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APRESENTAÇÃO 

 
8ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq - UniSL de 05 a 07 de Outubro de 2016 – 

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 da 8ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq – 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 

– 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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ANÁLISE NUTRICIONAL DO BRIGADEIRO DE PIRARUCU  
 

OLIVEIRA, Fernanda Martins¹; SANTOS, Inez Helena Vieira da Silva1 

 
¹Centro Universitário São Lucas 

 
INTRODUÇÃO: A importância da rotulagem nutricional dos alimentos para a 
promoção da alimentação saudável é destacada em grande parte dos estudos e 
pesquisas que envolvam a área da nutrição e sua relação com estratégias para a 
redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis. Possibilita também a 
revisão das formulações e informa o consumidor sobre a composição do alimento 
favorecendo escolhas que promovam o consumo de uma dieta mais equilibrada e 
saudável. Os principais ingredientes utilizados na preparação foram o pirarucu e 
gergelim preto. O pirarucu é um peixe de água doce originário da Amazônia, e muito 
apreciado na região Norte. Sua carne se destaca na culinária pelo sabor, textura 
característicos e por conter poucas espinhas, usualmente comparado ao bacalhau, é 
considerado um dos peixes amazônicos de maior valor nutricional, com elevado teor 
de proteína. O gergelim é uma oleaginosa, caracterizado como um alimento 
altamente nutritivo, com valores consideráveis de fibra alimentar e antioxidantes na 
sua composição e sabor e aroma agradáveis. OBJETIVOS: O presente estudo tem 
por objetivo avaliar a composição nutricional do pirarucu e gergelim preto, que são 
os ingredientes bases do produto desenvolvido, brigadeiro de pirarucu. MATERIAL 
E MÉTODO: O brigadeiro de pirarucu foi produzido no Laboratório de Práticas 
Dietéticas do Centro Universitário São Lucas, localizado no município de Porto 
Velho-RO. Para o desenvolvimento de produto foram utilizados na preparação: 465 
g de pirarucu, 185 g de gergelim preto, 300 g de trigo, 135 g ovo, 105 g de limão 
Taiti, 17 g de alho, 5 g de sal, 1,6 g de pimenta do reino branca, 1,6 g de páprica 
doce e 39,9 g de óleo de soja para cocção. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao 
analisar o rótulo nutricional de uma porção de 100 gramas do brigadeiro de pirarucu, 
o mesmo apresentou alto conteúdo de proteína, 26 g. De acordo com os 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 gramas de alimento. 
Também de acordo com esta mesma legislação, é considerado fonte de fibra 
alimentar o alimento que apresentar 3,0 g na porção de 100 g, este produto 
apresentou 3,6 g na porção, além de não conter gorduras trans. Os demais 
nutrientes não apresentaram valores consideráveis de acordo com esta resolução. 
CONCLUSÃO: O consumo da porção do brigadeiro de pirarucu mostrou-se de 
grande valia para aumentar o aporte de proteínas e fibras alimentares na escolha de 
dietas que visam acrescer o consumo destes nutrientes. A análise do rótulo 
nutricional quando da aquisição de produtos alimentícios é extremamente 
importante, pois é onde estão contidas as informações nutricionais que visam 
informar ao consumidor a quantidade de nutrientes que estará sendo consumidos ao 
ingerir uma porção do alimento, bem como a porcentagem a que corresponde em 
relação aos valores diários de referência, devendo ser de fácil compreensão, 
visando auxiliar o consumidor na escolha por alimentos nutritivos e adequados para 
promoção da saúde. 
 
Palavras-chave: Rótulo Nutricional. Amazônia. Proteínas. Fibras alimentares 
feer_aline@hotmail.com  
 

mailto:feer_aline@hotmail.com
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ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA 
ABORDAGEM DO POLITRAUMATISMO CRANIOFACIAL: DA ESTABILIZAÇÃO 

À RECONSTRUÇÃO 
 

FAGUNDES, Thaynara Reipert1; CAVALCANTE, Kerollen Nogueira1; FERREIRA, Bruno 
César da Silva1; DA SILVA, Flávio Martins2 

 
1Centro Universitário São Lucas;  
2Hospital Unimed. 

A abordagem ao paciente politraumatizado, no geral, deve seguir os princípios do 
protocolo do ATLS, visando à estabilização da vítima e sua homeostasia a fim de 
minimizar o risco de morte. Dessa forma, se faz necessária uma abordagem 
multidiscilplinar na assistência aos acidentados com múltiplas lesões, pretendendo 
diminuir a mortalidade e reduzir possíveis sequelas do trauma. Esta abordagem 
inicia-se desde o atendimento pré-hospitalar com os cuidados realizados através do 
ABCDE do trauma, visando manutenção das vias aéreas, ventilação adequada, 
controle circulatório, nível de consciência, exposição da vítima para identificação de 
lesões secundárias e prevenção da hipotermia. Em seguida, dá-se início ao 
tratamento das fraturas de face, a não ser quando estas estejam pondo em risco a 
vida do acidentado, por exemplo, quando há compressão de vias aéreas ou 
sangramentos intensos, bem como áreas extensas de lacerações associadas à 
exposição de fraturas. Sendo assim, é relevante um atendimento holístico buscando 
garantir a eficácia do tratamento. O objetivo deste trabalho é expor o relato de caso 
para evidenciar a importância da equipe multiprofissional no atendimento de um 
paciente com politraumatismo craniofacial. A. C. S. P., 21 anos, sexo masculino, foi 
internado dia 27 de março de 2010 após ter sofrido um acidente automobilístico, cuja 
cinemática do trauma foi uma colisão frontal entre duas motocicletas, tendo como 
resultado politraumatismo severo. Ocorreram diversas fraturas do complexo 
craniofacial, como: fraturas de mandíbula, órbitas e da base de crânio, esta última 
caracterizada por rinoliquorréia, blefarohematoma bilateral, otorragia, além de 
apresentar pneumoencéfalo. Foi realizada a estabilização clínica, reposição de 
fluidos corporais com seis bolsas de sangue, ringer lactato e a reconstrução das 
fraturas do tipo Le Fort III, Le Fort II e Le Fort I, fratura de Lannelongue, bem como a 
reconstrução das órbitas direita e esquerda, da mandíbula e dos côndilos 
mandibulares. Após o procedimento, o mesmo passou por uma intensa recuperação 
clínica e fisioterapêutica obtendo resultados satisfatórios. No atendimento hospitalar, 
o foco é a decisão da conduta terapêutica, no qual foram realizadas reconstruções 
das fraturas descritas que demandaram a atuação de inúmeros profissionais, dentre 
eles, cirurgiões da área médica e odontológica, enfermeiros e fisioterapeutas.  Desta 
maneira, pôde-se evidenciar as respectivas funções: o controle homeostático do 
paciente, a restauração craniofacial através do profissional bucomaxilofacial, os 
cuidados pré-cirúrgicos, assim como o auxílio pós-cirúrgico por intermédio da 
reabilitação, tendo como finalidade reduzir o índice de sequelas pós trauma, 
melhorar a motricidade da musculatura envolvida e proporcionar o restabelecimento 
do bem-estar físico e emocional do doente. O trabalho em equipe possibilitou a 
determinação do grau das lesões e o quanto elas punham a vida do paciente em 
risco. Assim, a atuação da equipe multidisciplinar foi de suma importância para o 
sucesso terapêutico, onde cada profissional envolvido executou atribuições e 
contribuições individuais em prol da recuperação global do paciente. Agradecemos 
ao Centro Universitário São Lucas e ao Hospital Unimed.  
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Palavras-chave: Politraumatismo. Equipe multiprofissional. Reconstruções.  

Outras informações: thayreipert@gmail.com 
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ESTRUTURAS OROFACIAIS EM CRIANÇAS PORTADORAS DE 
ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA DA INFÂNCIA: RELATO DE 

CASOS 
 

NASCIMENTO, Agretes Soares do Nascimento1; FERREIRA, Ana Dias2; SILVA, Natana 
Souza da2; LIMA, Tames Cristina Oliveira3; LOPES, Pâmela Paôla Carneiro3; 

RAMALHO, Márcia Suely Souza de Castro3 
 

1Discente do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário São Lucas – RO. 
²Egressa do Curso de Fonoaudiologia da Centro Universitário São Lucas – RO. 
³Docente do Curso de Fonoaudiologia da Centro Universitário São Lucas – RO. 

 
A Encefalopatia Crônica Não Progressiva da Infância (ECNPI) é uma sequela de 
uma agressão encefálica, que se caracteriza, por um transtorno não progressivo, do 
tônus, da postura e do movimento. A etiologia da ECNPI é variável e incluem lesões 
que ocorrem nos períodos pré-natais, perinatais e pós-natais. Pode variar entre 
espástica, atáxica, atetóide e mista. Todo esse comprometimento no tônus muscular 
dos portadores de ECNPI afeta a função motora e sensorial da cavidade oral. Desta 
forma, possuem características como sialorréia, espasmos persistentes na língua, 
mordida cruzada, protrusão lingual, má oclusão do tipo classe II e constrição dos 
arcos mandibulares e maxilares dentre outros, de acordo com o grau da lesão. O 
objetivo deste estudo foi analisar as estruturas orofaciais comuns em crianças 
portadoras de encefalopatia crônica não progressiva da infância de quatro tipos, com 
grau moderado. Participaram deste estudo quatro crianças entre 2 e 5 anos que 
possuíam diagnóstico de encefalopatia crônica não progressiva da infância de grau 
moderado dos tipos ataxia, atetóide, espástica e mista pertencentes à Instituição 
Pestalozzi, no município de Porto Velho, estado de Rondônia. Caso I criança com 
ECNPI do tipo ataxia; caso II criança com ECNPI do tipo atetóide; caso III criança 
com ECNPI do tipo espástico e caso IV criança com ENCPI do tipo misto, todos de 
grau moderado. Utilizou-se o protocolo de avaliação clínica miofuncional orofacial - 
MBGR. Nos casos I, II, III e IV houve semelhança nos resultados para ausência de 
eversão do lábio superior e inferior, resultados iguais relacionados à altura e ao 
volume das bochechas e mandíbula aberta. Em todos os casos a mandíbula 
encontrava-se aberta, fato que pode ser justificado pela alteração muscular dessas 
crianças. Estudo revela que qualquer alteração muscular pode repercutir na postura 
de mandíbula aberta mostrando que existe alteração de mandíbula à pacientes 
portadores de ECNPI independentemente do tipo, na faixa etária entre 7 a 13 anos e 
constatou, também, que esta alteração pode provocar desordem na função motora 
oral. Nesse estudo o palato duro apresentou-se alterado, com resultado largo para o 
caso I, atrésico para os casos II e III e estreito para o caso IV. Estudo revela que 
estas características alteradas podem ser decorrentes da postura de mandíbula. 
Apresentam-se uma cadeia de alterações, sendo a causa provável o 
comprometimento muscular decorrente da encefalopatia. Foi caracterizado 
anomalias congênitas, e relacionou que pacientes que possuíam alteração de 
mandíbula apresentaram também palatos alterados. Observou-se nesse estudo a 
morfologia de lábios finos ou grossos e língua diminuída ou aumentada nos casos I, 
II, III e IV pela ECNPI ser gerada por alteração do tônus muscular. Um estudo 
realizado com crianças portadoras de ECNPI entre 6 a 8 anos, observou-se que 
houve aumento ou diminuição de tônus, proporcionalmente e respectivamente, 
houve também, a diminuição e aumento da força muscular. Conclui-se como 
semelhança de todos os indivíduos estudados, a ausência de eversão do lábio 
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superior e inferior, a mesma altura e o mesmo volume das bochechas e mandíbulas 
abertas. Apesar desses aspectos semelhantes entre os casos, as estruturas 
orofaciais apresentam especificidades conforme o tipo de encefalopatia. 
 
Palavras-Chave: Paralisia Cerebral. Encefalopatias. Fonoaudiologia. 
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Área de conhecimento: FONOAUDIOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marciacastro@saolucas.edu.br


15 

 

USO DA CRIOTERAPIA EM LESÕES BUCAIS 
 
 

