de plantões diurnos e noturnos, nas 
diversas especialidades. Nesse período, foram acompanhados cinco enfermeiros e 
vinte e três técnicos de enfermagem totalizando 28 profissionais. Esse quantitativo 
não corresponde ao número total de funcionários da equipe, a intenção primordial 
era iniciar a pesquisa com o universo de 56 funcionários, no entanto, o tema trouxe 
muito receio e reduziu consideravelmente o número de participantes. Realizou-se 
também observação sistemática dos mesmos, aplicou-se um questionário, com 
perguntas fechadas e abertas, divididas em duas partes: Dados de identificação e 
Riscos Ocupacionais. Sabe-se ainda que os setores de urgência e emergência 
caracterizam-se como um importante artifício de assistência à saúde. Configuram-se 
pelo ritmo acelerado, sobrecarga de trabalho, superlotação, estruturas física e 
tecnológica nem sempre adequadas e outros aspectos que contribuem para 
potencializar o risco biológico. Os profissionais de enfermagem estão expostos ao 
risco em todas as áreas onde existe contato com os pacientes ou com seus resíduos 
e cita-se que a vulnerabilidade está associada à natureza e instrumento de trabalho 
utilizado para executar a sua função. A educação permanente é um recurso 
importante que deve ser adotada nas instituições de saúde como estratégia para 
estimular a adoção de medidas preventivas para reduzir o risco acidentes com 
materiais biológicos entre os trabalhadores de Enfermagem. 

A VULNERABILIDADE DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM FRENTE 
AOS RISCOS BIOLÓGICOS: UM ESTUDO NA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM 

SALA DE EMERGÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: Cerca de 1% das crianças matriculadas no ensino fundamental 
apresentam algum tipo de distúrbio relacionados à comunicação, tais distúrbios são 
comuns e causam um grande impacto na vida social do aluno.  Sendo assim, 
sabendo das necessidades dos educadores do ensino fundamental em conhecer os 
distúrbios da comunicação para que os mesmos possam detectá-los em sala de 
aula, e, consequentemente, intervir junto à atuação fonoaudiológica. O presente 
estudo teve como objetivo analisar o conhecimento dos professores do ensino 
fundamental quanto aos distúrbios da comunicação.  MATERIAS E MÉTODOS: 
Trata-se de um estudo quantitativo em que foram incluídos 99 professores, de 
ambos os gêneros, que lecionam no ensino fundamental das escolas municipais de 
Porto Velho-RO. Utilizou-se um questionário adaptado com questões fechadas 
(sim/não) que envolveram aspectos pessoais dos professores, tais como: gênero, 
idade e tempo de serviço, e sobre o conhecimento dos distúrbios da comunicação 
humana. Para análise estatística dos resultados foram aplicados os seguintes testes: 
Teste de Igualdade de Duas Proporções e o Teste de Anova. Definiu-se para esta 
pesquisa um nível de significância de 5% com 95% de confiança estatística. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A pesquisa evidenciou que a maioria dos 
professores são do gênero feminino (94,9%) (Tabela 1), estando de acordo com 
outros estudos que também evidenciaram a prevalência de professores do mesmo 
gênero (86,8%). 

 
Tabela 1: Distribuição de gênero dos 99 professores participantes da pesquisa 

Gênero N % P-valor 

Feminino 
Masculino 

94 
5 

94,9% 
5,1% 

<0,001 

Legenda: N - Valor absoluto da amostra. P-valor<0,001. %- Parte equivalente de um todo.  

 
A tabela 2 mostra o conhecimento dos professores em relação a fonoaudiologia e os 
distúrbios da comunicação, onde 85,9% dos participantes da pesquisa referiu 
conhecer sobre a fonoaudiologia, 93,9% conhecem a gagueira e 89,9% sabem o 
que é consciência fonológica. Sendo esses resultados já confirmados por outros 
pesquisadores que utilizaram a mesma metodologia da presente pesquisa. 
 
 

CONHECIMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
REFERENTE AOS DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO 
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Tabela 2: Conhecimento dos professores em relação a fonoaudiologia e os distúrbios da comunicação 

 
Conhecimento 

 

 
Sim 

 
Não 

 
P-valor 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 

      
Fonoaudiologia 85 85,9% 14 14,1% <0,001 

Gagueira 93 93,9% 06 6,1% <0,001 

Consciência Fonológica 89 89,9% 10 10,1% <0,001 

Processamento Auditivo 47 47,5% 52 52,5%        0,447 

Legenda: N - Valor absoluto da amostra. P-valor<0,001. %- Parte equivalente de um todo.  

 
Referente as desordens do processamento auditivo, 52,5% referem desconhecer 
sobre o assunto, havendo assim, diferença estatisticamente significante.  
 
Tabela 3: Comparação quanto ao conhecimento dos principais distúrbios da comunicação humana e 
o tempo de serviço dos professores 

Distúrbios da 
Comunicação 

Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

CV Min Max N IC 
P-

valor 

Gagueira 
 
 

Consciência 
Fonológica 

 
 

Processamento 
Auditivo 

Não 
Sim 

 
Não 
Sim 

 
Não 
Sim 

8,3 
11,1 

 
11,9 
10,8 

 
11,1 
10,7 

10 
10 

 
11 
10 

 
10 
10 

3,8 
5,8 

 
9,2 
5,3 

 
6,1 
5,4 

46% 
52% 

 
77% 
49% 

 
55% 
50% 

3 
2 
 

3 
2 
 

3 
2 

12 
33 

 
33 
30 

 
33 
25 

6 
93 
 

10 
89 
 

52 
47 

3,1 
1,2 

 
5,7 
1,1 

 
1,7 
1,5 

0,255 
 
 

0,570 
 
 

0,696 

Legenda:CV – Coeficiente de variação; Min – Mínimo; Max – Máximo; N= Valor absoluto da amostra; IC – 
Intervalo de confiança; P – Valor cópia da primeira tabela. 
 

