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APRESENTAÇÃO 

 
7ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq - FSL de 10 a 11 de Setembro de 

2015 - Faculdade São Lucas – Porto Velho/RO 
 

 

 

 

 

 A Direção Geral, Comitê Institucional do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Cientifica (PIBIC) e Direção de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da 

Faculdade São Lucas (FSL) apresentam os resumos da 7ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA PIBIC/CNPq – FSL, 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 – FSL no evento.  
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OBJETIVOS 

 

• Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes 

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

o jovem universitário no domínio do método científico.  

 

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

de formação de profissionais para o setor produtivo.  

 

• Estimular pesquisadores a envolver estudantes de graduação no processo de 

investigação científica, otimizando a capacidade de orientação da instituição.  

 

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

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

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

produzida, 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 FONOLÓGICA EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL: 
RELATO DE CASO 

 
SILVA, Natana Souza da; COSTA, Fabiane Nunes da; RAMALHO, Márcia 

Suely Souza de Castro; RODRIGUES, Lidiane Cristina Barraviera; 
ARAÚJO, Viviane Castro de. 

 
INSTITUIÇÃO: Faculdade São Lucas 

 
RESUMO: Encefalopatia Crônica Não Progressiva da Infância (ECNPI) ou 
Paralisia Cerebral (PC) é uma desordem cerebral não progressiva que 
caracteriza um distúrbio motor. A ECNPI é dividida em atetóide, atáxica, mista 
e espástica, está última sendo a pesquisada neste estudo. A espasticidade é 
caracterizada pelo aumento de tonicidade, movimentos bruscos, lentos e 
anárquicos, reflexo de alongamento exagerado, condição muscular diminuída 
e hiperreflexia, que tende a aumentar conforme a criança tenta realizar 
movimentos. O processo fonológico é um meio utilizado pela criança que ao 
falar uma palavra a organiza de forma facilitadora na sua estrutura 
articulatória, fazendo de uma palavra difícil de produzir, algo fácil pra sua 
língua, não mudando o seu significado, apenas a sua estrutura reproduzida 
oralmente está organizada diferente, facilitando a articulação da fala onde irá 
analisar o nível fonológico em cinco indivíduos com paralisia cerebral 
espástica de grau leve, com idades entre 3 e 7 anos de ambos os sexos. 
Material e métodos: Realizado uma série de estudos de casos de caráter 
descritivo, onde participaram 5 crianças oralizadas, com paralisia cerebral 
espástica de grau leve e idade entre 3 a 7 anos, diagnosticadas com ECNPI, 
que não apresentassem associado, deficiência auditiva ou visual e que 
frequentavam a Associação Pestalozzi na unidade de saúde Aida Fibger de 
Oliveira em Porto Velho/RO, com a autorização dos responsáveis através da 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Utilizou-se 
avaliação fonológica adaptada com o Teste de Linguagem Infantil, composto 
por provas de nomeação e imitação, que foram analisadas e descritas em 
cada processo. Resultados e discussão: Nos casos relatados ocorreu a 
presença de 7 dos 14 processos fonológicos pesquisados na prova de 
imitação e a presença de 8 processos fonológicos na prova de nomeação. 
Sendo que das 5 crianças, a criança 1 (3 anos) foi a única que não 
apresentou processos produtivos, pois todos eram esperados para faixa 
etária. Estudo realizado mostra que na análise referente ao número de 
processos, é possível perceber que a criança aos três anos utiliza um mínimo 
de dois processos. Dos processos apresentados pelas crianças os mais 
frequentes encontrados na literatura são: simplificação de consoante final, 
simplificação de encontro consonantal, simplificação de líquida, redução de 
sílaba, harmonia consonantal, redução do encontro consonantal, 
posteriorização para palatal, ensurdecimento de plosivas, ensurdecimento de 
fricativas, frontalização de palatal, posteriorização para velar. Conclusão: 
Houve a presença de processos fonológicos produtivos não esperados para a 
idade mais comum na prova de nomeação. Sendo C1 a única que não 



    

 

 

 

 

11 
 

 

 

 

apresentou processos produtivos inadequados, sendo todos esperados pela 
faixa etária. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Paralisia Cerebral. Linguagem Infantil. Fala. 
E-mail: natana.souzapvh@hotmail.com 
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CLASSIFICAÇÃO DA PREMATURIDADE E ANÁLISE DAS CONDIÇÕES 
MATERNAS E NEONATAIS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

NEONATAL  
 

SANTOS, Denise Gonçalves1; RAMOS, Edimila do Santos1; SANTANA, 
Pâmela Melo1; OLIVEIRA, Laurise Sousa2; MEDEIROS, Luciana Gusmão2; 

SAMPAIO, Denise Teodoro2; HARAKAWA, Lucila Suemi Kato2; 
FRÁGOAS, Simone Pedroso2 

 
1 Fisioterapeuta/ Ex-acadêmica do Curso de fisioterapia na Faculdade São Lucas; 2 
Docente do Curso de Fisioterapia na Faculdade São Lucas  

 
Introdução: A prematuridade pode ser classificada em moderada (32 
semanas a 36 semanas de idade gestacional), acentuada (28 semanas a 31 
semanas de idade gestacional) e extrema (inferior a 28 semanas de idade 
gestacional). Apesar dos avanços tecnológicos e científicos, a prematuridade, 
ainda hoje, é um grande problema na obstetrícia e na neonatologia, 
constituindo em uma das causas morbidades e mortalidade neonatal. Recém 
nascidos prematuros possuem maiores riscos de apresentar complicações ao 
longo da vida. Objetivo: Classificar os índices de prematuridade e analisar as 
condições maternas e neonatais na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do 
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. Método: A pesquisa foi do tipo prospectiva 
e quantitativa, a partir da aplicação de questionários aos responsáveis legais 
dos neonatos internados na Unidade de Terapia Intensiva neonatal, com 
parecer de nº. 686.357. A pesquisa foi realizada com 100 neonatos. 
Resultados e discussão: Dos 100 neonatos participantes do estudo, 81% 
eram prematuros, 18% termos e 1% Pós-termo, sendo que os prematuros 
foram classificados como Prematuridade moderada (55), Prematuridade 
acentuada (19) e Prematuridade extrema (07), mostrando que a maior 
ocorrência foi de prematuros moderados. A idade materna teve a média de 
25,5 anos, 46% das mães possuíam o ensino médio completo, 87% 
apresentaram de 1 a 2 salários e 96% realizaram o pré-natal. Conclusão: 
Através da presente pesquisa, concluímos que os níveis de prematuridade 
encontrados na pesquisa estão acima dos encontrados em outras regiões, 
inclusive estando estes associados a diversas condições maternas e 
neonatais, o que aumenta os riscos de complicações.  
Agradecimentos: Aos participantes e colaboradores da presente pesquisa. 
Palavras-chave: Recém Nascido, Prematuridade, Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal. 
4.08.00.00-8 Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
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PERFIL NUTRICIONAL DE IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA 
PERMANÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO 

 

SANTOS, Glória Dalla Vecchia¹; OLIVEIRA, Luna Mares Lopes² 
  
¹Nutricionista. Graduada pela Faculdade São Lucas em Porto Velho, Rondônia.  
²Nutricionista. Docente do Curso de Nutrição da Faculdade São Lucas em Porto 
Velho, Rondônia. 

Introdução: A avaliação nutricional necessita ser inserida na rotina de 
Instituições de Longa Permanência para Idosos. A Mini Avaliação Nutricional 
(Mini Nutritional Assessment - MNA®) é um método não invasivo de avaliação 
cujo objetivo é estabelecer o risco individual para desnutrição de modo a 
permitir uma intervenção precoce quando necessária. Objetivo: Realizar a 
triagem e avaliação do estado nutricional dos idosos por meio da MAN; 
Analisar a frequência do estado nutricional do resultado final do score da MAN 
em associação com o IMC; Correlacionar os resultados do IMC e score MAN 
com a classificação da Circunferência da Cintura; Correlacionar o estado 
nutricional segundo score da MAN com fatores emocionais, mobilidade, 
ingestão de produtos proteicos, frutas e verduras. Metodologia: Trata-se um 
estudo observacional, analítico, transversal, com abordagem quantitativa e 
análise exploratória das variáveis independentes realizado com idosos 
institucionalizados, no Município de Porto Velho - RO, sendo realizada 
avaliação antropométrica e aplicada a MAN, acrescida da circunferência da 
cintura. Os dados estatísticos foram analisados por meio dos softwares SPSS 
V19, R package e Excel Office 2007. O nível de erro estatístico considerado 
foi de 5% (p< 0,05). Estudo teve o projeto de pesquisa aprovado pelo comitê 
de Ética em Pesquisa, parecer n° 635.492/2014. Resultados e discussão: 

Participaram do estudo 69 idosos, com média de idade de 76,88 anos  10,17 

DP. O IMC teve média de 21,21 kg/m²  5,3 DP. O risco para doenças 
cardiovasculares segundo a CC não foi evidenciado em 52% da amostra. Foi 
identificado estresse psicológico ou doença aguda em 25% dos idosos e 
estes correlacionados ao score MAN, predominou entre idosos desnutridos ou 
risco nutricional, diferença estatisticamente significativa entre as comparações 
(p 0,006). 36% dos idosos encontram-se restritos ao leito/cadeira de rodas, 
sendo 60% entre o gênero feminino. Em relação à alimentação, 80% dos 
idosos possuem adequado consumo de produtos proteicos, diferença 
estatisticamente não significativa quando correlacionada à MAN (p 0,49). Ao 
analisar o consumo de frutas e verduras, obteve-se achados insatisfatórios, 
visto que somente 51% do total da amostra consomem estes diariamente. 
Diferença estatisticamente não significativa quando comparada ao score MAN 
(0,89). Conclusão: A classificação do estado nutricional pelo IMC e pela MAN 
identificou prevalência de baixo peso, desnutrição e risco de desnutrição, 
sendo a maioria do gênero feminino. Na análise da correlação da 
classificação do IMC com o Score MAN, a MAN foi mais específica para 
avaliação nutricional em idosos. O risco para doenças cardiovasculares 
associadas aos resultados do IMC confirma diagnóstico de sobrepeso com 
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risco para DCV e associado à MAN confirma desnutrição. Idosos desnutridos 
ou com risco para desnutrição prevalecem entre os identificados com estresse 
psicológico, doença aguda nos últimos meses e entre os restritos ao 
leito/cadeira de rodas. Em relação à ingestão de produtos proteicos, frutas e 
verduras a inadequação prevaleceu entre idosos desnutridos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Avaliação Nutricional, Desnutrição. 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Saúde - Saúde Pública 
 
INSTITUIÇÕES DE FOMENTO: Instituição de Longa Permanência para 
idosos: Casa do Ancião; Lar Espirita da Terceira Idade André Luiz. 
 
E-mail: nutridonorte@gmail.com 

  

 

 
 
 



    

 

 

 

 

15 
 

 

 

 

PREVENÇÃO DO BULLYING ENTRE ADOLESCENTES ATRAVÉS DO 
LÚDICO EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-

RO 
 

TEIXEIRA, Helton Camilo1; BENTO, Victor Villar2; CRUZ, Italo Vinícius 
Ferreira3; FEITOSA, Elisângela da Silva4; SOUZA, Bianca Matias de5; 

CORRÊA, Solange Soledade Sousa6; SOUTO, Nadyla Marina França7. 
 

1Enfermeiro e Professor do Departamento de Enfermagem do Centro de Ensino São 
Lucas, Porto Velho/RO. 
2,3,4,5,6,7Alunos do Curso de Enfermagem do Centro de Ensino São Lucas e Membros 
do Projeto Cuca Legal. 

 
 

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase de transição na qual ocorre 
mudanças físicas e emocionais, esses adolescentes passam uma parte do 
seu tempo no ambiente escolar, o que os tornam na maioria das vezes um 
alvo fácil e frágil a vivenciar e sofrer o bullying por parte dos colegas. O 
Bullying é um fenômeno que acontece dentro de grupos fechados, 
principalmente no ambiente escolar, ele é conceituado como sendo uma 
subcategoria da agressão que se caracteriza pela repetitividade e assimetria 
de forças, além de causar danos físicos, emocionais ou morais a estudantes 
mais fracos e incapazes de se defenderem. Com isso a temática saúde entra 
na escola, contribuindo na promoção da saúde é na construção da cidadania 
desses indivíduos. Para realizar promoção da saúde é necessário utilizar 
práticas educativas que denotam ações que compreendem relações entre os 
agentes envolvidos na mesma. A educação em saúde acontece em diferentes 
espaços e com diferentes saberes, são práticas dialógicas, estratégicas 
mediadas pela ação instrumental, apresentando-se de maneira formal ou 
informal, utilizando metodologias didáticas em espaços públicos e privados. A 
promoção e prevenção da saúde tem sido um desafio para todos os 
profissionais da saúde, pois não se pode compreender ou transformar a 
situação de saúde de um indivíduo ou um grupo familiar sem levar em conta 
que eles são produzidos nas relações com o meio físico, social e cultural de 
vida. “A medida de maior impacto na vida das pessoas e sem dúvida a 
promoção da saúde, de modo que tem como objetivo melhorar os padrões de 
saúde coletiva. Nesse sentido o lúdico comtempla os critérios para uma 
aprendizagem efetiva, no sentido de que chama a atenção para um 
determinado assunto, no qual seu significado pode ser discutido entre todos 
os participantes e o conhecimento gerado pode ser transportado para o 
campo da realidade. O lúdico expressa de forma didática e informal, ações 
que sensibilizam e conscientizam os adolescentes a despertar frente ao 
bullying vivenciado no ambiente escolar. OBJETIVO: Este trabalho tem como 
objetivo geral descrever a experiência dos membros do Projeto Cuca Legal ao 
realizarem atividade lúdica e de conscientização a prevenção do bullying 
entre adolescentes de uma escola pública localizada no Município de Porto 
Velho-RO. MATERIAL E MÉTODO: O Projeto Cuca Legal recebeu o convite 
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e firmou parceria com a Escola Estadual de Ensino Médio 4 de janeiro, na 
qual a atividade lúdica foi realizada no mês de abril de 2015, tanto no período 
matutino como vespertino, tendo um total de 400 adolescentes participantes. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi realizada atividades de educação em 
saúde, voltada para a prevenção do bullying entre adolescentes. As ações 
foram desenvolvidas em forma de “Programa Televisivo”, com auxílio de 
músicas, paródias, encenação, entrevistas com os alunos e vídeos com 
depoimentos.  A atividade lúdica teve duração de 60 minutos, na qual foi 
abordado o conceito, tipos, vítimas, impacto e prevenção do bullying, sempre 
com uma linguagem lúdica, dinâmica e acessível aos adolescentes. Durante a 
aplicação da atividade lúdica muitos adolescentes apresentavam vergonha 
em falar sobre a temática proposta, porém a participação de alguns 
adolescentes durante a entrevista pública, mostravam-se preocupados com a 
temática discutida. CONCLUSÃO: Com isso observamos a importância de 
parceria entre escola, profissionais de saúde e faculdade como modelo de 
estratégia na promoção da saúde no ambiente escolar e prevenção do 
bullying, pois é no ambiente escolar e principalmente entre os adolescentes 
que acontece a maioria das agressões físicas e psicológicas, o que traz 
graves consequências para a vida desse indivíduo, podendo desencadear até 
o suicídio. 
 