        DUARTE, Jaqueline de Souza; MATSUMOTO, Thainá Lie; SILVA, Flavio Martins 
 

Centro Universitário São Lucas, UniSL 
 

INTRODUÇÃO: A crioterapia é uma modalidade de tratamento conservadora, de 
ampla utilização nas diversas áreas da saúde. Esse método usa agentes 
crioterápicos de temperatura extremamente baixas, no tratamento de patologia, 
promovendo destruição tecidual não-seletiva, mas controlada. Tem sido muito 
utilizada na odontologia, tanto no tratamento de doenças intraósseas, quanto de 
mucosa bucal com resultados satisfatórios. A crioterapia foi utilizada inicialmente 
pelos egípcios, na atualidade tem sido utilizada tanto na odontologia, quanto na 
medicina dermatológica. As vantagens da crioterapia principalmente do nitrogênio 
líquido, baixo custo, fácil manipulação e armazenamento, aceitação por parte do 
paciente, ausência de dor e cicatriz, por ser uma técnica conservadora quando 
aplicada a tecido ósseo, a matriz óssea preservada durante o tratamento promove 
reparo do tecido ósseo posteriormente, tornando essa técnica muito favorável. 
Dessa forma é de fundamental importância o conhecimento técnico cientifico, como 
usar e em que lesões usar essa modalidade de tratamento. Por meio de revisão de 
literatura, foram descritos como tratar lesões bucais com crioterapia. Assim é de 
fundamental importância para o cirurgião dentista estar inserido no meio cientifico 
para adequar o tratamento ao seu paciente, de forma a ser o mais efetivo possível 
de maneira e menos traumática e conservadora a seu paciente. Sobre o métodos de 
aplicação: O criógeno ou agente criogênico mais utilizado em Odontologia é o 
nitrogênio líquido,cuja temperatura potencial é de -196ºC. Apresenta-se como uma 
substância inodora,não tóxica e tampouco inflamável, sendo de fácil transporte. O 
aparelho para aplicação de crioterapia consiste de um criostato. A partir deste, o 
nitrogênio líquido pode ser aplicado pelo método aberto (spray), onde haverá contato 
do nitrogênio líquido com o tecido, ou pelo método fechado (sonda). MATERIAL E 
MÉTODO: O presente estudo utiliza como método de pesquisa a revisão 
bibliográfica, a qual tem por objetivo reunir e sintetizar achados na literatura sobre o 
uso da crioterapia em lesões bucais.  DISCUSSÃO: A crioterapia e uma modalidade 
de tratamento que se baseia na aplicação de temperatura extremamente baixa, 
visando a destruição tecidual, e tem sido utilizada no tratamento de lesões de 
mucosa bucal e epiderme, e lesões intraosseas. O criogeno mais utilizado tem sido 
o nitrogênio líquido (THAI e SINCLAIR, 1999; SILVA e SANT’ANA, 2009; FARAH e 
SAVAGE, 2006; PRASAD et al., 2009). De acordo com a literatura, a crioterapia é 
uma técnica; segura, simples, barata, eficaz e de fácil aplicação (BANSAL, 2012; 
POGREL, 1993). Como resultado estético apresenta índices favoráveis a técnica 
(SANTOS e SANT’ANA, 2002). A regeneração tecidual pós criocirurgia, sem 
cicatrização, oferece vantagem favorável quando compara a cirurgia convencional 
(BANSAL, 2012). A criocirurgia é um método terapêutico que pode ser utilizado no 
tratamento dos tumores superficiais benignos e malignos na região de cabeça e 
pescoço fornecendo resultados semelhantes aos métodos convencionais 
(ANTUNES et al., 2006). A criocirurgia apresenta como grande a vantagem a 
ausência e excisão tecidual, privando o paciente de sintomatologia dolorosa, 
sangramento e possíveis infecções secundarias, pois, a técnica não necessita de 
remoção tecidual, pois o mesmo e deixado para esfoliação posterior (SANTOS e 
SANT’ANA, 2002). Como desvantagem essa técnica apresenta, necrose tecidual 
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não-seletiva dos tecidos (LEOPARD e POSWILLO, 1974; LEOPARD, 1975; 
STOLAR, 1992) A destruição tecidual ocorre com a penetração de agua na 
membrana celular, por osmose e posteriormente ruptura da membra celular (THAI e 
SINCLAIR, 1999; SILVA e SANT’ANA, 2009). Observou-se na literatura que há um 
protocolo clinico pré estabelecido quanto ao número de ciclos e tempo de aplicação, 
quanto ao tipo de agente criogeno, ao método de aplicação, para sistema aberto ou 
fechado, estabelecido por Silva (2003), onde ficou estabelecido o ciclo de duas 
aplicações de dez segundos, intercalados por um intervalo de descongelamento de 
2,5 minutos. Quanto ao modo de aplicação da crioterapia, o sistema aberto, 
apresenta diversas vantagens sobre o sistema fechado, como a capacidade de 
congelar tecidos mais profundos (LEOPARD, 1975; GONGLOFF et al., 1980).  
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A crioterapia é um modo de tratamento bem eficaz e de 
baixo custo, simples e de fácil utilização, podendo ser bastante favorável ao 
paciente. É uma técnica muito segura e atraumática, onde não há incisão e 
praticamente sem sintomatologia dolorosa, tornando-a vantagem sobre outras 
técnicas, com excelentes resultados estéticos, pois preserva tecido, evitando 
mutilações se utilizado de forma apropriada. 
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FUNÇÕES COGNITIVAS NA TERCEIRA IDADE 
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O Brasil tem abrangido uma taxa de crescimento significativo, quanto ao 
envelhecimento populacional. O avanço da proporção de longevidade pode ser 
percebido em decorrência de um complexo processo de mudanças no 
comportamento do idoso, influenciado pela integração de relações grupais, fatores 
sociais, psicológicos e promocionais de saúde e no aumento significativo da 
expectativa de vida. A fase do envelhecimento saudável deve ocorrer lentamente e 
suprir as expectativas do idoso, de forma que as funções cerebrais de memória, 
associação e comparação possam ser realizadas habitualmente. Objetivou-se 
relacionar as funções cognitivas com idade, gênero e tempo de estudo formal. 
Foram avaliados 52 idosos sem comprometimento cognitivo, idade entre 60 e 79 
anos, frequentadores do programa assistência/trabalho do SESC de Porto Velho – 
RO. Foi utilizado para avaliação o protocolo Montreal Cognitive Assessment – 
versão experimental portuguesa. Os dados foram analisados estatisticamente e 
considerado o nível de significância 0,05%. O gênero masculino demonstrou médias 
superiores em comparação ao gênero feminino em alguns domínios cognitivos. Um 
estudo realizado com 48 idosos de ambos os gêneros, assimila aos dados obtidos 
em relação ao gênero dos idosos, atingindo a porcentagem de 48,6% de idosas 
saudáveis revelando a redução de idosos masculinos em programa de assistência 
se comparada à população feminina. Em outro estudo realizado foi encontrado 
ocorrência de mudança nas habilidades cognitivas com o avanço da idade, na qual 
poderão ser mantidas ou pioradas com o avanço dos anos, porém não chegarão a 
comprometer as funções de atividades diárias. O que foi evidenciado em outros 
estudos que o conhecimento de estruturas fonológicas e gramaticais ocasionou 
mudanças no processamento de respostas aos domínios cognitivos. Nesse estudo 
foram apontadas diferenças nos domínios cognitivos ao correlacioná-los entre os 
grupos com maior tempo de estudo (1-4 e 5-8 anos) com o grupo de maior estudo 
formal (≥ 9 anos) na habilidade de nomeação, e entre diferentes níveis de tempo de 
estudo formal (1-8 anos) com idosos não alfabetizados e com maior tempo de 
estudo formal (≥ 9 anos) do domínio de linguagem. Segundo pesquisas a quantidade 
de anos escolares pode influenciar em funções variadas do desenvolvimento 
cognitivo e até mesmo em tarefas cognitivas não verbais. O que pode explicar a 
diferença das habilidades cognitivas entre os idosos não alfabetizados com demais 
níveis de escolaridade. Em outros estudos similares foram encontrados que apesar 
das diferenças estatísticas, a habilidade de linguagem se apresentará similar 
independente do tempo de estudo formal realizado. Conclui-se que os domínios 
cognitivos de linguagem se apresentaram melhores na habilidade de linguagem de 
menor idade. E que o gênero masculino se destacou em relação ao gênero feminino, 
em domínios cognitivos específicos (visuo-espacial/ executiva, linguagem/replicação 
de frases e orientação). Foram demonstradas diferenças ao comparar os domínios 
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cognitivos com os grupos de menor tempo de estudo formal com o grupo de maior, 
sendo apontados desempenhos no teste de nomeação dos idosos que possuíam 
menor tempo de estudo formal. Quanto ao domínio cognitivo de 
linguagem/replicação de frases, o grupo de não alfabetizados demonstrou melhor 
resposta no domínio cognitivo. 
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AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DA INFECÇÃO POR LEISHMANIA SP. E DA 
RESPOSTA IMUNOLÓGICA TH2 EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS EM 
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3Bolsista de Iniciação Cientifica/PIBIC/CNPq da Faculdade São Lucas – FSL, 76804-373 
Porto Velho, RO, Brasil 
 

Introdução: A leishmaniose é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por 
várias espécies de protozoários do gênero Leishmania. No estado de Rondônia, a 
doença é considerada endêmica, sendo o território que possui a terceira maior 
incidência da moléstia no país. O perfil de resposta imunológica Th2 está associado 
à persistência da infecção e sobrevivência do parasito levando ao agravamento das 
formas clínicas. Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar a relação da infecção 
por Leishmania sp. e da resposta Th2 em pacientes diagnosticados em unidade 
hospitalar de Porto Velho. Método: Oito pacientes com diagnóstico confirmado de 
LTA, a partir de PCR, foram submetidos a um questionário epidemiológico e a uma 
punção venosa para dosagem de IgE total sérica, isótipo característico da resposta 
Th2. As amostras foram acondicionadas e enviadas para análise no Laboratório de 
Análises Clínicas da Faculdade São Lucas. Resultados: Os resultados obtidos 
foram processados em planilhas sem identificação do paciente. Observou-se que 
87,5% dos pacientes (n 7), apresentaram aumento significativo nos níveis de IgE 
total séricos, oscilando as dosagens entre 154,0 KU/L à valores superiores a 2000 
KU/L. O inquérito epidemiológico apontou que 62,5% dos pacientes são oriundos da 
zona rural do Estado, 87,5% são do gênero masculino, 62,5% possuem animais 
domésticos e, 50% apresentam com morbidades associadas.  Discussão: Os 
resultados apresentados confirmam a importância, já destacada em outros 
trabalhos, de compreender o tipo de resposta imunológica causada pela infecção, 
visto que tal resposta está associada a progressão da doença. Conclusão: A 
relação da resposta imunológica predominantemente Th2 e a infecção por 
Leishmania sp propõe futuramente a alteração dos quimioterápicos utilizados nesta 
patologia, para uma melhor modulação da resposta imunológica e 
consequentemente um tratamento mais abreviado para o paciente. 
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INTRODUÇÃO: A ocorrência de obesidade e diabetes mellitus/intolerância à glicose 
está associada ao envelhecimento da população, herança genética, à adoção de 
estilos de vida pouco saudáveis como sedentarismo e dieta inadequada, hábitos que 
se iniciam na infância e adolescência. OBJETIVOS: Estimar a prevalência de 
diabetes mellitus/intolerância à glicose, obesidade, bem como, seus possíveis 
fatores de risco e propor uma estratégia de intervenção. MATERIAL E MÉTODOS: 
Foram examinados 456 indivíduos (amostra randômica de um total de 1990 alunos) 
de 6 a 15 anos de três escolas da rede pública do município quanto: à glicemia de 
jejum, peso e altura para mensurar o IMC (índice de massa corporal infantil) e a 
aplicação do Questionário Internacional de Atividades Físicas IPAQ-curto, para 
medir o sedentarismo. Além disso, foi aplicado questionário clínico-epidemiológico e 
assinado um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) pelos pais ou 
responsáveis. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A média de idade dos escolares foi 
de 11,3 (DP ± 2,8) anos. A prevalência de Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) foi de 1 
caso (0,24%) (IC95% 0,01 – 1,3%) ou 2,1 / 1000 alunos e intolerância à glicose teve 
prevalência de 21 (5,1%) (IC95% 3,3 – 7,5%). Foram encontrados 49 indivíduos 
obesos (11,4%) (IC95% 8,7 - 14,7%), sendo deste total 22 meninas (44,9%) e 27 
meninos (55,1%) e com média de score Z de IMC de 2,59 (IC95% 1,2 - 3,2) entre os 
obesos. Dislipidemia e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) apresentaram-se como 
fatores de risco à obesidade, com Razão de Prevalência (RP = 1,8; IC95% = 1,05 – 
3,10; P = 0,0225) e (RP = 3,7; IC95% = 1,65 – 8,31; P = 0,0091), respectivamente. A 
prevalência encontrada de sedentários foi de 138 (31,9%) (IC95% 27,6 - 36,4%), 
sendo deste total 79 (57,3%) meninas e 59 (42,7%) meninos. CONCLUSÃO: 
Encontrou-se elevada prevalência de intolerância à glicose, um fator preocupante, 
pois antecede o diabetes se não tratada precocemente. Foi registrado apenas um 
caso isolado de DM1, no entanto, estima-se que haja aproximadamente 13 casos de 
DM1 e apenas 6 são atendidos pelo SUS. Obesidade e sedentarismo tiveram 
prevalências expressivas, além disso, a obesidade mostrou associação com 
dislipidemia e HAS. Foi realizado como proposta de intervenção, um workshop com 
nutricionistas, pais e professores para alertar sobre os dados encontrados e apontar 
atitudes e ações que visem minimizar os agravos e fatores de risco. Por fim, esta 
pesquisa poderá futuramente auxiliar os programas de saúde, para prevenção, 
monitoramento, diagnóstico e tratamento desses agravos ainda na infância, além da 
detecção de seus fatores de risco, aumentando a qualidade de vida e diminuindo 
índices de morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis na terceira 
idade.  
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade. Intolerância à Glicose. Sedentarismo. Criança. 
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A memória desempenha um papel fundamental na identidade das pessoas e na vida 
humana, uma vez que permite interpretar o ambiente e tomar decisões; podendo ser 
definida como a capacidade que certos organismos vivos tem para codificar, 
armazenar e recuperar informações. A capacidade cognitiva da população idosa é 
bastante diversificada, e mais de 50% desta população queixa-se de dificuldade 
relacionada à memória, porém, em muitos destes pacientes, a avaliação objetiva 
não demonstra real declínio da capacidade mnésica. Objetivou-se caracterizar dois 
grupos de idosos com e sem comprometimento neurológico bem como, comparar os 
desempenhos cognitivos e memória entre ambos. Participaram deste estudo 40 
idosos, com idade entre 60 e 93 anos de ambos os gêneros, que residiam no Lar 
Espírita da Terceira Idade André Luiz (LEAL) de Porto Velho/RO, sendo estes os 
critérios de inclusão na pesquisa, que foram divididos em dois grupos denominados 
de G1 para os idosos que não apresentavam comprometimento neurológico e G2 
para os idosos com comprometimento neurológico. Os participantes foram avaliados 
por meio de um questionário e com os testes Mini-exame do Estado Mental (MEM) e 
o MAC-Q. Os dados obtidos foram comparados através dos testes estatísticos e 
adotados nível de significância de >0,05%. Não se observou diferença entre a média 
de idade e a predominância foi de idosos analfabetos em ambos os grupos. Apesar 
de observar diferença em relação às áreas cognitivas no MEM e no teste MAC-Q 
houve diferença significativa quanto à percepção cognitiva de lembrar um número de 
telefone, onde colocou objetos e na comparação da sua memória melhor para o 
grupo G2; e uma tendência à significância para o grupo G2 no item lembrar-se de 
comprar. Os desempenhos cognitivos dos idosos institucionalizados não 
apresentaram diferença em relação ao comprometimento neurológico, mas apontou 
que os idosos comprometidos apresentaram melhor percepção da sua própria 
memória. 
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A Síndrome de Down (SD) é estudada há muitos anos em seus vários aspectos, e 
tem sido descrita como a principal causa genética de deficiência mental. Apesar das 
alterações fonoaudiológicas nos aspectos formais da linguagem expressiva, essas 
crianças possuem habilidades, de interação comunicativa. O objetivo desta pesquisa 
foi verificar as formas de comunicação das crianças com SD identificando os meios e 
as funções comunicativas. Participaram desta pesquisa quatro crianças com 
diagnóstico de SD com idades de 3 anos, com boa saúde físico-clínico, em 
acompanhamentos pediátrico e com avaliação audiológica completa compatível com 
padrões normais. Foi realizado um estudo de quatro casos, com caráter descritivo. 
No qual foi realizada anamnese com os pais para obter dados do perfil da criança e 
da família, para obtenção do perfil comunicativo, foram filmados 30 minutos de 
brincadeira livre entre cada criança e sua família. Utilizou-se o protocolo de 
pragmática preconizados por Fernandes e colaboradores (2004), no qual 
considerou-se apenas os meios e as funções comunicativas empregadas pelas 
crianças. Podemos verificar que, houve maior intenções comunicativas entre as 
crianças (64,50%) do que dos adultos (família) (35,50%). Constatou-se que em 75% 
dos sujeitos, predominou o meio comunicativo verbal, sendo apenas 25% com 
predominância de meio comunicativo vocal, com apoio em meio gestual, indicando 
que as crianças com SD utilizam a iniciativa e a interação comunicativa, abordando 
a linguagem interativa social como ponto forte de sua comunicação onde o 
direcionamento mais utilizado foi da própria criança, havendo pouca intervenção do 
adulto. Houve um desnível no qual, o meio comunicativo gestual foi o único utilizado 
pelos quatro sujeitos avaliados, enquanto o meio vocal foi utilizado por 50% dos 
sujeitos, o qual o primeiro esteve mais exacerbado. Esses dados sugerem a 
utilização dos gestos para compensar o atraso na produção oral, mas revelam que 
os sujeitos emitiram mais verbalização que em outros estudos. Os sujeitos da 
pesquisa tendem a utilizar a verbalização como meio comunicativo mais frequente. 
As funções comunicativas prevalecentes foram a de comentário, seguida de 
nomeação e jogo compartilhado. 
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A Paralisia Cerebral (PC) é uma doença do sistema nervoso central, que 
corresponde uma deformidade dos movimentos, postura e apresentam alterações na 
coordenação da musculatura e tônus. A avaliação do aspecto fonológico e do 
desenvolvimento cognitivo e linguagem expressiva em indivíduos paralíticos 
cerebrais tem se mostrado como uma alternativa fundamental para remediar os 
distúrbios de comunicação e da fala. O comprometimento da comunicação é bem 
variável, por isso é permitido encontrar pacientes com comunicação pouco 
comprometida, bastante próxima do normal e até com graves retardos na aquisição 
da fala. Objetivou-se caracterizar as macro e microestruturas de linguagem e 
cognição de quatro crianças com diferentes tipos de paralisia cerebral. Trata-se de 
um estudo de quatro casos clínicos realizado na Associação Pestalozzi, Clínica Aida 
Fibiger de Oliveira localizada na cidade de Porto Velho – Rondônia. Foram avaliadas 
crianças que tinham idades semelhantes, tipos de paralisia cerebral variando de 
grau leve à moderada, não possuíam nenhum outro tipo de acometimento 
(deficiências sensoriais) e que aceitaram participar da pesquisa mediante assinatura 
do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) pelos pais ou responsáveis. O 
caso I, criança com PC do tipo espástica com grau leve com 3 anos; O caso II, 
criança com PC do tipo atáxico com grau moderado com 2 anos; O caso III, criança 
com PC do tipo atetóide com grau leve com 3 anos e o caso IV, criança com PC do 
tipo misto com grau leve com 3 anos. Utilizou-se como instrumentos o Protocolo de 
Avaliação e Observação do Desenvolvimento Cognitivo e de Linguagem Expressiva 
(PODCLE-r) – versão revisada. Ao analisar o desenvolvimento da linguagem 
expressiva quanto à macroestrutura, foram identificados que os casos I, II e IV, 
foram caracterizados com produção III, ou seja, demostraram um nível de 
desenvolvimento de linguagem expressiva que permeia a imitação diferida de gestos 
representativos acompanhados de onomatopeias vocais ou silabas, bem como a 
produção de silabas com significado, palavras monossilábicas e /ou interjeições 
acompanhadas ou não por gestos dêiticos ou representativos. Em se tratando do 
nível de desenvolvimento cognitivo, as crianças foram localizadas em fases 
diferentes (caso I e IV, na 6ª fase; o caso II, na 5ª fase; e o caso III, início do período 
pré-operatório). Estudo revela que embora os distúrbios da comunicação oral e 
limitações motoras sejam muito comuns em crianças com paralisia cerebral mostra-
se sendo relevante o diagnóstico precoce da origem do problema, para intervenção 
terapêutica apropriada, e assim estimular para que as crianças desenvolvam 
atividades funcionais de sua rotina diária em uma sequência semelhante a das 
crianças com desenvolvimento normal. Principalmente porque as barreiras 
específicas para a comunicação oral e articulação da fala para crianças com 
Paralisia Cerebral não têm sido sistematicamente avaliadas. Conclui-se que nos 
casos clínicos investigados foi possível identificar desenvolvimento da estrutura 
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macro e micro, no que se refere à linguagem expressiva e cognição da criança com 
Paralisia Cerebral. Todavia, a proporção de casos clínicos estudados nesta pesquisa 
não possibilita inferir resultados mais precisos, quanto ao desenvolvimento da 
linguagem expressiva e cognição.  
 