Quanto a comparação do conhecimento dos professores em relação aos distúrbios 
da comunicação e o tempo de serviço, verificou-se que, o tempo de serviço dos 
professores entrevistados variam entre 2 e 33 anos, totalizando uma média de 10,9 
anos para o tempo de serviço, não havendo diferença média significante (Tabela 3).  
Verificou-se como limitação desse estudo, o próprio questionário, pois é um 
questionário limitado que não possibilita fidedignidade acerca do objetivo do estudo. 
CONCLUSÃO: Este estudo evidenciou que os professores referem saber o que é os 
distúrbios da comunicação. 
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INTRODUÇÃO: Para um produto alimentício ser considerado novo, inicialmente ele 
deve se encaixar na legislação sanitária vigente, nela se enquadra como alimento 
todas as substâncias e misturas de substâncias que tem como finalidade 
proporcionar nutrientes ao ser humano, e devem conter substâncias que auxiliem na 
formação, manutenção e desenvolvimento normal do organismo. Após ser 
considerado alimento, o produto deve atender aos requisitos presentes na 
Resolução n. 16/1999. A carne de animais silvestres tem se apresentado como um 
grande potencial para o consumo humano. A carne de jacaré tem se tornado 
atraente aos consumidores, é uma carne nobre e apresenta boa aparência visual, 
além de possuir alto valor proteico, ácidos graxos essenciais, teores reduzidos de 
lipídeos totais, ácidos graxos poli-insaturados e baixos valores de colesterol além de 
vitaminas do complexo B. É uma carne comercializada em restaurantes 
especializados, com boa aprovação, comprovando por tanto, a viabilidade de sua 
utilização como mais uma opção de fonte proteica de origem animal. O inhame é um 
vegetal aceito pelas mais diversas classes sociais, em alguns países é consumido 
como base alimentar, pois possui alta quantidade de carboidrato, além de conter 
elevador teor de magnésio e vitaminas do complexo B. O consumo elevado de 
alimentos calóricos, ricos em sódio, açúcar, gordura saturada e alto consumo de 
produtos industrializados, associado ao baixo consumo de frutas e legumes, tem 
contribuído para o excesso de peso e obesidade entre os adolescentes brasileiros, 
além de doenças associadas à obesidade. OBJETIVOS: Desenvolver nuggets de 
carne de jacaré e inhame voltado para o público adolescente, como mais uma opção 
de fonte proteica na alimentação. MATERIAL E MÉTODOS: O nuggets de jacaré 
com inhame foi produzido no Laboratório de Práticas Dietéticas do Centro 
Universitário São Lucas, localizado no município de Porto Velho-RO. Os principais 
ingredientes utilizados na preparação foram, filé da cauda de jacaré, inhame, aveia e 
linhaça. Os ingredientes utilizados na preparação foram adquiridos de forma 
aleatória em estabelecimento comercial da cidade de Porto Velho-RO. No processo 
de desenvolvimento do nuggets foi realizada a pesagem dos ingredientes para 
conversão de medidas caseiras em unidades de medidas padronizadas com os 
valores obtidos na pesagem foi calculada a ficha técnica de preparação, após o 
cálculo da ficha foi elaborado o rótulo nutricional do novo produto. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Ao analisar o rótulo nutricional de uma porção de 130 g do nuggets, 
correspondente a cinco unidades, o mesmo apresentou alto conteúdo de proteínas, 
26 g. De acordo com valores preconizados na RDC N° 54/2012 considera-se alto 
teor de proteína os alimentos que apresentem no mínimo 12 gramas de proteína em 
100 g de alimento, também de acordo com essa mesma legislação, são 
considerados alto conteúdo de fibra alimentar o alimento que apresentar 5 g por 
porção, este produto apresentou 5,8 g na porção. Para ser considerado fonte de 
minerais os alimentos devem conter o mínimo de 15% da ingestão diária 
recomendada, ao consumir uma porção de nuggets de jacaré com inhame serão 
ingeridos 26% da recomendação diária de magnésio, 23% de fósforo, 18% de ferro. 
CONCLUSÃO: O produto elaborado pode ser consumido tanto por adolescentes, 
bem como por indivíduos que buscam uma alimentação equilibrada, mostrando-se 
de grande valia para aumentar o aporte de proteínas, fibras alimentares e minerais, 
como na escolha de dietas que visam acrescer o consumo destes nutrientes.   
Palavras chave: Rótulo Nutricional. Amazônia. Carnes Exóticas. Novo Produto. 
Email:suzianecasemirosilva@gmail.com 
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INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus e os distúrbios 
metabólicos são considerados as principais doenças crônicas não transmissíveis do 
século XXI; o conhecimento do perfil epidemiológico desses agravos de saúde é 
essencial para formulação de políticas de prevenção. OBJETIVOS: Estudar a 
prevalência de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e distúrbios 
metabólicos na população ribeirinha residente no Vale do Guaporé e Mamoré. 
MATERIAL E MÉTODO: Estudo de coorte transverso prospectivo realizado em 102 
adultos. Informações sobre perfil antropométrico, prevalência e incidência de HAS, 
diabetes mellitus e distúrbios metabólicos, além de hábitos de vida, tabagismo, 
etilismo, escolaridade e perfil nutricional foram avaliados. RESULTADOS E 
DISCURSSÕES: A taxa de prevalência de hipertensão arterial sistêmica e diabetes 
méllitus no referido estudo foi de respectivamente 76,47% e 55,56%; em ambos os 
grupos houve predomínio do sexo masculino e idade em torno da 4ª década de vida. 
Algumas variáveis foram associadas através do teste qui-quadrado visando 
identificar fatores de risco para o desenvolvimento de HAS, DM e síndromes 
metabólicas sendo significativamente estatísticas; acerca da hipertensão Arterial 
Sistêmica: tabagismo (OR= 4,701 Δ 1,781 – 13,13 p= 0,0005); IMC (OR= 6,674 Δ 
2,203 – 24,6 p=0,0002); idade >40 anos (OR= 5,779 Δ 2,121 – 16,24 p= 0,0001). Ao 
analisarmos acerca do desenvolvimento de DM foram significamente estatístico a 
variável IMC (OR= 2,407 Δ 1,02 – 7,216 p= 0,0448. Acerca do desenvolvimento de 
síndromes metabólicas foram consideradas significativamente estatístico o 
tabagismo (OR= 2,474 Δ 1,001 – 8,883 p= 0,007); IMC (OR= 7,678 Δ  2,679 – 
25,29p=0,0002)  e idade > 40 anos (OR= 3,789 Δ 1,854 – 7,569 p= 0,0002). 
CONCLUSÃO: Os resultados deste estudo podem contribuir com a formulação de 
políticas públicas de saúde de monitoramento para prevenção de eventos 
cardiovasculares por parte dos órgãos de saúde estaduais e municipais junto à estas 
populações. 
 
Palavras Chaves: HAS; diabetes mellitus; distúrbios metabólicos; ribeirinhos; 
Amazônia ocidental. 
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RESUMO: A halitose é um problema frequente na população em geral. Grande 
parcela dos indivíduos apresenta alguma forma de mau odor oral de maneira crônica 
com potenciais consequências sérias na vida pessoal e profissional. O presente 
estudo teve como objetivo avaliar a presença e interferência da halitose na 
qualidade de vida dos pacientes atendidos na clínica odontológico do Centro 
Universitário São Lucas, do município de Porto Velho-RO, além de realizar um 
levantamento buscando relacionar sua incidência a doenças sistêmicas presentes 
nessa amostra. Tendo como base uma população de 250 pessoas, foi avaliada uma 
amostra de 171 pacientes, que concordaram em responder o questionário 
estruturado, e em seguida realizar o teste de halimetria e avaliação de presença ou 
não de saburra lingual. Foram analisados, através do prontuário de cada paciente, o 
exame periodontal e antecedentes pessoais médicos e odontológicos. A idade 
média dos pacientes avaliados é de 34,4 anos do total da amostra. 27,5% 
apresentaram odor pesado; 43,9 apresentaram gengivite; 31% tinham periodontite, 
56,7% acreditam ter mau hálito, sendo que 29,6% relataram algum tipo de prejuízo 
na sua vida social. Portanto a partir dos resultados obtidos pode verificar que existe 
uma forte relação da halitose com doenças bucais, comprometendo a convivência 
social desses pacientes. 
  