Palavras-Chaves: Bullying; Adolescentes; Prevenção; Lúdico. 
Área de pesquisa: Saúde Coletiva 
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PROGRAMA PREVENTIVO E EDUCATIVO EM SAÚDE BUCAL EM 
CRIANÇAS DE 4 A 7 ANOS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO 
 

DORADO, Carla Liliana Paz ¹, FERREIRA, Patrícia S. Closs ² 

 

¹Discente do curso de Odontologia, Faculdade São Lucas, Porto Velho - RO. 
2Docente do curso de Odontologia, Faculdade São Lucas, Porto Velho - RO. 

 

RESUMO: O presente estudo teve como hipótese, crianças com baixo nível 
socioeconômico teriam uma maior incidência de doenças cárie e periodontal 
devido a dificuldade do controle do biofilme dental e acesso aos serviços de 
atendimento. Objetivo: O presente estudo se propôs em obter dados sobre 
as doenças cárie e periodontal. Metodologia: O presente estudo transversal 
avaliou 250 indivíduos de 4 à 7 anos, da Escola Municipal de Ensino Inicial e 
Fundamental Khrys Damaris do município de Porto Velho/RO, de ambos os 
gêneros   onde foram avaliados os seguintes parâmetros (Índice de dentes 
Cariados Perdidos e Obturados-CPOD e CEO, Índice de sangramento 
Gengival ISG e Índice de Higiene Oral acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela OMS. Resultados: A idade média de (idade 5±0,93), ceod 
médio de (3,1 ± 1,40)  e o CPOD médio foi de (0,16 ± 0,04). O total de dentes 
livres de cáries de 43,36%. Sendo a média de dentes cariados de (2,8), 
perdidos (0,33), obturados (0,23) e traumatizados (0,2). Sendo que 80,2% 
cariados para o ceo-d e 62% para o ceo-d perdidos 7,6%, 18%; obturados 
5,7%, 20%, respectivamente. Em relação aos índices de placa visível 76% e 
sangramento gengival de 24% pelo menos 3 faces afetadas. Conclusão: 
Sugere-se que altos índices de cárie e sangramento gengival bem marcantes 
na região Norte estão relacionados a falta de políticas públicas, como 
ausência de fluoretação das águas de abastecimento, baixo nível econômico 
e cultural, difícil acesso aos serviços de saúde escassas de programas 
voltados à prevenção e tratamento. 

Palavras chave: doença cárie, doença periodontal, índice de placa, índice de 

sangramento, crianças, saúde bucal. 
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ASPECTOS FONOLÓGICOS E VOCABULARES DE CRIANÇAS 
INSTITUCIONALIZADAS: RELATO DE CASO 

 
SILVA, Yasmin Alcântara Belarmino da¹; LIMA, Tames Cristina Oliveira²; 

RODRIGUES, Lidiane Cristina Barraviera2 
 

1-Graduada do curso de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas;  
2-Docente do curso de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas 
 

INSTITUIÇÃO: Faculdade São Lucas 
 

INTRODUÇÃO: A linguagem é vista como consequência de aspectos 
distintos, mas que se completam: os indicadores biológicos do 
desenvolvimento humano e as experiências do contexto social, ou seja, a 
criança adquire a linguagem a partir da influência de cada aspecto, um com 
o outro sendo fundamental para o desenvolvimento das habilidades 
linguísticas. No que se refere ao desenvolvimento cognitivo verbal, as 
crianças institucionalizadas obtêm um desempenho verbal inferior 
considerado significativo. O objetivo deste estudo foi caracterizar os níveis 
fonológicos e vocabulares da linguagem de casos de crianças 
institucionalizadas e analisar a influência do ambiente estrutural bem como 
das cuidadoras no processo de desenvolvimento da linguagem dessas 
crianças. MÉTODOS: Trata-se de estudo de cinco casos clínicos, aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São Lucas sob o número 
75077/2012. O mesmo foi desenvolvido em um abrigo de Porto Velho 
(Rondônia), cujas famílias perderam a guarda das crianças por diferentes 
motivos. Participaram do estudo cinco crianças residentes numa instituição 
que abriga crianças do município de Porto Velho (Rondônia). Para o 
presente estudo foi utilizado o Teste de Linguagem Infantil–ABFW para 
avaliar os aspectos fonológico e vocabular. RESULTADOS: Nos casos 1 e 3 
houve presença de processos fonológicos não observados frequentemente 
durante o desenvolvimento como: ensurdecimento de plosivas e 
ensurdecimento de fricativa. Quanto ao vocabulário, apresentou-se 
processos de substituição como: modificações de categorias gramaticais, 
substituição por hiperônimo, substituição por co-hipônimo próximo e distante, 
substituição por hipônimo, substituição por vocábulos que designam seus 
atributos semânticos, substituição e/ou complementação de semiótica verbal 
por nao verbal, substituição por designação de funções, valorização do 
estímulo visual, utilização de onomatopéia e seguimento ininteligível, nos 
quais estiveram alterados para os casos 1, 2, 3 e 5, estando também as 
designações abaixo do esperado. O ambiente institucional encontra-se 
adequado, estando a estrutura em boas condições, com rotina adequada, 
horário para cada evento, porém o número de cuidadoras é reduzido, 
trazendo algumas vezes momentos de impaciência. DISCUSSÃO: 
Considerando as alterações linguísticas existentes, neste estudo foram 
encontradas alterações de linguagem como ocorrências de processos 
fonológicos não observados frequentemente durante o desenvolvimento e 
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também vocabulário rebaixado. No contexto de crianças institucionalizadas o 
ambiente apresenta-se sem estímulos, em relação as cuidadoras e a 
interação com outras pessoas, sendo o contato das crianças com outros 
contextos praticamente nulo, o que justifica os resultados encontrados. 
Observa-se nesta pesquisa que o número de cuidadoras é reduzido, o que 
torna o trabalho das mesmas enfadonho trazendo, algumas vezes, 
momentos de impaciência. Um modelo de linguagem complexo e defasado 
podem causar uma interação ineficaz entre a criança e o seu ambiente 
linguístico, o que pode acarretar problemas no desenvolvimento da 
linguagem CONCLUSÃO: Verificou-se neste estudo presença de processos 
fonológicos não observados frequentemente durante o desenvolvimento e 
processos de substituição vocabulares significantes. O ambiente encontrou-
se adequado, notando-se o número de cuidadoras insuficiente com relação 
ao total de crianças, tornando o trabalho cansativo e estressante, fator que 
pode interferir no desenvolvimento da linguagem das crianças. 
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EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DURANTE 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

PORTO VELHO – RONDÔNIA 
 
 

SANTOS, Glória Dalla Vecchia¹, OLIVEIRA, Ana Beatriz Vasconcelos¹; 
MORAES, Sabrina Alves¹; ABREU, Auriane Saldanha Dugué² 

 
¹Nutricionistas. Graduadas pela Faculdade São Lucas em Porto Velho, Rondônia.  

²Nutricionista. Docente do Curso de Nutrição da Faculdade São Lucas em Porto 
Velho, Rondônia. 
 

 
Introdução: O estágio de Saúde Coletiva em Alimentação Escolar visa 
proporcionar aos estagiários, experiências práticas, conforme as atribuições 
preconizadas pela resolução n° 26, de 16/06/2013, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento e Educação (FNDE). Dentre elas destacam-se ações de 
educação alimentar e nutricional na escola. Objetivos: Conscientizar os 
escolares quanto à importância da higienização pessoal e dos alimentos, 
promovendo conhecimento e familiarização com os alimentos in natura; 
Estimular a reflexão sobre a escolha de alimentos saudáveis e incentivar o 
cultivo de hortaliças. Metodologia: Durante o estágio supervisionado foram 
distribuídos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido e Autorização para 
uso de Imagem aos responsáveis, autorizando a participação em dinâmicas 
lúdicas pedagógicas durante o período de aula. A amostra foi composta por 
110 escolares na faixa etária de 05 a 12 anos, do ensino fundamental de uma 
escola Municipal de Porto Velho-RO. Dentre as técnicas aplicadas, 
realizaram-se dinâmicas, ilustrações, palestras interativas, prática de cultivo 
de hortaliças e distribuição de folder educativo. A primeira atividade intitulada 
"Higiene pessoal e dos alimentos", a higiene pessoal foi enfatizada com o uso 
de gliter nas mãos dos escolares, com a dinâmica de disseminação dos 
microrganismos, seguido da técnica de higienização de mãos. Nesta 
atividade, foi exposta por meio de figuras a cadeia produtiva de hortaliças 
para conscientizar quanto a importância da higienização na prevenção de 
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA). A segunda atividade "A 
descoberta dos alimentos através dos sentidos", consistiu em questionar os 
escolares, sobre quais as frutas e legumes que mais agradavam os órgãos 
dos sentidos: visão, tato, olfato, paladar. Após, alguns hortifrutigranjeiros in 
natura eram apresentados e distribuídos de mão em mão para observação. 
Os escolares foram divididos em grupos, onde com os olhos vendados tinham 
por desafio descobrir través do tato, qual fruta ou legume in natura estava 
depositada no interior de uma urna. A terceira atividade: "Escolhas 
Alimentares Saudáveis: Você é o que você come", foi palestrada sobre o 
consumo de alimentos industrializados, doenças crônicas não transmissíveis, 
suas causas e consequências. Após, houve divisão da turma em grupos, 
onde foram distribuídos aos escolares figuras de alimentos considerados 
saudáveis e alimentos considerados não saudáveis, além de um desenho em 



    

 

 

 

 

21 
 

 

 

 

forma de prato. Nesta atividade, os escolares selecionavam e distinguiram 
opções alimentares que compõem um prato saudável. A quarta atividade: 
"Plantando é que se colhe", visou conscientizar sobre a sustentabilidade e 
incentivar o cultivo de hortaliças. Cada escolar trouxe de casa uma garrafa 
tipo pet e praticou o plantio de alface. Ao final da atividade, retornaram aos 
seus lares com sua hortaliça. Resultados e discussão: Em todas as 
atividades desenvolvidas observou-se interesse e participação dos escolares. 
Diversos responsáveis procuraram por maiores orientações nutricionais 
devido aos diversos relatos quanto às atividades aprendidas em sala de aula. 
Segundo os professores, houve maior adesão por verduras e frutas ofertadas 
na merenda escolar. Conclusão: Por meio de ações de caráter lúdico e do 
incentivo às práticas alimentares saudáveis, é possível promover educação 
alimentar e nutricional entre os escolares durante a prática de estágio, e 
auxiliar na aptidão da atuação do nutricionista na alimentação escolar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Nutricional; Estágio Supervisionado; 
Atividades Educativas. 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Saúde - Saúde Coletiva 
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NÍVEL COGNITIVO DE UM GRUPO DE IDOSOS NÃO 
INSTITUCIONALIZADOS 
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RAMALHO, Márcia Suely Souza de Castro; LIMA, Tames Cristina 
Oliveira; RODRIGUES, Lidiane Cristina Barraviera. 

 
INSTITUIÇÃO: Faculdade São Lucas 

 
Introdução: Em vários países do mundo o número de pessoas idosas cresce 
em ritmo maior do que o número de pessoas que nascem. A cognição pode 
ser considerada, em termos de funções cerebrais, como memória, 
associação, comparação, capacidade espacial e síntese. No processo de 
envelhecimento normal podem ser observadas alterações cognitivas que não 
chegam a comprometer a funcionalidade do indivíduo, no entanto são comuns 
queixas relacionadas a déficits de memória, onde irá caracterizar o nível 
cognitivo e sua relação com idade, tempo de estudo e gênero, de um grupo 
de idosos não institucionalizados. Material e métodos: Realizado estudo 
transversal quantitativo de caráter descritivo e exploratório, no qual 
participaram 52 idosos, com idade variando entre 60 e 79 anos, 
frequentadores do Serviço Social do Comércio – SESC, presentes no 
momento da pesquisa, matriculados na instituição e que aceitaram participar 
da mesma através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Foi utilizado para a avaliação o protocolo MoCA (Montreal 
Cognitive Assessment – versão experimental portuguesa) cuja aplicação é de 
dez minutos, com pontuação máxima de 30 pontos; sendo > 26 considerado 
normal. Para análise dos dados foi utilizado o teste de Igualdade de Duas 
Proporções, a Correlação de Pearson, Teste de Correlação, o teste ANOVA e 
a Comparação Múltipla de Tukey, com nível de significância de p≤0,05. 
Resultados e discussão: Houve diferença entre os gêneros, sendo 36 do 
gênero feminino (69,2%) e 16 do gênero masculino (30,8%), com média de 
idade 66,9 anos e média de MoCA Total acima de 26 pontos. Verificou-se 
maior número de sujeitos com 1 a 4 anos e 5 a 8 anos de estudo formal. A 
correlação entre idade e o escore do MoCA Total foi de - 31,7% e valor de 
p=0,022. Não houve diferença ao compará-lo com os gêneros, porém houve 
diferença ao comparar o MoCA Total para os níveis de tempo de estudo 
formal. Estudos mostram que o gênero masculino é minoria nos grupos de 
terceira idade devido principalmente ao menor cuidado com a saúde. A 
presença de nível de escolaridade de 1 a 4 anos corrobora com estudo 
realizado em Belo Horizonte com prevalência do nível primário de estudo 
mostrando que o tempo de estudo influencia o desempenho do estado mental 
do idoso. Conclusão: A população estudada apresentou média de idade de 
66,9 anos, com predominância do gênero feminino e nível de tempo de 
estudo formal de 1 a 8 anos. Houve correlação entre idade e MoCA Total, 
similaridade entre os gêneros independente da presença maior do gênero 
feminino na relação com MoCA Total e melhor desempenho do estado mental 
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dos idosos com tempo de estudo formal maior ou igual a nove anos de 
estudo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Cognição. Serviço Social. Fonoaudiologia. 
Envelhecimento.  
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ISOLAMENTO DE Paracoccidioides sp. EM PACIENTES DA UNIDADE 
HOSPITALAR CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DE RONDÔNIA COM 

CLÍNICA SUSPEITA DE PARACOCCIDIODOMICOSE 

 
NOGUEIRA, Sâmia Barbosa¹; FRANCO, Michele Silva¹; SOUZA, Elton Bill 
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1.Discente, Departamento de Medicina, Faculdade São Lucas, Rondônia, Brasil. 
2.Docente, Departamento de Ciência Biológicas, Faculdade São Lucas, Biólogo, 
Laboratório de Micologia, CEMETRON, Rondônia, Brasil. 
3.Docente, Departamento de Medicina, Faculdade São Lucas, Rondônia, Brasil. 