Palavras-Chave: Paralisia Cerebral. Linguagem. Cognição. 
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QUALIDADE DA DIETA E AUTOPERCEPÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM ADULTOS 
PORTADORES DE HEPATITE C ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE 

REFERÊNCIA EM PORTO VELHO – RO 
 

SOUZA, Irismar Chaves de Farias1, OLIVEIRA, Luna Mares Lopes de2, BARBOSA, 
Débora Barros3 

 
1Estudante de nutrição, bolsista PIC, UniSL;  
2Nutricionista, orientadora, UniSL;  
3Dentista, colaboradora e docente da UNESP- Araçatuba. 

 
 

Pacientes com o vírus da hepatite C (HCV+) podem desenvolver problemas bucais 
que comprometem a absorção de nutrientes. Objetivo verificar o perfil demográfico, 
auto percepção da saúde bucal e riscos nutricionais.  Estudo aprovado pelo CEP 
/Faculdade São Lucas, parecer 930.302; 10/02/2014. No período de 2015-1 a 2016-
1, o estudo ocorreu no Ambulatório de referência em hepatites do Centro pesquisa 
em medicina tropical-CEPEM, com pacientes HCV+, ambos os sexos, de 18 anos a 
80 anos em terapia antiviral dupla ou tripla. No prontuário coletou-se identificação, 
história clinica, presença de comorbidades, ascite, edema e uso de medicação. Em 
entrevista foram coletados: hábitos de tabagismo, etilismo, avaliação antropométrica, 
dieta pelo recordatório alimentar de 24 horas, questionário de auto avaliação da 
saúde bucal (OHIP-14) e outras. Ocorreu um segundo recordatório alimentar via 
telefone com intervalo médio de 10 dias. Foram incluídos 61 pacientes (erro 
amostral de 10%), em média 55 anos de idade, escolaridade acima de 4 anos de 
estudos, média de renda domiciliar percapta superior a média estadual em 2012, a 
frequência de tabagistas foi semelhante á média nacional. Relataram escovação dos 
dentes 3 a 4x por dia, última consulta ao dentista há menos de um ano, a maioria 
usa prótese dental, um terço se auto avalia com problema nos dentes. Houve 
adequação na média de ingestão calórica, fibras. O índice de qualidade da dieta 
(IAS-ad) resultou em “má qualidade e precisa melhorar” e elevado índice de 
autopercepção de existência de impacto da saúde oral na qualidade de vida pelo 
OHIP-14, mas não houve correlação entre os índices (p= 0,12).   Apesar da 
considerável renda familiar percapta e do nível de escolaridade da maioria, os 
pacientes relataram problemas nos dentes e má qualidade nutricional. 
 
Palavras-Chave: Hepatite C. Saúde bucal. Dieta. 
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SUCÇÃO EM MAMA VAZIA ASSOCIADO AO COPO NA TRANSIÇÃO 
ALIMENTAR DO PREMATURO 

 
LOPES, Claudineia Vieira; RODRIGUES, Lidiane Cristina Barraviera; ARAÚJO, Viviane 

Castro 
Centro Universitário São Lucas, UniSL 

 
Introdução: As funções de respiração, sucção e deglutição estão presentes no bebê 
desde o período gestacional, entre a 17ª semana, porém a sincronia entre as 
mesmas acontece por volta da 32ª a 34ª semana. O recém-nascido prematuro 
(RNPT), devido sua imaturidade anatomofisiológica, possui incoordenação dessas 
funções. Devido a esse fator apresentam dificuldade no processo alimentar 
demandando uma forma de oferta dessa alimentação segura e eficaz. Para que a 
alimentação ou nutrição do prematuro seja eficiente e segura é necessária uma 
sucção adequada e coordenação entre respiração e deglutição que interagem 
funcionalmente com mandíbula, lábios, língua, palato e faringe. Material e Métodos: 
Este estudo trata-se de um ensaio clínico de intervenção, aprovado pelo Comitê de 
Ética, sob o número 1.240.795/2015 no período compreendido entre setembro e 
novembro de 2015, do qual participaram 15 recém-nascidos prematuros divididos 
em GI: 10 prematuros expostos ao estímulo em mama vazia associado ao copo, e 
GII: 5 prematuros não expostos ao treino em mama vazia. Quanto ao sexo dos 
RNPT participantes desse estudo, no GI 60,0% (n=6) eram do sexo feminino e 
40,0% (n=4) do sexo masculino. Para GII 40,0% (n=2) eram do sexo feminino e 
60,0% (n=3) do sexo masculino. Não houve diferença entre os grupos para o sexo 
(p-valor=0,464). Os critérios de elegibilidade da amostra foram: recém-nascidos pré-
termo (RNPT) de ambos os gêneros e lactentes, com idade gestacional inferior a 37 
semanas, sendo alimentados por sonda gástrica ininterruptamente e cujas mães 
expressaram a intenção de amamentar. Além disso, os sujeitos deveriam estar 
clinicamente estáveis, ou seja, sem necessidade de monitoramento 
cardiorrespiratório ou hemodinâmico, assim como não apresentarem alterações. As 
genitoras foram orientadas sobre os procedimentos, e aquelas que concordaram 
com a participação de seus filhos, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) onde encontravam todas as informações pertinentes à pesquisa. 
Resultados e discussão: Observou-se que ao comparar as variáveis estudadas 
entre os grupos houve diferença apenas para os dias de vida, ou seja, os RNPT do 
GII, aqueles que realizaram treino de sucção não-nutritiva, apresentavam mais dias 
de vida do que os do GI, expostos ao treino em mama vazia associado ao copo, 
essa diferença pode ter ocorrido por conta de intercorrências que não foram 
consideradas no estudo. Observa-se também que, independente da técnica utilizada 
para a transição alimentar, não houve diferença quanto ao tempo de transição da 
alimentação via oral. Vale ressaltar também que neste estudo, em ambos os grupos, 
o instrumento de oferta da dieta para avaliação da transição alimentar para via oral 
foi o copo. Este aspecto pode ter contribuído na ausência de diferença entre os 
grupos para o tempo de transição. A influência das variáveis estudadas no tempo de 
transição para alimentação via oral exclusiva foi analisada e verificou-se ótima 
correlação no GII e, para este grupo, quanto maior a idade gestacional, menor foi o 
tempo de transição para alimentação via oral exclusiva (correlação negativa). 
Durante a coleta houve uma perda amostral alta por interferência da equipe no início 
da oferta da alimentação por via oral e mães que iniciaram a oferta via oral sem que 
fosse alcançada pontuação necessária no protocolo de prontidão. Conclusão: Os 
RNPT expostos ao treino de sucção não nutritiva apresentam mais dias de vida no 
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início da avaliação da prontidão para alimentação via oral quando comparados aos 
expostos ao treino em mama vazia associado ao copo. Não há influência do treino 
em mama vazia associado ao copo no tempo de transição alimentar do RNPT. 
Agradecimentos: ao Centro Universitário São Lucas pela oportunidade, e a 
orientadora pela paciência e dedicação. Ao CNPq por essa oportunidade e incentivo 
a mim concedido e pelo conhecimento adquirido durante a realização da pesquisa, 
pelo apoio técnico e financeiro. Ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, e toda sua 
equipe que colaboraram para que fosse realizada essa pesquisa. 
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CARACTERIZAÇÃO AUDIOLÓGICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
TRATADOS COM ANTIMALÁRICOS 

 

MACIEL, Márcia Cristian Nunes¹; SILVA, Virgínia Braz da² 
 

1Discente de Fonoaudiologia;  
2Docente UniSL 
 
 

A malária é um dos grandes problemas de saúde pública e os medicamentos 
antimaláricos são reconhecidos pelo seu potencial ototóxico. Caracterizar as 
crianças e adolescentes quanto à exposição à malária, tipo de plasmódio, 
antimalárico utilizado, ocorrência de indicador de risco para surdez, resultados da 
triagem auditiva, comparar os expostos e não expostos a malária quanto à 
ocorrência de indicador de risco para surdez e relacionar o resultado da triagem 
auditiva a exposição à malária, ao tipo de plasmódio e antimalárico utilizado. Estudo 
de coorte retrospectiva. Participaram 287 crianças e adolescentes, sendo 15,3% 
(n=44) expostos a malária e 84,7% (n=243) não expostos, usuários de uma unidade 
básica de saúde de Porto Velho, Rondônia. Todos foram submetidos a 
procedimentos de triagem auditiva por métodos comportamentais e 
eletrofisiológicos. Dos 44 participantes expostos a malária, 63,6% (n=28) foram 
acometidos pelo plasmódio P. vivax, 18,2% (n=8) P. falciparum, 6,8% (n=3) P. vivax 
e P. falciparum e 15,9% (n=7) não souberam informar; 2,3% (n=1) utilizaram 
Cloroquina no tratamento, 6,8% (n=3) Cloroquina e Primaquina e 6,8% (n=3) 
Quinino e 72,7% (n=32) não souberam informar; O uso de ototóxicos foi o indicador 
de risco mais frequente em ambos os grupos, sendo a hiperbilirrubinemia e a 
malária na gestação significativa no grupo exposto. Houve 9% (n=4) de resultado 
alterado na triagem no grupo exposto e 11% (n=26) no grupo não exposto. Não 
houve relação dos resultados da triagem auditiva com a ocorrência da malária, com 
o tipo de plasmódio e o medicamento utilizado. A maioria das crianças e 
adolescentes expostos a malária são infectadas pelo plasmódio P. vivax, os 
responsáveis não sabem informar o tipo de medicamento utilizado no tratamento e 
os resultados da triagem auditiva não tem relação com a ocorrência da malária, com 
o tipo de plasmódio apresentado e medicamento utilizado.   
 
