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APRESENTAÇÃO 

 
6ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq - FSL de 03 a 04 de Setembro de 

2014 - Faculdade São Lucas – Porto Velho/RO 
 

 

 

 

 

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

Iniciação Cientifica (PIBIC) e Direção de Pós-Graduação e Pesquisa da Faculdade São 

Lucas (FSL) apresentam os resumos da 6ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

PIBIC/CNPq – FSL, e os resumos dos projetos selecionados pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, programa do CNPq do qual a 

FSL é participante.  

 

 O evento teve por objetivo a integração dos jovens cientistas e o incentivo à 

pesquisa, visando maior incentivo e reconhecimento aos jovens iniciantes nos 

caminhos da Ciência, premiando os melhores trabalhos apresentados, em sessões 

conjuntas com os demais pesquisadores do PIBIC/CNPq – FSL no evento.  
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OBJETIVOS 

 

• Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes 

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

o jovem universitário no domínio do método científico.  

 

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

de formação de profissionais para o setor produtivo.  

 

• Estimular pesquisadores a envolver estudantes de graduação no processo de 

investigação científica, otimizando a capacidade de orientação da instituição.  

 

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

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

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

produzida, 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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AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES ENTRE CRIANÇAS 

DO 4° E 5° ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE PORTO VELHO-RO.  

 
OLIVEIRA, Luana Karla T. de, CORREIA, Juliana Sousa Closs, OLIVEIRA-LUNA, Mares Lopes 
de Oliveira, ABREU, Auriane Saldanha Dugué de  

 
Curso de Graduação em Nutrição da Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO, Brasil. 
 
Introdução: A alimentação inadequada e o consumo insuficiente de frutas, verduras 

e legumes estão relacionadas à maior prevalência de doenças e agravos crônicos não 

transmissíveis, como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e alguns tipos de 

cânceres. As doenças e agravos crônicos não transmissíveis são de etiologia 

multifatorial e compartilham vários fatores de riscos modificáveis entre eles a 

alimentação inadequada, com destaque para a ingestão insuficiente de frutas, 

verduras e legumes.  Objetivo: Avaliar o consumo de frutas, verduras e legumes 

entre crianças, do 4° ao 5° ano, de uma Escola Pública Estadual de Porto Velho-RO. 

Material e Métodos: A presente pesquisa consiste em uma extensão do Projeto 

Escolas Promotoras de Saúde aprovado pelo CEP da Faculdade São Lucas parecer 

número 235/08. Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal, de caráter 

quantitativo, realizado em uma Escola Pública Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Getúlio Vargas, localizada no município de Porto Velho, do estado de 

Rondônia. Para descrever o consumo de frutas, verduras e legumes foi utilizado um 

Questionário de Frequência Alimentar (QFA), adaptado do estudo de Hinnig (2010), 

constituído por uma lista de 20 itens alimentares do grupo das frutas, verduras e 

legumes, caracterizando frequência de consumo e número de porção. Como critério 

de adequação do consumo foi utilizada a recomendação da Organização Mundial de 

Saúde de 3 porções de frutas e três de legumes e verduras ao dia, o que equivale a 

400g. Resultados: Houve relato de consumo inadequado de frutas, verduras e 

legumes entre crianças em idade escolar. Os dados apontaram que no grupo das 

frutas 9,27% dos participantes alcançaram a recomendação de 03 porções/ dia de 

frutas. Já no grupo das verduras e legumes apenas 3,09% apresentaram ingestão 

adequada, com consumo igual ou superior a 03 porções/dia. 
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Tabela: Prevalência de Adequação das Porções  de frutas e hortaliças 

Avaliação do consumo de frutas*  
Escolares  

 N   %  

Adequado (≥3 porções)      09    9,27  

Inadequado (< 3 porções)      88    90,7  

Avaliação do consumo de 

hortaliças*  

Escolares  

 N      %  

Adequado (≥3 porções)      03     3,09   

Inadequado (< 3 porções)      97     96,9  

Fonte: Oliveira, 2014. * Avaliado de acordo com a pirâmide alimentar 

 

Conclusão: Pode-se constatar que os alunos avaliados relataram uma frequência de 

consumo de frutas, verduras e legumes muito abaixo do recomendado. Este 

comportamento alimentar eleva o risco de doenças relacionadas a insuficiência 

destes alimentos na dieta.  

Palavras-chave: consumo de alimentos, questionário, crianças.  
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VERIFICAÇÃO DO BINÔMIO TEMPO X TEMPERATURA DOS PRATOS PROTEICOS DE 

UM RESTAURANTE COMERCIAL DE PORTO VELHO–RO 

 
SANTOS, Inez Helena Vieira da Silva1; ALMEIDA, Daiane1; KRAUSE, Ana Cristisna1; MONGE, 
Silvane Maziero1 

 

1 Centro de Ensino Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO, Brasil 
 

Introdução: Os serviços de alimentação coletiva têm se expandido em todo o país. Os 

restaurantes do tipo self-service são as preferências atuais, pela praticidade e 

variedade de alimentos. As condições higiênico-sanitárias de restaurantes nem 

sempre são adequadas, tornando os alimentos fontes de contaminação 

microbiológica e aumentando ainda o risco de contrair doenças transmitidas por 

alimentos. A distribuição das preparações deve ocorrer com controle de tempo e 

temperatura para minimizar a multiplicação microbiana e proteger de 

contaminações. O monitoramento de tempo e temperatura de distribuição de 

preparações à base de carne e pescados estão intimamente ligados a surtos 

alimentares (ROSA et al, 2008). Para evitar os surtos, os alimentos quentes devem ser 

mantidos a no mínimo 60°C até 6 horas Diante disto, este estudo teve como intuito 

de verificar as temperaturas dos alimentos proteicos oferecidos em um restaurante 

comercial confrontando com as temperaturas de segurança determinadas pela RDC 

n°216 (BRSIL, 2004), que disponibiliza o Regulamento Técnico das Boas Práticas Para 

Serviços de Alimentação. Material e Métodos: O presente trabalho foi realizado em 

um restaurante comercial de médio porte situado em um hotel na região centro-

oeste da cidade de Porto Velho–RO, entre os meses de setembro e outubro de 2013 

durante oito dias consecutivos. O público usual do restaurante são na maioria adultos 

de ambos os sexos, classe média a média alta. O funcionamento do restaurante é de 

segunda a domingo, com média de 120 refeições/dia. Foram verificadas as 

temperaturas de todas as preparações proteicas, tendo a carne como principal 

componente da preparação e que estavam presentes no cardápio do almoço no dia 

da verificação. As aferições das temperaturas foram aferidas com termômetro digital, 

tipo espeto da marca INCOTERM® específico para alimentos com variação de 

temperatura de -50°C a 230°C. As aferições foram coletadas em três horários 
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estabelecidos: na montagem do balcão térmico, às 11h, início da distribuição (1ª 

Aferição); às 12h30m, no momento intermediário de atendimento (2ª Aferição) e 

próximo ao término do atendimento do atendimento, às 13h30m (3ª Aferição). Ao 

todo foram aferidas 20 preparações proteicas, totalizando 60 aferições. Todas as 

aferições foram anotadas em uma planilha previamente elaborada. Resultados e 

Discussão: Na 1ª aferição 100% (n=20) das amostras apresentaram temperaturas 

adequadas variando entre 65,5°C e 98,9°C, mantendo dentro da faixa preconizada 

pela RDC N° 216/2004, que deve ser acima de 60°C. Já, na 2ª Aferição, 30% (n=6) das 

preparações apresentaram temperaturas abaixo do recomendado pela mesma 

resolução variando entre 58°C a 59°C. Porém, na 3ª Aferição 50% das preparações 

(n=10) apresentaram temperaturas inferiores a 60°C variando entre 44°C e 58°C. 