Palavras-chave: Halitose. Qualidade de Vida. Saúde Bucal. 
Agradecimentos: PAP/UniSL 
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INTRODUÇÃO: Um maior conhecimento a respeito da frequência de queixas 
oftalmológicas nos cenários da atenção básica pode ajudar a estimar com maior 
precisão a prevalência de doenças oftalmológicas no país e associá-la a vários 
fatores de risco. Isso se torna importante à fim de buscar a criação de políticas da 
saúde ocular, e promover uma maior interação da oftalmologia nacional com a rede 

AVALIAÇÃO ENTRE A RELAÇÃO DA HALITOSE COM AS DOENÇAS 
SISTÊMICAS E SUAINTERFERÊNCIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS 

PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO ODONTOLÓGICO DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO 

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO MÉDICO EM RELAÇÃO A 
DIAGNÓSTICOS E CONDUTAS DE QUEIXAS OFTALMOLÓGICAS DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE 
PORTO VELHO/RO 



 

 
 

41 

básica, o que pode racionalizar e ampliar a atuação do oftalmologista no Sistema 
Único de Saúde, beneficiando o usuário com oferta de consultas e procedimentos 
oftalmológicos que partem da demanda de pacientes na rede de atenção primária. 
(PORTES, 2012). OBJETIVO: Avaliar o nível de conhecimento médico em relação a 
diagnóstico e condutas de queixas oftalmológicas da atenção primária. 
METODOLOGIA: A abordagem foi de caráter quanti-qualitativo. A população 
estudada foram médicos que atendem na atenção primária de saúde do município 
de Porto Velho/RO. Sendo a amostra composta por 29 profissionais. A coleta de 
dados foi realizada através da aplicação de um questionário semi- estruturado com 
perguntas abertas e fechadas. Em relação às considerações éticas foram 
respeitados os princípios de privacidade e individualidade dos entrevistados que 
fazem parte do estudo, de acordo com a resolução 196 do Conselho Nacional de 
Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou- se que 55,2% dos médicos 
participantes do estudo tem entre 3 e 5 anos de formação médica, e que destes 
72,41% possuíam uma especialização ou residência médica, mostrando que os 
médicos jovens são a maioria na atenção básica de Porto Velho e dispostos a 
participarem do estudo. A pesquisa pode demonstrar ainda que 65,52% dos médicos 
tratam conjuntivite bacteriana, com uso de antibiótico em 100% dos casos sem a 
necessidade de encaminhamento ao serviço especializado de oftalmologia. 
Observa-se que 41,38% dos profissionais tem como primeira escolha para a conduta 
de corpo estranho o encaminhamento do paciente ao oftalmologista, e em segundo 
lugar de encaminhamento está a queixa de olho vermelho. É notório a insegurança 
dos médicos ao se deparar com queixas que demandam maior especificidade no 
serviço de atenção básica, ou que fogem da rotina ambulatorial. Sempre que se faz 
necessário uma intervenção ambulatorial ou de pequeno procedimento, vê-se a 
dificuldade do médico generalista. Outro dado que chama a atenção é referente a 
troca de receitas, onde apenas 17,24% renovam receitas a pedido de pacientes, 
sendo lubrificantes e antibióticos os mais procurados. Um dado alarmante refere-se 
a queixa do paciente de olho vermelho, pois 41,38% dos médicos utilizam soro 
fisiológico como primeira escolha terapêutica, seguido de encaminhamento para 
centro especializado em 34,68%, de uso de lubrificantes (13,79%),água corrente 
com 6,90% e corticoides com 3,45%. CONCLUSÃO: A abordagem dos pacientes 
com queixas oftalmológicas no serviço de atenção básica necessita de uma 
padronização, para que assim ocorra um melhor prognóstico dos pacientes, bem 
como a redução do número de encaminhamentos aos serviços especializados de 
queixas tratáveis no nível primário de atenção básica de saúde. Dessa forma é 
necessário um programa de capacitação que atinja todos os profissionais para que 
haja a padronização de condutas e não haja prejuízos ao prognóstico dos pacientes.  
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INTRODUÇÃO: Uma variedade de espécies de serpentes peçonhentas habita o 
território brasileiro, entre elas, as do gênero Bothrops. A peçonha de B. moojeni é 
composta por uma variedade de proteínas com diferentes atividades biológicas. 
Estes compostos podem ser enzimáticos, não enzimáticos ou inibidores enzimáticos, 
entre estes, os de maior interesse são fosfolipases A2 (PLA2), com massa molecular 
variando de 14 a 16 KDa, metaloproteases (MP) agrupadas em três grupos sendo P-
I a P-III, com massas entre 20 a 100 kDa e L-aminoácido oxidases (LAAO) com 
massa molecular de 50-70 KDa. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi isolar e 
caracterizar as três principais classes de biomoléculas presentes no veneno de 
Bothrops moojeni.  MATERIAIS E MÉTODOS: Realizou-se a cromatografia de troca 
iônica para o fracionamento de 30 mg de veneno de B. moojeni em coluna CM 
Sepharose FF® (10 x 30 CM) previamente equilibrada com tampão bicarbonato de 
amônio (NH4HCO3 – AMBIC) 50 mM a pH 8.0. As amostras foram eluídas sob 
gradiente de 0 a 100% de AMBIC 500 mM pH 8.0, sob fluxo de 1 mL/minuto, a 
eluição foi monitorada em 280 nm e as frações coletadas manualmente. Obtiveram-
se nove frações que foram identificadas de F1 a F9, liofilizadas, com exceção da F1 
e F2 que foram secas por rota evaporação, e posteriormente, submetidas à 
eletroforese monodimensional 12,5% em condições redutoras, solubilizadas em 
água deionizada e misturadas na razão 1:1 (v/v) com tampão de amostra (SDS 4%, 
azul de Bromofenol 0,2%, Glicerol 20% e Tris 100 mM pH 6.8). As amostras 
aquecidas em banho-seco a 90°C por 5 minutos, posteriormente aplicadas no gel. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir da cromatografia de troca iônica realizada 
para isolamento das moléculas alvo, PLA2, MP e LAAO, foram obtidos nove picos, 
conforme aos resultados já descritos na literatura. Através da eletroforese foi 
possível observar proteínas com massa molecular em torno de 15 KDa nas frações 
F1, F2, F7 e F8, correspondentes a Fosfolipases. Ao analisar o gel de poliacrilamida 
é possível verificar proteínas com massa molecular próximas a 25 KDa sendo 
sugestivas de metaloproteases pertencentes ao grupo P-I. No perfil eletroforético 
observaram-se duas frações com massa aparente de LAAO, sendo a F1 e F2. 
CONCLUSÃO: O fracionamento foi realizado com sucesso obtendo-se frações que 
precisam ser submetidas a novos passos cromatográficos para isolamento total das 
moléculas de interesse. 
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Carpotecas (coleções de frutos e sementes) são coleções científicas e didáticas que 
possibilitam gerar conhecimento sobre a diversidade da flora de uma determinada 
região, contribuindo para ações de conservação. Os objetivos desse trabalho são de 
quantificar, ampliar e dar continuidade à coleção, além de informatizar a coleção de 
frutos e sementes do acervo. Todo o material da carpoteca passou por uma 
verificação manual para saber seu estado de preservação e identificação, foi 
confeccionado uma tabela no Microsoft Excel com número tombo, nome do coletor, 
família, gênero, espécie, data e local de coleta e separadas nas categorias de 
alimentícia, medicinal e tóxica para um maior controle da coleção. Logo após foi 
retirada a etiqueta antiga das amostras e inseridas novas com todas as informações 
coletadas. A organização da coleção foi feita por ordem alfabética de família, 
seguida por gênero e espécie, sendo os frutos e sementes acondicionados em potes 
de vidro contendo naftalina ou solução FAA (formaldeído, álcool 70% e água). A 