Palavras Chave: Crianças.  Adolescentes.  Audição.  Antimaláricos. 
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QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES PORTADORES DE MARCAPASSO 
DEFINITIVO 

 
LEITE, Jandra Cibele R. de A. P. 1; SILVA, Sâmia Carolina Reis1; CASTRO, Filipe 

Oliveira1 

 
1Centro Universitário São Lucas 

 

Com o implante do marcapasso definitivo (MPD) um grande impacto pode ser 
gerado na qualidade de vida (QV) de seu portador, ocasionando mudanças no 
hábito de vida e reações individuais. O presente estudo buscou investigar a 
qualidade de vida de pacientes portadores de marcapasso definitivo, observando 
reações e alterações particulares nos hábitos de vida dos pacientes. O estudo 
possui características exploratórias, descritivas com enfoque quantiqualitativo. Foi 
realizado com amostra de 56 pacientes portadores de marcapasso definitivo, que 
fazem acompanhamento do aparelho no Hospital de Base Dr.º Ary Pinheiro, no 
Município de Porto Velho-RO. O quantitativo de sujeitos foi estabelecido através da 
realização de cálculo amostral. A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de um 
questionário validado padronizado de qualidade de vida, o World Health 
Organization Quality of Life abreviado (WHOQOL-Bref) desenvolvido pela 
Organização Mundial da Saúde, e através do questionário sócio demográfico, o qual 
foi possível obter informações complementares sobre a situação dos participantes. A 
maioria dos participantes da pesquisa pertence ao sexo masculino, com média de 
idade acima dos 70 anos, foi identificado que mais da metade da amostra é casada 
e aposentada. Ao analisar a correlação entre a qualidade de vida global e os 
diversos domínios do WHOQOL – BREF foi identificado uma correlação bastante 
positiva em todos os domínios presentes neste questionário obtendo as seguintes 
médias: domínio social média de (3,77), seguido do domínio psicológico (3,63), do 
domínio físico (3,54), e do domínio ambiental com média de (3,5), comprovando que 
os pacientes portadores MPD obtiveram melhoras na qualidade de vida após o 
implante do marcapasso definitivo. Por meio deste estudo, foi possível identificar que 
embora os participantes da pesquisa tenham confirmado uma melhora significativa 
na QV e no tempo de sobre vida após o implante do MPD, os mesmos referem ainda 
ter dúvidas sobre o uso do aparelho referente ao tempo de vida útil da bateria e 
receio ao uso de equipamentos como o celular e micro-ondas. Tais dúvidas foram 
sanadas com explicações sobre o aparelho MPD e distribuições de folders 
informativos. Frente a este contexto, nota-se a importância do profissional 
enfermeiro frente aos cuidados individualizados promovendo o suporte social ao 
paciente importante para o bem-estar físico, mental e social do indivíduo. E 
orientações voltadas para limitações impostas pelo uso do MP sanando dúvidas e 
esclarecendo os mitos que rondam o uso do MP e compromete a QV do de seu 
portador. 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida. Marcapasso. Cardiologia. 
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A CARACTERIZAÇÃO DA CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO 
EVOLUTIVA E SUA FAMÍLIA 

 
JÚNIOR, Rosimar Jean Trindade Maia¹; RAMALHO, Márcia Suely de Sousa Castro²; 

BASSI, Ana Karolina Zampronio²; LOPES, Pâmela Paôla Carneiro² 
 

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

 
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. 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, tendo em vista que o ambiente familiar contribui ou 
não com a instabilidade emocional da criança. Existe a necessidade que a família 
seja esclarecida acerca da patologia e da terapia instituída, para que esta, durante e 
após a sessão de tratamento tenha um papel importante, não apenas como 
prestadoras dos cuidados básicos do cotidiano, mas como ferramenta essencial no 
decorrer do processo de reabilitação. O objetivo deste estudo é de caracterizar a 
criança com ECNI no processo de fonoterapia e sua família. A metodologia emprega 
a 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. Pontuações abaixo de 60 pontos no 
questionário denotam pouco ou moderado conhecimento sobre o processo 
terapêutico de suas crianças. Os resultados denotam que as crianças atendidas no 
serviço são do gênero masculino e paralisia cerebral do tipo espástico 
predominantes, cuidadores com escolaridade baixa e renda de dois salários 
mínimos possuíram maior incidência e que os cuidadores que definem o grau de 
importância da fonoterapia como excelente possuem maior participação no processo 
terapêutico de suas crianças. Todas as famílias apresentaram pontuação maior de 
60 pontos. Conclui-se que as crianças atendidas no serviço são de sua maioria do 
sexo masculino, que os cuidadores têm baixa escolaridade e dois salários mínimos 
de renda familiar e que os cuidadores que definem o mais elevado grau de 
importância fonoaudiológica são os que mais possuem envolvimento familiar no 
processo terapêutico. 
 
Palavras-chave: Fonoterapia. Estimulação precoce. Reabilitação. 
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DESEMPENHO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA EM ALUNOS DO 6º ANO COM 
DIFICULDADE DE LEITURA E ESCRITA  

 

COSTA, Luana Araújo da1; SANTOS, Flávia Évely Ribeiro2; BATISTA, Lidiane Tavares 
Pereira3; RODRIGUES, Lidiane Cristina Barraviera3; RAMALHO, Márcia Suely Souza de 
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Introdução/Objetivos: A consciência fonológica é o conhecimento sonoro e 
estrutural da palavra usada na linguagem. Muitas crianças com dificuldade de 
aprendizagem demonstram inabilidades da consciência fonológica, isto é, desordens 
nas unidades sonoras que compõem a parte estrutural no processo de formação de 
uma palavra. Para desenvolver as habilidades metalinguísticas o indivíduo deve ter 
compreensão suficiente para adquirir, identificar, manipular e organizar as palavras 
formadas em sua mente. A manipulação de palavras pode ser dividida em duas 
partes: unidade silábica e unidade fonêmica, que são relacionadas com a memória 
de organização e ordem. No início da fase de alfabetização o indivíduo deve adquirir 
de forma completa essas habilidades para um bom desenvolvimento de linguagem 
oral e escrita. Caso contrário, o escolar apresentará déficit em tais aspectos 
originando dificuldades de aprendizagem. O objetivo deste estudo foi caracterizar o 
desempenho da consciência fonológica de alunos do 6º ano de uma escola pública 
de Porto Velho – RO quanto ao gênero e idade e repetição de não palavras (1ª e 2ª 
tentativas), correlacionando as variáveis. Material e Métodos: Participaram deste 
estudo 30 sujeitos que cursam o 6º ano do ensino fundamental, sem queixas 
audiológicas, cognitiva, intelectual ou neurológica e cujos pais consentiram a 
participação no projeto de pesquisa. Aplicou-se as provas de habilidades 
metalinguísticas, sendo elas: consciência silábica e fonêmica e repetição de não 
palavras. Resultados e Discussão: As provas que apresentaram mais erros foram 
concentradas em combinação silábica para consciência silábica e substituição 
fonêmica para consciência fonêmica. Foi observado que quanto maior a idade maior 
também os resultados de erros em polissílabas na 1ª tentativa de repetição de não-
palavras. Existe diferença entre os gêneros para substituição de sílabas apenas em 
consciência silábica. Conclusão: O desempenho da consciência fonológica 
encontra-se rebaixado comparando com a referência do protocolo aplicado, as 
séries e a idade dos indivíduos submetidos a análises. Pode-se dizer que há 
correlação entre idade e gênero do indivíduo e quanto mais velho, piores os 
resultados, e o baixo desempenho da consciência fonológica encontraram-se maior 
em meninos. 
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O envelhecimento populacional é uma realidade na maioria das sociedades atuais. 
Em decorrência da intensificação no processo de envelhecimento populacional, as 
mudanças na idade e novos arranjos familiares também reduzem a perspectiva de 
envelhecer em um ambiente familiar, ocorrendo assim, um aumento na demanda 
das pessoas em Instituições de Longa Permanência para Idosos. O objetivo desse 
estudo é levantar a ocorrência de demandas fonoaudiológicas quanto aos aspectos 
da fala, voz, audição, cognição, linguagem e alimentação de idosos 
institucionalizados e correlacioná-las com a idade e tempo de institucionalização. Foi 
realizado um levantamento das demandas fonoaudiológicas a partir de um 
questionário com perguntas objetivas referentes à saúde geral, audição, voz, fala, 
alimentação, linguagem, cognição e memória, em 20 idosos institucionalizados, 
sendo 75% pertencentes ao gênero masculino e 25% ao gênero feminino, com idade 
superior a 60 anos, que não possuíam história clínica de demência, acidente 
vascular encefálico e acamados e que residissem no Lar Espírita da Terceira Idade 
André Luiz- LEAL de Porto Velho/RO. Utilizado os testes estatísticos de Igualdade 
de Duas Proporções e o teste de Correlação de Spearman. Houve diferença para as 
demandas fonoaudiológicas da audição, alimentação e fala, correlacionando-as 
apenas para idade. Quanto à ocorrência das demandas em relação à audição, a 
amostra da presente pesquisa revelou que os idosos referiram dificuldade para 
ouvir. Estudos do Grupo de Assistência Multidisciplinar ao Idoso Ambulatorial 
(GAMIA) composto por 30 idosos, as queixas auditivas representaram 39,29%. Em 
relação às demandas fonoaudiológicas de fala, no presente estudo a média dos 
queixosos é de 40% o que converge com uma pesquisa que estudou 30 idosos do 
Grupo de Assistência Multidisciplinar ao Idoso Ambulatorial (GAMIA), verificando que 
a ocorrência de queixas relacionadas à dificuldade com a articulação da fala 
representa somente em 20% dos 30 analisados. Nesse estudo a percepção da 
saúde geral foi considerada Boa. A autoavaliação do estado de saúde consiste na 
percepção que os indivíduos possuem de sua própria saúde, é um indicador 
subjetivo e engloba tanto componentes físicos quanto emocionais dos indivíduos, 
além de aspectos do bem-estar e da satisfação com a própria vida.  Não observou 
significância do tempo de internação com o aumento de demanda fonoaudiológica. 
Conclui-se que os idosos apresentam boa saúde, com queixa quanto à acuidade 
auditiva e relação entre idade e demanda fonoaudiológica, o que poderia justificar 
uma atuação fonoaudiológica sistemática, fazendo parte da rotina de atendimento 
multiprofissional em instituições de longa permanência, contribuindo para a 
promoção da saúde do idoso institucionalizado. 
 

Palavras-Chave: Saúde do idoso institucionalizado; Alimentação; Voz. 
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ANÁLISE MULTIVARIADA: FATORES DE RISCO PARA DESENVOLVIMENTO 
DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM IDOSOS DE UM 

MUNÍCIPIO AMAZÔNICO 
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O envelhecimento populacional, conhecido como transição epidemiológica, teve 
início em países desenvolvidos e posteriormente foi identificado também em países 
em desenvolvimento. Acompanhando o envelhecimento populacional, ocorre uma 
mudança no perfil de doenças que acometem a população. As doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT’s) são mais comuns em idosos, desse modo, a sua 
prevalência aumenta de acordo com o aumento da expectativa de vida. Neste 
projeto decidimos verificar o perfil sócio-econômico-cultural e a prevalência de 
DCNT’s e doenças infecto-parasitárias (DIP) da população idosa residente na área 
urbana de Monte Negro, Rondônia, Brasil. Para este objetivo, os idosos em questão 
passaram por questionários, consulta clínica e exames laboratoriais para determinar 
o diagnóstico de DCNT’s e de DIP conforme os critérios padronizados pelo Ministério 
da Saúde do Brasil. Como resultado, abordamos 412 idosos com idade mediana de 
69,5 anos, 50,1% são do sexo masculino, 96,6% imigrantes de outras regiões do 
Brasil, 45,49% analfabetos e 34% possuem renda familiar de até 1 salário mínimo. 
Além disso, 91,1% dos pacientes são portadores de doença renal crônica, 73,5% de 
hipertensão arterial sistêmica, 65,2% de dislipidemia, 45,4% de síndrome 
metabólica, 11,6% de depressão, 4,5% de demência, 1,7% testaram positivo para o 
vírus da hepatite B e 0,8% para o vírus da hepatite C. A DIP mais comum é malária, 
sendo que 75% já tiveram pelo menos 1 episódio desta doença e a catarata é a 
doença ocular mais comum. Desse modo, é perceptível que se trata de uma 
população imigrante de outros estados, com baixo nível de escolaridade e alta 
prevalência de DCNT’s, demonstrando que a população que habita a região 
amazônica se encaixa na realidade de países desenvolvidos, a qual se caracteriza 
por um alto gasto do poder público com o manejo de DCNT’s e a diminuição da 
prevalência de DIP. 
 
Palavras-chave: Idosos. Amazônia. Doenças crônicas não transmissíveis. 
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TRANSIÇÃO ALIMENTAR DO PREMATURO POR MEIO DA TRANSLACTAÇÃO 

 
 

ARAÚJO, Kerolay de Lima; RODRIGUES, Lidiane Cristina Barraviera; ARAÚJO, 
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Introdução: As funções sucção e deglutição estão presentes no bebê desde o seu 
período gestacional, a partir da 17ª semana. Entretanto, a sincronia entre as 
mesmas só acontece por volta da 32ª a 34ª semana. Após o nascimento esse fator 
dificulta todo o processo natural de alimentação por via oral após o nascimento. 
Esse processo ocorre não por incompetência do organismo do bebê, mas em virtude 
da imaturidade anatomofisiológica como consequência do incompleto crescimento 
que ele recebeu em ambiente intrauterino, ou seja, pelo desenvolvimento imaturo da 
habilidade oral o neonato apresenta dificuldade em manter alimentação por via oral. 
Material e métodos: Estudo caso controle, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos, sob o número 1.240.795 em 23 de setembro de 
2015, do qual participaram 28 recém-nascidos pré-termos, No grupo GI: 50% (n=4) 
eram do gênero feminino e 50% (n=4) do gênero masculino. Para GII: 40% (n=2) 
eram do gênero feminino e 60% (n=3) do gênero masculino, 18 foram excluídos da 
amostra. Os sujeitos da pesquisa foram divididos aleatoriamente em dois grupos. O 
grupo I compõe os prematuros expostos ao método de oferta da dieta por via oral 
por meio da translactação e o grupo II exposto ao método do copo. Ambos os 
grupos submetidos à avaliação fonoaudiológica por meio do instrumento de 
avaliação da prontidão do prematuro para início da alimentação oral. O neonato ao 
alcançar 30 pontos no referido protocolo a oferta da dieta por via oral era iniciado. 
Resultados e discussão: Verificou-se que quanto menor a idade gestacional, maior 
foi o tempo de transição para alimentação via oral exclusiva. Os dados da pesquisa 
atual corroboram com outro em que quanto menor a idade gestacional maiores 
foram os impactos gerados sob a alimentação do neonato, desta forma, quanto 
menor a permanência em ambiente intrauterino maior será o tempo de transição que 
o mesmo levará para iniciar alimentação por via oral exclusiva. Comparando o 
crescimento intrauterino com o tempo de transição para a alimentação via oral 
exclusiva não se evidenciou diferença para nenhum dos grupos estudados. Porém 
existem recém-nascidos que apresentam precocidade da maturação dos reflexos 
mesmo sendo prematuros, mas esses acontecimentos são incomuns. Na maioria 
dos casos esses fatores aumentam o tempo de transição da alimentação para via 
oral. Conclusão: A translactação não favorece o tempo de transição alimentar do 
recém-nascido prematuro, sendo a idade gestacional a única variável significativa no 
tempo de transição para alimentação por via oral.  
 