Assim, observa-se um crescimento médio de 25% de inadequação entre as 

temperaturas da 2ª e 3ª aferições em relação ao tempo de exposição do alimento no 

balcão térmico. Quando a carne é manipulada de maneira adequada, e a cocção 

atinge 70°C por 2 minutos em todo alimento é armazenada em temperatura acima 

60°C e tempo máximo de até 6 horas, a incidência de toxinfecção tende a reduzir 

(HOBBS; ROBERTS, 2003). A alta temperatura contribui para a garantia de segurança 

dos alimentos, podendo eliminar quase todos os microrganismos patogênicos. 

Mostrando que o fator tempo e temperatura possibilita e pode ser utilizado 

eficazmente no combate a micro-organismos patogênicos (CODEX ALIMENTARIUS, 

2003). Conclusão: O monitoramento da temperatura e o tempo de exposição dos 

alimentos têm fundamental importância para evitar consequências à saúde dos 

clientes. Um dos fatores capazes de influenciar no controle é a adequação da 

temperatura do termostato do balcão, mantendo a temperatura adequada das 

preparações e do balcão térmico. 

Palavras-chave: Unidade Produtora de Refeições; Boas Práticas de Manipulação; 

Serviço de Alimentação. 

E-mail: inez@saolucas.edu.br 
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CONDIÇÃO CLÍNICA E PERIODONTAL EM PACIENTES COM GRAVIDEZ DE ALTO RISCO 

ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER NO MUNICÍPIO PORTO 

VELHO–RO 

 

GUIMARÃES, Maria Rosa Felix Sousa Gomide¹, GUIMARÃES, Gustav², SILVA Sara Nágela 
Sousa³, CINTRA, Luciano Tavares Angelo², VALENTIM, Diego², GOMES FILHO, João 
Eduardo², DEZAN JUNIOR, Elói². 

 
¹Periodontia e Endodontia da Faculdade São Lucas, Porto Velho, Brasil,  
²Endodontia Universidade Est. Paulista - UNESP, Araçatuba, Brasil,  
³Discente do curso Odontologia, Faculdade São Lucas, Porto Velho, Brasil. 

 

 Introdução: A doença periodontal é uma doença infecto inflamatória que pode ser 

dividida em duas fases, a gengivite estágio inicial da doença e a periodontite estágio 

mais avançado, podendo provocar até a perda do elemento dentário. Existem 

estudos que demonstram a relação entre a doença periodontal em gestantes com 

gravidez de alto risco o que pode desencadear problemas sistêmicos, como induzir 

nascimentos prematuros, interferindo diretamente na saúde da mãe e da criança. 

Objetivo: Verificar a relação da condição sistêmica das pacientes gestantes atendidas 

no Centro de Referência da Mulher no Município de Porto Velho – RO com as 

condições clínica bucal e periodontal, estabelecendo um acompanhamento 

odontológico na clínica de gestantes da Faculdade São Lucas. O tratamento e 

acompanhamento das gestantes com comprometimento sistêmico e alterações 

periodontais devem ser realizados durante o pré-natal, minimizando o risco de 

ocorrer à progressão da doença periodontal, proporcionando melhor equilíbrio para 

a saúde da mãe como para o bebê, além de uma possível relação da incidência do 

parto pré-maturo. Material e Métodos: O trabalho foi submetido e aprovado com 

protocolo 674/12. Foram incluídas nesse estudo 100 gestantes com gravidez de alto 

risco, faixa etária de 12 a 37 anos. Para avaliação da condição bucal e periodontal foi 

utilizado o índice de CPI (Índice Periodontal Comunitário), proposto pela OMS. Os 

instrumentos utilizados foram: espelho clínico número cinco, pinça para algodão, 

explorador de ponta romba e sonda periodontal milimetrada OMS. Resultados e 

Discussão: O conceito de uma gestação de alto risco representa vários graus de 

vulnerabilidade que a gestante pode se encontrar, no período pré-natal e o risco 
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gravídico representa as alterações relacionadas tanto com a mãe como a criança. 

Existem algumas intercorrências obstétricas mais comuns, como: anemia, infecção 

urinária e hipertensão. Sobre a condição sistêmica das pacientes examinadas 

verificamos: pacientes com dor durante a gestação (41%), mais de uma gestação 

(61%), mais de um filho (62%), experiência de abordo (11%), uso de medicação 

sistêmica durante o período gestacional (85%), tabagismo (3%), hipertensão (20%), 

alcoolismo (3%), hepatite (7%), anemia (35%), HIV positivo (5%), diabetes (6%) e 

infecção urinária (33%). A doença periodontal leve foi encontrada em 91% das 100 

gestantes examinadas, onde verificaram que as gestantes apresentaram algum 

comprometimento periodontal. Os mediadores inflamatórios que estão presentes na 

doença periodontal podem ultrapassar a barreira fotoplacentária e induzir 

contrações uterinas podendo levar ao parto prematuro e consequentemente a baixa 

absorção de nutrientes induzindo ao baixo peso de crianças neonatos. Conclusão: A 

gestação pode ser considerada um fator de risco para que ocorra uma maior 

intensificação da doença periodontal, pela alteração de hábitos de higiene bucal e 

alterações sistêmicas, sendo confirmados 91% das gestantes com presença de 

sangramento gengival e comprometimento periodontal. O comprometimento 

sistêmico mais evidente nas pacientes avaliadas foram infecção urinária (33%) e 

anemia (35%). As gestantes devem receber orientações e cuidados referentes à 

higiene bucal durante o período pré-natal, pois o conhecimento de como a doença se 

instala e progride é de fundamental importância para que se estabeleçam planos de 

tratamentos de modo que ocorra uma maior prevenção. Diante desta condição, as 

gestantes foram encaminhadas, tratadas na clínica integrada da Faculdade São Lucas 

e receberam todas as orientações sobre manutenção e importância da higiene bucal.  

Palavras-chave: doença periodontal; gestantes; doenças bucais.  