coleção cientifica de frutos e sementes iniciou-se juntamente com o acervo de 
angiospermas do HFSL em 2002 e é classificada de acordo com o sistema APG III 
(2009), ao qual totalizou 94 exemplares, com um total de 53 gêneros distribuídos em 
30 famílias botânicas, sendo que 5 exemplares estavam sem identificação botânica. 
Quanto a via de armazenamento foi obtida 76 espécimes desidratadas e 18 em meio 
líquido. A família mais representativa foi Solanaceae com 11 espécimes, seguida de 
Annonaceae e Fabaceae com 10, Lecythidaceae (8) e Myrtaceae (6). O gênero 
Solanum se mostrou o mais representativo, com 10 espécimes, seguido de Duguetia 
(6), Eschweilera (5), Guarea e Syzygium (3) e Bixa, Parkia, Passiflora, Pouteria, 
Ricinus e Tetrameranthus com 2 espécimes cada. As espécies mais representativas 
com 2 espécimes cada foram: Duguetia longicuspis Benth, Eschweilera coriacea (A. 
DC.) S.A. Mori, Ricinus communis L., Solanum crinitum Lam., Solanum viarum 
Dunal. e Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry. Na categoria de espécimes 
alimentícias foram obtidos 22 espécimes tendo como família mais representativa a 
Myrtaceae com 6 exemplares, Solanaceae (3), Malvaceae, Arecacae e Annonaceae 
com 2 espécimes cada, sendo o gênero Syzygium o mais representativo com 3 
espécimes. As medicinais totalizaram 14 espécimes sendo Fabaceae, Myrtaceae e 
Solanaceae tinham 2 espécimes cada, sendo respectivamente: Dipteryx odorata 
(Aubl.) Willd. e Senna occidentalis (L.) Link, Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh e 
Syzygium cumini (L.) Skeels., Physalis angulata L. e Solanum paniculatum L.. Já na 
categoria de plantas tóxicas obteve-se 3 exemplares da família Euphorbiaceae 
sendo elas: Ricinus communis L. (2) e Manihot esculenta Crantz (1). A realização 
deste trabalho mostrou a importância das coleções botânicas assim como seu 
funcionamento, assegurando a conservação nos métodos de consultas e pesquisas 
presentes e futuras. 
Palavras chave: Carpoteca. Coleção. Herbário.  
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INTRODUÇÃO: As Leishmanioses e a Malária pertencem a um complexo de 
doenças infecto-parasitárias causadas pelas espécies de protozoários dos gêneros 
Leishmania e Plasmodium respectivamente. No Brasil observa-se uma expansão 
geográfica da Leishmaniose com notificação em todas as unidades federativas. 
Enquanto que, aproximadamente 99% dos casos de Malária são registrados na 
região amazônica. Esse cenário aponta para a urgência de descoberta de novas 
drogas para o tratamento dessas doenças. O ácido caféico é um derivado do ácido 
cinâmico que apresenta atividades citotóxica, antioxidante, anti-inflamatória e 
antitumoral. OBJETIVO: Portanto, o principal objetivo desse trabalho foi avaliar a 
citotoxicidade, o potencial leishmanicida e anti-malárico do ácido caféico. 
MATERIAL E MÉTODOS: Para isso, foi realizada a determinação da inibição de 
crescimento de 50% (IC50) dos parasitos tratados com ácido caféico, testado na 
concentração de 300-4,68 µg/mL por 72 horas frente Leishmania spp. e 300- 9,37 
µg/mL contra Plasmodium falciparum (cepa W2) por 48 horas. O estudo in vitro da 
atividade leishmanicida e de citotoxicidade contra células de linhagems J774, HepG2 
e macrófagos murinos foram avaliadas pela técnica MTT, enquanto que o potencial 
anti-malárico foi feita pelo método de Sybr Green. Além da análise do efeito 
reversível do derivado através de contagem diária em microscopia óptica, no terceiro 
e no sexto dia de cultura das Leishmanias spp. (após a retirada do composto); 
também foi avaliada a produção de óxido nítrico (NO) por macrófagos murinos. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os valores de IC50 frente às cepas de Leishmania 
spp. foram: L. amazonensis 38,97 µg/mL, L. braziliensis 8,7 µg/mL, L. 
infantum/chagasi 153 µg/mL e frente à cepa Plasmodium falciparum (W2) 28,95 
µg/mL. A avaliação citotóxica frente às linhagems de J774, HepG2 e macrófagos 
murinos, demonstraram os respectivos valores de CC50: >300 µg/mL; >300 µg/mL e 
156,22 µg/mL.  Foi observado que as promastigotas de L. amazonensis e L. 
infantum/chagasi tratadas com o derivado foram capazes de restabelecer a 
proliferação celular após a lavagem dos parasitos. Não houve produção de NO nos 
macrófagos murinos tratados com o derivado. CONCLUSÃO: De acordo com esses 
resultados a cepa L. braziliensis apresentou maior sensibilidade frente o ácido 
caféico e esse teve efeito reversível contra duas distintas espécies de Leishmania. 
Conclui-se que o composto é ativo contra P. falciparum e contra promastigotas de 
Leishmania spp., tornando-se um protótipo interessante para futuras investigações 
com amastigotas de Leishmania e testes in vivo com esses parasitos.  
 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE LEISHMANICIDA E ANTI-MALÁRICA DO ÁCIDO 
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A Organização Mundial de Saúde estima que 65 a 80% da comunidade que vive em 
países em desenvolvimento depende essencialmente das plantas como recurso 
primário de assistência à saúde. A ideia de que plantas naturais são seguras e 
melhores que as drogas sintetizadas, aliados ao elevado custo e a necessidade de 
manter no orçamento diário são economicamente inviáveis. A utilização sem 
orientações e critérios de plantas naturais, podem acarretar identificação errada da 
planta e causar consequências graves e complicações das enfermidades do usuário; 
além disso, é necessário levar em consideração que existem alguns fatores que 
afetam a qualidade e a quantidade de compostos ativos nas plantas. Os fatores que 
influenciam os metabólitos secundários são a temperatura, estresse hídrico, idade, 
altitude, solo, processos de colheitas, fenômenos químicos e bioquímicos entre 
outros. O presente estudo teve como objetivo avaliar a frequência que os 
entrevistados utilizam plantas medicinais como recurso natural para seus males, em 
especial as etnoespecies com potencial antimalárico. Trata - se de um estudo quali-
quantitativo, os dados foram coletados no período de agosto de 2015 a fevereiro de 
2016, para a confirmação dos nomes botânicos utilizou-se a base de dados The 
International Plant Names Index (IPNI) e o Tropicos Missouri Botanical Garden. A 
pesquisa foi realizada com entrevistados de cinco localidades: Porto Velho, Triunfo, 
Ariquemes, Monte Negro e Lábrea, por meio de entrevistas estruturadas com 
questões diretas e objetivas. Neste estudo foram entrevistadas 72 pessoas dos 
quais 44 afirmaram que utilizam plantas medicinais para aliviar os sintomas ou com 
a idéia de tratamento natural para a malária. Contudo, buscou-se avaliar os 
processos de colheitas, os tipos de solo e a idade das plantas utilizadas nas 
preparações terapêuticas, a maioria dos entrevistados era do sexo feminino (79,2%) 
e a idade média dos entrevistados variou de 20 a 76 anos de idade. Apesar da 
literatura escassa referente a fatores que influenciam os metabolitos secundários, foi 
possível observar que a idade, tipo de solo e o método de coleta da planta influencia 
na quantidade de compostos secundários de acordo com a literatura, foi observado 
que cerca de 15,3% dos entrevistados utilizam as plantas na fase jovem, 29,2% tem 
preferência nas plantas mais velhas, 8,3% preferem ambas independente do estágio 
de desenvolvimento da planta, 47,2% não souberam informar em qual estágio a 
planta estava no ato da coleta, quando se questionou se há algum processo pra 
coleta, 8,3% afirmaram que tem preferência antes do nascer do sol ou depois que 