 
Introdução: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica 
causada pelo fungo dimórfico Paracoccidioides brasiliensis. Embora se 
julgasse que a PCM fosse rara na Amazônia, testes realizados no Pará em 
(1988), e Rondônia em (1994) mostraram alta prevalência da PCM. Apesar de 
ser uma doença sistêmica, predominam as formas pulmonares e cutâneo-
mucosas. O projeto visa avaliar a infecção por Paracoccidioides sp. em 
pacientes da unidade hospitalar Centro de Medicina Tropical de Rondônia 
com clínica suspeita de paracoccidioidomicose. Metodologia: O isolamento 
do Paracoccidioides sp. dos pacientes foi por método de cultura direto em 
ágar Saboroud. Paralelo ao processo laboratorial foi formulado um 
levantamento de dados dos pacientes, tais como, profissão, gênero, faixa 
etária, hábitos de vida e características predominantes nos pacientes. 
Resultados: Foram realizadas 53 coletas no período de 11/2014 a 08/2015 
em pacientes com clínica suspeita de PCM, 09 apresentaram positividade da 
cultura para o Paracoccidioides brasiliensis. Estes pacientes com cultura 
positiva apresentaram comprometimento pulmonar, porém apenas 07 
expressaram uma clínica, com quadro de tosse e/ou dispnéia. Destes 09, 07 
apresentaram perda de peso significativa, 05 apresentaram lesões cutâneas e 
05 tinham lesões de órgãos, e/ou mucosas. Quanto à epidemiologia, todos 
pacientes eram do sexo masculino, residentes no estado de Rondônia e 
provenientes da zona rural. Observou-se também que todos exerceram como 
profissão pregressa atividades agrícolas. Quanto à faixa etária, apresentaram 
uma média de 55 anos de idade. Em relação aos hábitos de vida, 07 
relataram ter sido tabagistas e etilistas. Negaram comorbidades no momento 
e todos foram submetidos a tratamento. Discussão: A partir dos dados 
apresentados, foi observado que a população mais acometida pela doença 
foram trabalhadores rurais, que por sua atividade permanecem diretamente 
em contato com a terra com maior frequência e, portanto, apresentam maior 
probabilidade de ao manipularem o solo, inalarem aerossóis contendo 
conídios fúngicos. Observa-se também, maior acometimento entre os 
pacientes do sexo masculino, em fase produtiva, ocasionando impacto social 
e econômico. Além disso, foi constatado que as populações acometidas do 
presente estudo foram pacientes residentes no estado de Rondônia, 
demonstrando alta prevalência da PCM nesta localidade. Por fim, foi 
verificado alta prevalência de tabagistas e etilistas entre os acometidos pela 



    

 

 

 

 

25 
 

 

 

 

PCM, onde atribui-se ao tabagismo fator de risco ao desenvolvimento da PCM 
e o alcoolismo atuaria como cofator associado ao tabagismo. Conclusão: A 
PCM representa um grande problema de saúde pública, pois possui alto 
potencial incapacitante e ocorre uma quantidade considerável de mortes 
prematuras. Uma vez que o diagnóstico pela clínica seja inconclusivo, é de 
extrema importância que haja uma abordagem diagnóstica laboratorial 
eficiente e rápida para início de terapêutica adequada, já que esta conduta 
evita danos consideráveis ao pulmão, como também a disseminação do fungo 
para outros órgãos, trazendo sérios agravos ao paciente. Portanto, é 
necessário divulgar o conhecimento existente a respeito da PCM, contribuindo 
de forma que profissionais da área da saúde possam realizar condutas 
rápidas e adequadas, conforme realização de diagnóstico correto. 
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RONDÔNIA: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, INCIDÊNCIA, PREVALÊNCIA E 
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RESUMO: Portadores de Doença Renal Crônica em tratamento de diálise tem 
um elevado risco de aquisição do vírus da hepatite B e C; esse fator tem 
demonstrado uma interferência negativa na sobrevida desses pacientes. O 
objetivo desta pesquisa é determinar a diversidade dos aspectos 
epidemiológicos dos pacientes em diálise verificando a prevalência e 
incidência de hepatite B e C nos mesmos, bem como seu perfil 
epidemiológico, socioeconômico, distribuição demográfica e relacioná-los aos 
fatores de risco de transmissão das hepatites, em diálise no estado de 
Rondônia nas cidades de Porto Velho e Ariquemes. O estudo realizou-se em 
Porto Velho e Ariquemes, no estado de Rondônia, nos núcleos de 
Hemodiálise do SUS. Neste período, 378 pacientes em diálise responderam 
ao questionário padronizado visando a identificação de fatores de risco 
associados à infecção pelo vírus C da hepatite (HCV) e vírus B da hepatite 
(HBV), e posteriormente foi realizada uma análise dos prontuários médicos 
visando caracterizar os pacientes com sorologia positiva anti-HBV e/ou anti-
HCV. Posteriormente foi calculado a razão de prevalência (RP), com intervalo 
de confiança de 95% e o qui-quadrado de Yates (P) para se verificar a 
existência de relação entre fator de risco e evento (sorologia positiva para 
HBV e HCV) e por fim a realização de uma análise bivariada visando 
identificar potenciais fatores de risco para diálise entre os referidos pacientes. 
Palavras-chave: diálise, hepatites virais, hepatite B, hepatite C, 
epidemiologia, prevalência, fatores de risco. 
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INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença 
cardiovascular mais frequente, apresentando em maior parte um curso 
assintomático, tendo seu diagnóstico e tratamento muitas vezes 
negligenciado, sendo somado à baixa adesão, por parte dos pacientes ao 
tratamento prescrito. OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo 
averiguar se os pacientes cadastrados no programa Hiperdia aderem ao 
tratamento da hipertensão preconizado pelo Ministério da Saúde através do 
programa Hiperdia, na Unidade de Saúde da Família (USF) Aponiã. 
MATERIAL E MÉTODO: O presente estudo foi aprovado pela comissão do 
Comitê De Ética em Pesquisa da Faculdade São Lucas com o número CAAE: 
43892517.7.0000.0013. Trata-se de um estudo quantitativo de caráter 
explicativo e descritivo que foi realizado na Unidade de Saúde da Família 
Aponiã com uma amostra de 54 sujeitos. Os dados foram coletados através 
de um questionário semi- estruturado que foi aplicado durante as reuniões do 
Hiperdia. A tabulação e análise de dados foram realizadas através da 
distribuição da frequência relativa (percentuais) e medidas de dispersão. 
RESULTADO E DISCUSSÃO: Na amostra estudada apontou-se prevalência 
de hipertensão no sexo feminino de 61%, dos entrevistados 31% possuem 
nível de escolaridade baixo, sendo o tempo de diagnóstico em 31% dos 
pacientes mais de 5 anos, 47% adotam como tratamento a tomada de 
medicação anti-hipertensiva com associação da dieta, 67% apresentam a 
pressão controlada. Enfrentado, para a adoção de estilo de vida saudável, 
gerando uma quebra na “tríade” do autocuidado, para mudanças no estilo de 
vida. CONCLUSÃO: Foi possível verificar no presente estudo, que mais de 
50% dos pacientes aderem ao tratamento. Índice mais elevado do descrito em 
literaturas anteriores. Embora o tratamento não seja adotado de forma 
integral, como preconiza o Ministério da Saúde (tratamento medicamentoso e 
não medicamentoso). A realização de prática de exercícios físicos ainda se 
mostra muito baixa nos entrevistados, embora isso traga grandes benefícios 
na sua vida, se mostrando como um desafio a ser enfrentado, para a adoção 
de estilo de vida saudável, gerando uma quebra na “tríade” do autocuidado, 
para mudanças no estilo de vida. A adesão ainda se manifesta como um 
grande desafio a ser enfrentado pelo Estado e os profissionais da saúde, 
requerendo esforços redobrados para que, alcance valores satisfatórios na 
adesão ao tratamento de hipertensão. 
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Introdução: Atualmente muitas mulheres procuram realizar atividades físicas 
em busca de saúde, bem estar e melhoria na qualidade de vida. Este hábito 
tem considerável importância pelo bem estar físico e mental que esta prática 
proporciona como exemplo de modalidades como a musculação e o pilates, 
em especial sobre as estruturas que envolvem o assoalho pélvico feminino. 
Objetivo: Esse estudo objetivou comparar o grau de força muscular do 
assoalho pélvico de mulheres praticantes de Pilates e praticantes de 
musculação. Material e métodos: O estudo qualitativo foi do tipo 
comparativo, a partir de uma amostra de 30 mulheres, sendo um grupo 
composto de 15 mulheres que praticavam pilates (grupo A) e as outras 15 que 
realizam a prática da musculação (grupo B). Após a seleção das 
participantes, a partir de um questionário e da escala de força perineal de 
Oxford modificada, foi realizada a avaliação de ambos os grupos através do 
dispositivo vaginal Sensu Power, o qual avalia a força de contração muscular 
do assoalho pélvico. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
pesquisa da Faculdade São Lucas, Protocolo n.671/2012. Resultados e 
Discussão: Os resultados demonstram que o grupo de mulheres que 
praticavam pilates possui capacidade de contração maior do que aquele das 
praticantes de atividade física do tipo musculação, através da força de 
contração visualizada pelo método avaliativo. Quando comparado a relação 
da força muscular do assoalho pélvico, em ambos os grupos estudados, as 
participantes do método pilates apresentaram resultados estatisticamente 
significantes (P≤ 0,008), quando comparado as praticantes de musculação. 
Para avaliação das variáveis estudadas, os dados foram tabulados em 
planilha do programa Microsoft Excel® 2010 e realizada análise descritiva e 
analítica por meio do programa BioEstat 5.0, utilizando o método Test t. Cada 
grupo do gênero feminino, apresentou-se dentro de uma faixa etária de 18 a 
38 anos, com idade média de 29,26 anos com um desvio padrão de 5,95. 
Quanto à média de treinamento de ambas as modalidades foi de 7,33 meses. 
Conclusão: Concluiu-se que a força muscular do assoalho pélvico das 
mulheres praticantes do método de pilates apresentou-se mais efetiva com 
relação à força perineal daquelas que praticavam musculação. Assim a 
atividade física do Método Pilates é de grande valia para esta estrutura tão 
importante no aspecto da anatomia feminina. Observou-se também que este 
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método oferece não apenas tratamento, mas sim a prevenção de inúmeros 
distúrbios adquiridos quando esta estrutura apresenta-se mal condicionada. 
Agradecimentos: As participantes da pesquisa, a Instituição de Ensino 
Superior Faculdade São Lucas. 
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Introdução: A busca pela satisfação sexual vem desvinculada do 
conhecimento do próprio corpo e da prática sexual. Esta busca pela 
satisfação sexual poderia ser facilitada através do conhecimento dos 
músculos do assoalho pélvico, que por sua vez, é definido como uma rede 
muscular que fecha a parte inferior da pelve e tem por função exercer o 
controle sobre a continência urinária, fecal e a atividade sexual. A sexualidade 
está diretamente ligada a essa musculatura, pois ela é responsável pela 
dinâmica vaginal que contribui para o aumento das sensações de prazer tanto 
para a mulher quanto para o parceiro, permitindo uma maior satisfação nas 
relações sexuais. Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi avaliar a força 
muscular do assoalho pélvico em mulheres com diferentes frequências de 
relação sexual. Material e Métodos: A pesquisa foi realizada na clínica de 
fisioterapia da faculdade São Lucas no período de maio de 2014 e contou 
com a participação de 89 mulheres voluntárias com faixa etária entre 18 e 35 
anos de idade, as quais foram divididas em grupos de mulheres profissionais 
do sexo, grupo de mulheres casadas e grupo de mulheres solteiras. As 
voluntárias participantes da pesquisa responderam perguntas de cunho 
pessoal e sexual e após questionamentos, realizaram avaliação da força 
muscular do assoalho pélvico, onde se utilizou o aparelho senso power que 
graduou a força muscular em cm² de água. Resultados e Discussão: A 
pesquisa revelou que a frequência sexual semanal das mulheres profissionais 
do sexo obteve uma média de 14.20, com significância de (P < 0.001), 
quando se comparou os grupos das mulheres casadas e solteiras. Em relação 
à média da força muscular do assoalho pélvico, o grupo das mulheres 
profissionais do sexo apresentou diferença estatística de (P < 0.001), quando 
comparado às mulheres casadas e quando se comparou às mulheres 
solteiras, apresentou (P < 0.004). Conclusão: Conclui-se que, a frequência 
sexual semanal das mulheres profissionais do sexo bem como a força 
muscular do AP, foram superiores quando comparadas as mulheres solteiras 
e casadas, porém, quando correlacionou-se a frequência sexual semanal e a 
força muscular entre as mulheres profissionais do sexo, não foi possível 
comprovar a relação da frequência sexual com a força muscular. Dessa 
forma, tornam-se necessárias outras investigações com métodos avaliativos 
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mais precisos.  
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Introdução: As enteroparasitoses representam um sério problema de saúde 
pública mundial. No Brasil, as parasitoses intestinais encontram-se no topo 
dos problemas de saúde pública. Tal condição é agravada pela ausência de 
infraestrutura, condições sanitárias não adequadas e falta de informação. Os 
enteropatógenos são colonizadores da mucosa intestinal em pacientes 
HIV/Aids tanto em países desenvolvidos onde a frequência dos casos é de 
30-60% como em países em desenvolvimento onde se estima 90% dos 
casos. Alguns protozoários oportunistas como Cryptosporidium spp., Isospora 
belli contribuem para a diarreia crônica e perda de peso nesses pacientes. 
Objetivo: Pesquisa de enteroparasitas em pacientes HIV/Aids atendidos no 
Serviço de Assistência Especializado – SAE no município de Porto Velho - 
RO. Métodos: A pesquisa foi realizada durante o período de outubro de 2014 
a abril de 2015, no Serviço de Assistência Especializada (SAE) no município 
de Porto Velho, Estado de Rondônia. Dos 63 pacientes que assinaram TCLE 
e responderam ao questionário sócioeconômico, 30 desses pacientes 
entregaram amostras fecais. Toda a metodologia prática do projeto foi 
realizada no laboratório de microbiologia do Centro de Pesquisa em Medicina 
Tropical – CEPEM, com as técnicas diretas, sedimentação espontânea e por 
centrifugação, formol-éter e Técnica de Ziehl Neelsen modificado. 
Resultados: Dos 63 pacientes entrevistados apenas 30 entregaram amostra 
em tempo hábil para a análise e 25 amostras foram positivas para 
enteroparasitas. Para a representação dos resultados obtidos das variáveis foi 
utilizada a porcentagem entre as opções SIM e NÃO, levando em 
consideração os 63 pacientes entrevistados. Dos pacientes, 71,66% 
higienizavam os legumes e verduras a serem consumidos, porém não 
higienizavam de maneira correta, visto que a maioria lavava apenas em água 
corrente sem a adição de hipoclorito. A maior parte dos pacientes consumiae 
água mineral 50% (31/63), porém utilizavam a água de rede pública ou de 
poço para cozinhar e para uso geral, quanto ao grau de escolaridade, dos 63 
pacientes entrevistados 27% possuíam ensino fundamental incompleto e 17% 
ensino médio incompleto, o nível educacional interfere diretamente no 
desenvolvimento da consciência sanitária, na capacidade de entendimento do 
tratamento prescrito e na prática do autocuidado. Neste estudo os parasitos 
encontrados foram Entamoeba histolytica/dispar (16%), Blastocistis hominis 
(32%), Endolimax nana (20%) e Iodamoeba bustchlii (4%). O Cryptosporidium 
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spp foi encontrado em mais da metade das amostras analisadas (52%). Com 
relação ao biparasitismo os microoganismos associados nas 25 amostras 
positivas foram Giardia lamblia e Cryptosporidium spp, Entamoeba 
histolytica/dispar e Blastocistis hominis, Giardia lamblia e Blastocistis hominis. 
A alta frequência de parasitoses intestinais está ligada diretamente com as 
condições precárias de higiene, sendo de grande importância a eliminação do 
risco para que haja redução do grau do parasitismo. Em estudo realizado no 
município de Sorocaba – SP mostrou que mais da metade das amostras 
analisadas foram positivas para Cryptosporidium spp, onde técnicas como 
ELISA, PCR e coloração foram aplicadas. A técnica de coloração para 
coccídeos é importante e principalmente para conduta dos pacientes 
HIV/Aids, sintomáticos e assintomáticos. Conclusão: Há uma necessidade de 
se realizar exames coproparasitológicos periódicos em pacientes 
soropositivos para HIV/Aids, visto que a possibilidade de uma contaminação é 
consideravelmente grande, realizando técnicas mais específicas para esse 
perfil de paciente. Questões socioeconômicas dos pacientes HIV/Aids é 
retrato da estrutura de saneamento básico precário pertencente 
principalmente ao norte do país, evidenciando assim a susceptibilidade 
desses pacientes a infecções entéricas.  
 