E-mail: mariarosa@saolucas.edu.br 
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A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO PARA A SAÚDE PÚBLICA 

 

GONÇALVES, Thatiana Barros 

Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO, Brasil 
 

Introdução: Nos primeiros meses de vida o leite humano é o único alimento 

nutricionalmente completo, gerando um balanceamento adequado de nutrientes, 

quando consumido em quantidades suficientes pelos recém-nascidos (SILVA e 

BERTO, 2008). É comprovado cientificamente que o leite materno possui composição 

balanceada, adequados componentes nutricionais, fatores imunológicos e 

psicológicos importantes para redução da morbimortalidade infantil (TORREZAN, 

2011). O objetivo do aleitamento materno é promover saúde a curto e em longo 

prazo, de modo que a cada dia vem se confirmando seu efeito protetor na prevenção 

de doenças crônicas. Neste contexto houve necessidade de se revisar alguns estudos 

sobre a importância do aleitamento materno para a saúde pública. Material e 

Métodos: A pesquisa foi realizada através dos dados bibliográficos disponibilizados 

nas bases eletrônicas: National Library of Medicine, Estados Unidos (MEDLINE), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) e Google acadêmico. Também foi realizado 

consultas em livros, artigos e revistas científicas na biblioteca da Faculdade São Lucas 

e no Portal do Ministério da Saúde. A revisão literária é constituída por relatos 

(artigos, monografias, livros, entre outros) informativos sobre a importância do 

aleitamento materno para a saúde pública, a partir de 2005 até 2011. Os descritos 

utilizados para busca dos materiais foram: Aleitamento materno, leite humano e suas 

vantagens, composição do leite humano, benefícios da amamentação e Aleitamento 

materno na saúde pública. Resultado e Discussão: Foram selecionados 17 estudos 

para análise, dentre eles: cinco artigos, um caderno de atenção básica, quatro 

dissertações, duas legislações, um manual da ANVISA, dois livros, uma monografia e 

um artigo de notícia, dos quais ressaltava a importância do leite humano como o 

alimento ideal para o neonato, além de apresentar benefícios a curto e longo. Foi 

observado em todos os estudos selecionados, que o leite materno trás benefícios 

para a criança e consequentemente para a saúde publica em geral. Pois se o leite 
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possui substâncias imunológicas que contribui para a prevenção de infecções, essa 

criança aleitada pelo leite materno, irá precisar menos da saúde pública, de forma a 

desafogar assim as UBS (unidade básica de saúde) com atendimento pediátrico, 

devido uma infecção gastrointestinal. Outro ponto observado é que a sociedade teria 

maiores benefícios sociais e até mesmo econômicos, pois imunizaria a criança nos 

primeiros meses de vida, sem ter a preocupação de comprar fórmulas infantis que 

possui déficit nutricional em sua composição, além de não ser estéril quando 

comparado com o leite humano. Conclusão: Neste estudo foi ressaltada a 

importância do leite humano como um alimento ideal, que traz benefícios a curto e 

longo prazo para a saúde, resultando em uma melhoria para a saúde pública, além de 

apresentar muitas vantagens, desde econômicas, nutricionais até a prevenção de 

doenças, podendo assim garantir a saúde de forma única. Mediante o que foi exposto 

é de extrema importância que os profissionais da saúde incentivem as gestantes e a 

sociedade em geral quanto à importância da amamentação para a criança, com o 

intuito de imunizá-lo e protegê-lo nos primeiros meses de vida e assim dar à criança a 

possibilidade de uma vida saudável que irá repercutir na sua vida adulta, na melhoria 

da saúde pública, com o objetivo de prevenção, manutenção e restabelecimento da 

saúde infantil.  

Palavras-chave: Aleitamento materno, Leite Humano, Saúde pública. 
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CONDIÇÃO SISTÊMICA, BUCAL E ECONÔMICA DOS ALUNOS ATENDIDOS NA 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) NO MUNICÍPIO DE 

ALTO ALEGRE DOS PARECIS – RO  

 
GUIMARÃES, Gustav¹, GUIMARÃES, Maria Rosa Felix Sousa Gomide¹, DAMARIS, Suelem, 
CINTRA³, Luciano Tavares Angelo², AZUMA, Mariane², GOMES FILHO, João Eduardo², 
DEZAN JUNIOR, Elói².  
 

¹ Periodontia e Endodontia da Faculdade São Lucas, Porto Velho, Brasil, 
²Endodontia Universidade Est. Paulista - UNESP, Araçatuba, Brasil, 
³ Discente do curso Odontologia, Faculdade São Lucas, Porto Velho, Brasil. 
 

Introdução: Paciente portador de necessidade especial (PNE) é todo indivíduo que 

apresenta determinado(s) desvio(s) dos padrões de normalidade, identificáveis ou 

não, e que, por isto, necessitam de atenção e abordagem especial por um período de 

sua vida ou indefinidamente. A situação dos PNE, atualmente está bem assistida pela 

medicina. Isto não ocorre em relação à saúde e reabilitação bucal onde são exigidas 

manobras, conceitos, equipamentos e pessoal treinado com capacidade para 

atendimento no consultório odontológico. Objetivo: Analisar o perfil sócio – 

econômico e as principais deficiências e condição periodontal dos alunos atendidos 

na associação de pais e amigos dos excepcionais (APAE) do município de Alto Alegre 

dos Parecis – Rondônia e propor um programa de atendimento clínico preventivo e 

curativo. Material e Método: O projeto foi submetido ao CEP, obtendo aprovação 

com número do parecer 635.495 em 29/04/2014. Foram atendidos 84 alunos da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município de Alto Alegre – 

Rondônia com idade média de 22,2 anos. Foi um estudo do tipo observacional 

transversal com abordagem quantitativa e o critério de inclusão foi o aluno estar 

matriculado na escola. Foram aplicados questionários para coleta de dados sobre a 

condição socioeconômica e utilização de serviços odontológicos e exames bucais para 

avaliação periodontal. A condição sistêmica do aluno foi determinada através da 

coleta de informações registradas no prontuário médico e as fichas para coleta de 

dados seguiram o modelo do SB Brasil 2000. Resultados e Discussão: Sobre o perfil 

sócio – econômico: 48,8% renda familiar de até um salário mínimo; 15,4% até dois 

salários mínimos; 17,8% até três salários mínimos e 10,3% não souberam informar. 
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Sobre o nível de escolaridade: 23,1% alfabetizados, 23% nível fundamental, 20,2 nível 

médio e 40,4% não frequentaram a escola. Sobre a moradia: 63% tem casa própria, 

30,9% moram de aluguel e 5,9% não souberam informar. Sobre o acesso ao 

tratamento odontológico: 86,9% sem acesso e 13,09% com acesso, dados 

semelhantes à OMS, que afirmam que mais de 2/3 não recebem nenhum tipo de 

assistência buco–dental (2013). Os PNE enfrentam dificuldades nos atendimentos 

odontológicos. Sobre as principais deficiências: 9,52% deficiência física, 17,85% 

auditiva, 19,04% visual, 17,85% comunicação, 8,33% mental leve, 8,33% mental 

moderada e 19,04% mental profunda. Peres, 2005, verificou dificuldade motora, 

psicossomáticas, hiperatividade ou hipomotricidade e dificuldade de comunicação. 