ANÁLISE DA QUANTIDADE DE PLANTAS COM POTENCIAL ANTIMALÁRICO 
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ele se põe, 4,1% preferem as folhas mais novas, 2,8% folhas mais novas no período 
da tarde, 1,4% folhas amarelas, 1,4% folhas mais escuras, 4,2 % folhas mais velhas, 
2,8% tem preferência em coletar somente no período da manhã, 75% não utiliza 
nenhum método de coleta, em relação ao tipo de solo os entrevistados afirmaram 
que 37,5% das plantas são cultivadas em terra com a coloração preta (Rico em 
matéria orgânica), 4,2 % em terreno arenoso, 2,8% em terreno de cascalho 
(latossolo), 6,9% terra com coloração avermelhada (argila), 1,4% terras com a 
coloração preta e vermelha, 1,4% terras vermelhas e amarelas, 2,8% terra vermelha 
e arenosa, 43% Não souberam responder. Foram relatadas 15 espécies de plantas 
distribuídas em 13 famílias botânicas. As famílias Asteraceae e Lamiaceae foram as 
mais representativas, a parte da planta mais utilizadas foram as folhas, o chá foi a 
forma de preparo mais citada neste levantamento, as espécies mais citadas foram o 
boldo (Plectranthus barbatus Andrews), com 21 citações (23,9%); Picão (Bidens 
pilosa L.) com 17 citações (19,3%); Unha de gato (Uncaria tomentosa L.) com 11 
citação (12,5%); Quina-quina (Coutarea hexandra L.) com 10 citação (11,4%); 
Sacaca (Croton cajucara Benth.) Com 10 citações (11,4%). Constatou-se que a 
percepção ambiental dos entrevistados, quando utilizam as plantas medicinal não 
tem os critérios básicos como: a padronização na preparação, na coleta, com a 
presença de agentes contaminantes, com a substituição e/ou adulteração dos 
vegetais e com a dosagem incorreta. Dessa forma, é importante ressaltar que a 
parte da planta coletada, o uso de plantas frescas, a disponibilidade de nutrientes 
como a água, o período da coleta e o método podem acarretar problemas na 
qualidade e consequentemente no valor do potencial terapêutico do produto e falta 
estudos em relação a sua eficácia.  
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Introdução: As leishmanioses são conhecidas por serem doenças normalmente 
relacionadas com altos níveis de pobreza e falta de devido acesso a saúde, sendo 
classificadas atualmente como doenças tropicais negligenciadas. Um dos pontos de 
destaque e preocupante refere-se ao tratamento, devido ao pequeno arsenal 
terapêutico e constante surgimento de resistência dos parasitas aos fármacos 
existentes. Além disso, os efeitos tóxicos e desconforto ao paciente gerados durante 
o tratamento, são fatores que impulsionam na busca de potenciais novos 
compostos, com efetiva ação antimicrobiana e reduzidos efeitos colaterais. 