Email: flavia.serrano@saolucas.edu.br 

 

 
 
 



    

 

 

 

 

35 
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1. Discente do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas; 
2. Docente do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas 
 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi comparar três formas de oferta da dieta 
ao recém-nascido prematuro, durante a transição alimentar, no que se refere 
aos dias de vida, peso e idade gestacional corrigida. Refere-se a um ensaio 
clínico randomizado. Os critérios de elegibilidade da amostra foram: recém-
nascidos e lactentes pré-termo com idade gestacional entre 32 e 36 semanas, 
de ambos os gêneros. Um total de 79 indivíduos foi dividido em três grupos de 
acordo com a forma de oferta da dieta durante a transição alimentar: copo, 
seringa e técnica sonda-dedo. Referente aos resultados obtidos não foi 
verificada diferença entre os variáveis dias de vida, peso, idade gestacional 
corrigida, entre as três formas de alimentação. Foram obtidas correlações 
boas e positivas no primeiro dia de via oral para o variável peso para o copo e 
técnica sonda dedo, e correlação boa e negativa para os variáveis dias de 
vida na seringa. Em análise no dia de via oral exclusivo a correlação boa e 
negativa ocorreu para os dias de vida nas três formas de oferta. Pode-se 
concluir para este estudo que o copo, a seringa e a técnica sonda-dedo não 
influenciam os dias de vida, o peso e a idade gestacional corrigida no período 
de transição alimentar de prematuros, assim como a idade gestacional ao 
nascimento está relacionada aos dias de vida e peso neste processo. 
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Objetivo: Caracterizar os sintomas auditivos e extra-auditivos em 
adolescentes usuários de estéreos pessoais e relacionar a idade, tempo de 
uso, volume, gênero, frequência e ambiente de uso. Métodos: Estudo 
transversal, do qual participaram 140 adolescentes, 54,3% (n=76) do sexo 
feminino e 45,7% (n=64) masculino com média de idade de 14,3 anos. Todos 
responderam a um questionário contendo sete questões fechadas sobre os 
sintomas auditivos, extra-auditivos, ambiente de uso, volume, frequência e o 
tempo de uso dos estéreos pessoais. Resultados: Observou-se que a média 
de horas de uso dos estéreos pessoais foi de uma hora 45 minutos e sete 
segundos e do volume 7,7; Dos 140 adolescentes que responderam ao 
questionário, 55% (n=77) informaram utilizar sempre os estéreos pessoais, 
39,3% n=55) responderam às vezes e 5,7% (n=8) raramente; 70,7% (n=99) 
responderam que utilizam em todos os ambientes, 23,6% (n=33) preferem 
utilizar em ambientes silenciosos e 5,7% (n=8) em ambientes ruidosos; 82,2% 
(n=115) apresentaram sintomas auditivos e extra-auditivos e 17,9% (n=25) 
não apresentaram sintomas; Dos que apresentaram sintomas (n=115), o 
sintoma auditivo mais frequente foi a sensação de ouvido tapado com 38,3% 
(n=44) e o extra-auditivo a dor de cabeça com 45,2% (n=52) e quando 
comparados não observou-se diferença entre eles. Quando comparado à 
presença de sintomas auditivos e extra-auditivos com o sexo, idade, tempo, 
frequência, ambiente e volume em que são usados os estéreos pessoais 
observou-se uma associação significativa com o volume utilizado. 
Conclusão: Os sintomas auditivos e extra-auditivos prevalentes em 
adolescentes usuários de estéreos pessoais são a sensação de orelha 
tampada e a dor de cabeça respectivamente e estão relacionados ao volume 
em que é utilizado. 
  
 
PALAVRAS CHAVE: Audição; sintomas; perda auditiva provocada por ruído; 
adolescentes; poluição sonora. 
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JUSTIFICATIVA: O uso de equipamentos portáteis sonoros individuais 
podem ser um risco auditivo, pois o som é gerado diretamente no meato 
acústico externo. Grande parte dos adolescentes acredita não correr este 
risco. Por esse motivo se torna importante ter o conhecimento sobre os 
efeitos do uso desses equipamentos sobre a audição para determinar a 
necessidade e a forma mais adequada para fazer campanhas de divulgação 
sobre o uso deles. OBJETIVO GERAL: Analisar a audição e o conhecimento 
dos adolescentes sobre o uso de estéreos pessoais. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: Verificar o conhecimento de adolescentes sobre os efeitos do 
uso de estéreos pessoais para a audição, identificar as queixas auditivas e 
extra-auditivas, relacionar as queixas, caracterizar o resultado da avaliação 
audiológica quanto à presença da perda auditiva, tipo, grau, lateralidade, 
reconhecimento e discriminação da fala, relacionar o resultado da avaliação 
audiológica quanto ao sexo, faixa etária, tempo de uso, ambiente de uso e 
com sintomas. METODOLOGIA: Inicialmente será solicitada autorização à 
direção das escolas particulares e municipais e a secretária municipal de 
educação para a realização da pesquisa. Depois o projeto será submetido à 
aprovação do comitê de ética em pesquisa. Será enviada uma carta para os 
responsáveis explicando sobre o objetivo do estudo e o Termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os que tiverem autorização, será 
aplicado um questionário. Sequencialmente serão agendados e avisados 
previamente para realizarem os exames audiológicos.  Os exames são: 
meatoscopia, audiometria tonal, limiar de recepção de fala, índice de 
reconhecimento de fala, imitanciometria, pesquisa do reflexo acústico 
estapediano, pesquisa dos Potenciais Evocados Auditivos de Tronco 
Encefálico e Emissões Otoacústicas. Os pais serão esclarecidos sobre os 
exames realizados. 
 

PALAVRAS CHAVE: Audição; adolescentes; sintomas; estéreos pessoais. 

INSTITUIÇÃO DE FOMENTO/APOIO: PIC/ FSL 
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SUCÇÃO EM MAMA VAZIA ASSOCIADO AO COPO NA TRANSIÇÃO 
ALIMENTAR DO PREMATURO 

 

LOPES, Claudinéia Vieira¹, RODRIGUES, Lidiane Cristina Barraviera²  

1. Discente do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas; 
2. Docente do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas 

 

RESUMO: O presente projeto tem como objetivo verificar se o treino em 
mama esvaziada favorece o tempo de transição para a prontidão da 
alimentação por via oral do recém-nascido. A pesquisa, que será realizada na 
unidade neonatal do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, será composta por 
129 recém-nascidos prematuros que serão divididos em dois grupos: grupo 1: 
recém-nascidos expostos ao estímulo em mama esvaziada associada ao 
copo ou translactação; grupo 2: recém-nascidos expostos apenas ao estimulo 
da sucção não-nutritiva associada ao uso do copo. Os recém-nascidos serão 
avaliados com o Instrumento para Avaliação da Prontidão do Prematuro para 
o Início da Alimentação Oral diariamente. Os dados da pesquisa serão 
tabulados em planilhas Excel e submetidos à análise estatística a fim de 
determinar se ao acaso do treino em mama esvaziada, associado ao copo e a 
translactação, favorece o recém-nascido em relação a transição alimentar e o 
aleitamento materno e verificar a influência do crescimento intrauterino, peso 
ao nascimento, idade gestacional ao nascimento e idade gestacional corrigida 
no tempo de transição alimentar e o ganho de peso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Prematuro; Aleitamento Materno; Sucção; Métodos de 
Alimentação. 
 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO/APOIO: PIC/ FSL 
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SUCÇÃO EM MAMA VAZIA ASSOCIADO À TRANSLACTAÇÃO NA 
TRANSIÇÃO ALIMENTAR DO PREMATURO: ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO 

                   ARAÙJO, Kerolay De Lima, RODRIGUES, Lidiane Cristina 
Barraviera²  

1. Discente do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas; 
2. Docente do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas 

 

RESUMO 
O presente projeto tem como objetivo verificar se o treino em mama vazia 
associado à translactação favorece o tempo de transição para a prontidão da 
alimentação por via oral do recém-nascido. A pesquisa será realizada na 
unidade neonatal do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, composta por 129 
recém-nascidos prematuros divididos em dois grupos: grupo 1: recém-
nascidos expostos ao estímulo em mama esvaziada associada à 
translactação; grupo 2: recém-nascidos expostos apenas ao estimulo da 
sucção não-nutritiva associada ao uso do copo. Os recém-nascidos serão 
avaliados com o Instrumento para Avaliação da Prontidão do Prematuro para 
o Início da Alimentação Oral diariamente. Os dados da pesquisa serão 
tabulados em planilhas Excel e o próximo passo será a submissão à análise 
estatística e início da produção do artigo científico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Prematuro; Aleitamento Materno; Sucção; Métodos de 
Alimentação. 
 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO/APOIO: PIC/ FSL 
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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 

 

1. Discente do Curso de Nutrição da Faculdade São Lucas; 
2. Docente do Curso de Nutrição da Faculdade São Lucas 

 

RESUMO: Pacientes infectados com HCV devem ter atenção a mais com a 
saúde oral, por estarem propensos a desenvolver problemas dentários. Os 
problemas podem surgir devido aos medicamentos ingeridos e injetados que 
promovem a diminuição do fluxo salivar, associado à má higiene bucal e a 
carência de acesso aos serviços odontológicos podem agravar a situação 
(ROCHA, et al, 2009). O objetivo é avaliar a associação do estado nutricional 
e da qualidade da dieta de portadores de Hepatite C com a  autopercepção da  
saúde bucal, antes e em diferentes fases do tratamento antiviral com terapia 
dupla ou tripla (Inibidores da protease, Interferon e Ribavirina), a fim de 
chamar atenção da equipe para a saúde bucal do paciente, orienta-los para 
melhor qualidade de vida e realizar devidos encaminhamentos ao cirurgião 
dentista minimizando os prejuízos nutricionais causados pela patologia. Trata-
se de um estudo observacional, descritivo, transversal, quantitativo. Será 
realizado no Ambulatório de Referencia para Hepatite localizado no Centro de 
pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia. Participarão da pesquisa 
indivíduos de ambos os sexos, maiores de 18 anos a 60 anos, que assinarem 
o TCLE. Serão excluídos indígenas, quilombolas e portadores de deficiência 
física e mental. Será avaliado o peso, altura, IMC, será aplicado o Índice de 
qualidade da dieta adaptado para população brasileira (IAS–ad) e para avaliar 
a autopercepção da saúde bucal o questionário OHIP-14. Estas variáveis 
serão testadas entre si para verificação da influência mútua, para posterior 
orientação ao paciente avaliado e para divulgação dos resultados em revistas 
e periódicos científicos.  
 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO/APOIO: PIC/ FSL 
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ANÁLISE MULTIVARIADA: FATORES DE RISCO PARA 
DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS EM IDOSOS DE UM MUNÍCIPIO AMAZÔNICO  
 

COELHO, Henrique Schroeder Affonso¹, CAMARGO, Luís Marcelo 
Aranha² 

 

1. Discente do Curso de Medicina da Faculdade São Lucas; 
2. Docente do Curso de Medicina da Faculdade São Lucas 

 
INTRODUÇÃO: O fenômeno sócio-demográfico mais intenso do século XX é 
o envelhecimento da população. Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), os idosos são pessoas que atingem a idade de 65 anos ou mais nos 
países desenvolvidos, e de 60 anos ou mais nos países em desenvolvimento. 
Nenhuma fatia da população cresce tanto quanto a idosa, feito conseguido, 
além de outros fatores, pelos avanços na assistência à saúde, que propiciou 
um aumento na expectativa de vida, fenômeno hoje não exclusivo dos países 
desenvolvidos (CARVALHO, 2006). No Brasil, a expectativa de vida passou 
dos 33 anos em 1900 para 74,9 anos em 2013 (78,6 anos para as mulheres e 
71,3 anos para os homens) (IBGE, 2014), com a proporção de idosos 
chegando a 11,3% da população geral. Sendo assim a população do país não 
pode mais ser classificada como jovem já que a OMS considera uma 
população envelhecida aquela que tem uma proporção de idosos maior que 
7% do total (COSTA, PORTO, SOARES, 2003). A esse crescimento soma-se 
a diminuição das taxas de fecundidade e redução da mortalidade infantil, 
dando início à inversão da pirâmide etária. (IBGE, 2010; IBGE, 1999). O Brasil 
aproxima-se, então, do cenário de envelhecimento de países desenvolvidos, 
como Inglaterra e Japão. A modificação de sua estrutura etária, no entanto, 
leva ao fenômeno da “transição epidemiológica”, que compreende a mudança 
progressiva de um perfil de morbimortalidade por doenças infecciosas e 
deficiências nutricionais para um perfil misto onde também ocorre 
morbimortalidade por doenças cardiovasculares, neoplasias e outras doenças 
crônicas não-transmissíveis (DCNT) (MEDRONHO, 2009; PRATA, 1992). 
OBJETIVOS: Tem-se como objetivo determinar os fatores de risco, através 
de análises estatísticas, para desenvolvimento de DCNT em idosos. Indo um 
pouco mais longe, buscaremos uma relação estatísticas entre DCNT e 
doenças infectoparasitárias (DIPs). METODOLOGIA: Será realizado um 
estudo epidemiológico de prevalência e determinação de fatores de risco para 
desenvolvimento de DCNT através de métodos estatísticos de análise 
multivariada na população idosa residente na área urbana do munícipio de 
Monte Negro/RO (63º 22´W, 13º 44´S). Os sujeitos de pesquisa 
(aproximadamente 400 idosos) serão convidados a passarem por uma 
consulta, por um questionário clínico e por exames de sangue no Instituto de 
Ciências Biomédicas – 5 da Universidade de São Paulo (ICB5-USP) ou em 
suas próprias residências. Após a realização da consulta e dos exames, os 
pacientes terão seus dados computados em planilhas Excel®. Após a coleta 
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de dados sobre a prevalência das DCNT e dos hábitos de vida dos idosos, 
será feito uma análise multivariada dos dados obtidos, buscando relações 
com significância estatística que possam indicar quais são os principais 
fatores de risco para desenvolvimento de DCNT. Além disso, vão ser 
realizados a análise dos dados de prevalência de DCNT e histórico patológico 
pregresso de DIPs, utilizando o teste qui-quadrado, admitindo-se erro 
estatístico <5% traduzindo a maior confiabilidade do estudo, com a finalidade 
de investigar se há uma relação estatística entre essas duas classes de 
doença. Por fim, serão elaboradas estratégias que possibilitem diminuir a 
incidência das DCNT, e consequentemente, melhorar a qualidade de vida da 
população, otimizar o serviço da estratégia de saúde da família (ESF) e 
diminuir os gastos do Sistema Único de Saúde. HIPÓTESES: Com o 
envelhecimento da população, o aumento da prevalência de DCNT estará 
presente na população idosa. Além disso, pode ser que exista uma relação 
entre DCNT e DIP na população amazônica, a qual está mais exposta as 
DIPs em função de fatores ambientais e sociais. 
 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO/APOIO: PIBIC/CNPq/ FSL 
 