Agradecimentos: Ao Centro Universitário São Lucas e ao comitê institucional do 
Programa de Iniciação Científica pela oportunidade de realizar essa pesquisa tão 
gratificante em uma área tão abrangente da fonoaudiologia, às minhas orientadoras 
pelo apoio incondicional. 
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Introdução e Objetivos: A perspectiva da educação especial requer um olhar 
diferenciado para o desenvolvimento humano, para o seu processo de 
ensino/aprendizagem das pessoas com deficiência. Os objetivos da educação em 
muitos países, inclusive no Brasil, é construir, desconstruir e reconstruir 
conhecimentos e metodologias em busca de uma educação de qualidade para 
todos. Entretanto, quando falamos de alunos com deficiência torna-se necessário 
ampliar essa discussão em razão da complexidade dos processos de aprendizagem 
e desenvolvimento desta criança. O fonoaudiólogo irá fornecer assistência e suporte 
para os professores das classes especiais, proporcionando, por meio de orientações 
e de planejamento direcionados às dificuldades específicas de cada patologia 
atendida por estas classes, melhores condições para que as crianças que forem 
integradas tenham possibilidades de acompanhar as atividades propostas nas 
classes comuns. Com base nessas considerações, os planejamentos mudariam, 
passariam a ser adaptados a cada dificuldade do aluno, aproveitando a máxima 
potencialidade do mesmo. Mudando o paradigma atual dos planejamentos, pois 
estes são adaptados apenas para os alunos “normais”, sendo os alunos “especiais” 
ficando com tarefas diferenciadas e excluídas da proposta metodológica daquela 
sala. O objetivo deste estudo foi caracterizar o nível de conhecimento e as 
dificuldades dos professores do ensino fundamental de escolas municipais e 
estaduais sobre a inclusão da criança com deficiência. Material e Métodos: 
Participaram desse estudo 85 professores que lecionavam do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental em cinco escolas, que haviam alunos com deficiência inseridos 
em sala de aula ou que já tinham lecionado para esses alunos e que concordaram 
participar da pesquisa assinando o TCLE. Foi utilizado como instrumento de 
pesquisa um questionário adaptado sobre o conhecimento e a formação dos 
professores em relação à inclusão composto de perguntas fechadas. Resultados e 
Discussão: Observou-se um maior número de educadores que já participaram de 
palestras e/ou cursos sobre inclusão, assim como, também, os que apresentam 
dificuldades em lidar com as deficiências não identificadas. Dentre as deficiências 
(física, intelectual, auditiva, visual, e outras deficiências), a visual foi predominante. A 
maioria dos educadores apresenta dificuldades em lidar com as deficiências, 
independente de participar de palestras de capacitação. Conclusão: Conclui-se que 
76% dos professores reconhecem que a escola não está preparada para a questão 
da inclusão social. 
Palavras-Chave: Inclusão educacional. Fonoaudiologia. Ensino Fundamental e 
Médio. 
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Paralisia cerebral é decorrente de uma lesão estática que acomete o encéfalo, 
alterando a postura e o movimento. Acomete a criança no período em que apresenta 
ritmo acelerado de desenvolvimento, podendo comprometer o processo de aquisição 
de habilidades. O diagnóstico da Encefalopatia Crônica Não Progressiva da Infância 
(ECNPI) transforma o ambiente familiar, pois passam a conviver com uma nova 
realidade que vai do admitir a perda de um filho saudável a aceitar e adequar-se às 
condições do filho com ECNPI. Com isso, o objetivo deste estudo foi analisar a 
interação familiar no desenvolvimento das habilidades funcionais em crianças com 
ECNPI. Fizeram parte do estudo 20 pais/cuidadores de crianças diagnosticadas com 
ECNPI, de ambos os gêneros, com idade entre 6 meses e 7 anos e 6 meses, que 
frequentam a Associação Pestalozzi de Porto Velho/RO e que não apresentaram 
síndrome associada. Realizado aplicação do Inventário de Avaliação Pediátrico de 
Disfunção (PEDI) e finalizando com o questionário referente à dinâmica familiar. 
Dados submetidos à análise estatística com os testes de Igualdade de Duas 
Proporções, o Intervalo de Confiança para Média e com o teste Qui-Quadrado. 
Segundo os pais, 85% das crianças possuem uma boa relação familiar, onde 70% 
passam maior tempo com a mãe. Caracterizada como cuidadora primária a mãe 
passa a focalizar, o cuidado do filho. As habilidades funcionais encontradas mais 
difíceis de realizar foram tomar banho, se vestir e usar o banheiro. Encontrando-se 
satisfeitos com a explicação do diagnóstico realizados pelos profissionais da saúde e 
diferença estatística quanto às boas relações interpessoais. A boa relação 
interpessoal é um apoio essencial para o desenvolvimento da criança além de uma 
possível continuidade dos cuidados profissionais no ambiente familiar, porém os 
profissionais da área necessitam de qualificações adequadas e perceber a 
importância de estabelecer uma interação mútua com a família, considerando suas 
dificuldades e anseios perante a nova realidade. 
 
Palavras-Chave: Paralisia Cerebral. Relações Familiares. Desenvolvimento Infantil. 
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O envelhecimento pode ser compreendido por um processo natural que caracteriza 
uma etapa da vida e dá-se por mudanças físicas, psicológicas e sociais que 
acometem de forma particular a cada indivíduo com sobrevida prolongada. A 
comunicação funcional está amplamente relacionada com a habilidade de receber e 
transmitir mensagens de modo efetivo, possibilitando ao indivíduo desenvolver e 
manter o senso de identidade, independente de acordo com as exigências do 
contexto ambiental. Objetivou-se caracterizar a habilidade funcional de comunicação 
em grupos de idosos de convivência das unidades operacionais do SESC do 
Município de Porto Velho, Rondônia. Foram avaliados 50 idosos com idade entre 61 
a 89 anos. Foi utilizado para a avaliação o protocolo Mini Exame do Estado Mental, 
no qual os participantes eram submetidos à perguntas dirigidas com questões 
agrupadas em categorias. O presente estudo foi constituído por 48 indivíduos do 
gênero feminino (96%) e dois do gênero masculino (4%). Em comparação a 
escolaridade é que observou-se uma maior prevalência para a quarta série (32%). 
Nesse estudo não houve diferença ao comparamos o nível de escolaridade dos 
idosos. Porém, estudos afirmam o importante papel da escolaridade no exame de 
habilidades cognitivas e de linguagem de idosos. Isso impõe no contexto 
socioeconômico cultural de nosso país que conta com largo contingente 
populacional desassistida e com acesso limitado a instrução formal. Ao correlacionar 
a idade, escolaridade e tempo de atividade recreativa houve diferença significativa. 
A literatura afirma que há uma melhoria na qualidade de vida de idosos inseridos em 
atividades recreativas como meio de convivência social, que anteriormente 
apresentavam dificuldades em manter uma relação social e intrasocial, 
provavelmente devido aos fatores etiológicos de modificações da sua habilidade 
funcional de comunicação decorrentes do envelhecimento. Para tanto, nesta 
pesquisa foi verificada existência de correlações entre escolaridade e domínio do 
MEEM em linguagem consideradas significativas, ou seja, quando maior a 
escolaridade melhor o desempenho comunicativo do grupo analisado. Ao relacionar 
o gênero em cada um do domínio do teste somente existe diferença média 
significativa no domínio de linguagem. Conclusão: Podemos considerar que os 
domínios das habilidades funcionais de comunicação são adequados para os idosos 
não institucionalizados que praticam atividades recreativas e tendo melhor qualidade 
de vida.   
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O desenvolvimento de linguagem inclui a presença de quatro aspectos importantes 
que incluem o sistema fonológico, semântico, sintático e pragmático. Os distúrbios 
de aprendizagem podem ocorrer por diversos fatores que incluem as alterações 
neurológicas. É uma desordem que ocorre por alterações na fala, alterações no 
âmbito da leitura e escrita e podem ocorrer problemas auditivos e matemáticos. As 
alterações fonológicas na infância podem causar alterações de leitura e escrita. O 
objetivo do estudo foi caracterizar o conhecimento e perfil de educadores do 1º ao 5º 
ano de ensino fundamental quanto aos distúrbios de aprendizagem. Participaram 
deste estudo 10 educadores de uma escola pública de Porto Velho - RO, sendo 
tanto do gênero feminino, como masculino. A análise dos dados considerou-se 
respostas positivas (SIM) e negativas (NÃO). O material utilizado para coleta de 
dados foi um questionário, validado, adaptado pelas pesquisadoras, que continha 
questões sobre o conhecimento dos educadores acerca dos distúrbios de 
aprendizagem. Verificou-se que quando questionados sobre os distúrbios de 
aprendizagem, os educadores entendem que: os distúrbios são de ordem 
emocional, que o déficit é de ordem orgânica, pedagógica e comportamental, com 
menor relevância. Os dados demonstram que não receberam nenhuma forma de 
orientação sobre a atuação em sala de aula com crianças portadoras de distúrbios 
de aprendizagem, porém afirmam que conseguem lidar com crianças que 
apresentam tais distúrbios de aprendizagem. Verificou-se que os educadores 
apresentam pouco conhecimento para lidar com estes sujeitos e que se faz 
necessário a atuação do fonoaudiólogo junto à equipe pedagógica para melhorar o 
processo ensino aprendizagem.  
  
Palavras-Chave: Distúrbio de Aprendizagem. Educadores. Ensino Fundamental.  
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Introdução: A exposição a elevados níveis de pressão sonora podem desencadear 
sintomas e perda auditiva. O zumbido é um sintoma frequentemente encontrado em 
pessoas expostas a ruído além de ser relatado como um dos mais incômodos, por 
esse motivo torna-se importante investigar a ocorrência desse sintoma. Objetivo: 
Relacionar o zumbido com limiares de altas frequências em adolescentes usuários 
de música amplificada. Material e métodos: Estudo transversal, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, sob o número 686.368 em 06 de 
junho de 2014, do qual participaram 250 adolescentes, 51,2% (n=128) do sexo 
feminino e 48,8% (n=122) masculino, com média de idade de 13,7 anos. Todos 
responderam a um questionário contendo duas questões sobre uso de música 
amplificada e presença de zumbido na escola. Em seguida encaminhados para 
audiometria de altas frequências (AAF) na clínica escola. Destes alunos 69 
compareceram para realizar o exame. Ficando 250 alunos que responderam ao 
questionário e 69 que responderam ao questionário e realizaram a AAF. Para 
analise dos dados os sujeitos foram divididos em exposto (usuário de música 
amplificada) e não exposto (não usuário de música amplificada). Resultados e 
discussão: Observou-se que a maioria referiu não ter zumbido em ambos os 
grupos, podendo este fato ser justificado pelo tempo de exposição dos adolescentes 
serem sido relativamente baixo. A média dos limiares de AAF mantiveram-se ente 0 
a 10 dBNA, o que foi considerado normal, usando como padrão os mesmos valores 
encontrados em pesquisa realizada por Pedaline e colaboradores (2000).  Quando 
comparadas as médias dos limiares de audibilidade para AAF em indivíduos com e 
sem zumbido nos grupos, foi observada diferença na frequência de 12.5 kHz na 
orelha direita do grupo não exposto, onde pessoas sem zumbido tiveram média de 
limiares de audibilidade piores que as pessoas com zumbido. Outra pesquisa 
encontrou maior prevalência de zumbido em adolescentes com audição normal do 
que em adolescentes com perda auditiva. Referindo que a queixa de zumbido não 
está diretamente ligada a limiares de audibilidade. Verificou-se ainda diferença de 
limiares entre os grupos para sujeitos com zumbido, onde temos diferença na orelha 
direita das frequências de 12.5 kHz e 16 kHz, que mostra sujeitos expostos com 
zumbido, com médias piores que os sujeitos não expostos com zumbido. Quando 
comparados os grupos para saber a ocorrência de zumbido, vimos que no grupo 
exposto 47 (24,1%) adolescentes referiram zumbido e 148 (75,9%) não 
apresentaram; no grupo não exposto 17 (30,9%) apresentaram zumbido e 38 
(69,1%) não apresentaram zumbido. Foi realizado o cálculo do risco relativo em ter 
zumbido, o valor do Risco Relativo foi de 0,78, resultado não significante 
estatisticamente. Conclusão: As maiorias dos adolescentes não referiram zumbido.  
As médias de limiares de audiometria de altas frequências foram de até 10dBNA. Ao 
comparar os limiares de AAF, entre os grupos exposto e não exposto com e sem 
zumbido, observou-se na frequência de 12kHZ que os sujeitos sem zumbido do 
grupo não exposto apresentaram médias mais elevadas. Quando comparados os 
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sujeitos com e sem zumbido, dos grupos exposto e não expostos, observou-se que 
na frequência de 12kHZ e 16KHZ que os limiares mantiveram-se mais elevados no 
grupo exposto com zumbido. O uso da música amplificada não foi considerado um 
risco para se apresentar zumbido nesta pesquisa. No entanto, limiares de AAF mais 
elevados nos sujeitos com zumbido que fazem uso de música amplificada 
demonstra estar iniciando uma alteração na audição desses adolescentes.  
 
Agradecimentos: ao Centro Universitário São Lucas pela oportunidade de poder 
realizar essa pesquisa, a equipe da Secretaria de Pesquisa pelo apoio técnico e 
financeiro e as orientadoras pela paciência e dedicação. 

 
PALAVRAS CHAVE: Adolescentes. Poluição sonora. Ruído. Zumbido. Audiometria.  
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SUCÇÃO EM MAMA ESVAZIADA NA TRANSINÇÃO ALIMENTAR DO 
PREMATURO 

 
BESSA, Carina de Oliveira; RODRIGUES, Lidiane Cristina Barraviera 

 
Centro Universitário São Lucas, UniSL. 