FOSFOLIPASE A2 ÁCIDA DO VENENO DA SERPENTE BOTHROPS 
MOOJENI: POTENCIAL LEISHMANICIDA  
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Objetivo: Tendo em vista o impasse com os fármacos atuais administrados para o 
tratamento das leishmanioses, o objetivo geral deste projeto foi a avaliação in vitro 
do efeito leishmanicida e a caracterização bioquímica e enzimática da Fosfolipase A2 
Ácida isolada do veneno da serpente Bothrops moojeni. Material e Métodos: O 
veneno bruto foi adquirido do Serpentário Proteínas Bioativas Ltda. (Batatais-SP) e 
obtido de um pool de indivíduos adultos, mantidos no biotério central do Centro de 
Estudos em Biomoléculas aplicadas à Saúde. Para purificação das toxinas, o 
veneno foi fracionado em cromatografia de troca catiônica. Resultados e 
Discussão: As frações obtidas revelaram a presença de proteínas com massa 
molecular compatível com as fosfolipases de serpentes. As frações de interesse 
foram avaliadas quanto a sua atividade fosfolipásica. A atividade leishmanicida in 
vitro do veneno bruto também foi avaliada nesse trabalho. Os resultados 
encontrados foram expressos em valores de Concentração Inibitória para 50% 
(IC50) das formas promastigotas de L. amazonensis. O veneno apresentou um IC50 
igual a 1,17 µg/mL, inibindo 99% dos protozoários em concentrações acima de 20 
µg/mL. A ação leishmanicida da fosfolipase ácida isolada será avaliada nos 
próximos dias. Os resultados mostrados até o momento revelam o potencial inibitório 
do veneno de B. moojeni e reforçam a importância na busca de novos compostos 
com efetiva ação leishmanicida. Conclusão: Com base nos procedimentos 
realizados até o presente momento, tornou-se possível verificar a presença da 
Fosfolipase A2 Ácida nas frações iniciais/ácidas do veneno de B. moojeni. Tais 
informações foram confirmadas pela eletroforese monodimensional em gel de 
poliacrilamida 12,5% e pelo teste de atividade fosfolipásica. Com relação a atividade 
antimicrobiana proposta, até o momento foi testado apenas o veneno bruto contra L. 
amazonensis inibindo o crescimento dos parasitas em 99% com concentrações 
acima de 20 µg/mL. 
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INTRODUÇÃO: Os fungos poróides são caracterizados pela produção de 
holobasídios, clavados, em himênio bem definido e apresentam uma grande 
importância ecológica nos mais diferentes ecossistemas florestais, sendo 
encontrados principalmente em madeira em decomposição. Entretanto, são também 
encontrados em árvores vivas e em solo, parasitando raízes ou em associações 
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micorrízicas. OBJETIVO: Ampliar o conhecimento sobre a diversidade de fungos 
poróides (Polyporales) em área de floresta amazônica em Porto Velho, Rondônia. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A Floresta Nacional do Jamari está localizada, ao norte 
rondoniense a 120 km de Porto Velho, com cerca de 95% de sua área no município 
de Itapuã do Oeste e 5% em Cujubim possuindo 223.086,27 ha. Na área de estudo, 
coletas foram realizadas de dezembro de 2016 a maio de 2017, foram percorridas 
trilhas pré-existentes e todos os substratos propícios ao surgimento de fungos 
macroscópicos foram observados, os espécimes encontrados foram coletados com 
auxílio de uma faca e acondicionados em sacos de papel. Posteriormente, os 
basidiomas foram colocados em estufa a 45-50ºC pelo tempo necessário para a total 
secagem, dois a sete dias. Os espécimes foram analisados macro e microscópicas; 
a identificação baseou-se em bibliografia recomendada e a nomenclatura, na base 
de dados CABI. Os espécimes foram depositados no Herbário Dr. Ary Tupinambá 
Penna Pinheiro, localizado no Centro Universitário São Lucas-UniSL. RESULTADO 
E DISCUSSÃO: Foram coletados 263 espécimes de fungos macroscópicos 
representantes de sete famílias, 21 gêneros e 37 espécies, a saber: Amauroderma 
schomburgkii (Mont. & Berk.) Torrend, A. exile (Berk.) Torrend, A. elegantissimun 
Ryvarden e Iturr., A. intermedium (Bres. & Pat.) Torrend, A. laccatostipittum Gomes-
Silva, Ryvarden e Gibertoni, A. partitum (Berk.) Wakef., A. pratervisum (Pat.) 
Torrend, **A. paraelegantissimun Gomes-Silva, Ryvarden e Gibertoni, A. 
schomburgkii (Mont. & Berk.) Torrend e Ganoderma australe (Fr.) Pat 
(Ganodermataceae), Gloeophyllum striatum (Sw.) Murrill (Gloephyllaceae), 
Fulvifomes merrillii (Murrill) Baltazar & Gibertoni, Fuscoporia gilva (Schwein.) T. 
Wagner & M. Fisch., Hymenochaete damicornis Speg., H. luteobadia (Fr.) Höhn. & 
Litsch., Inonotus calcitratus (Berk. & M.A. Curtis) Gomes-Silva & Gibertoni e 
Phylloporia chysita (Berk.) Ryvarden (Hymenochaetaceae), Rigidoporus lineatus 
(Pers.) Ryvarden, R. microporus (Sw.) Overeem (Meripilaceae), Gloeoporus 
thelephoroides (Hook.) G. Cunn (Meruliaceae), Antrodiella angulatopora Ryvarden 
(Phanerochaetaceae), Earliella scabrosa (Pers.) Gilb. & Ryvarden, Funalia 
caperata (Berk.) Zmitr. & Malysheva, Hexagonia glabra (P. Beauv) Ryvarden, 
Megasporoporia cavernulosus (Berk.) Masuka e Ryvarden, Microporellus 
obovatus (Jungh.) Ryvarden, Perenniporia martius (Berk.) Ryvarden, Polyporus 
dictyopus Mont., P. leprieurii Mont., Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill,  Trametes 
cubensis (Mont.) Sacc., T. elegans (Spreng.) Fr., T. modesta (Kunze ex Fr.) 
Ryvarden, T. polyzona (Pers.) Justo, T. supermodesta Ryvarden & Iturr. e T. 
variegata (Berk.) Zmitr., Wasser & Ezhov. e Trichaptum perrottetii (Lév.) Ryvarden 
(Polyporaceae). CONCLUSÃO: A área de estudo abriga uma alta diversidade de 
espécies de fungos poróides, ampliando o conhecimento sobre a diversidade em 
Rondônia, sendo essa área importante para a conservação da diversidade de fungos 
poróides na Amazônia brasileira, no entanto uma  abrangência maior de áreas  deve 
amostrar melhor essa diversidade de espécies. 
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INTRODUÇÃO: A diversidade de fungos macroscópicos (Basidiomycota) da Base 
de Selva do Guararapes em Porto Velho, Rondônia é desconhecida, pois são 
escassos os estudos com esses grupos de fungos em áreas da Amazônia brasileira, 
apesar de ser considerado um Bioma com alta diversidade. Os macrofungos são 
caracterizados pela presença de corpos de frutificações visíveis ao olho nú. 
OBJETIVO: Ampliar o conhecimento sobre a diversidade de macrofungos da Base 
de Selva Guararapes em Porto Velho, a partir de novas coletas realizadas em 2016. 
MATERIAL E MÉTODOS: Na área de coleta, Base de Selva Guararapes que está 
localizada na BR 364 km 6,5 foram percorridas trilhas pré-existentes e todos os 
substratos propícios ao surgimento de fungos macroscópicos foram observados, os 
representantes encontrados foram coletados com auxílio de uma faca e 
acondicionados em sacos de papel. Posteriormente, os basidiomas foram colocados 
em estufa a 45-50ºC pelo tempo necessário para a total secagem, dois a sete dias. 
Os espécimes foram analisados macro e microscópicas; a identificação baseou-se 
em bibliografia recomendada e a nomenclatura, na base de dados CABI. Os 
espécimes foram depositados no Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro, 
localizado no Centro Universitário São Lucas-UniSL. RESULTADOS: Todos os 
espécimes identificados estão distribuídos em quatro famílias, 13 gêneros e 25 
espécies, sendo estas: Amauroderma calcigenus (Berk) Torrend, A. exile (Berk.) 
Torrend, A. partitum (Berk.) Wakef., A. pratervisum (Pat.) Torrend, A. schomburgkii 
(Mont. & Berk.) Torrend (Ganodermataceae), Hymenochaete damicornis Speg., H. 
luteobadia (Fr.) Höhn. & Litsch., Phellinus gilvus (Schwein.) Pat. e Phylloporia chysita 
(Berk.) Ryvarden (Hymenochaetaceae), Rigidoporus lineatus (Pers.) Ryvarden, R. 
microporus (Sw.) Overeem (Meripilaceae), Earliella scabrosa (Pers.) Gilb. & 
Ryvarden, Funalia caperata (Berk.) Zmitr. & Malysheva, Megasporoporia 
cavernulosus (Berk.) Masuka e Ryvarden, Microporellus obovatus (Jungh.) 
Ryvarden, Perenniporia martius (Berk.) Ryvarden, Polyporus dictyopus Mont., P. 
leprieurii Mont., Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill,  Trametes cubensis (Mont.) 
Sacc., T. elegans (Spreng.) Fr., T. modesta (Kunze ex Fr.) Ryvarden, T. 
polyzona (Pers.) Justo, T. supermodesta Ryvarden & Iturr. e T. variegata (Berk.) 
Zmitr., Wasser & Ezhov. (Polyporaceae). CONCLUSÃO: Todas as espécies das 
famílias Hymenochaetaceae, Meripilaceae e Polyporaceae representam novas 
citações para a área de estudo e ampliam a distribuição geográfica das espécies na 
Amazônia brasileira. 
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A Annona muricata L. caracteriza- se como uma planta com potencial para busca de 
substâncias biologicamente ativas tais como: antiviral, antiparasitário, antirreumático, 