 

 

 
 

 

 



    

 

 

 

 

43 
 

 

 

 

PREVALÊNCIA DE OBESIDADE E DIABETES MELLITUS / 
INTOLERÂNCIA À GLICOSE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 

15 ANOS EM ESCOLAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MONTE 
NEGRO – RO 

 

BRANDÃO, Roberta Fernandes Maulaes¹, CAMARGO, Luís Marcelo 
Aranha² 

 

1. Discente do Curso de Medicina da Faculdade São Lucas; 
2. Docente do Curso de Medicina da Faculdade São Lucas 
 

A incidência de obesidade e diabetes mellitus está associada ao 
envelhecimento da população e à adoção de estilos de vida pouco saudáveis 
como sedentarismo e dieta inadequada. Desta forma, o presente estudo 
objetiva estimar a prevalência de obesidade, o grau de sedentarismo, 
prevalência de diabetes mellitus tipo 1 e intolerância à glicose, em 
adolescentes entre 6 a 15 anos de idade, estudantes do 1º ao 5 º ano do 
ensino fundamental, nas escolas públicas de Monte Negro.  Assim também, 
serão incluídos e examinados em torno de 350 indivíduos, em que, o 
diagnóstico de diabetes será avaliado através de glicemia de jejum, o 
diagnóstico de obesidade será mensurado por IMC (índice de massa corporal) 
e peso/altura por idade, através do programa da OMS, Anthroplus e o grau de 
sedentarismo pela aplicação do questionário IPAQ-curto. Além disso, o 
discurso da literatura evidencia escassez de estudos sobre diabetes, 
sedentarismo e obesidade em escolares, sobretudo em publicações sobre a 
Amazônia, o que potencializa a contribuição da pesquisa. Desta forma, o 
estudo poderá futuramente auxiliar os programas de saúde, para prevenção, 
monitoramento, diagnóstico e tratamento ainda na infância e adolescência, o 
que poderá reduzir fatores de risco, aumentar a qualidade de vida e diminuir 
índices de morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis na 
velhice. 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO/APOIO: PIBIC/CNPq/ FSL 
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AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR 
AMERICANA DIAGNOSTICADA EM UNIDADE HOSPITALAR DE PORTO 

VELHO, RONDÔNIA 
 

MILHOMEM, Thiago de Araujo¹, SOUSA, Camila Maciel de² 
 

1. Discente do Curso de Medicina da Faculdade São Lucas; 
2. Docente do Curso de Medicina da Faculdade São Lucas 

 

RESUMO: A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença 
infecciosa, não contaminosa, causada pelo protozoário do gênero Leishmania. É 
transmitida ao homem pela picada de fêmeas de insetos dípteros flebotomíneos, 
que compreendem o gênero Lutzomyia e Phlebotomus. A maior incidência 
encontra-se nas regiões nordeste e norte do Brasil, seguidos posteriormente pela 
região centro-oeste. Nos últimos 20 anos cerca de 523.975 casos de 
leishmaniose foram constatados.   Acredita-se que no Brasil existam cerca de 
sete espécies de parasitas de Leishmania responsáveis pela proliferação da 
doença humana. Na cidade de Porto Velho, cerca de 710 casos (2002-2009) 
foram notificados segundo o SINAN/DVEA/SEMUSA, no entanto não foram 
relatados de quais espécies esses casos se tratavam.   Com base nisso, o 
objetivo desse estudo é avaliar a epidemiologia da leishmaniose tegumentar 
americana diagnosticada na unidade hospitalar centro de medicina tropical de 
Rondônia, estabelecendo assim um padrão que servirá de base para iniciar 
medidas profiláticas, que, por conseguinte, auxiliarão na redução do número de 
casos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia. Leishmaniose Tegumentar Americana. 
Leishmania. 
 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO/APOIO: PIBIC/CNPq/ FSL 
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O TRAUMA EM CONDUTORES DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS 
DECORRENTES DE ACIDENTES EM TRÂNSITO EM UM PRONTO-

SOCORRO DE PORTO VELHO 
 

STRUTHOS, Pedro Henrique Guimarães ¹, JAKOBI, Heinz Roland² 
 

1. Discente do Curso de Medicina da Faculdade São Lucas; 
2. Docente do Curso de Medicina da Faculdade São Lucas 

 
 
O escopo dessa pesquisa é um estudo observacional e descritivo do trauma 
em motociclistas por acidentes em trânsito ocorridos no município de Porto 
Velho e atendidos no HPJII no período de janeiro de 2011 à dezembro de 
2015. A importância do presente estudo advém das características 
heterogêneas da região quanto ao tema, visto que o norte do Brasil teve a 
maior parte de suas indenizações do Seguro de Danos Pessoais Causados 
Por Veículos Automotores de Vias Terrestres [DPVAT] para óbitos de 
condutores de motocicletas [57% de todas as indenizações para óbito] 
segundo publicação de 2014 da Seguradora Líder/DPVAT. Os acidentes de 
trânsito foram a principal causa de atendimento no ano de 2007, em dos 
estudos que teve o seu tema relacionado aos acidentes de trânsito na capital 
do estado. O mesmo estudo, também justifica a importância de pesquisa do 
custo do atendimento ao paciente, e também o levantamento de outros custos 
ao patrimônio público: em 2007 foram gastos 525.964.741 milhões de reais 
decorrentes dos custos com acidentes de trânsito no município de Porto 
Velho. Esse valor naquele ano poderia ter beneficiado 17.532 famílias com 
casas populares. O custo de um acidente de trânsito também é alto para a 
vítima e sua família, principalmente para condutores de motocicletas. 
Segundo dados da SBOT (12), em um estudo realizado em São Paulo com 68 
pacientes, 40% usavam a motocicleta como ferramenta de trabalho, 46% 
tiveram que fazer empréstimos, 84% disseram que a família foi afetada, 
sendo que 17,6% parentes tiveram que largar o emprego para ajudar nos 
cuidados. Haja vista que o custo de tratamento destes pacientes 
traumatizados é alto e impactante para o SUS, as Seguradoras e os Planos 
de Saúde (8,9), o presente estudo realizará o levantamento do valor 
direcionado ao tratamento desses pacientes em um pronto-socorro da capital 
do estado de Rondônia. 

 
 

INSTITUIÇÃO DE FOMENTO/APOIO: PIBIC/CNPq/ FSL 
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SUCÇÃO EM MAMA VAZIA NA TRANSIÇÃO ALIMENTAR DO 

PREMATURO 

 

BESSA, Carina de Oliveira¹, RODRIGUES, Lidiane Cristina Barraviera² 
 

1. Discente do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas; 
2. Docente do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas 

 
 
RESUMO: O presente projeto tem como objetivo verificar se o treino em 
mama esvaziada favorece o tempo de transição para a prontidão da 
alimentação por via oral do recém-nascido. A pesquisa, que será realizada na 
unidade neonatal do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, será composta por 
129 recém-nascidos prematuros que serão divididos em dois grupos: grupo 1: 
recém-nascidos expostos ao estímulo em mama esvaziada associada ao 
copo ou translactação; grupo 2: recém-nascidos expostos apenas ao estimulo 
da sucção não-nutritiva associada ao uso do copo. O recém-nascidos serão 
avaliados com o Instrumento para Avaliação da Prontidão do Prematuro para 
o Início da Alimentação Oral diariamente. Os dados da pesquisa serão 
tabulados em planilhas Excel e submetidos à análise estatística a fim de 
determinar se ao acaso do treino em mama esvaziada, associado ao copo e a 
translactação, favorece o recém-nascido em relação a transição alimentar e o 
aleitamento materno e verificar a influência do crescimento intrauterino, peso 
ao nascimento, idade gestacional ao nascimento e idade gestacional corrigida 
no tempo de transição alimentar e o ganho de peso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Prematuro; Aleitamento Materno; Sucção; Métodos de 
Alimentação. 
 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO/APOIO: PIBIC/CNPq/ FSL 
 

 

 



    

 

 

 

 

47 
 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO AUDIOLÓGICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

TRATADOS COM ANTIMALÁRICOS 

 

MACIEL, Márcia Cristina Nunes¹, SILVA, Virginia Braz da  
 

1. Discente do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas; 
2. Docente do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas 

 

Introdução: A deficiência auditiva na criança é considerada severamente 
incapacitante, podendo ocasionar atraso no desenvolvimento da fala, 
dificuldades escolares e distúrbios sociais e emocionais. Da população 
mundial com idade inferior a 15 anos, aproximadamente 62 milhões têm 
perda auditiva permanente. Dentre as causas da deficiência auditiva 
adquirida, encontra-se o uso de algumas substâncias ototóxicas, que 
provocam perturbações transitórias ou definitivas das funções auditiva e 
vestibular, dentre essas drogas encontra-se os medicamentos antimaláricos. 
A ototoxicidade secundária ao uso de medicações é um acontecimento 
presente na prática médica diária, no entanto deve ser evitada. Para tal, 
torna-se imprescindível o conhecimento das drogas potencialmente tóxicas à 
orelha interna, bem como a detecção precoce dos danos causados por elas. 
Objetivo: Caracterizar a audição de crianças e adolescentes tratados com 
antimaláricos, relacionar seus resultados ao sexo, faixa etária, tipo de 
plasmódio e antimalárico utilizado e comparar a audição de crianças e 
adolescentes tratados com antimaláricos com a audição de crianças e 
adolescentes não tratados. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de 
coorte retrospectiva, do qual participarão 270 crianças e adolescentes 
usuários da Unidade Básica de Saúde Dr. José Adelino. Os dados que serão 
coletados resultarão de uma entrevista sobre o estado de saúde geral 
(ocorrência de indicadores de risco para a deficiência auditiva na infância, 
ocorrência de malária, tipo de plasmódio e medicamento utilizado), saúde 
auditiva (ocorrência de doenças otológicas), avaliação audiológica básica 
(audiometria tonal, vocal e imitanciometria) e avaliação audiológica 
complementar (potencial evocado auditivo de tronco encefálico e pesquisa 
das emissões otoacústicas evocadas), quando essa se fizer necessária.  
 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO/APOIO: PIBIC/CNPq/ FSL 
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O PAPEL DOS “TOLL- LIKE RECEPTOR (TLR)” NA INFLAMAÇÃO LOCAL 
INDUZIDA PELA BthTX-II, UMA FOSFOLIPASE ISOLADA DO VENENO DA 

SERPENTE Bothrops jararacussu 
 

Sarah Amanda Küster Schereder¹, Gisele Martins Gonçalves², Juliana 
Pavan Zuliani³ 

1Faculdade São Lucas. 2Faculdade São Lucas e UNIR, Porto Velho-RO. 3Fiocruz 
Rondônia e UNIR, Porto Velho-RO, Brasil. 

 
RESUMO. Os acidentes ofídicos representam problema mundial de saúde 
devido à alta incidência e relativa morbidade e mortalidade. No Brasil, 90% 
dos casos de envenenamento são por serpentes do gênero Bothrops, dentre 
as suas espécies, a B. jararacussu é a que produz maior quantidade de 
veneno. Este é constituído por um complexo de toxinas (metaloproteinases, 
fosfolipases, dentre outras), as quais estão envolvidas na resposta 
inflamatória local. Tendo em vista poucos dados na literatura, a proposta 
deste trabalho é estudar a ativação dos diferentes TLRs durante o processo 
inflamatório local induzido por um tipo de fosfolipase A2, a BthTX-II, isolada do 
veneno bruto. Para a concretização dessa pesquisa foram utilizados 
camundongos da linhagem Swiss machos (3 a 8 semanas). O grupo 
envenenado foi inoculado com 50 ug/50ul toxina no músculo gastroecnêmio, 
enquanto que o grupo controle foi inoculado com 50 ul de solução salina 
fisiológica estéril. Para a determinação dos níveis de Creatina Quinase (CK) e 
de citocinas IL-1 e TNF-alfa, amostras de sangue foram colhidas da veia cava 
inferior dos animais. Em seguida, os animais foram eutanasiados para a 
retirada do músculo, o qual por sua vez foi usado para a determinação de 
citocinas pelo método de ELISA, análise histológica e aumento da expressão 
gênica dos TLRs por qRT-PCR. De acordo com os resultados obtidos, 
observamos que, quando comparados aos controles, os animais 
envenenados com BthTX-II apresentaram focos de necrose muscular com 
congestão vascular e discreto infiltrado neutrofílico. Esses animais também 
apresentaram uma grande liberação de CK na corrente sanguínea, um 
aumento significativo de TNF-α, apesar de não termos observados um 
aumento significativo de IL-1β. Análise de Expressão gênica dos TLRs ainda 
estão sendo processadas para assim verificarmos os iniciadores destes 
mecanismos fisiopatológicos que desencadearam o processo inflamatório 
local. 
 