 

Introdução: A prematuridade faz com que o bebê não tenha algumas funções 
totalmente desenvolvidas, entre elas a coordenação necessária para alimentação 
por via oral que são a sucção, deglutição e respiração. Por isso é primordial a 
escolha do método que vai ser utilizado para estimulação da criança, já que quando 
escolhido adequadamente será certo o êxito do aleitamento materno. O método da 
mama esvaziada gera benefícios para a mãe e para o bebê, já que estimula a 
sucção, proporciona o vínculo mãe-bebê e aumenta o fluxo de leite fazendo assim 
com que o aleitamento materno seja mais prologando após a alta hospitalar. 
Objetivo: Verificar se o treino em mama esvaziada favorece o recém-nascido em 
relação a transição alimentar e verificar a influência do crescimento intrauterino, 
peso ao nascimento, idade gestacional ao nascimento e idade gestacional corrigida 
no tempo de transição alimentar. Material e métodos: Este estudo é um ensaio 
clínico, que foi realizado após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário São Lucas sob o protocolo 1.240.795/2015 e a coleta foi realizada no 
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, onde houve a seleção de 23 recém-nascidos 
prematuros que foram divididos em dois grupos. O grupo 1 (GI) era composto por 
bebês que foram submetidos ao treino de sucção em mama esvaziada e o grupo 2 
(GII) composto por bebês que não foram submetidos o treino em mama esvaziada. 
Os recém-nascidos pré-termos foram avaliados quanto a prontidão diariamente, 
quando alcançados 30 pontos, no Instrumento de avaliação da prontidão do 
prematuro para o início da alimentação oral, eram expostos ao treino em mama 
esvaziada ou sucção não-nutritiva. Quando o recém-nascido apresentou os padrões 
de sucção adequados e padrões de proficiência, taxa de transferência e eficiência, 
dentro dos padrões, a sonda era retirada e o processo de aleitamento materno 
exclusivo iniciado. Resultados e discussão: Ao comparar as características 
maternas e gestacionais entre os grupos foi possível observar uma quantidade 
expressiva de intercorrências gestacionais e isto e antecedentes clínicos de risco 
são indicativos para a realização de parto cirúrgico. Ao comparar idade gestacional e 
dias de vida houve diferença significativa entre os grupos, que pode ser explicado 
pois bebês com idade gestacional até 33,6 semanas demoram mais tempo para 
alcançar a estabilidade clínica. Foi possível verificar que a idade gestacional 
influenciou no tempo de transição alimentar para via oral, mas segundo outros 
estudos a idade gestacional realmente influencia no tempo de transição alimentar. 
Não houve diferença da relação peso/idade gestacional no tempo de transição, 
sendo que outro estudo relatou que o fato do RN ser abaixo do peso não indica que 
consequentemente ele terá atraso na maturidade motora oral. Conclusão: Conclui-
se que não foi encontrada diferença entre o treino em mama esvaziada e da sucção 
não-nutritiva na transição, sendo a idade gestacional a única variável significativa no 
tempo de transição alimentar para via oral.  
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ACIDENTES DE TRÂNSITO EM CONDUTORES DE MOTOCICLETAS E 

MOTONETAS EM PORTO VELHO NO PERÍODO DE 2010 À 2014 (*) 
 

 
CRUZ, Vanessa de Almeida¹; JAKOBI, Heinz Roland² 

 
¹Acadêmica de Medicina da UniSL; 
²Docente da UniSL 

 

 

Introdução: Os acidentes de trânsito em condutores de motocicletas e motonetas 
[MOTOS] em Porto Velho representam uma trágica e moderna epidemia urbana que 
afeta a capital do estado de Rondônia. Objetivo: Esse trabalho objetivou analisar as 
Estatísticas dos Anuários de Acidentes de Trânsito em Porto Velho, voltados para 
acidentes com MOTOS no período de 2010 a 2014. Método: Trata-se de uma 
pesquisa quantitativa retrospectiva documental, na qual foram avaliados os dados 
dos Anuários Estatísticos do DETRAN-RO. Resultados: A Taxa de Incidência de 
acidentes com MOTOS por habitante em Porto Velho teve um acréscimo de 2010 
até 2011, chegando a taxa de 1082/100 mil hab., diminuindo progressivamente até 
710/100 mil no ano de 2014. O Coeficiente de Letalidade durante o quinquênio 
analisado permaneceu extremamente elevado variando de 8,2 a 13/100mil hab. O 
coeficiente de mortalidade por habitante atingiu em 2010, o maior patamar 
12,4/100mil hab., regredindo sucessivamente até 2013, quando chegou a 6,6/100 
mil hab. Conclusões: O estudo revelou o expressivo aumento do número de 
MOTOS na cidade e o consequente aumento de acidentes envolvendo estes 
veículos, com vítimas fatais e não fatais a níveis de uma epidemia urbana moderna 
que agrava a qualidade de vida da população, com altos índices de morbidade e 
mortalidade impactando o SUS, a Previdência Social, o Judiciário, revelando a 
escassez de medidas governamentais que promovam e protejam os usuários de 
MOTOS. 
 
Palavra-chave: Acidentes de Trânsito. Motocicletas. Morbimortalidade. Letalidade. 
Rondônia. Amazônia Brasileira. 
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AGENTES POLINIZADORES EM ESPÉCIES DAS FAMÍLIAS SOLANACEAE E 
FABACEAE 

 
COELHO, Clara Arruda Pessoa1 & SOUZA, Ana Cristina Ramos de2 

 
1Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário São Lucas, 
2Docente do Curso de Biologia do Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, Rondônia, 
Brasil.  

 
A polinização faz parte de um processo ecossistemático que favorece a manutenção 
da biologia floral de diversas espécies. Consequentemente os diversos sistemas de 
polinização são extremamente importantes na designação geral e definição 
descritiva organizacional das biocenoses. Sendo uma recompensa, os recursos 
florais são ofertados aos animais para assegurar as visitas frequentes e repetidas 
destes animais que podem ou não serem polinizadores das mesmas flores. Os 
recursos florais, tidos como recompensas florais podem ter uma variação quanto ao 
que se refere à nutrição, destacando-se o pólen e o néctar como as ofertas nutritivas 
mais comuns. O presente trabalho objetivou identificar os agentes polinizadores em 
espécies das famílias Fabaceae e Solanaceae ocorrente na Chácara N. Sra. 
Aparecida, município de Porto Velho. A pesquisa foi desenvolvida a partir 
observações diurnas e vespertinas por 20 dias consecutivos, uma vez que as 
espécies escolhidas apresentaram antese diurna. Os registros diários dos visitantes 
foram filmados e fotografados, sendo os detalhes como horário, duração da visita e 
número de visitantes anotados em caderneta de campo. Após o período de 
observação foi coletado amostras das espécies observadas, seguindo os métodos 
usuais de taxonomia, a prensagem do material foi realizada no local, em seguida 
encaminhados para desidratação em estufa. A identificação a nível específico foi por 
comparação com material depositado no HFSL, e com auxílio de referências 
bibliográficas especializadas, posteriormente o material será incorporado ao acervo 
do HFSL da Faculdade São Lucas. A identificação zoológica foi realizada através de 
referências bibliográficas utilizando-se a filmagem e as fotografias obtidas. Como 
resultado da pesquisa foi identificado à espécie Solanum stramoniifolium, 
(Solanaceae) e a espécie Inga edulis Mart, (Fabaceae). O Solanum stramoniifolium, 
observada tem hábito arbustivo com aproximadamente 80 cm de altura, em plena 
floração, flores vistosas, bissexuada, diclamídeas, pétalas brancas, 5 estames 
amarelos, anteras poricidas, ovário súpero, foi visitada por artrópodes da ordem 
Hymenoptera. Enquanto que a Inga edulis Mart, possui hábito arbóreo, com cerca de 
6 metros de altura, inflorescências axilares com muitas flores tubulosas e 
diclamídeas, nestas verificou-se, a visitação por pássaros nectarívoros da ordem 
Apodiformes. Nas síndromes melitofilia e ornitofilia, abelhas, vespas e aves são os 
agentes polinizadores das flores melitófilas e ornitófilas, respectivamente, nestas o 
pólen é o recurso floral disponibilizado aos agentes evidenciam-se artifícios como 
retribuição por assim propiciar a reprodução. 
E-mail: claraapc@gmail.com 
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS ESPÉCIES DE BRIÓFITAS OCORRENTES 
NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL. 

 
SOBREIRA, Paulo Henrique Meller 1; ALMEIDA, Samuel Oliveira 2; ARANTES, Henrique 

Cruz Amarante2; FERREIRA, Denie da Silva2; SOUZA, Ana Cristina Ramos de2 

1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 
2Centro Universitário São Lucas (UNISL). 

 
As Briófitas atuais compreendem as primeiras linhagens de plantas terrestres a 
surgirem e são divididas atualmente em três filos distintos: musgos (Bryophyta), 
hepáticas (Marchantiaophyta) e antóceros (Anthocerotophyta), compreendendo mais 
de 18.000 espécies em todo o mundo, sendo que no estado de Rondônia existem 
catalogadas até o momento 166 espécies. Este trabalho tem como objetivo 
inventariar as espécies de briófitas ocorrentes no Parque Natural Municipal de Porto 
Velho, Rondônia. O material foi coletado nas trilhas existentes no interior do parque 
entre os meses de março e agosto de 2013 sendo as exsicatas incluídas no 
Herbario Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro (HSFL) e as duplicatas enviadas para o 
Laboratório de criptógamas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 
onde se encontra em processo de identificação por especialistas da área. Foram 
coletadas no Parque um total de 120 amostras, sendo identificadas até o momento 
um total de 12 taxóns (5 musgos e 7 hepáticas) não foram registradas espécies de 
antóceros. Foram identificadas 6 famílias, sendo três de musgos: Calymperaceae, 
Stereophyllaceae e Pilotrichaceae e duas de hepáticas: Lejeuneaceae e 
Plagiochilaceae, sendo que as mais representativas foram Lejeuneaceae com 6 
espécies e Calymperaceae com 3. A espécie com maior representatividade até o 
descrito momento foi Octoblepharum albidum Hedw. Com os resultados obtidos até 
agora e possível afirmar que o trabalho contribui para o conhecimento da Brioflora 
do município de Porto Velho e também para o conhecimento da flora do Parque 
Municipal que é o maior fragmento de floresta próximo a Capital. 
 
Palavras-Chave: Diversidade. Brioflora. Porto Velho. 
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LEVANTAMENTO DE PLANTAS TÓXICAS INCORPORADAS NO ACERVO DO 
HERBÁRIO DR. ARY TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO (HFSL) DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS 
 

AGUIAR, Lucas Ramos1; SENA, Simone Brito1; SANTANA, Drielli A. de Oliveira1; 
ROCHA, Cássio Leandro Duarte1; SOUZA, Ana Cristina Ramos2 

1Graduando (a) do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário São Lucas, Porto 
Velho, RO, Brasil. sacul_somar@hotmail.com 
2Curadora do HFSL e docente do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário São 
Lucas.  
 

A denominação planta tóxica se aplica a todos os vegetais que, através do contato, 

inalação ou ingestão, possam causar danos à saúde, tanto humana como para os 

animais, podendo inclusive levar a óbito. Estas plantas apresentam substâncias que 

podem desenvolver reações contrárias, seja por seus componentes, ou derivados de 

seus constituintes. Este trabalho teve como objetivo quantificar as 

plantas designadas como tóxicas incorporadas no acervo do HFSL. Para o 

desenvolvimento da pesquisa foi realizada um levantamento bibliográfico para 

identificar as espécies com potencial tóxico. O trabalho foi desenvolvido no herbário 

HFSL através de registros manuscrito e do sistema de gerenciamento de banco de 

dados BRAHMS. Foram selecionadas as espécies, com suas respectivas famílias e 

distribuição geográfica. Como resultado foram constatados 69 espécimes tóxicos 

incorporadas no acervo HFSL, distribuídas em 18 famílias botânicas, destacando-se 

30 espécies. As maiores representações em número de espécies foram para a 

família Euphorbiaceae apresentando seis (6) espécies: Croton cajucara Benth. (2), 

Euphorbia tirucalli L. (1), Euphorbia milii Des Moul. (1), Jatropha curcas L. (3), 

Manihot esculenta Crantz (3), Ricinus communis L. (2). Seguida das famílias 

Solanaceae e Apocynaceae com cinco espécies cada. Para a Solanaceae foram 

identificadas como tóxicas: Brugmansia arborea (L.) Steud (10), Cestrum nocturnum 

L. (1), Datura inoxia Mill. (1), Solanum americanum Mill. (3), Solanum sisymbriifolium 

Lam. (1). Enquanto que para a família Apocynaceae o gênero Allamanda se mostrou 

o mais diversificado entre todos os outros: Allamanda blanchetii A. DC. (2), 

Allamanda cathartica L. (4), Allamanda polyantha Müll. Arg. (1), Allamanda puberula 

A. DC. (1); Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. (5). Do total coletado três 

exemplares são resultados de doação de diferentes partes do Brasil: Triunfo - PE 

(1), Bonfim - RR (1), Manaus - AM (1). Enquanto que os 66 espécimes restante são 

exemplares de coletas realizadas em Rondônia provenientes de projetos de 

acadêmicos da IES. O estudo evidenciou quantificar as espécies registradas no 

herbário HFSL, sendo de grande importância para estudos futuros sobre plantas 

tóxicas e identificação das mesmas.  

Palavras chave: Plantas tóxicas. Herbário. Porto Velho. 
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MIOTOXINAS COM ESTRUTURAS DE FOSFOLIPASES A2 ISOLADAS DO 
VENENO DA SERPENTE Bothrops moojeni: ASPECTOS FUNCIONAIS E 

BIOTECNOLÓGICOS 
 

FRANCISCO, Aleff Ferreira1,2; SOARES, Andreimar Martins1,2 

1Centro Universitário São Lucas, UniSL 
2Fundação Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, unidade Rondônia e UNIR, Porto Velho-RO, Brasil. 