anti‐leishimania e avaliação da capacidade antioxidante. Nesse contexto, o principal 
objetivo desse trabalho é estudar a potencial atividade leishmanicida de substâncias 
obtidas das sementes de A. muricata L. Primeiramente foi realizada a preparação 
dos extratos para posterior purificação das proteínas e peptídeos. Após, avaliou-se a 
pureza das defensinas, isoladas por eletroforese monodimensional e por 
espectrometria de massa. Sendo realizada a identificação estrutural dos mesmos. 
Ao final da extração foram obtidos 6 pellets de material protéico bruto, no qual foi 
observada que  a cada 100g de amêndoa de A. muricata L. triturada é possível obter 
1 g/mL da proteína total. O perfil cromatográfico demonstrou nove frações, sendo 
essas coletadas e armazenadas para posterior analise.  Esses resultados 
demonstraram que a A muricata L. possui um alto nível protéico, sendo necessária a 
realização de testes in vitro para avaliar a sua possível bioatividade. 
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Carpoteca é uma coleção que possibilita a visualização dos tipos de frutos 
pertencentes aos diversos grupos taxonômicos, sendo um importante utensílio na 
identificação do material vegetal. Os objetivos desse trabalho são: contabilizar, 
diversificar e dar seguimento à coleção, além de informatizar a coleção de frutos e 

ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURALDE DEFENSINASDE 
SEMENTES DE Annona muricata L. E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL 

CITOTÓXICO SOBRE Leishmania amazonensis 

ATUALIZAÇÃO DA COLEÇÃO DIDÁTICA DE FRUTOS E SEMENTES DA 
(CARPOTECA) DO HERBÁRIO DR. ARY TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO 
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sementes do acervo. Todo o material da carpoteca foi verificado manualmente para 
observar seu estado de manutenção e identificação, foi preparada uma tabela no 
Microsoft Excel com o nome do coletor, família, gênero, espécie, data e local de 
coleta e separadas nas categorias de alimentícia, medicinal e tóxica para uma maior 
gerência da coleção. A etiqueta antiga das amostras foi substituída por novas com 
todas as informações coletadas. A organização da coleção foi feita por ordem 
alfabética de família, seguida por gênero e espécie, sendo os frutos e sementes 
acondicionados em potes de vidro ou plástico contendo naftalina ou solução FAA 
(formaldeído, álcool 70% e água). A coleção didática de frutos e sementes iniciou-se 
no ano de 2003 a partir de coletas realizadas pelos alunos do curso de Ciências 
Biológicas do UNISL. A classificação está de acordo com o sistema APG III (2009), 
conta com 302 exemplares, com um total de 128 gêneros distribuídos em 46 famílias 
botânicas, sendo que 32 exemplares estavam sem identificação botânica até o 
presente estudo. Quanto a via de armazenamento foi obtida 282 espécimes 
desidratadas e 20 em meio líquido. A família mais representativa foi Fabaceae com 
40 espécimes, seguida de Arecaceae (28), Solanaceae (18), Bignoniaceae (16), 
Annonaceae e Lecythidaceae com 14 cada. O gênero Solanum se mostrou o mais 
representativo, com 15 espécimes, seguido de Annona (11), Citrus (6), Astrocaryum, 
Euterpe e Prunus com 5 espécimes cada. A espécie mais representativa foi Euterpe 
oleracea Mart. com 5 espécimes, Annona muricata L., Morinda citrifolia L., Solanum 
americanum Mill. e Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum com 4 espécimes cada. Na 
categoria de espécimes alimentícias foram obtidos 137 espécimes tendo como 
famílias mais representativa Arecaceae (19), Fabaceae (12), Annonaceae, 
Rubiaceae e Solanaceae com 9 cada. As medicinais totalizaram 95 espécimes 
sendo Arecaceae com 10 espécimes, Fabaceae (9), Annonaceae e Solanaceae (7), 
Rubiaceae e Rutaceae com 6 cada, sendo que Euterpe oleraceae Mart foi a espécie 
mais representativa tanto como alimentícia como medicinal, com 5 espécimes. Já na 
categoria de plantas tóxicas obteve-se 13 espécimes sendo a família Apocynaceae e 
Solanaceae as mais representativas, com 5 espécimes cada, sendo as espécies 
Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum e Solanum americanum Mill. com 4 exemplares 
cada. A carpoteca didática contribui para melhorar o conhecimento sobre a flora 
regional do Amazônia no estado de Rondônia e possibilita contextualizar as aulas 
teóricas e práticas para produção de materiais de divulgação e apoio ao ensino.  
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INTRODUÇÃO: Pluteus Fries consiste em um amplo gênero de fungos agaricoides, 
com hábito pluteoide, lamelas livres e rosadas, trama bilateral, estipe sem volva e 