 
Palavras-chave: Inflamação, Toll-like receptors, fosfolipase, veneno, 
Bothtops jararacussu. 
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LEVANTAMENTO DA FAMÍLIA ANNONACEAE INCORPORADA NO 
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RESUMO: INTRODUÇÃO: A família Annonaceae tem distribuição 
predominante em regiões tropicais com aproximadamente 2200 espécies 
distribuídas em 130 gêneros. No Brasil ocorrem cerca de 400 espécies que 
abrangem cerca de 30 gêneros. Segundo a lista de espécies da flora do 
Brasil, no estado de Rondônia a família está representada por 16 gêneros e 
65 espécies. OBJETIVO: O trabalho teve como objetivo promover o 
levantamento da família Annonaceae; incorporada no acervo do Herbário 
HFSL, da Faculdade São Lucas, Porto Velho- RO. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado do banco de dados software 
Brahms do HFSL, impresso um relatório de todos os registros da família 
Annonaceae. Com os relatórios em mãos foram confirmados e atualizados os 
dados de acordo com as informações relacionadas a gênero e espécie de 
todos os exemplares incorporados ao acervo, os quais foram avaliados 
visando seu estado de conservação, em todas foi inserida a régua milimétrica 
e fotografada a exsicata. As informações foram tabuladas no software 
Microsoft Office Excel para obtenção dos resultados quanto à 
representatividade dos gêneros, espécies e local de coleta, sendo 
representados em tabela e gráficos. RESULTADOS E DISCUSSÃO:  
Atualmente encontram-se incorporado ao acervo do HFSL 156 amostras da 
família Annonanceae, distribuídos em 17 gêneros, onde os mais 
representativos foram: Guatteria (53); Xylopia (21); Duguetia (13); Annona 
(12); Bocageopsis (11). Os dois primeiros gêneros da família apresentaram 
maior número de espécies, 16 e 10 respectivamente. As espécies Guatteria 
schomburgkiana Johnson DM. e Xylopia aromatica Ramos JF. destacaram-se 
com maior representação em número de amostras. O gênero Annona possui 
importância para alimentação com frutos consumidos in natura ou na forma 
de sucos (Annona squamosa L. e Annona muricata L., fruta-do-conde e 
graviola, respectivamente), são frequentemente cultivadas no Brasil. Em 
relação ao local de coleta todas as espécimes foram da Região Norte, 
destacando os estados: Amazonas e Rondônia com 77 e 46 espécimes 
respectivamente. CONCLUSÃO: Constata-se que atualmente a família 
Annonaceae é bem representativa no acervo do HFSL, demonstrando à rica 
diversidade da mesma nos quesitos: número de gêneros, espécies e a 
diversificação quanto a distribuição geográfica na região. 
Palavras chave: Coleções, Guateria, Xylopia. 
Área de conhecimento: Botânica 
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ACERVO DE ARACNÍDEOS (ARTHROPODA: ARACHNIDA) DO 
LABORATÓRIO DE ZOOLOGIA DA FACULDADE SÃO LUCAS, PORTO 

VELHO, RONDÔNIA 
 
SOBREIRA, Paulo Henrique Meller1; OLIVEIRA, Alisson Macêdo1; ROSA, 

Andre Eduardo dos Santos1; MENDES, Laryssa Moreira1; 
ALBUQUERQUE, Saymon1; TERASSINI, Flávio Aparecido1 

 
1.Laboratório de Zoologia da Faculdade São Lucas. mellersobreira@gmail.com 

  
Introdução: As coleções zoológicas são consideradas uma reunião 
catalogada e organizada de vários exemplares de diferentes tipos de animais 
mortos, conservados em boas condições, seja inteiro ou em partes para 
condições de estudo. Assim como em um museu, as coleções zoológicas são 
de extrema importância na formação profissional e excelente forma de 
aprendizado. Objetivo: Este estudo tem por finalidade apresentar a 
catalogação da coleção científica de aracnídeos do laboratório de zoologia da 
Faculdade São Lucas, Porto Velho - RO. Material e Métodos: Todo o 
material coletado oriundo de pesquisas, consultorias e trabalhos de conclusão 
de curso (tcc) é tombado, enumerado, e adicionados ao acervo. Os 
espécimes coletados passam por um processo de triagem e identificação ate 
o menor grau taxonômico possível por meio de chaves taxonômicas de 
referência, a catalogação ocorre através de um banco de dados (Microsoft 
Oficce Excel©). Os exemplares do acervo encontram-se conservados em 
potes de vidro devidamente etiquetados com as informações relevantes e 
mantidos em álcool a 70%. Resultados e Discussão: Atualmente a coleção 
de aracnídeos do Laboratório de Zoologia da Faculdade São Lucas conta com 
987 especimes distribuídos em 43 espécies. A coleção apresenta atualmente 
sete ordens, Araneae (24 espécies), Amblypygi (1), Acari (4), Scorpiones (13) 
e Ricinulei (1), as ordens Pseudoscorpiones e Opiliones apresentando 
indivíduos identificados apenas a nível de ordem. Araneae e a ordem com 
maior quantidade de espécimes (528), sendo a família Theraphoside a mais 
diversa com 201 espécimes, Acanthoscurria insubtilis é a espécie mais 
abundante da coleção (83) correspondendo a 8% dos exemplares da coleção, 
essa abundancia se deve pelo fato de se tratar de uma caranguejeira que se 
adapta bem a ambientes antropizados e de comum visualização. Conclusão: 
A coleção de aracnídeos do laboratório compreende hoje a segunda maior do 
estado de Rondônia sendo também uma importante fonte de informação 
sobre a fauna estadual e servindo como auxilio a pesquisadores e futuros 
estudos científicos com aracnídeos. 
 
 
Palavras-chave: Acervo; Arachnida; Rondônia. 
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ESTUDO FITOQUÍMICO DE Piper tuberculatum JACQ. (PIPERACEAE) E 
SEU POTENCIAL BIOLÓGICO CONTRA Candida albicans in vitro 

 
GERUZA DA SILVA DE SOUZA COSTA1; RENATO ABREU LIMA2 

 
1Bolsista - PIBIC, Acadêmica de Biologia, Faculdade São Lucas; 2Orientador, 
Professor do Curso de Biologia, Faculdade São Lucas 
 

O presente estudo teve como objetivo identificar as classes de metabólitos 
secundários do extrato etanólico dos talos, inflorescências e folhas de P. 
tuberculatum e verificar seu potencial biológico sobre C. albicans. Os 
materiais botânicos coletados foram higienizados e separados de acordo com 
o seu estado de conservação e, posteriormente, pesados e ainda frescos, 
colocados em estufa para secagem a 50º C por 72 horas. Após esse período, 
os mesmos foram triturados e embebidos com o etanol, ficando por sete dias, 
em três repetições. Em seguida, o material foi filtrado e submetido ao 
processo de destilação. Realizou-se a identificação de metabólitos 
secundários com o extrato da planta utilizando reagentes específicos de 
alcaloides, glicosídeos cardiotônicos, cumarinas, flavonoides, taninos, 
saponinas e triterpenos. Para o teste fungicida, utilizou-se a técnica de disco 
difusão em ágar, onde no controle positivo, utilizou-se o Kasumin®, e como 
controle negativo o etanol. O delineamento foi inteiramente casualizado, com 
três repetições por tratamento. A avaliação consistiu em verificar o 
crescimento do fungo, a cada 24 horas, durante três dias. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% probabilidade. O teste fitoquímico realizado das folhas exibiu 
resultados positivos na maioria dos reagentes testados. Porém, a ausência do 
metabólito secundário cumarinas foi negativo para todas as estruturas 
botânicas testadas. Após 72 horas, observou-se que o extrato etanólico das 
folhas P. tuberculatum foi mais eficiente apresentando resultados satisfatórios 
de C. albicans, onde ocorreu menor crescimento do fungo (média 1,28 mm), 
demonstrando maior espectro inibitório, se comparado como o produto 
químico (média 1,54 mm) e com etanol (média 1,71). Conclui-se que P. 
tuberculatum apresenta metabólitos secundários e que estes tiveram uma 
relação direta na inibição de crescimento de C. albicans, porém novos 
métodos e concentrações precisam ser testados in vitro.  
 
Palavras-chave: Piper tuberculatum, Candida albicans, Prospecção 
fitoquímica. 
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SOBREIRA, Paulo Henrique Meller1; ALMEIDA, Samuel Oliveira1; 
ARAUJO, Maria Josimar Batista2; SOUZA, Ana Cristina Ramos3 
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Introdução: As licófitas e monilófitas são plantas vasculares que produzem 
esporos, estão representadas mundialmente com aproximadamente 13.600 
espécies. No Brasil ocorrem 1.253 espécies, apresentando para à Amazônia 
brasileira um total de 503 espécies descritas. Objetivo: Este trabalho teve por 
objetivo avaliar a diversidade de licófitas e monilófitas de três localidades do 
município de Porto Velho-RO. Materiais e Métodos: As coletas foram 
realizadas no período de Janeiro e Julho de 2015 em três locais cuja 
vegetação encontra-se bastante preservada: Base de Selva Guararapes; 
Parque Natural e o Sitio Sr. Careca. Todo material coletado esta de acordo 
com os padrões usuais de taxonomia botânica (coleta, prensagem, 
desidratação e identificação). Em campo foi anotado em caderneta/fichas 
informações como: nome do coletor, número de coleta, data, hábito; habitat; 
substrato e o período fértil da planta. Os exemplares coletados foram 
prensados em campo e encaminhado para estufa por três a quatro dias. Após 
o processo de desidratação as plantas foram identificadas taxonomicamente 
através de referências bibliográficas especializadas e por comparação com o 
material do acervo HFSL, Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da 
Faculdade São Lucas. As espécies identificadas foram incorporadas no HFSL 
enquanto que, as espécies onde não foi possível conseguir a identificação a 
nível científico, os espécimes foram encaminhados para um especialista da 
área. Com os resultados foram elaborados gráficos da representatividade das 
famílias por número de espécies e quanto a especificação do hábito. 
Resultados e discussão: Como resultado das coletas foi obtido um total de 
20 espécies, distribuídas em dez (10) gêneros e nove (9) famílias. Para as 
Licofitas foi constatado uma única família Selaginellaceae com um único 
gênero Selaginella apresentando duas espécies: S. pedata Klotzsch e 
Selaginella sp1. Enquanto que as Monilófitas estão representadas por oito 
famílias: Pteridaceae (5 espécies)  Aspleniaceae e Hymenophyllaceae (3); 
Cyatheaceae e Tectariaceae (2); Thelypteridaceae, Polypodiaceae e 
Marattiaceae com apenas uma (1) espécie cada. A família Pteridaceae 
destacou-se como a mais representativa em número de espécies: Adiantum 
cajennense Willd., A. glaucescens Klotzch, A. terminatum Kunze ex Miq., A. 
tomentosum Klotzch e A. paraense Hieron. Do total coletado apenas seis (6) 
espécies encontram-se identificades a nível genérico, aguardando posterior 
identificação. Conclusão: A pesquisa é uma contribuição para a flora 
Pteridofitica do estado de Rondônia, espera-se que estas espécies que estão 
aguardando identificação representem novas ocorrências para o Estado.  
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Palavras-chave: Diversidade; Porto Velho; Taxonomia.  
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LEVANTAMENTO TAXONÔMICO DA FAMÍLIA SOLANACEAE NO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RONDÔNIA 

 

Ana Claudia de Lima Duarte¹; Anselmo Enrique Ferrer Hernández² 
 

1Bolsista - PIBIC, Acadêmica de Biologia, Faculdade São Lucas; 2Orientador, 
Professor do Curso de Biologia, Faculdade São Lucas 

 
A família Solanaceae é conhecida por espécies de grande importância 
alimentar e condimentar, como a batata (Solanum), cubiu, pimentas em geral, 
pimentão (Capsicum) e tomate (Lycopersicon). Dentre os gêneros da 
Solanaceae, o Solanum L. é o maior e mais complexo, com cerca de 1500 
espécies habitando sistemas ecológicos estabelecidos pelas regiões tropicais 
e subtropicais do mundo e tendo a América do Sul como centro de 
diversidade e distribuição. Os materiais botânicos utilizados nesta pesquisa 
foram coletados em alguns pontos e trechos da BR-364, km 6,5, próximo a 
Faculdade de Rondônia – FARO, no Km 668 na estrada do Rio Preto, de 
Candeias do Jamari/RO e BR-364, Km 9,5, próximo a Universidade Federal 
de Rondônia – UNIR. Após a coleta, estes foram prensados para melhor 
conservação até chegar ao Herbário da Faculdade São Lucas (HFSL). Para 
isso, utilizou-se: Jornal para absorver a umidade do material botânico; Placa 
de alumínio colocada entre os jornais para aeração e para conservar o calor 
na secagem do material botânico; Papelão colocando-se entre os jornais para 
reter a umidade; Prensa, na qual, são duas grades de madeira, utilizadas para 
prensar o material coletado; e Cordas utilizadas para amarrar as duas grades 
da prensa. Conforme as pesquisas realizadas em meios virtuais tais como nos 
sites da Scielo e Acta Botanica Brasilica, também em artigos e trabalhos 
científicos online referente ao tema aqui abordado, comparou-se os dados 
obtidos nestes com o material do acervo do HFSL, identificando taxonamente 
as seguintes espécies: Solanum crinitum Lam., Solanum jamaicense Mill., 
Solanum palinacanthum Dunal., Solanum acanthodes Hook. Sendo 
assim, o gênero Solanum apresenta-se como um grupo bem caracterizado, 
apesar da semelhança morfológica existente entre suas espécies. O objetivo 
deste trabalho é fornecer subsídios para a identificação dos gêneros de 
Solanaceae, na qual, encontra-se uma rica variedade de espécies em 
algumas regiões de Porto Velho, visando contribuir com informação de cunho 
florístico e taxonômico, para um melhor conhecimento da flora do munícipio. 
 
Palavras-chave: Solanaceae, Solanum, Taxonomia, Herbário.  
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ESTUDO PRELIMINAR IN VIVO DA ATIVIDADE DO TRITERPENO 
LUPANO ISOLADO DOS FRUTOS DE Combretum leprosum EM ANIMAIS 

INFECTADOS POR Leishmania amazonensis 
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FACUNDO, Valdir Alves3; Izaltina Silva-Jardim4; TELES, Carolina Bioni 

Garcia1,2 
 

1Plataforma de Bioensaio de Malária e Leishmaniose Fiocruz-RO;2Faculdade São 
Lucas, Porto Velho RO; 3Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, RO; 
4Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus - BA, Brazil. 

 

INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma infecção 
causada por protozoários do gênero Leishmania e é considerada uma das 
doenças dermatológicas mais importantes, não só pela frequência, mas 
principalmente pelas dificuldades terapêuticas e as sequelas que podem 
acarretar. A quimioterapia de leishmaniose necessita de tratamento a longo 
prazo e muitas vezes é acompanhada por elevada toxicidade. OBJETIVO: 
Avaliar in vivo a ação terapêutica do triterpeno lupano 3β,6β,16-triidroxilup-
20(29)-eno isolado dos frutos de Combretum leprosum em camundongos 
BALB/c infectados por promastigotas de Leishmania amazonensis. Esse 
triterpeno já apresentou atividade in vitro contra promastigota de 
L.amazonensis pelo nosso grupo de pesquisa. MATERIAL E MÉTODOS: 
Primeiramente foi determinada a citotoxicidade in vitro do triterpeno frente a 
macrófagos murinos, nos períodos de 24 e 48h, através de contagem em 
microscópio óptico utilizando teste de exclusão pelo Azul de Tripan. 
Posteriormente camundongos Balb/C foram inoculados com 2x106L. 
amazonensis na pata traseira e 4 semanas pós-infecção (pi), esses animais 
foram divididos em grupos de três indivíduos para administração diária do 
composto (5µg/kg) por sete dias. Um dos grupos foi tratado com o triterpeno 
por via subcutânea e outro por via intraperitoneal. Como controle foi utilizado 
o grupo sem tratamento e outro grupo tratado com PBS mais o solvente 
etanol. A evolução da pata lesionada dos animais infectados foi avaliada 
através da medição com um paquímetro até 50º dia do início do tratamento. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados de citotoxicidade obtidos 
revelaram que concentrações superiores do triterpeno a 5μg/mL são letais 
para os macrófagos peritoneais. Na comparação da evolução da lesão dos 
animais nas duas vias as quais receberam tratamento, a via intraperitoneal 
demonstrou melhor eficácia aos vinte dias após tratamento, observando uma 
redução de 36% no tamanho das patas (5,5 mm) em relação aos animais que 
não receberam o triterpeno (8,6mm). CONCLUSÃO: Esses resultados 
demonstraram que o triterpeno possui ação contra Leishmania in vivo e pode 
ser uma alternativa para o avanço de novos tratamentos para essa doença. 

Palavra-chave: Triterpeno, ação terapêutica, Leishmania amazonensis 
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PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA E FUNCIONAL 
DE MIOTOXINAS COM ESTRUTURAS DE FOSFOLIPASES A2 DO 

VENENO DA SERPENTE Bothrops moojeni 

Aleff Ferreira Francisco¹, Andreimar Martins Soares² 

¹Discente do curso de Biomedicina e Iniciação Científica do CEBio/Fiocruz 
Rondônia/UNIR, Porto Velho - RO. 
2Docente da Faculdade São Lucas e Especialista da Fiocruz Rondônia, Porto Velho - 
RO. 
 