Sobre a condição periodontal: 92,8% apresentaram sangramento gengival e 7,2% 

com ausência de sangramento; 28,5% com bolsa de 4 a 5 mm e 25% com bolsa acima 

de 6 mm. Com estes índices, verificamos que existe uma deficiência em relação à 

higiene bucal e presença da doença periodontal ativa, que neste caso esta 

relacionado com as limitações motoras dos pacientes. Foi Verificado que problemas 

de motricidade, causaram taxas percentuais de higiene bucal considerada “regular” 

ou “péssima”.  Foram observados problemas gengivais e periodontais, além de um 

índice elevado de cárie em uma população. O estudo verificou que os estudantes da 

APAE do município de Alto Alegre dos Parecis apresentam renda de até um salário 

mínimo, possuem casa própria, nível fundamental de escolaridade e 86,9% não tem 

acesso ao serviço odontológico e que os principais problemas sistêmicos do grupo 

foram deficiência mental profunda e visual. Quanto a condição periodontal, 92,8% 

apresentaram sangramento gengival, sendo que 25% com perda óssea. Conclusão: 

Um programa preventivo e de terapia periodontal composto por uma equipe 

treinada será apresentado à escola, com o objetivo tratar e prevenir a doença 

periodontal. 

Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde; Pessoas com deficiência; Saúde bucal 

e-mail: gustav@saolucas.edu.br 
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DROGADIÇÃO NA ADOLESCÊNCIA: O TRATAMENTO BIOPSICOSSOCIAL AOS 

ADOLESCENTES ACOMETIDOS POR DROGADIÇÃO NO CAPS INFANTO-JUVENIL DE 

PORTO VELHO 

 

LIMA, Grégori Ágni Rocha de; LEITE, Jandra Cibele Rodrigues de Abrantes Pereira; 
CORDEIRO, Edilene Macedo; FIGUEIREDO, César Alexandre Rodrigues; SOUZA, Naiara 
Carvalho de; LEÔNIDA, Alynne Santana; FALCÃO, Taiane Teixeira. 

 

Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO, Brasil 
 

Introdução: Sabe-se que o uso abusivo de drogas na adolescência tem sido 

atualmente foco de saúde pública no Brasil, caracterizado pelo grande número de 

incidências e relevâncias, passando a ser encarado como um dos grandes problemas 

sociais repercutindo mundialmente. O presente trabalho tem como objetivo 

identificar o tratamento biopsicossocial dos adolescentes acometidos por drogadição 

no CAPS Infanto Juvenil em Porto Velho; conhecer os diversos tipos de tratamentos 

ofertados pela equipe multiprofissional no CAPS I integradas na reinserção do 

individuo a sociedade; analisar sobre a drogadição, suas causas, sinais e sintomas e 

tratamento; conhecer a importância da família e da equipe multiprofissional no 

processo de reinserção social do usuário. Material e Método: A pesquisa tem caráter 

descritivo quali-quantitativo sendo realizada através de um questionário avaliativo, 

contento 10 perguntas abertas e fechadas, onde foram entrevistados 17 familiares 

dos adolescentes que fazem acompanhamento pelo CAPS I e 12 profissionais. 

Resultados:  Analisando os resultados, pode-se perceber que os motivos que levam a 

procura ou indicação do atendimento pelo CAPS I são devido ao uso e/ou abuso de 

drogadições com 100 % dos casos, porém 72,4% desses casos são estipulados via 

mandato judicial, associados a algum tipo de crime e/ou infração cometida pelos 

adolescentes. Referente aos tipos de tratamentos ofertados pelo CAPS I aos usuários 

de drogadições, pode se observar que 79,3% aderem à psicoterapia individual e 

75,8% fazem uso da farmacoterapia. Das demais modalidades de tratamentos, 

observam-se os menores resultados onde somente 27,5% participam da psicoterapia 

em grupo e 20,6% da terapia familiar. Conclusão: Conclui-se que, as perspectivas 

sobre as diversas formas de tratamento engloba um olhar “holístico” tanto familiar 

quanto profissional, a fim de que os indivíduos percebam que não estão sozinhos, e 
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que pessoas se interessam pelo seu bem estar físico e emocional, fazendo-os admitir 

que necessitam de ajuda para solucionar seus problemas, reinstituindo assim, uma 

convivência harmoniosa na tentativa de reabilitá-lo e reintegra-lo na sociedade.      

Palavras-chave: Drogadição, Adolescentes, Centro de Atenção Psicossocial.   
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AUDIÇÃO E QUEIXAS DE APRENDIZAGEM, COMPORTAMENTO E COMUNICAÇÃO EM 

ALUNOS DO ENSINO PÚBLICO 

 
SILVA, Francisca Adriana Teles; BASSI, Ana Karolina Zampronio; BRITO, Daniele de Oliveira; 
LIMA, Tames Cristina Oliveira; SILVA, Natana Souza. 

 
Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO, Brasil 
 

Introdução: A audição constitui-se em um pré-requisito para a aquisição e o 

desenvolvimento da linguagem verbal, pois por meio das funções auditivas, a fala é 

detectada, reconhecida, interpretada e entendida. Os programas de triagem auditiva 

constituem medidas preventivas, que tem por finalidade detectar de forma rápida e 

simples indivíduos portadores de determinados problemas e fazer os devidos 

encaminhamentos para avaliação fonoaudiológica completa e otorrinolaringológica 

onde irá relacionar a triagem auditiva com as queixas de aprendizagem, 

comportamento e comunicação de alunos de uma escola estadual de ensino público 

de Porto Velho, Rondônia. Material e Métodos: Foi feito um estudo transversal 

hipotético-dedutivo com caráter analítico no qual participaram 23 escolares do 

ensino fundamental de uma escola estadual localizada no município de Porto Velho 

que foram autorizados pelos pais por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, com idade entre sete e quatorze anos. Para coleta 

dos dados, foram relacionados os alunos com queixas de dificuldades diversas 

indicados pelos professores. Os alunos selecionados foram submetidos à triagem 

audiológica em que foi utilizado o aparelho audiômetro pediátrico portátil PA-5 

adaptado ao fone TDH-39. Os dados coletados foram anotados no protocolo 

elaborado pelas pesquisadoras no qual constam os limiares auditivos das orelhas 

direita e esquerda. Para a análise dos dados foi utilizado o teste de Associação Qui-

quadrado ou verossimilhança através do programa SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences), versão 19.0 com nível de significância p≤0,05. Resultados e 

Discussão: Dados evidenciaram relação entre queixa de professores e indicação de 

alunos quanto à leitura, escrita e aprendizagem (0,03, 0,04, 0,02). Houve diferença 

quanto à indicação dos professores relacionadas à inadequações da meatoscopia e 

das respostas dos limiares auditivos mediante triagem audiológica (p=0,04), leitura 