 
Os acidentes ofídicos constituem-se em um grave problema de saúde pública, 
causando mutilações graves e mortes. Os envenenamentos provocados por 
serpentes viperídicas são caracterizados por uma acentuada lesão local. As lesões 
induzidas pelas peçonhas desta família de serpentes estão associadas 
principalmente às miotoxinas com estrutura de fosfolipases A2. Neste trabalho, as 
fosfolipases A2 homólogas (PLA2s-K49) presentes no veneno de Bothrops moojeni 
foram isoladas por meio dos processos cromatográficos de troca catiônica (CM-
Sepharose) e fase reversa (C18-Discovery). As frações referentes as miotoxinas 
foram submetidas a SDS-PAGE 1D e 2D para a determinação da massa relativa e 
do ponto isoelétrico (pI), onde F8 teve pI = 8,97 e massa molecular =13,8 Da, e F9 
com massa = 14 Da e pI = 8,95. O perfil cromatográfico, juntamente com os dados 
de massa e pI das proteínas isoladas, confirmaram as suas respectivas identidades, 
como: F8 = MjTX-I e F9 = MjTX-II. Posteriormente, foram realizados estudos de 
interação molecular in silico, das macromoléculas: MjTX-I e MjTX-II, quanto a 
probabilidade das duas miotoxinas atuarem em conjunto na formação de complexos 
proteicos, onde foi realizado um docking proteína/proteína, que resultou na formação 
de um complexo estável com um ∆G na interface de interação = - 14,3 Kcal/mol.  Na 
busca de possíveis inibidores dessas miotoxinas, as mesmas foram submetidas a 
um virtual screnning contra uma série de ligantes, dentre os quais o ácido gálico 
(C7H6O5), apresentou os melhores resultados, se ligando a MjTX-I e MjTX-II com 
interações dipolo-dipolo, formação de pontes de hidrogênio e energia mínima de 
ligação de – 6,02 Kcal/mol para MjTX-I e – 5,4 Kcal/mol para MjTX-II. Com os 
resultados alcançados neste trabalho, se realiza a prospecção de novos modelos 
farmacológicos que poderão auxiliar na formulação de novas drogas para o 
tratamento desses acometimentos negligenciados que vitimam milhares de pessoas 
ao redor do mundo. 
 
Palavras-chave: Veneno de serpente. Bothops moojeni. Fosfolipases A2. Miotoxina. 
Interação molecular. 
Instituições de Fomento: PBIC/CNPq/UniSL; FIOCRUZ, CAPES, FAPERO. 
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PLANTAS ORNAMENTAIS ENCONTRADAS NA ARBORIZAÇÃO DE ITAPUÃ DO 

OESTE - RO 
 

FIRMINO, Jucieli de Freitas1; ROCHA, Cássio Leandro Duarte da1; Almeida, Samuel 
Oliveira1 & SOUZA, Ana Cristina Ramos de2 

 
1Acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário São Lucas, Porto 
Velho, Rondônia, Brasil. Juciele.freitasbio@gmail.com 
2Curadora do Herbário HFSL e Docente do Curso de Biologia no Centro Universitário São 

Lucas. 
 

Os efeitos visuais que as plantas ornamentais podem produzir estão associados aos 
grupos ou tipos que elas pertencem e aos atributos particulares de cada planta, tais 
como: o efeito das flores ou a folhagem vistosa. O presente trabalho teve como 
objetivo, quantificar as espécies de plantas ornamentais ocorrentes na área urbana 
do município de Itapuã do Oeste, localizado a 105 km distantes da capital Porto 
Velho. A pesquisa foi realizada através de busca ativa nas praças, ruas e avenidas 
do município. Em campo as informações sobre as espécies ornamentais foram 
anotadas em cadernetas para auxiliarem na identificação, as que não foram 
reconhecidas tiveram suas caraterística morfológicas fotografadas para posterior 
identificação. O processo de identificação foi realizado por comparação utilizando 
referencias bibliográficas especializadas tendo como base o livro “Plantas 
Ornamentais no Brasil”. Os dados dos exemplares identificados foram organizados 
em planilha eletrônica Microsoft® Excel, sendo elaborada uma listagem florística, 
contendo para cada espécie: nome popular, frequência (número de indivíduos), 
famílias e nome científico. Os dados relacionados a classificação quanto ao hábito 
(árvores, arbustos, herbáceas, palmeiras, gramíneas) e quanto à origem (exótica ou 
nativa) foram representados  graficamente. Como resultado foi registrado um total de 
44 espécies ornamentais, distribuídas em 23 famílias e 39 gêneros. As famílias que 
apresentaram maior número de espécies foram: Arecaeae com quatro espécies; 
Cycadaceae, Fabaceae e Rubiaceae com três (3) espécies cada. Sancivieria 
trifasciata var. laurentii (De Wild) N. E. Br popularmente conhecida como Espada de 
São Jorge, foi a espécie mais representativa registrando 299 indivíduos, seguida das 
espécies Ixora coccinea L. e Ixora chinensis Lam. com 81 e 79 indivíduos 
respectivamente, plantas utilizadas na ornamentação normalmente apresentam um 
florescimento vistoso, em inflorescências umbeladas terminais e ramagem densa. 
Em relação ao hábito foi verificado que o mais frequente foi o arbustivo com 18 
gêneros, herbáceo com 12 seguido do arbóreo com 10 gêneros. Quanto à origem 
das espécies, define-se como planta exótica aquela que é introduzida na flora local; 
sendo nativas aquelas que pertencem ao bioma natural, seguindo este conceito 
foram inventariadas 32 espécies exóticas e 12 nativas. Foi observado através do 
inventário realizado que o município necessita de um maior empenho por parte das 
autoridades, investindo no embelezamento de suas vias públicas com plantas 
ornamentais, as quais deveriam cada vez mais ocupar os domínios públicos, é 
importante priorizar a utilização de plantas nativas, porém muitas espécies exóticas 
se adaptam bem a diferentes condições ambientais adversas.  
Palavras chave: Plantas ornamentais. Arborização. Itapuã do Oeste.  
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ESTUDO FITOQUÍMICO DA SEMENTE DE GOIABA (Psidium guajava) E 
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL BIOLÓGICO SOBRE DOENÇAS TROPICAIS 
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1Acadêmica do curso de Ciências Biológicas na Faculdade Uniron.- 
antoniasilva0274@gmail.com 
2Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas a Saúde – CEBio, FIOCRUZ/UNIR, Porto 
Velho – RO 

 

INTRODUÇÃO: O Brasil possui enorme biodiversidade, sendo uma das mais ricas 
floras do mundo e a Amazônia abriga 50% desta biodiversidade. Mais de 25% de 
todos os medicamentos são de origem vegetal e novas pesquisas buscam novas 
fontes para obtenção de princípios ativos, responsáveis por sua ação farmacológica 
ou terapêutica. No decorrer do tempo, o homem vem descobrindo que as frutas 
possuem não só um grande valor nutritivo, mas também efeito medicinal e cosmético 
estando, atualmente, entre os maiores agentes terapêuticos obtidos da natureza. A 
goiaba identificada como (Pisidium guajava,) da família Myrtaceae conhecida como 
“goiabeira”, é um arbusto ou árvore esgalhada, podendo atingir 8 metros de altura. 
Em outras regiões também conhecida como guayabo na Espanha e guavanos 
Estados Unidos, é frequentemente cultivada como um alimento por ser uma fruta 
agradável, que também é utilizada na produção de geléias, sorvetes, sucos, vinhos, 
queijos e outros. A fruta é uma baga, que consiste em um pericarpo e uma polpa 
com numerosas pequenas sementes. Possui quantidade regular de ácidos, açúcares 
e pectinas. Seus principais constituintes são taninos, flavonóides, óleos essenciais, 
álcoois sesquiterpenóides e ácidos triterpenóides. Na medicina popular vem sendo 
utilizada para cólicas, colite, diarréia, disenteria e dor de barriga. Os chás das folhas 
são úteis contra diarréia, além de terem propriedades antiespasmódicas. A atividade 
antioxidante dos compostos polifenólicos tem sido estudada indicando que a goiaba 
pode ser um tipo natural de antioxidante. MATERIAL E MÉTODOS: Para a extração 
aquosa de semente de goiaba madura foi realizada três etapas: Na primeira etapa, 
as sementes foram lavadas e separadas da polpa da fruta, foi pesado 300g da 
semente fresca as sementes foram trituradas e diluídas em 500 mL de H2O 
ultrapura. A torta foi submetida a extração por maceração por 30min em banho de 
gelo sob agitação constante. O extrato foi separado em tubos de de 50mL e 
clarificado por duas etapas de centrifugação, a primeira a 4000 xg por 20 min, e a 
segunda 10.000xg por 30 min para remover material particulado. Foi adicionado 75 g 
de sulfato de amônia para cada 100 g de amostra, incubou-se por aproximadamente 
16 hs e submeteu-se a nova etapa de centrifugação a 10.000 xg por 20 min. O pellet 
de proteínas precipitadas foi coletado e ressuspendido em água. Posteriormente 
realizou-se uma dosagem das amostras com finalidade de quantificar o teor de 
proteínas utilizando método DC-Protein. As amostras foram submetidas a análise do 
perfil de massas por eletroforese 1D SDS-PAGE em gel de 12,5%. RESULTADOS E 
DISCUSSÕES: Como resultado se obteve extrato de proteínas totais das sementes 
de goiaba. O protocolo utilizado mostrou-se eficiente no tempo de execução e na 
obtenção de amostras. As modificações consistiram em centrifugação após 
armazenagem a -4ºC com água ultra pura. Até o momento não se encontra estudos 
que abordem a composição proteica das sementes de goiaba. Posteriormente 
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pretende-se isolar e purificar estas proteínas para avaliar seu potencial de ação 
biológica contra parasitas humanos relacionados a doenças tropicais como a 
leishmaniose. CONCLUSÃO: O grande uso de medicamentos à base de plantas 
medicinais e o próprio conhecimento popular trazem consigo a necessidade de 
pesquisas para o esclarecimento e confirmação de informações sobre as ações das 
plantas, visando a minimização de efeitos colaterais e toxicológicos, haja vista esse 
uso deve ser confiável e seguro.  
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ESTUDO FITOQUÍMICO DA SEMENTE DE SUCUPIRA-PRETA (Bowdichia 
virgilioides K.) E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL BIOLÓGICO SOBRE DOENÇAS 

TROPICAIS 
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INTRODUÇÃO: A biodiversidade do Brasil é uma das maiores do mundo e pode 
fornecer produtos de importância econômica e medicinal, como os fitoterápicos que 
são medicamentos preparados exclusivamente a base de plantas e os fitofármacos 
que são substâncias extraídas e isoladas das mesmas. As plantas possuem em seu 
metabolismo os chamados metabólitos secundários, os quais oferecem proteção 
contra doenças, herbívoros e ataques de insetos, sendo importante o 
desenvolvimento de pesquisas para o estudo destes metabólitos, o que pode 
fornecer informação sobre estas moléculas com grande potencial biotecnológico 
devido ao amplo espectro de atividades biológicas que apresentam. Nesta pesquisa, 
será estudada a Bowdichia virgilioides K., conhecida vulgarmente como "sucupira-
preta", uma espécie arbórea muito usada na medicina popular, onde suas sementes 
e cascas são utilizadas para tratamento de reumatismo, artrite e doenças de pele, 
apresentando também efeitos anti-diabéticos e utilizado em inflamações. MATERIAL 
E MÉTODOS: Visando solubilizar as amostras e obter o extrato, as sementes 
trituradas foram submersas em 500 mL de Etanol por um período de 3 dias 
consecutivos. Na seguinte etapa, com a finalidade de obter o extrato e os 
metabólitos secundários que compõem o mesmo, o solvente juntamente as 
sementes processadas foram filtradas. Logo após, o líquido foi filtrado e colocado no 
balão do evaporador rotativo para a obtenção do extrato bruto e começo da 
Cromatografia Clássica em coluna com sílica gel, com um disco de extrato e sílica, 
sendo usados os solventes usados: Hexano, Clorofórmio, Álcool Isopropílico e 
Álcool Metílico. As amostras foram colhidas a cada 100 mL, totalizando 102 frações 
diferentes do extrato. Após o processo, foi iniciada a Cromatografia em Camada 
Delgada (CCD), para a avaliação do perfil cromatográfico a fim de averiguar quantas 
moléculas haviam em cada fração, este passo pode ser usado também, para 
identificar uma molécula purificada. A placa foi ativada em calor e as amostras 
diluídas e plotadas com capilares, onde após serem plotadas foi feita a corrida e 
reveladas através de um composto químico. Para a revelação foi usado um 
compressor de ar para que a mistura fosse borrifada na placa e colocada em cima 
de um agitador-aquecedor e submetidas ao calor, fazendo com que fossem 
reveladas e mostrassem quantas moléculas havia em cada fração. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: O fracionamento do extrato possibilitou a obtenção de 102 frações. 
Sendo que as frações cristalizadas com Clorofórmio foram identificadas: 6, 7 e 11, e 
provavelmente a molécula obtida esteja isolada. As respectivas amostras que 
apresentaram apenas uma molécula durante o processo de CCD, foram enviadas ao 
Laboratório de Química da UNIR para a determinação do grau de pureza da 
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molécula isolada. As perspectivas para a continuidade do presente trabalho incluem 
de novos processos de Cromatografia em coluna, tendo como perspectiva isolar 
estas substâncias, realizar ensaios de avaliação da potencial atividade desta planta 
sob doenças tropicais, tais como Malária e Leishmaniose. CONCLUSÃO: A busca 
de novas moléculas e a determinação das diferentes características físicas e 
químicas das mesmas são etapas iniciais importante, que faz parte da diversidade 
de estudos realizados na busca de alternativas para obter tratamentos menos 
tóxicos de doenças negligenciadas.  
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Astrocaryum sp. 
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As lectinas são proteínas que possuem pelo menos um domínio não catalítico e que 
se ligam reversivelmente a mono ou oligossacarídeos específicos. As interações do 
carboidrato com as lectinas ocorrem através de pontes de hidrogênio, van der 
Waals, interações hidrofóbicas e coordenação de metal.  Uma característica dos 
açúcares é o grande número de grupamentos hidroxila, o que permite interagir com 
diferentes moléculas formando complexos. Análise de estruturas de alta resolução 
de complexos de proteína-carboidrato com diferentes características de dobramento 
sugerem que o mecanismo de reconhecimento do carboidrato pela lectina segue os 
padrões específicos da esterioquímica do açúcar e ocorre em sítios de ligação 
específico para cada grupo específico. Neste projeto, as Lectinas de Astrocaryum 
sp., estão sendo propostas como alvo de estudo que visam a purificação e avaliação 
de moléculas. Para alcançar esses objetivos foi realizada a coleta de frutos de 
Astrocaryumsp, bem como obtenção desse material em pontos de comercialização, 
na cidade de Porto Velho. A partir da aquisição dos frutos, preparou-se o extrato 
aquoso, que posteriormente foi submetido a cromatografia líquida, para isolamento e 
purificação das Lectinas. As moléculas purificadas foram avaliadas por eletroforese 
em SDS-PAGE, para estimar seu peso molecular e o nível de pureza obtido a partir 
dos métodos cromatográficos. Como resultados de amostras de Astrocaryumsp. 
obteve-se a purificação de proteínas com capacidade de interagir com a lactose, 
possivelmente pode-se tratar de Lectinas.Com os resultados obtidos até o momento, 
conclui-se que o extrato de Astrocaryum sp. possui proteínas na sua composição 
que se assemelham a lectinas, no entanto mais passos cromatográficos utilizando 
resinas com outros carboidratos são necessários. Conclui-se preliminarmente que 
Astrocaryum sp pode ser uma fonte de lectinas, uma importante classe de proteínas 
com potencial antiparasita que pode ser futuramente investigado sobre o parasita da 
leishmaniose. 
 