O envenenamento ofídico é um problema de saúde pública global que vem 
causando milhares de mortes ao longo dos anos. Estes envenenamentos são 
caracterizados por alterações sistêmicas, lesão tecidual local proeminente 
devido a mionecrose, hemorragia e edema. As lesões musculares agudas 
induzidas por estas peçonhas são efeito da ação concomitante de proteases e 
Fosfolipases A2. Este trabalho tem como objetivo a purificação, isolamento e 
caracterização bioquímica e funcional de miotoxinas com estrutura de 
Fosfolipases A2 que foram obtidas a partir do veneno da serpente Bothrops 
moojeni. As miotoxinas foram purificadas por meio de um passo 
cromatográfico, utilizando a cromatografia de troca catiônica em coluna CM-
Sepharose FF®. A sua homogeneidade e pureza foram avaliadas por 
eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS e pela 
cromatografia líquida de alta performance (HPLC) em coluna Discovery® C18. 
A caracterização química foi realizada por meio de Espectrometria de massa 
por desorção-ionização de laser em matriz (MALDI), com dois analisadores 
TOF. Para verificação de atividade leishmanicida e tripanocida, formas 
promastigotas e epimastigotas dos parasita foram incubadas na presença de 
várias concentrações das miotoxinas. 
 
Palavras-chave: Serpente. Bothrops moojeni. Fosfolipases A2. Miotoxina. 
Microbicida. 
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GERMINAÇÃO DAS SEMENTES DE Delonix regia Raf. (FLAMBOYANT) 
UTILIZANDO MÉTODOS DE SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA DO 

TEGUMENTO 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO: A espécie Delonix regia Raf. (flamboyant) é 
pertencente à família Fabaceae sendo adequada para o uso paisagístico e 
arborização de parques e jardins. A dormência de semente é um processo 
caracterizado pelo atraso da germinação. Com isso, o objetivo deste trabalho 
é aplicar os métodos de tratamento de escarificação mecânica, choque 
térmico e natural para a quebra da dormência das sementes de D. regia, 
comparando e analisando os efeitos da excisão e imersão das sementes e na 
germinação das mesmas. MATERIAL E MÉTODOS: Sendo este realizado no 
viveiro da do Batalhão de Polícia Ambiental no município de Candeias do 
Jamari, Rondônia, no período de 06 a 30 de junho de 2013, com sementes 
obtidas de frutos colhidos diretamente das árvores e selecionadas 
visualmente quanto ao aspecto saudável. A escarificação mecânica das 
sementes D. regia foi feita através do corte de tesoura em um dos lados da 
semente, sem embebição. Após serem submetidas aos tratamentos para 
superação da dormência, as sementes foram semeadas diretamente nos 
blocos com areia lavada e em condições ambientais não controladas. Já o 
método do choque térmico foi utilizado sementes que apresentam 
impermeabilidade do tegumento e que consiste em imersão das sementes em 
água na temperatura de 80ºC, deixando-as por 2 minutos, depois da imersão, 
estas foram colocadas sobre uma bandeja, na qual foi derramada sobre elas 
água natural da torneira. Em seguida as sementes foram semeadas em 
blocos de areia lavada. E pelo método natural, em que as sementes foram 
diretamente semeadas nos blocos de areia lavada e em condições ambientais 
não controladas. A contagem das germinações das sementes D. regia foram 
diárias, sendo analisadas as germinações em cada tratamento em número de 
quantidades. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), com 
três tratamentos e três repetições, totalizando 69 sementes por tratamento. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Chegando-se ao resultado de que o método 
de escarificação mecância mostrou-se mais eficaz para a quebra da 
dormência, sendo assim o método mais positivo e eficaz para a germinação 
dessa semente. Das 69 sementes por tratamento que foram semeadas, 
obteve-se a germinação de 55 sementes, sendo quarenta e seis utilizando o 
método de escarificação mecânica, cinco utilizando o tratamento de 
escarificação química e quatro pelo método natural. A planta atingiu em média 
um comprimento de 7 a 18 cm de altura, onde as primeiras folhas verdadeiras 
podem deferir das folhas definitivas ao longo das primeiras semanas de 



    

 

 

 

 

60 
 

 

 

 

germinação, contudo, pode-se observar que a semente estudada possui uma 
alta capacidade de germinação e crescimento. CONCLUSÃO: Verificou-se 
que o método de escarificação mecânica mostrou-se mais eficaz para a 
quebra da dormência, sendo assim o método mais positivo para a germinação 
da semente D. regia podendo ser realizados estudos posteriores utilizando 
um tempo mais prolongado para germinação, em outros tipos de substrato e 
em diferentes temperaturas. 
Palavras-chave: Flamboyant, Germinação, Dormência.  
E-mail: anadduartte@gmail.com 
ÁREA DE CONHECIMENTO: FISIOLOGIA VEGETAL 
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INTERAÇÃO MOLECULAR E NEUTRALIZAÇÃO DA ATIVIDADE OFÍDICA 
PELO COMPLEXO PROTEÍCO PRESENTE NO SORO DE GAMBÁ DO 

GÊNERO DIDELPHIS 
 

SILVA, Tainara Maiane Rodrigues1,2; OLIVEIRA, Cláudia Siqueira1; 
KAYANO, Anderson Makoto1; DINIZ-SOUSA, Rafaela1; RESENDE, Paulo 

Henrique Brum1; TEIXEIRA, João Vitor Medeiros1; ALFONSO, Jorge 
Javier1; MORAES, Jeane Nascimento1; SOARES, Andreimar Martins1,2. 

 
1Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas à Saúde, CEBio, FIOCRUZ Rondônia 
e Departamento de Medicina, UNIR, Porto Velho-RO, Brasil. 2Faculdade São Lucas, 
FSL, Porto Velho-RO, Brasil. 

 
Introdução: Os animais do gênero Didelphis, popularmente conhecido como 
gambás ou mucuras, apresentam resistência natural contra venenos ofídicos. 
Essa particularidade pode ser atribuída a duas proteínas antiemorrágicas: 
DM45 e DM48, presentes no soro desses marsupiais. Objetivo: Esse trabalho 
teve por objetivo purificar e caracterizar funcionalmente o complexo proteico 
presente no soro de D. marsupialis. Materiais e métodos: Para a obtenção 
do soro foi realizado a coleta do sangue de um espécime de Didelphis 
marsupialis capturado no município de Porto Velho/RO. Após a coleta, 
aproximadamente 3 mL de soro foram aplicados numa coluna DEAE-
Sepharose de troca aniônica, com posterior quantificação de proteínas pelo 
método de Lowry e Eletroforese Monodimensional em gel de poliacrilamida 
(1D SDS-PAGE) a 12,5% das frações obtidas. Todos os experimentos foram 
realizados no Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas a Saúde (CEBio), 
Fiocruz-RO. Resultados e discussão: Após a realização da coleta do 
sangue, obteve-se um volume final de 15 mL de soro. A cromatografia de 
troca aniônica resultou em sete frações, nomeadas de F1 a F7. As frações 
foram submetidas a eletroforese 1D SDS-PAGE onde observou-se que a 
fração F7 apresentava proteínas com massas moleculares relativas próximas 
a 45 e 48 kDa, que correspondem as proteínas de interesse. Esses dados 
assemelham-se com os resultados obtidos para a espécie D. albiventris 
capturado na região de Rio Preto/SP, D. marsupialis capturado na região do 
Rio de Janeiro e Philander opossum capturado na cidade do Rio de Janeiro. 
Conclusão: Com os procedimentos experimentais foi possível concluir que a 
fração F7 da cromatografia de troca aniônica contém a presença de proteínas 
com massas moleculares semelhantes aos inibidores de venenos ofídicos 
descritos para outras espécies de Didelphis. Os passos subsequentes do 
processo de purificação estão em andamento. 
 
Palavra-Chave: Atividade antiofídica, D. marsupialis, resistência. 

Apoio: CNPq-PIBIC-FIOCRUZ-RO. 
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A MAGIA DAS PLANTAS EM RITUAL AFRO-BRASILEIRO (CANDOMBLÉ) 
 

NOVAIS, Sidney Gabriel Rocha1; SOUZA, Ana Cristina Ramos2; ARAÚJO, Maria 
Josimar Batista3 

1. Acadêmico do curso de biologia do Centro Universitário de Anápolis- GO; 2. 
Docente e curadora do herbário HFSL da Faculdade São Lucas, Porto Velho- RO; 3. 
Bióloga e pós-graduanda do curso de metodologia pesquisa da Faculdade São 
Lucas, Porto Velho – RO. gabriel110214@gmail.com 

 
Introdução: Nos rituais do candomblé e nas demais religiões afro-brasileiras 
as ervas são empregadas desde os banhos, como bebidas, para limpezas 
(ebós) até para sacrifícios e outros fundamentos. O Orixá que detém o 
domínio absoluto das ervas é Òsàníyn, divindade das matas e da liturgia. 
Cada Orixá possui suas folhas, porém todos dependem de Òsàníyn para usa-
las. Objetivo: Esta pesquisa teve o objetivo de divulgar o uso das ervas em 
um ritual de candomblé. Material e Método: Para a produção e formulação da 
pesquisa as informações sobre a utilização das ervas nos cultos sagrados de 
candomblé foram obtidas de um dos autores o qual é membro espiritual 
denominado Babáefùm que significa  ̋ Pai do pó ,̏ na nação Kwesejadangbala, 
com sede localizada no Rio de Janeiro, RJ. Através das informações pelo 
conhecimento popular e místico foi elaborado um quadro relacionando às 
espécies utilizadas nos rituais identificadas pelo nome popular, nome do orixá 
regente, a sexualidade da folha e a utilização e indicação de todas as plantas 
empregadas no ritual. Por meio de referências bibliográficas foram 
identificados à família botânica e o nome científico. Resultados: As folhas é a 
parte das plantas mais utilizada nos rituais, são dividas em macho, fêmeas, 
frias e quentes. As frias são usadas para acalmar e apaziguar as divindades e 
as quentes para limpezas e evocação. De acordo com os dados relacionados 
à grande maioria das ervas são fêmeas. A maior representatividade foi da 
família Lamiaceae, com dois gêneros e três espécies, são eles: Manjericão 
branco ou Alfavaca (Ocimum basilicum L.); Manjerona (Origanum majorana 
L.) e o Alevante (Menta viridis L.). Em relação ao orixá regente foi observado 
que seis (6) espécies são regidas por mais de um orixá: Colônia (Alpinia 
speciosa K.Schum) pertence à Íyèmónjá e Òsún; o Louro (Laurus nobilis L.), 
pertence à Ògún, Òdé e Òsàníyn; a Aroeira (Lithraea 
molleoides (Vell)Engl),pertence a Èsú e Ògún; o Para-raio (Melia azedarach 
L.),pertence a Sango e Òíyá; o Pelegun, (Dracaena fragans (L.)Ker 
Gawl),pertence a Òsàníyn, Òdé e Òíyá e o São Gonçalinho (Casearia 
sylvestris SW ),pertence á Ògún e Òdé. Considerações finais: Misticamente 
falando, a maioria destas plantas tem o poder de acalmar as divindades, 
trazer paz, bons pensamentos, harmonia e tranquilidade. 
Palavras-chave: Candomblé, rituais afro-brasileira, místico. 
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LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE PULGAS (SIPHONAPTERA) EM 
MAMÍFEROS DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 

RONDÔNIA, AMAZÔNIA OCIDENTAL, BRASIL 
 

 

SILVA, Marcos Fernandes¹; TERASSINI, Flávio Aparecido¹ 
 
1Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO, Brasil. 

 
Introdução: Os insetos da ordem (siphonaptera) são uma espécie sem asas, que 
são parasitas externos, alimentam-se do sangue de mamíferos e aves. Este gênero 
pode transmitir doenças graves como o tifo e a peste bubônica. São ectoparasitos 
assim como piolhos, carrapatos e outros, costumam provocar prurido, irritação e 
doenças na pele de seus hospedeiros, como não possuem um hospedeiro 
definitivo ataca uma série de animais domésticos causando dermatites e alergias. A 
falta de controle desse inseto pode causar problemas para os seres humano. No 
Brasil, são relatadas 8 famílias, 20 gêneros e 60 espécies. Objetivo: Realizar um 
levantamento da riqueza de espécies de pulgas (Siphonaptera) em área urbana e 
rural no Município de Porto Velho, Rondônia, Amazônica Ocidental. Método: as 
coletas foram realizadas duas vezes por semana por um período de cinco meses, 
sendo dois meses de coleta rural e três meses urbanos, totalizando 160 horas de 
coletas, onde foram visitadas 146 residências, sendo 125 e urbanas e 21 rurais. 
Resultados: Após a conclusão de coletas e processamento de dados, foi possível 
identificar a ocorrência de três espécies de siphonaptera no setor urbano 
(Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis e Tunga penetrans) e quatro 
espécies no setor rural (C. felis, C. canis, T. penetrans e pulex inritans). No setor 
rural foram inspecionados 76 animais dos quais 72,3% foram Cães e (27,7%) 
gatos. No setor urbano foram examinados 206 animais, dos quais (80%) foram 
cães, onde (63,5%) foram positivos para pulgas. Desses animais inspecionados, foi 
coletado um total de 511 insetos (siphonápteros). Discussão: observando o 
quantitativo de espécimes encontrados no município de Porto Velho, foi analisado 
que, a quantidade de espécies em nossa região é equivalente, a outros trabalhos 
publicados no Brasil, sobre ectoparasitos em caninos. Conclusão: este trabalho 
mostrou-se importante para relacionar as espécies de pulgas abundantes em áreas 
urbanas e rurais, demonstrado nesse estudo não haver diferenças das espécies 
encontradas, uma vez que as espécies relacionadas coabitam as duas áreas de 
estudo e podem vincular patógenos para alguns animais domésticos. 
 
Palavra chave: Pulgas; Animais Domésticos; Porto Velho, Rondônia. 
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ISOLAMENTO, CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E FUNCIONAL DE 
UMA LECTINA TIPO C DO VENENO DE Bothrops mattogrossensis 

 
MOREIRA, Luana de Oliveira¹; OLIVEIRA, Cláudia Siqueira de¹,2; 
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CALDERON, Leonardo de Azevedo¹; SOARES, Andreimar Martins¹,2 
 
¹Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas à Saúde, CEBio, FIOCRUZ Rondônia 
e Departamento de Medicina, UNIR, Porto Velho-RO, Brasil. 2Faculdade São Lucas, 
Porto Velho-RO, Brasil. 