(p=0,04), atenção (p=0,03) e escrita (p=0,04). Tendo em vista o pouco conhecimento 
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sobre a fonoaudiologia são os professores que detectam na escola, as 

patologias/alterações que prejudicam a saúde auditiva e desempenho educacional do 

escolar. As patologias mais frequentes identificadas pelos professores nas escolas são 

os atrasos de linguagem seguidos por transtorno do déficit de atenção, 

hiperatividade (TDAH); gagueira; desvio fonológico e autismo. Conclusão: As 

dificuldades evidenciadas quanto à leitura, escrita, aprendizagem e atenção apontada 

pelos professores, portanto, devem ser investigadas pelo fonoaudiólogo a fim de 

excluir a presença de perdas auditivas de qualquer tipo e grau, pois podem 

influenciar no desempenho educacional do escolar. 
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INFLUÊNCIA DAS ATIVIDADES OCUPACIONAIS SOBRE AS LESÕES NO SISTEMA 

MUSCULOESQUELETICO DA COLUNA VERTEBRAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 
SOUZA, Naiara Carvalho de; LEITE, Jandra Cibele Rodrigues de Abrantes Pereira;  LIMA, 
Grégori Ágni Rocha de; CORDEIRO, Edilene Macedo; FIGUEIREDO, César Alexandre 
Rodrigues; LEÔNIDA, Alynne Santana; FALCÃO, Taiane Teixeira. 
 
Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO, Brasil 

 
 
Introdução: Lesões músculo esqueléticas (LME) acometem várias parte do corpo, 

mas uma das principais áreas acometidas na sua grande maioria são as articulações e 

a coluna vertebral. LME são consideradas como síndrome de dor crônica que surgem 

no exercício da atividade profissional, onde podem apresentar diversas afecções. As 

lesões musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho ocorrem em virtude de 

traumatismos repetidos, resultantes de movimento ou posturas extremas e com a 

globalização e novas tecnologias essas lesões tendem a aumentar. O presente estudo 

tem como objetivo geral identificar fatores que desencadeiam lesões na coluna 

vertebral em profissionais de enfermagem e objetivos específicos: identificar se os 

profissionais sofrem ou sofreram algum tipo de lesão ou problema na coluna 

vertebral; Traçar perfil sócio demográfico dos profissionais de enfermagem; Verificar 

as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem. Material e Métodos: Para 

realização da pesquisa foi utilizado, metodologia quantitativa, descritiva de natureza 

exploratória, para coleta de dados foi utilizado questionário com 23 perguntas 

fechadas e abertas com 8 enfermeiros e 20 técnicos de enfermagem lotados na UTI 

Adulto do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, os dados foram tratados através de 

estatística descritiva e quantitativa. Resultados: Dos 28 entrevistados, 68% 

encontram-se na faixa etária entre 31-40 anos; 26% são do sexo feminino; 33% têm 

entre 1-3 anos de tempo de trabalho; 71% possuem outro vínculo empregatício; 43% 

apresentam problemas relacionados ao ambiente de trabalho, que foram descritos 

como infecções intestinais, estresse e insônia; 64% referem saber se prevenir contra 

o surgimento das lesões osteomusculares; 71% possuem conhecimentos sobre essas 

lesões e adotam um comportamento seguro durante suas atividades. Dentre os 

fatores de risco para lesões foram pontuados: iluminação inadequada (11%), 
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mobiliário inadequado (18%), equipamento inadequado (21%) e 50% informaram que 

nenhuma das alternativas se apresentavam como fatores de risco. 89% realizam 

esforço físico durante o trabalho e 54% referem receber educação continuada. 

Conclusão: Conclui-se que através dos dados da pesquisa os profissionais tem pouco 

tempo de serviço no setor, por isso podemos evidenciar que a maioria não 

apresentou lesões músculo esquelética na coluna vertebral relacionada ao ambiente 

de trabalho, e sim outros fatores não relacionados com assunto abordado. 

Palavras-chave: lesões no sistema musculoesqueléticas. Atividades ocupacionais, 

Ergonomia. 
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ESTADO NUTRICIONAL E PERCEPÇÃO CORPORAL DE ADOLESCENTES DE UMA 

ESCOLA PÚBLICA DE PORTO VELHO-RO 

 
CORREIA, Juliana Souza Closs; SBSZK, Camila Barbosa; VIANA, Juliana Ferreira Bitencourt; 
FREITAS, Edilce Cristina Braun  
 
Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO, Brasil 
 

Introdução: A adolescência é marcada pela transição entre a infância e a idade 

adulta, fase de crescimento e desenvolvimento onde ocorrem com intensidade 

mudanças biológicas, psicológicas, cognitivas e sócias.  A satisfação com a imagem 

corporal é fator preponderante na auto aceitação do adolescente e pode gerar 

atitudes inadequadas que prejudicam seu crescimento e desenvolvimento. O objetivo 

deste estudo foi relaciona a percepção da imagem corporal com o estado nutricional 

segundo IMC de adolescentes entre 10 e 12 anos. Material e Métodos: Foi um 

estudo aplicado, quantitativo, transversal, descritivo de levantamento de dados, 

aprovado pelo CEP da Faculdade São Lucas (carta nº. 235/08). A pesquisa foi 

realizada em uma Escola Pública do Município de Porto Velho-RO, onde foram 

incluídas 32 adolescentes do gênero feminino, com idade entre 10 à 12 anos, que 

apresentaram o termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos 

responsáveis. A avaliação antropométrica, mensurou peso, estatura e cálculo do 

índice de massa corporal. Para aferir o peso, foi utilizada uma Balança Digital Portátil 

da marca Plenna capacidade máxima 150 Kg. A estatura foi verificada com 

estadiômetro portátil da marca Altura exata, graduação de 0,1 cm, capacidade 

máxima 213 cm. O IMC foi calculado com base na formula - peso (Kg) /altura (m²) - e 

as adolescentes foram classificadas de acordo com seu IMC. A classificação do estado 

nutricional dos adolescentes foi feita segundo recomendação da OMS (2007) para 

esta faixa etária. A análise da imagem corporal foi realizada utilizando a escala de 

silhuetas adaptada por Thompson e Gray (1995) que consiste em 9 silhuetas, cada 

uma com um número correspondente, organizadas em tamanho crescente da 

esquerda para direita, desde um corpo muito magro, que é o número um, até um 

com obesidade, que corresponde ao número nove. Cada aluna escolheu um número 

entre as nove silhuetas propostas. Para verificar a insatisfação corporal, utilizou-se a 
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diferença entre a silhueta atual e a silhueta desejada. Na escala foram estabelecidas 

quatro categorias: baixo peso (1), eutrofia (2 a 5), sobrepeso (6 e 7), e obesidade (8 e 

9). Os dados coletados foram digitados em um único banco de dados do programa 

Excel e analisados utilizando os softwares: SPSS V17, Minitab 16 e Excel Office 2010. 