Palavras-chave: Lectina. Astrocaryum sp. Cromatografia de afinidade. Tucumã. 
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AVALIAÇÃO In Vitro DO EFEITO LEISHMANICIDA E CARACTERIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE FOSFOLIPÁSICA DE TOXINAS ISOLADAS DO VENENO DA 

SERPENTE AMAZÔNICA Bothrops mattogrossensis 
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1Graduando em Medicina – Centro Universitário São Lucas – UniSL de Porto Velho, 
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3Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas à Saúde – CEBio, FIOCRUZ/UNIR, Porto 
Velho – RO 
4Centro Universitário São Lucas, UniSL. 

INTRODUÇÃO: As leishmanioses compõem o quadro das Doenças Tropicais 
Negligenciadas. O tratamento atualmente utilizado, com as drogas anfotericina B e 
antimoniais pentavalentes apresenta toxicidade e contra-indicações para populações 
em número considerável no Brasil. Portanto, há um grande desafio em encontrar 
drogas microbicidas que apresentem alta segurança e baixo custo. Nesse contexto, 
as toxinas animais são importantes elementos na investigação de mecanismos 
celulares e moleculares, uma vez que estão envolvidas em processos 
farmacológicos, microbicidas, inflamatórios e de intoxicação. OBJETIVO: O objetivo 
deste trabalho foi avaliar in vitro o potencial leishmanicida do veneno bruto da 
serpente Bothrops mattogrossensis, bem como de suas fosfolipases básicas 
isoladas contra Leishmania amazonensis. MATERIAL E MÉTODOS: Para 
isolamento e purificação das toxinas, o veneno de B. mattogrossensis foi fracionado 
em duas etapas cromatográficas: troca catiônica e fase reversa. A fração obtida na 
cromatografia de fase reversa, foi avaliada quanto a sua atividade fosfolipásica. O 
potencial leishmanicida in vitro do veneno bruto e da fosfolipase isolada foram 
também investigados nesse trabalho e os resultados encontrados expressos em 
valores de Concentração Inibitória para 50% (IC50) das formas promastigotas de L. 
amazonensis. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os ensaios cromatográficos 
revelaram a presença de proteínas com massa molecular próximas a 14kDa – 
compatível com as fosfolipases de serpentes, tratando-se de uma fosfolipase A2 
(PLA2), caracterizada como uma Lys49. O veneno bruto apresentou um IC50 igual a 
20,87 µg/mL enquanto que a PLA2 isolada Lys49, não mostrou atividade 
leishmanicida na maior concentração avaliada (100 µg/mL). CONCLUSÃO: Os 
resultados revelam o potencial efeito antiparasitário do veneno de B. 
mattogrossensis, entretanto, a PLA2 isolada não apresentou atividade 
antimicrobiana contra L. amazonensis, mostrando a necessidade de isolamento e 
caracterização de outros compostos presentes no veneno responsáveis pela ação 
anti-leishmania. 

Palavras-Chave: Venenos de serpentes. Toxinas. Atividade leishmanicida. 
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MICRORGANISMOS SIMBIONTES E ESTUDOS DE METABÓLICOS 
PRESENTESEM EXTRATOS DE NINHOS E DE ISOLADOS DE VESPAS SOCIAIS 

EM RONDÔNIA, AMAZÔNIA, BRASIL 
 

MONTE, Ana Rafaela Carvalho1; SOARES, Andreimar Martins1,2 
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2Centro Universitário São Lucas, UniSL. 

 

Os microrganismos e seus metabólicos são descritos no tratamento de enfermidades 
em várias partes do mundo. Da diversidade microbiana com potencial para o 
desenvolvimento de novos fármacos, as bactérias do gênero Actinomyces têm sido 
utilizadas na indústria farmacêutica por apresentarem a capacidade de produzir 
metabólitos secundários com características químicas com potencial biotecnológico. 
Este estudo buscou levantar e identificar os microrganismos e seus metabólicos 
obtidos em associações mutualísticas com vespas sociais e seus ninhos, que 
possam sinalizar no desenvolvimento de novos fármacos. Os isolados microbianos 
foram obtidos das vespas e ninhos previamente coletados por busca ativa. Os 
lavados foram cultivados em meio LB e os isolados bacterianos foram 
armazenamento a - 80º C. Posteriormente, foram realizados ensaios com a 
padronização da extração de metabólicos das cepas bacterianas. Os resultados 
mostraram a identificação morfológica associada a coloração de Gram de 30 
isolados. Os dados representam um passo inicial na identificação da fauna 
bacteriana, bem como a obtenção e avaliação extratos com potencial antimicrobiano 
obtido a partir de vespas sociais presente em Rondônia, Brasil. 
 
Palavras-chave: Biomoléculas. Microrganismos simbiontes. Vespas. Novos 
fármacos. 
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PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA PARCIAL DO COMPLEXO 
PROTEÍCO PRESENTE NO SORO DE Didelphis marsupialis COM POTENCIAL 

ATIVIDADE ANTIOFÍDICA 
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Os animais do gênero Didelphis, popularmente conhecidos como gambás ou 
mucuras, apresentam resistência natural contra venenos ofídicos, que pode ser 
atribuída a duas proteínas anti-hemorrágicas: DM40 e DM43. Este trabalho teve por 
objetivo purificar e caracterizar parcialmente o complexo proteico DM40 e DM43 a 
partir do soro de Didelphis marsupialis. Para o fracionamento, 3 mL do soro foram 
aplicados na coluna de troca aniônica, resultando na eluição de 7 frações (F1 a F7). 
Posteriormente, as frações obtidas foram submetidas a SDS-PAGE 12%, sendo 
detectadas na fração F7, proteínas com massas moleculares aparentes semelhantes 
as proteínas de interesse: 40 e 43 kDa. Por seguinte, utilizando uma fosfolipase do 
veneno de Bothrops jararacussu (denominada BthTX-II) e 4N3OBA como substrato, 
foi avaliado o potencial de inibição de atividade fosfolipásica das 7 frações, onde 
demonstrou-se que todas as frações advindas da cromatografia foram capazes de 
inibir a atividade enzimática da BthTX-II. Posteriormente, avaliou-se a atividade 
inibitória dessas frações sobre proteases do veneno de B. jararacussu (MP-I) pela 
atividade proteolítica com caseína, na qual somente a fração F7 foi capaz de inibir a 
protease. Na recromatografia da fração F7 em coluna de interação hidrofóbica, 
foram obtidas outras 7 frações (B1-B7), as mesmas, foram analisadas em SDS-
PAGE 12%, e o perfil eletroforético demonstrou a presença de proteínas com 
massas moleculares próximas a 40 e 43 kDa nas frações B3 a B6. Foi avaliada a 
capacidade inibitória da atividade proteolítica sobre a caseína, demonstrando uma 
eficiente inibição da atividade das frações B3 e B4 sobre a MP-I. A fração B4 foi 
submetida a espectrometria de massa, e apresentou proteínas com massas 
moleculares de 11, 41 e 43 kDa. Posteriormente, a fração B4 foi recromatografada 
em coluna de fase reversa, resultando em 3 frações (C1-C3), que foram analisadas 
em SDS-PAGE 12%, demostrando um alto grau de pureza nas frações C1 e C2. 
Estas frações foram submetidas a novos testes para avaliar a capacidade de inibir a 
atividade proteolítica sobre a caseína, onde foi possível observar uma inibição 
significativa da C1 e C2. Neste trabalho foi possível identificar e caracterizar 
parcialmente as proteínas do complexo com atividade inibitória de MP-I e BthTX-II, 
que apresentam atividades e características bioquímicas semelhantes a inibidores 
de venenos ofídicos descritos para essas espécies. 
 
Palavras-Chave: Atividade antiofídica. Didelphis marsupialis. Bothrops jararacussu  
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AS METAMORFOSES DOS MEIOS DE INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS 
JOVENS NATIVOS DIGITAS (NDs)  
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Os NDs são aqueles indivíduos que nasceram junto com rede mundial de 
computadores em meados dos anos 1990 e cresceram com a evolução da 
tecnologia digital. Representam atualmente 20% da população brasileira. É uma 
geração que faz uso irrefreável da internet para se divertir e interagir socialmente por 
meio de seus apps e gadgets pessoais. Este resumo tem como objetivo propor uma 
reflexão a cerca das mudanças que vem ocorrendo no processo de interação social 
da geração dos NDs. A pesquisa aconteceu no mês de março do corrente ano, 
foram pesquisados 40 alunos de maneira aleatória que cursam o 2º ano do ensino 
médio com faixa etária média de 15 a 17 anos. As escolas pesquisadas foram: O 
colégio Objetivo unidade Jardim das Mangueiras e o Classe “A” unidade Centro. 
Para coletar os dados optou-se por elaborar um formulário no aplicativo Google 
Formulário®, o qual foi compartilhado por e-mail com os estudantes. Os alunos não 
precisaram se identificar o que para nosso entendimento pôde tranquilizar os 
mesmos quanto a confiabilidade nas respostas. O formulário foi enviado aos alunos 
no dia 10 de março e as respostas foram conclusas no dia 25 do mesmo mês. Uma 
das perguntas realizadas aos estudantes foi a respeito do que eles fazem quando 
estão em tempo livre, 62% deles responderam que usam a internet para acessar as 
redes sociais com objetivo de interagirem socialmente com seus os colegas. O 
smartphone para 68% dos alunos entrevistados serve para se conectar no 
WhatsApp® e no Facebook®. O tipo de conversa tratada nesses apps são: namoro 
e paquera 43%; atividades e problemas na escola 78%; problemas familiares 48%. 
Quanto ao tempo de permanência conectados a internet, 47% dos alunos ficam 
conectados entre 3 a 5 horas; 34% de 2 a 3 horas; e 19% de 5 a 7 horas. Excluindo 
os alunos que ficam entre 2 e 3 horas, os demais resultados representam maior 
expressividade quanto ao tempo médio diário em que os alunos ficam conectados e 
interagindo socialmente com seus colegas. A geração dos NDs está mudando a 
forma como os indivíduos no futuro se socializarão, a maior parte das interações 
ocorrerá por meio das relações intangíveis. Caberá aos educadores e pais 
sensibilizar seus filhos quanto ao uso equilibrado das novas tecnologias de 
socialização, do contrário em um futuro próximo nossos jovens terão seus próprios 
HAL 9000 (Computador Algorítmico Heuristicamente Programado) programados 
para dialogar sobre suas vidas.   
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AS “AUSÊNCIAS PRESENTES” DOS DISCURSOS RACIAIS EM ESTUDANTES 
DE ENSINO SUPERIOR 
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Neste projeto partimos do pressuposto que a educação não é nem pode ser uma 
ação social neutra, que numa relação de poder estabelecida entre diferentes 
agentes sociais e por isso pensa-se uma educação que deve ter certo olhar crítico 
para elementos essenciais da sociedade, pautando-se na perspectiva de uma 
formação crítica, pluralista e humana respeitando as orientações estabelecidas pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB, 1996), assim, pretende-se 
analisar um dos aspectos essenciais para que esta educação democrática se 
estabeleça: a análise dos discursos raciais e preconceituosos nas instituições de 
ensino superior. O objetivo central desta pesquisa é desenvolver uma análise 
sistemática acerca dos discursos e das práticas dos educandos de nível superior 
nas diversas áreas de formação visando identificar as presenças e ausências 
sistematizadas dos discursos preconceitos, especialmente os raciais, étnicos e de 
violência de gênero. Para realizar tal objetivo, pretende-se seguir os seguintes 
passos de pesquisa, que serão delimitados como objetivos específicos: Discutir as 
orientações teóricas referentes à questão da violência e desigualdade social no 
Brasil pelas teorias decoloniais, pensar uma educação crítica e intercultural e partir 
da formação decolonial e para o mercado de trabalho e apreciar, na forma de 
entrevistas semiestruturadas e questionários objetivos o discurso dos educandos no 
que se refere aos discursos raciais. Pretende-se realizar uma pesquisa que abranja 
uma parcela possível da realidade social e dos discursos sociais e acadêmicos, 
estabelecendo uma relação dialética entre os mesmos. Nossa perspectiva 
metodológica parte do pressuposto de que os indivíduos são sujeitos ativos na 
construção das falas sociais ao mesmo tempo em que repetem uma estrutura social 
internalizada pela participação nos grupos sociais (BOURDIEU, 2002). Assim, nossa 
pesquisa seguirá os seguintes modelos metodológicos: Análise teórica dos aspectos 
formativos da desigualdade social no Brasil pela lógica econômica e histórica, 
questionário semiaberto com amostragem de estudantes (100 alunos) com questões 
inerentes à percepção do racismo praticado, não praticado e observado, entrevista 
semiestruturada com educandos negros e pardos com relação a sua percepção do 
racismo e qual o espaço das falas raciais da instituição de ensino por parte dos 
outros educandos. A partir destes métodos, pretende-se analisar as ausências ou 
presenças dos discursos raciais no Centro Universitário São Lucas. Esta pesquisa 
está em desenvolvimento, sendo submetida à este evento para conhecimentos dos 
pares e da comunidade acadêmica. Levantamos como hipóteses iniciais as 
conclusões da pesquisa de Schwarcz (2001), que afirmam ser as Instituições de 
Ensino Superior micro aspectos da sociedade macro, onde o brasileiro vive práticas 
de racismo descontruídas pelo senso comum ao passo que são representações de 
uma colonialidade histórica. Concluímos que este projeto, em desenvolvimento, no 
âmbito acadêmico irá possibilitar uma análise fundamental da fala discente acerca 
do racismo, possibilitando uma análise da instituição enquanto reflexo da sociedade 
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e ao mesmo das falhas/sucessos dos processos educativos no que tange à esta 
consciência intercultural.  
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