 
Introdução: Lectinas são caracterizadas como proteínas não enzimáticas, de 
origem não imune que se ligam de forma reversível e não covalente a 
carboidratos específicos e glicoconjugados livres ou aderidos a superfície 
celular. Objetivos: O presente trabalho teve por objetivo isolar e caracterizar 
quanto aos aspectos físico-química e funcional uma lectina tipo C do veneno 
de B. mattogrossensis. Material e métodos: O veneno de B. mattogrossensis 
foi submetido a ensaio de hemaglutinação, para verificar a presença de 
lectina em sua composição seguido de ensaio de inibição da hemaglutinação 
na presença de carboidrato, para verificar a afinidade por lactose. Para o 
processo de isolamento utilizou-se cromatografia de afinidade em coluna de 
agarose-lactose e cromatografia de fase reversa em coluna C18. O teor 
proteico foi quantificado pelo método de Bradford; o perfil de massa foi 
observado por eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE e a relação 
m/z determinada por espectrometria de massa em aparelho MALDI-TOF. A 
atividade funcional foi testada quanto a afinidade por diferentes carboidratos 
(lactose, galactose, frutose, manose e sacarose), dependência por cálcio e 
inibição da atividade hemaglutinante por EDTA (ácido etilenodiamino tetra-
acético), sendo ainda realizado ensaio para determinar a dosagem 
hemaglutinante mínima. Resultados e discussão: O veneno de B. 
mattogrossensis foi capaz de aglutinar hemácias e mostrou-se inativo quando 
incubado com lactose, indicando haver a presença de uma lectina ligante de 
lactose nessa composição. O protocolo de purificação por cromatografia de 
afinidade em coluna de agarose-lactose seguido de cromatografia de fase 
reversa em coluna C18, demonstrou ser eficiente para o processo de 
separação da lectina presente no veneno de B. mattogrossensis, sendo 
denominada de BmL. A quantificação de proteínas apontou um rendimento de 
0,320 mg/100 mg de veneno. Em SDS-PAGE observou-se um perfil de 
migração em torno de 14 kDa na presença de agente redutor e 24 kDa na 
ausência deste, indicando que possivelmente BmL pode ser um dímero ligado 
por ponte dissulfeto. O resultado obtido por espectrometria de massa foi de 
32.499,00 m/z. Uma alíquota de 2,5 μg foi definida como a menor 
concentração de BmL capaz de aglutinar hemácias. A atividade 
hemaglutinante de BmL foi inibida por lactose, galactose, frutose, manose, 
cálcio e EDTA, indicando afinidade entre BmL e os respectivos açúcares e a 
dependência por cálcio. Conclusão: No contexto geral considerando as 



    

 

 

 

 

65 
 

 

 

 

informações experimentais obtidas, verificou-se que BmL é uma lectina tipo C, 
cálcio dependente, com afinidade por diferentes carboidratos. Vale ressaltar 
que esta é a primeira descrição de uma lectina tipo C isolada do veneno de B. 
mattogrossensis.  
Palavras-chave: Lectina, B. mattogrossensis, isolamento, caracterização.  
Agradecimentos: Capes, CNPq, Unir, CEBio, Fiocruz.  
luanna.oliveira52@hotmail.com 
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O ENSINO DA PRÁTICA DE PTERIDÓFITAS EM UMA ESCOLA 
PÚBLICA EM PORTO VELHO-RO 

 
 

CAVALCANTE, Felipe Sant’Anna1, SILVA, Deizieny Aires1, FREITAS, 
Jucieli Firmino1 & LIMA, Renato Abreu2 

 
1Discente do Curso de Ciências Biológicas da Faculdade São Lucas, Porto Velho, 
RO, Brasil; 2Docente do Curso de Ciências Biológicas, Faculdade São Lucas, Porto 
Velho, RO, Brasil. 
 
 

INTRODUÇÃO E OBJETIVO: Pteridófitas são plantas vasculares sem 
sementes, populamente conhecidas como samambaias, avencas, xaxins e 
cavalinhas. Precisam de água para facilitar a reprodução e sua sobrevivência. 
Além disso, apresentam importância econômica, medicinal e ornamental. O 
ensino de Botânica na sua grande maioria apresenta conceitos altamente 
complexos dificultando o ensino-aprendizagem dos alunos. E as práticas 
enfatizam a relevância para o desenvolvimento de conceitos científicos, pelo 
fato destas atividades transformarem o processo de aprendizagem dinâmico e 
mais interessante, principalmente quando associadas ao cotidiano dos 
alunos. Com isso, este trabalho teve como objetivo demonstrar as estruturas 
das Pteridófitas de forma diferenciada por meio de uma aula prática. 
MATERIAL E MÉTODOS: O presente trabalho foi desenvolvido na Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Eduardo Lima e Silva em Porto 
Velho-RO com duas turmas do sétimo ano do ensino fundamental (ensino 
regular) atendendo 60 alunos. O trabalho foi dividido em duas etapas, sendo 
que no primeiro momento, os alunos tiveram aulas teóricas com auxílio de 
recursos multimídia (data-show), onde verificaram conceito, importância, ciclo 
de vida, reprodução e exemplos de Pteridófitas e no segundo momento, aulas 
práticas no laboratório da escola, na qual os alunos tiveram que visualizar, 
desenhar e pintar as estruturas vistas a olho nu e na lupa de amostras 
coletadas de Pteridófitas. No final das aulas, foi solicitada aos alunos uma 
resenha para verificar o que eles tinham aprendido sobre o conteúdo. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com base nos resultados obtidos, verificou-
se que durante as aulas teóricas, os alunos interagiram uns com os outros, 
além de serem participativos no andamento das aulas fazendo 
questionamentos e discussões relevantes sobre o tema em questão. Além 
disso, a visualização das imagens por meio dos slides facilitou muito na 
compreensão de termos relacionados sobre Pteridófitas. Com relação às 
aulas práticas, os alunos demonstraram maior interesse, uma vez que os 
mesmos tiveram contato com alguns materiais disponibilizados no laboratório 
da própria escola como lupa, placas de Petri, pinças e espátulas. Inicialmente, 
cada aluno visualizou, desenhou e pintou amostras vista a olho nu e 
posteriormente na lupa, questionaram bastante e foram detalhistas nos 
desenhos que fizeram, possibilitando um maior rendimento do ensino-
aprendizagem por meio da visualização do ensino lúdico. No tocante à 
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complexidade dos conteúdos, os alunos comentaram que o mesmo é repleto 
de termos de difícil assimilação e a linguagem utilizada principalmente no que 
se refere à nomenclatura botânica, é em latim ou latinizada. Este fato acaba 
prejudicando o acesso a estes conteúdos por parte dos alunos. 
CONCLUSÃO: Conclui-se que o trabalho desenvolvido na escola foi bastante 
proveitoso, onde os alunos puderam tirar dúvidas, argumentar e compreender 
o ensino de Pteridófitas, uma vez que este conteúdo estava sendo abordado 
durante as aulas de Ciências. AGRADECIMENTOS: À Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio Eduardo Lima e Silva e a Faculdade São Lucas 
pelo empréstimo dos materiais utilizados durante a aula prática. 
 
Palavras-chave: Botânica, Samambaias, laboratório. 
E-mail: felipesantana.cavalcante@gmail.com  
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POTENCIAL ANTIFÚNGICO DO EXTRATO DAS FOLHAS DE Maytenus 
guianensis KLOTZCH SOBRE Thanatephorus cucumeris in vitro 
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1Discente do Curso de Ciências Biológicas da Faculdade São Lucas, Porto Velho, 
RO, Brasil; 2Docente do Curso de Ciências Biológicas, Faculdade São Lucas, Porto 
Velho, RO, Brasil. 

 

RESUMO 
A importância econômica que as plantas aromáticas possuem se deve à 
aplicação de seus óleos essenciais em processos tecnológicos. Maytenus 
guianensis (Celastraceae) é uma planta da região Amazônica, muito utilizada 
na medicina popular como anti-inflamatória e cicatrizante. Thanatephorus 
cucumeris é um fungo causador de doenças em grandes culturas em 
Rondônia, tais como arroz e milho. Este trabalho visa verificar a atividade do 
extrato vegetal e das substâncias isoladas de M. guianensis sobre o fungo T. 
cucumeris. Para isto, discos de 5 mm de diâmetro de culturas de isolados do 
fungo serão colocados no centro de placas de Petri contendo meio Batata 
Dextrose Agar (BDA), sendo que, na área periférica das placas, serão 
dispostos simetricamente quatro discos de papel-filtro, cada um com 10µL de 
extrato vegetal, extraído por diferentes métodos de extração. Como controle, 
utilizará discos sem o extrato vegetal. O delineamento será inteiramente 
casualizado, com quatro repetições (placas) por tratamento. A avaliação 
consistirá no crescimento do fungo, a cada 24 horas, durante oito dias, será 
feito a medição das colônias. Espera-se que os resultados sejam promissores 
e que o extrato apresente ação inibitória sobre o crescimento de 
Thanatephorus cucumeris in vitro. 
  
Palavras-chave: Controle biológico. Fungos. Espinheira-santa. 
INSTITUIÇÃO DE FOMENTO/APOIO: PIC/FSL 
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ISOLAMENTO E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS FUNCIONAIS DE LECTINAS 
DE Astrocaryum sp.  

 

CARVALHO, Jéssica Leine Maia de, SOARES, Andreimar M.  

 
RESUMO: Lectinas são proteínas que possuem pelo menos um domínio não 
catalítico e que se ligam reversivelmente a mono ou oligassacarídeos 
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 (WEIS, 1996). 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. Nest 
projeto, as Lectinas de Astrocaryum sp., estão sendo propostas como alvo de 
estudo que visão a purificação e avaliação da atividade hemoaglutinante 
dessas moléculas. Para alcançar esses objetivos serão realizadas coletas e 
frutos de Astrocaryum sp, bem como obtenção desse material em pontos de 
comercialização, ambos na cidade de Porto Velho. A partir da aquisição dos 
frutos, haverá o preparo de extratos aquosos do mesocarpo, que 
posteriormente a prévia preparação, serão submetidos a cromatografia de alta 
performance – HPLC, para isolamento e purificação das Lectinas. As 
moléculas purificadas serão avaliadas por eletroforese em SDS-PAGE, para 
estimar seu peso molecular e o nível de pureza obtido a partir dos métodos 
cromatográficos. Também será determinada a massa molecular por meio de 
espectrometria de massa em aparelho AXIMA-MALD-TOF2, por fim a 
atividade hemoaglutinante será realizada por meio de ensaios in vitro. Como 
Resultados desses projeto, se espera a purificação de Lectinas de 
Astrocaryum sp. em elevado grau de pureza (superior a 90%), determinação 
da massa molecular exata dessas moléculas e a avaliação da atividade 
hemoaglutinante. Os resultados gerados a partir desse projeto serão 
apresentados em forma de relatório e elaboração de trabalho de conclusão de 
curso.  
 
 
Palavras-chave: Lectina, Astrocaryum sp, atividade hemaglutinante. 
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RO. 

 

RESUMO: Os acidentes ofídicos constituem-se em um grave problema de 
saúde pública, causando mutilações graves e mortes principalmente em 
regiões menos desenvolvidas do planeta. Os envenenamentos provocados 
por serpentes viperídicas são caracterizados por uma acentuada lesão 
tecidual no local da mordida, sendo evidentes uma proeminente mionecrose, 
hemorragia e edema. As lesões musculares agudas induzidas pelas 
peçonhas desta família de serpentes são associadas principalmente às 
miotoxinas com estrutura de Fosfolipases A2. Por outro lado, diversos estudos 
têm evidenciado que este grupo de toxinas demonstra potencial 
biotecnológico promissor, já havendo sido descritas atividades microbicidas 
sobre diversos organismos, dentre eles bactérias e protozoários. Neste 
trabalho, miotoxionas com estrutura de fosfolipases A2 isoladas com elevado 
grau de pureza a partir do veneno da serpente Bothrops moojeni serão 
avaliadas. Além disso, a atividade microbicida do veneno bruto e proteínas 
isoladas serão analisadas in vitro sobre formas de Plasmodium falciparum. 
Com os resultados que se pretende alcançar, será possível um melhor 
entendimento acerca do papel destas toxinas no processo de 
envenenamento, principalmente na fisiopatologia das lesões no local da 
mordida, bem como, realizar a prospecção de novos modelos farmacológicos 
que poderão auxiliar no desenvolvimento de drogas para o tratamento destas 
doenças negligenciadas que vitimam milhares de pessoas ao redor do 
mundo. 
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Resumo: Muitas doenças tropicais, como malária, leishmaniose e Doença de 
Chagas, que são essencialmente relacionadas com altos níveis de pobreza 
ganharam recentemente mais atenção sob a nomenclatura de doenças 
tropicais negligenciadas. Assim como, dentre as doenças infecciosas, as 
infecções hospitalares estão relacionadas a micro-organismos formadores de 
biofilme, especialmente envolvendo dispositivos biomédicos. Dentre as 
doenças tropicais negligenciadas, a Doença de Chagas destaca-se, uma vez 
que a terapêutica disponível continua parcialmente ineficaz, pois nenhuma 
consegue suprimir a infecção por Trypanosoma cruzi e promover a cura 
definitiva em todos os pacientes tratados. A quimioterapia disponível até o 
momento apresenta eficácia limitada na fase crônica da doença, além de ser 
pouco tolerada por seus efeitos tóxicos. Diferentes estratégias têm sido 
adotadas por pesquisadores com o objetivo de encontrar drogas microbicidas 
que apresentem segurança, baixo custo, baixa toxicidade e compostos 
tripanocidas mais eficazes em comparação com as drogas empregadas 
atualmente. As toxinas animais têm contribuindo significativamente para o 
desenvolvimento das Ciências Biológicas e Biomédicas e nesse contexto, 
essas moléculas, utilizadas como elementos importantes na investigação de 
mecanismos celulares e moleculares, estão envolvidas em processos 
farmacológicos, inflamatórios e de intoxicação. Este trabalho pretende avaliar 
o potencial microbicida In vitro das toxinas isoladas do veneno da serpente 
Bothrops mattogrossensis contra Trypanosoma cruzi (efeito tripanocida). Até 
o momento, nenhum estudo utilizando as toxinas isoladas de venenos de 
serpentes brasileiras e da região amazônica foi realizado contra T. cruzi. 
Desta forma, essas toxinas podem constituir modelos moleculares 
interessantes para o desenvolvimento de estratégias biotecnológicas 
aplicáveis na geração de agentes terapêuticos contra doenças negligenciadas 
como a Doença de Chagas e/ou na geração de ferramentas experimentais 
para a pesquisa básica e aplicada. 
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RESUMO: Os microrganismos e seus metabólicos são descritos na medicina 
no tratamento de enfermidades em várias partes do mundo. As bactérias do 
gênero Actinomyces, actinobactérias gram-positivas, têm sido utilizadas na 
indústria farmacêutica por apresentarem a capacidade de produzir 
metabólitos secundários com características químicas com potencial 
biotecnológico. Estudos da microfauna de vespas sociais podem ser 
relevantes para identificação de microrganismos e seus metabólicos que 
possam auxiliar na saúde. De maneira genérica, as vespas apresentam 
organização dinâmica e complexa e ninhos com esplêndida arquitetura e 
resistência a diferentes fatores ambientais e, além disso, apresentam 
associações com microrganismos mutualísticos importantes que produzem 
compostos com atividades antimicrobianas que podem entre as diferentes 
regiões. Diante do exposto, espera-se identificar microrganismos simbiontes e 
metabólicos (biomoléculas) de bactéria do gênero Actinomyces que possam 
sinalizar no desenvolvimento de novos fármacos. Esta pesquisa objetiva 
levantar, identificar os microrganismos de associações mutualísticas e 
presença de metabolismos em ninhos vespas sociais presente em Rondônia, 
Amazônica, Brasil. 
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