O teste estatístico utilizado foi o de Igualdade de Duas Proporções para caracterizar a 

distribuição da frequência relativa (percentuais) das variáveis. Para medir o Grau de 

relação e/ou associação entre Classificação do IMC com a imagem atual e como 

gostaria de ser, foi utilizado o teste de Qui-quadrado. O intervalo de confiança 

adotado foi de 95% com nível de significância inferior a 5%. Resultados: Foram 

avaliadas 32 meninas, sendo que 75% são eutróficas, 15,6% sobrepeso, 12,5% com 

obesidade e 9,4% baixo peso. Verificou-se que o IMC possui relação e/ou associação 

com o corpo que parece ter e com o corpo que gostaria de ter. Quando analisados as 

relações do estado nutricional com a percepção da imagem corporal que parece com 

seu corpo. Não houve no grupo estudado predominância de transtorno de 

autoimagem corporal, bem como insatisfação com a imagem corporal. Contudo, 

quando realizada a avaliação individual tanto os de baixo peso como sobrepeso e 

obesas gostariam de estar eutróficas, demonstrando uma preocupação positiva e não 

distorcida da realidade. Conclusões: Os resultados encontrados neste estudo 

demonstraram que em relação IMC e imagem corporal, as adolescentes não 

apresentam distorção da auto-imagem, bem como insatisfação da imagem corporal. 

Estão satisfeitas e se veem como são, entretanto, observou-se que 15,6% das 

meninas apresentam-se com sobrepeso e obesidade. Dado este que apesar de 

apresentar-se estatisticamente dentro da média nacional, faz-se necessário 

conscientizar os adolescentes sobre educação nutricional. 

Palavras-chave: Adolescente; Imagem Corporal; Obesidade. 
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mailto:juliana@saolucas.edu.br


    

 

 

26 
 

 

PREVALÊNCIA DE ANEMIA ENTRE GESTANTES EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DE 

PORTO VELHO 

 
ELZA, da Silva Uchôa, LEMKE, Geysa Maria Malaquias do Nascimento, FREITAS, Edilce 
Cristiane Braun, OLIVEIRA-LUNA, Mares Lopes. 

Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO, Brasil 

Introdução: No Brasil a anemia por deficiência de ferro acomete 20% a 80% das 

gestantes, destacando-se como maior problema nutricional existente neste grupo. 

No país são raros os estudos realizados para descrever a prevalência de anemia na 

população, sobretudo entre as gestantes, particularmente, no Estado de Rondônia e 

seus municípios. O presente estudo descreve a prevalência de anemia entre as 

gestantes de 20 a 45 anos, atendidas em uma Unidade de Saúde Família (USF) de 

Porto Velho/Rondônia. Material e Método: Trata-se de um estudo transversal, 

quantitativo e descritivo, aprovado pelo CEP da Faculdade São Lucas parecer número 

405.924 (19/09/2013). A coleta de dados foi realizada nos meses de outubro e 

novembro de 2013. Os dados foram tabulados e analisados de forma agrupada, sem 

identificação do nome das participantes da pesquisa. Os dados de prevalência da 

anemia entre as “gestantes entrevistadas” foram coletados do resultado de exame 

do hemograma mais atualizado e disponível para consulta, junto a gestante ou 

prontuário. Para a classificação dos níveis de Hemoglobina e possível anemia entre as 

gestantes entrevistadas, foi utilizado o parâmetro proposto pela OMS - Hemoglobina 

(Hb) <11,0g/dL. Os níveis de hemoglobina das gestantes foram classificados quanto à 

severidade da anemia na gestação (WHO, 2008). Resultados: Foram avaliadas 15 

gestantes, frente à limitação da disponibilidade do exame laboratorial. Verificou-se 

que o valor médio de Hemoglobina (Hb) entre as 15 gestantes entrevistadas foi de 

11,9g/dL. Nessa perspectiva, a prevalência de anemia estimada entre as 15 gestantes 

entrevistadas foi de 20,0% (3) classificadas como anêmicas e 80,0% (12) classificadas 

como não anêmicas. Os parâmetros de prevalência encontrados em Porto Velho 

foram comparados com as demais variáveis coletadas, no intuito de descrever as 

características entre as anêmicas e não anêmicas. Ao analisar a faixa etária das 3 

gestantes anêmicas, percebeu-se que cada uma pertencia a faixas distintas “20 a 24; 

25 a 29 e 30 a 34 anos”, 33,3% respectivamente, enquanto para as não-anêmicas, a 
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faixa etária de 20 a 24 anos se destacou das demais (40,0%). Verificou-se ainda que 

93,3% das gestantes pertenciam a Classe D e 6,7% à Classe E, demonstrando que as 

gestantes “entrevistadas” apresentavam baixa escolaridade e renda. Todas as 

gestantes classificadas como anêmicas relataram participar do Programa de 

Suplementação de Ferro e/ou Ácido Fólico, assim como as demais. Ao observar que 

as gestantes entrevistadas apresentam características similares de renda e nível de 

escolaridade, infere-se que sua alimentação apresenta aspectos qualitativos e 

quantitativos semelhantes, tendo em vista a baixa condição socioeconômica e a 

menor possibilidade de acesso aos meios de comunicação. Conclusão: Levando-se 

em consideração as limitações encontradas neste estudo, verificou-se que os 

parâmetros de prevalência encontrados sugerem que a anemia deve ser considerada 

um importante problema de saúde na USF utilizada como local de estudo, guardada 

as ressalvas em relação à amostra analisada. 

Palavras-chave: Gestantes; Anemia e Práticas alimentares. 
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PERFIL AUDIOLÓGICO DE IDOSOS PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA 

 

CELESTINO, Ohanna Rebeca D’Oliveira; RODRIGUES, Liliane Barbosa; SILVA, Virgínia Braz 
da; AURÉLIO, Fernanda Soares  
 

Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO, Brasil 

 

Introdução: A senescência acarreta um comprometimento maior dos sentidos, 

inclusive da audição que é um dos sentidos essenciais para a comunicação. Além da 

idade avançada, a hipertensão arterial sistêmica é outro fator agravante da perda 

auditiva, agindo como acelerador da degeneração da audição. Objetivo: Caracterizar 

a perda auditiva em idosos quanto ao tipo, grau, configuração e simetria, bem como 

relacionar a perda auditiva à idade, hipertensão arterial sistêmica, tempo da doença, 

tempo de medicação e medicamento utilizado. Material e Métodos: Realizou-se 

estudo do tipo transversal do qual participaram39 idosos hipertensos e 8 não 

hipertensos, 29 do sexo feminino e 18 do sexo masculino, pertencentes ao programa 

do idoso da Policlínica Oswaldo Cruz da cidade de Porto Velho, Rondônia. Os 

procedimentos realizados foram anamnese audiológica, meatoscopia, audiometria 

tonal limiar, logoaudiometria e imitanciometria. Resultados e Discussão: Dos 47 

indivíduos que fizeram parte da amostra 83% apresentaram perda auditiva, a maior 

ocorrência foi a perda do tipo neurossensorial simétrica de configuração 

descendente de grau leve. O tipo de perda auditiva neurossensorial pode ser 

explicado pela fisiologia do envelhecimento da orelha que afeta as células sensoriais, 

quando lesionadas ou mortas causam este tipo de perda auditiva. Constatou-se que a 

maioria das perdas auditivas eram simétricas, achado este que, unido a outros como 

perda neurossensorial e descendente, tornam-se características sugestivas de 

presbiacusia. Houve associação apenas entre perda auditiva e a variável idade. 