PLUTEUS FIBULATUS (PLUTEACEAE): PRIMEIRO REGISTRO PARA A 
AMAZÔNIA BRASILEIRA 
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esporos lisos. O gênero compreende aproximadamente 300 espécies, dentre as 
quais cerca de 70 foram registrados no Brasil. Pluteus fibulatus Singer foi descrita 
para a Argentina, sendo posteriormente registrada no Brasil, em Mata Atlântica, nos 
estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. OBJETIVO: Descrever as 
principais características de Pluteus fibulatus Singer e registrar sua primeira 
ocorrência para a Amazônia brasileira. MATERIAL E MÉTODOS: O material 
analisado foi coletado no Parque Natural Municipal Olavo Pires de Porto Velho-RO 
(8°41’09.0”S 63°51’52”W), popularmente conhecido como Parque Ecológico, em 
abril de 2016. O parque está localizado na região Norte de Porto Velho, a 15 km do 
centro da cidade, e corresponde de 2.000 hectares de área preservada, onde 
predomina a Floresta Ombrófila Aberta. Na área de estudo, foram percorridas trilhas 
pré-existentes e todos os substratos propícios ao surgimento de fungos 
macroscópicos foram observados, os representantes encontrados foram coletados 
com auxílio de uma faca e acondicionados em sacos de papel ou potes plástico. 
Posteriormente, os espécimes foram colocados em estufa a 45-50ºC pelo tempo 
necessário para a total secagem. As análises morfológicas e a identificação 
basearam-se nos padrões metodológicos utilizados para a identificação de 
Agaricales Underwood. O espécime foi depositado no Herbário Dr. Ary Tupinambá 
Penna Pinheiro (HFSL), localizado no Centro Universitário São Lucas-UniSL. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O espécime apresenta macroscopicamente píleo de 
20 mm diâm., aplanado, com superfície fibrilosa, centro levemente depresso, 
coloração marrom claro, com fibrilas castanho escuras mais ao centro e estriamento 
na margem; as lamelas livres, próximas e rosadas, com lamélulas. As características 
microscópicas condizem com as observadas na descrição da espécie: basidiósporos 
globosos a levemente elipsoides, hialinos, com parede espessa e lisa, gutulados; os 
queilocistídios são clavados a amplamente clavados, hialinos e fasciculados, 
abundantes na margem da lamela; pleurocistídios abundantes, ventricosos, 
metuloides, projetados além do himênio, com dentes apicais; superfície pilear 
formada por uma cútis, com hifas alongadas em cadeias paralelas e hifas infladas na 
base, com pigmentação intracelular amarronzada, e presença de fíbulas. 
CONCLUSÃO: Pluteus fibulatus Singer é uma espécie rara, sendo registrada pela 
primeira vez para Amazônia brasileira, contribuindo para o conhecimento e 
ampliação da distribuição geográfica da espécie.  
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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS: A malária é uma doença infecciosa causada por um 
protozoário do gênero Plasmodium, que é transmitido entre os humanos através da 
picada dos mosquitos do gênero Anophelis. Em 2014, foram registrados no Brasil 
140.910 casos microscopicamente confirmados e 41 mortes relacionadas à malária 
e a região amazônica concentra o maior número de casos. Dentre as espécies de 
Plasmodium sp. a que desencadeia a maior gravidade é o Plamodium falciparum em 
decorrência do desenvolvimento da malária cerebral. Diversas evidências indicam 
que tanto a malária cerebral quanto alguns antimaláricos aumentam a predisposição 
do indivíduo ao desenvolvimento de convulsões. Além disso outros estudos mostram 
que o tratamento das convulsões com fármacos anticonvulsivantes pode estar 
alterado durante a malária. Dito isso, o objetivo do presente foi avaliar o efeito do 
tratamento com cloroquina e primaquina sobre o limiar da convulsão induzida por 
pentilenotetrazol em camundongos infectados por Plasmodium berghei. MATERIAL 
E MÉTODOS: O presente estudo empregou camundongos Balb/c fêmeas (20-
25g). A infecção de Plasmodium berghei foi realizada por administração 
intraperitoneal de 106 parasitas / 0,2 mL, utilizando agulha de calibre 26G. A 
parasitemia foi monitorada no 5º e 13º dia através de esfregaços sanguíneos 
corados com coloração panótico. O protocolo diário de administração de cloroquina 
+ primaquina foi de 8,6 mg/Kg ou 260 µg/mL/30g (1º dia), 6,45 mg/Kg ou 190 
µg/mL/30g (2º e 3º dia), para a cloroquina; 0,86 mg/Kg ou 26 µg/mL/30g durante 8 
dias, para a primaquina. No dia seguinte ao término do tratamento, os animais serão 
tratados com diazepam (dose: 1mg/Kg) e após 1 hora serão tratados com 
pentilenotetrazol (80mg/Kg). Imediatamente após a administração de 
pentilenotetrazol, os animais serão colocados na arena de observação. O 
experimento consistiu em determinar o limiar de desenvolvimento da convulsão 
durante 30 minutos de observação, ou seja, o tempo transcorrido entre a 
administração do pentilenotetrazol e a convulsão e a taxa de sobrevivência em 24 h. 
No final do experimento os animais foram eutanasiados e descartados 
adequadamente. Os dados foram analisados empregando ANOVA seguida de teste 
de Tukey ou por teste t-student e o nível de significância fixado em 0,05. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O presente estudo mostrou que a infecção por 
Plasmodium berghei associados a administração diária de cloroquina e primaquina 
não interfere na eficácia anticonvulsivante do diazepam e não aumentam a 
mortalidade em camundongos BALB-C (25-30g) no modelo experimental de 
convulsão clônico-tônica induzida por pentilenotetrazol, quando comparada aos 
grupos controles. Além disso, os grupos não infectados e que não receberam 
diazepam, e que foram expostos ao tratamento com cloroquina/primaquina, os 
camundongos não apresentaram alterações significativas da latência de convulsão 
tônico-clônico quando comparado com o controle. Por fim, todos os grupos tratados 
com diazepam tiveram taxa de 100% de sobrevivência. Por outro lado, o grupo não 
tratado e infectado apresentou mortalidade de 100% dos animais. CONCLUSÃO: 
Os resultados mostram que o efeito anticonvulsivante do diazepam não é alterado 
pelo tratamento com os antimaláricos Cloroquina+Primaquina e/ou infectado com 
Plasmodium berghei. No entanto, devido ao número baixo do n amostral o estudo 
segue inconclusivo sobre a influência dos fármacos antimaláricos e infecção sobre o 
desenvolvimento da convulsão experimental. AGRADECIMENTOS: Esse projeto só 
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foi possível graças ao apoio do Centro Universitário São Lucas – UniSL e Fundação 
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ/RO. 
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Cerca de 99% dos óbitos de malária são causados por Plasmodium falciparum, em 
especial, cepas resistentes a antimaláricos representam uma ameaça em escala 
global à saúde pública. Este trabalho propõe o desenvolvimento de estudos in 
silico e in vitro das miotoxinas MjTX-I e MjTX-II de Bothrops moojeni, com foco na 
engenharia de peptídeos como alternativa contra o alvo PNP de P. falciparum 
(PfPNP). Para este fim, as interações entre as miotoxinas e a PfPNP foram 
avaliadas via docking utilizando ClusPro 2.0. As mitoxinas ligaram em sítios ativos 
do alvo, com mais de 15 pontes de hidrogênio por complexo nas interfaces de 
interação. Uma triagem virtual de peptídeos derivados das miotoxinas foi executada 
no AutoDock 4.2. Dentre os potenciais candidatos, o peptídeo E-L-G (ΔG=-8,37 
kcal/mol) derivado do N-terminal de ambas as miotoxinas, exibiu mais afinidade pelo 
alvo do que o Immucillin H (controle positivo). O complexo ELG/PfPNP foi submetido 
a uma dinâmica molecular de 100 ns no GROMACS 5.1. As análises de RMSD (~1,0 
nm) e Raio de Giro (~0,06 nm) ao longo da simulação, demonstraram um 
comportamento de flutuação sistemática do complexo em solução aquosa. O 
comparativo do RMSD da estrutura inicial e final (1,03 Å) confirmou a estabilidade do 
complexo durante os 100 ns. O isolamento de MjTX-I e II por meio de cromatografia 
de troca catiônica e fase reversa em UFLC-PDA demonstrou uma massa relativa de 
~14 kDa para as miotoxinas. Foram realizados ensaios de atividade antiparasitária 
contra cepa de P. falciparum W2 (cloroquina-resistente) e citotoxicidade em células 
HepG2, nos quais a MjTX-II apresentou IC50=35,80 µg/mL e CC50>71 µg/mL. As 
interações moleculares in vitro via SPR em sistema Biacore T200 da PfPNP com o 
seu substrato MESG geraram perfis característicos de uma PfPNP ativa. Dado o 
exposto, os peptídeos mais promissores serão quimicamente modificados, buscando 
melhorias de seletividade e afinidade de interação ao alvo com potencial terapêutico 
contra a malária.  
 
Palavras-Chave: Plasmodium falciparum; miotoxinas; atividade antiparasitária. 
Apoio: PAP/UniSL; CNPq; CAPES; FAPERO; PDTIS-FIOCRUZ. 

ESTUDOS DE INTERAÇÃO MOLECULAR IN SILICO E IN VITRO NA BUSCA DE 

COMPOSTOS BIOATIVOS CONTRA MALÁRIA 

mailto:ferreirinha.med2014@gmail.com


 

 
 

56 

 