Conclusão: O presente estudo permitiu verificar que a perda auditiva dos idosos 

avaliados é do tipo neurossensorial, de grau leve, configuração descendente, 

simétrica e é proporcional à idade, ou seja, os mais velhos apresentaram mais perda. 

Não houve relação da perda auditiva com a hipertensão arterial, tempo de doença, 

medicamento utilizado ou queixas auditivas e de tontura. 
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Palavras-chave: Audição, Idoso, Hipertensão 
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VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO-INVASIVA COMO SUPORTE VENTILATÓRIO NO 

TRATAMENTO DE DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE E DE BECKER SANTANA 

 

Pâmela Melo¹, SANTOS, Denise Gonçalves², MEDEIROS, Luciana Gusmão³ 

 

Curso de Fisioterapia, Faculdade São Lucas, Porto Velho, RO, Brasil.  

 

Introdução: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é um distúrbio genético ligado 

ao cromossomo X, que afeta principalmente crianças do sexo masculino. Caracteriza-

se pela degeneração progressiva e irreversível da musculatura esquelética, levando a 

uma fraqueza muscular generalizada, devido à ausência da proteína distrofina na 

membrana muscular. As complicações respiratórias são as maiores causas de 

morbidade e mortalidade neste tipo de enfermidade. A DMD caracteriza-se pela 

deficiência ou ausência da proteína distrofina na superfície da membrana da célula 

muscular, também chamada de sarcolema. Essa proteína é essencial para a 

manutenção estrutural e mecânica das células musculares, a ausência desse produto 

genético leva à degeneração dessas células. A sua gravidade e prognóstico associado 

dependem, sobretudo, das características das mutações ocorridas neste gene. Se na 

Distrofia de Duchenne, a ausência é quase completa, na de Becker, a produção da 

proteína resulta numa molécula maior que o normal que não funciona de modo 

adequado. Diante disso o presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão 

de literatura sobre a ventilação mecânica não-invasiva utilizada como suporte 

ventilatório no tratamento de distrofia muscular de Duchenne e de Becker. Material 

e Métodos: Na presente pesquisa utilizou-se estudos retidos nas bases de dados: 

Scielo, Pub Med, Lilacs, PEDro, com os descritores: distrofia muscular de Duchenne, 

distrofia muscular de Becker, respiração artificial, ventilação não invasiva, respiração 

com pressão positiva nas vias aéreas. Como critérios de inclusão adotou-se trabalhos 

que abordaram a fisiopatologia e alterações musculoesquelética da patologia em 

pesquisa, reabilitação musculoesquelética com ênfase no sistema respiratório e uso 

de ventilação não invasiva (VNI) como suporte ventilatório. Como critérios de 

exclusão, trabalhos que abordaram apenas a qualidade de vida dos pacientes 
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portadores e o comportamento psicossocial mediante a patologia. Resultados e 

Discussão: Nas bases de dados pesquisadas foram encontrados 37 artigos com os 

descritores supracitos acima, porém somente 19 atenderam aos critérios de inclusão. 

Na fase em que os pacientes estão submetidos ao uso de cadeira de rodas, pode ser 

realizado um suporte ventilatório, com a VNI, onde é ofertado pressão positiva nas 

vias aéreas, sendo administrada por máscaras nasais, bucais, oronasais, ou por 

prongasfacilitando assim a entrada de ar, auxiliando a musculatura que se encontra 

enfraquecida. Para a obtenção da pressão positiva, o ventilador do tipo BIPAP (bilevel 

positive pressure air way) é o mais popular, por ser de manipulação simples, que 

pode ser feita pela própria família ou pelo paciente, além de ser o mais barato. A VNI 

pode ser indicada na presença de sinais de hipoventilação alveolar e, pelo menos, um 

dos seguintes critérios funcionais: saturação de oxigênio ≤ de 88% por mais de 5 

minutos, pressão parcial de gás carbônico (PaCO2)≥45mmHg, PImax<60cmH20 ou 

CV<1.200mL ou <50% do previsto. O agravamento das condições respiratórias, 

traduzido por fadiga, dispnéia e cefaleia matinal, associados à avaliação da pressão 

inspiratória máxima menor que 60 cmH2O, é sugestivo de uma possível necessidade 

de suporte ventilatório com implementação do tratamento de BIPAP através do 

Sistema Home Care que proporcionaria a este paciente atendimento domiciliar, 

fornecendo conforto e qualidade. Conclusões: A atuação da fisioterapia respiratória 

associada a vários outros tratamentos funcionais necessários para evolução desse 

paciente é primordial para a manutenção da força muscular respiratória e, de forma 

paralela, melhorar a qualidade de vida do mesmo. O tratamento proposto pela 

fisioterapia associada a VNI tem como resultados a redução de dispnéia, fadiga e 

melhora da troca gasosa, e mostrou-se eficiente na desaceleração do cometimento 

da mecânica respiratória causada pela doença. 
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PROJETO CHRONUS: IMPACTO DE DOENÇAS INFECTOPARASITÁRIAS 

(NEGLIGENCIADAS) E OUTROS FATORES NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO DA 

POPULAÇÃO DE MONTE NEGRO, RONDÔNIA, AMAZÔNIA OCIDENTAL - ESTUDO DE 

PREVALÊNCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ENTRE OS IDOSOS 

 

SILVA, Jéssica Carolinne Damasceno¹, CAMARGO, Luís Marcelo Aranha ². 
 
1Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO, Brasil 
 

Introdução: As alterações próprias do envelhecimento torna o indivíduo suscetível ao 

desenvolvimento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e por se tratar da principal 

causa de doença crônica no idoso, torna-se importante conhecer a sua prevalência na 

população para poder implementar ações programáticas, visando diminuir as 

morbidades vinculadas e contribuir para a qualidade de vida dos pacientes. Devido a 

semelhança epidemiológica compatível com o restante do país, o município de 

Monte Negro (63º 22´W, 13º 44´S), Rondônia, foi cenário deste estudo, o qual 

objetivou estimar a prevalência da HAS em idosos residentes na área urbana e 

identificar os fatores de risco correspondentes. Material e Métodos: Foram 

cadastrados todos os idosos (>59 anos) residentes na área urbana do município 

amazônico e submetidos à aplicação de questionário clínico-epidemiológico, exame 

físico e exames laboratoriais e de imagem para avaliação de doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNT). A partir disto, foi realizado o levantamento epidemiológico de 

412 idosos, sendo 207 do sexo masculino e 205 do sexo feminino. Resultados: A 

prevalência encontrada da Hipertensão Arterial Sistêmica nesta população idosa foi 

de 73,54%, sendo deste total, 50,17 % em mulheres e 49,83% em homens. Destes, 

40,27% não fazem uso de medicamentos anti-hipertensivos, sinalizando para uma 

falha na atenção primária referente aos cuidados nesses pacientes, o que contribui 

para o aparecimento da doença renal crônica nos idosos – a evolução desfavorável 

mais comum. O fator de risco estudado que apresentou relevância estatística foi 

Diabetes Mellitus (RR: 1,94; IC: 0,99-3,77; P: 0,031). Já o tabagismo, HDL, LDL e 

gênero não apresentaram signficância estatística nesta população. Conclusões: Os 

dados encontrados são compatíveis com a literatura e corroboram a necessidade de 

ações preventivas para este importante problema de saúde pública, causa de 
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elevadas taxas de morbidade e mortalidade, o qual gera grande impacto financeiro 

no Sistema Único de Saúde.  

Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica;Fatores de risco; Idosos. 
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CONDIÇÃO SISTÊMICA E BUCAL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA DO IDOSO NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO 

 
GUIMARÃES, Gustav¹, GUIMARÃES, Maria Rosa Felix Sousa Gomide¹, AMORIM, 
Rayssa Luani Santos³ , CINTRA, Luciano Tavares Angelo², AZUMA, Mariane², GOMES 
FILHO, João Eduardo², DEZAN JUNIOR, Elói². 
 
¹ Periodontia e Endodontia da Faculdade São Lucas, Porto Velho, Brasil, 
² Endodontia Universidade Est. Paulista - UNESP, Araçatuba, Brasil, 
³ Discente do curso Odontologia, Faculdade São Lucas, Porto Velho, Brasil. 
 
 
Introdução: A população idosa representa atualmente o segmento populacional que 

mais cresce no Brasil (SANTOS, 2006), e por este motivo torna necessária a criação de 

serviços que proporcionem uma melhor qualidade de vida destes indivíduos. O perfil 

destes pacientes é caracterizado pela presença de doenças crônicas não 

transmissíveis, mas que permitem que os idosos levem uma vida normal. Objetivo: A 

proposta deste estudo foi de analisar a condição sócio-econômica, a condição 

sistêmica e bucal dos pacientes atendidos no Centro de Convivência do Idoso na 

cidade de Porto Velho-RO e propor um programa de medidas terapêuticas e 

preventivas para esta população. Material e Métodos: O projeto foi submetido ao 

CEP, obtendo aprovação com número do parecer 545.456 em 19/02/2014. O critério 

de inclusão utilizado foi que os pacientes deviam possuir idade igual ou superior a 60 

anos e aceitar participar da pesquisa. Participaram da pesquisa 152 idosos e foi um 

estudo do tipo observacional transversal com abordagem quantitativa. Foram 

aplicados questionários para coleta de dados sobre a condição socioeconômica, e 

utilização de serviços odontológicos e exames bucais para avaliação bucal e 

periodontal. A condição sistêmica dos pacientes foi determinada através da coleta de 

informações registradas no prontuário médico e as fichas para coleta de dados 

seguiram o modelo do SB Brasil 2000. Resultados e Discussão: Sobre o perfil sócio – 

econômico: 68% renda familiar de até um salário mínimo; 21% de dois a cinco 

salários mínimos; 1% até dez salários mínimos. Sobre o nível de escolaridade: 30% 

não alfabetizados, 1% alfabetizado, 54% nível fundamental, 8% nível médio, 1,31% 

ensino superior e os demais não souberam informar. Sobre a moradia: 91% tem casa 

própria, 4% moram de aluguel e 5% residências cedidas. Sobre o último tratamento 
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odontológico realizado: 15% em menos de 1 ano, 26% de 1 a 2 anos, 29% 3 anos ou 

mais, 24% de 10 a 15 anos, 5% 30 anos ou mais, sendo que 62% consideram que 

necessita de tratamento odontológico atualmente e 38% considera que não 

necessitam. A avaliação da auto percepção da saúde bucal e da condição de saúde 

bucal é essencial, pois favorece a participação da comunidade em programas 

preventivos. Sobre as principais doenças sistêmicas: 72% diabetes, 77% com 

problemas cardíacos, 66% tem PA alta e 80% faz uso de medicação frequente. Sobre 

a necessidade de uso de prótese total: 86% necessitam de prótese total superior e 

66% de prótese total inferior. Estes resultados foram conforme Rosa (1992), que 

verificaram altos índices de cáries, 65% de edentulismo 65% dos idosos, sendo que 

76% usavam próteses totais superiores e inferiores. O edentulismo reflete uma 

péssima qualidade de vida, que irá prejudicar o processo de envelhecimento. Ele 

provoca um efeito negativo em diversas funcionalidades do corpo humano, dentre as 

quais, sobre a digestão, gustação, pronúncia e aspectos estéticos, em decorrência 

disso, a reabilitação protética tornam-se fator importante para o restabelecimento 

das condições bucais ideais do paciente. Conclusão: Os idosos que frequentam 

Centro de Convivência do Idoso apresentam renda de até um salário mínimo, 

possuem casa própria, nível fundamental de escolaridade e 62% consideram que 

necessita de tratamento odontológico atualmente e a grande maioria tiveram acesso 

aos serviços odontológicos nos últimos 3 anos. Cerca 71,6% dos idosos apresentam 

algum comprometimento sistêmico e fazem uso de medicação com frequência. 

Quanto ao uso de próteses totais, 76% fazem uso de próteses totais superiores e 

inferiores. Diante desta condição, um programa preventivo interdisciplinar e de 

orientação quanto a higienização das próteses e identificação de lesões nos tecidos 

moles será proposta. 

Palavras-chave: Saúde Bucal; Idoso; Qualidade de Vida.  

Email: gustav@saolucas.edu.br 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UMA UTI: DIFICULDADES 

DE IMPLANTAÇÃO 

 

LEÔNIDA, Alynne Santana; CORDEIRO, Edilene Macedo; LEITE, Jandra Cibele Rodrigues de 
Abrantes Pereira; LIMA, Grégori Ágni Rocha de; FIGUEIREDO, César Alexandre Rodrigues; 
SOUZA, Naiara Carvalho de; FALCÃO, Taiane Teixeira. 

 

Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO, Brasil 

 

Introdução: A trajetória histórica da enfermagem é marcada pela luta do 

reconhecimento do seu cunho científico e neste contexto a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) tem sido o resultado expressivo dessa luta na busca 

da autonomia do enfermeiro nos cuidados de enfermagem. No entanto, muitos tem 

sido os desafios e dificuldades da implantação da SAE nos serviços de saúde. Desta 

forma, este trabalho objetivou identificar quais são as dificuldades encontradas na 

implantação da SAE numa UTI adulto. Material e Métodos: A metodologia utilizada 

foi pesquisa de campo, de cunho descritivo e com abordagem qualitativa, na UTI 

adulta e cardíaca do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. A amostragem foi de 13 

enfermeiros que trabalhavam nas referidas UTI’s. Como Instrumento utilizamos um 

questionário com perguntas subjetivas e objetivas, sobre o conhecimento sobre a 

SAE e as dificuldades que encontraram para realizar a sua implementação, aplicado 

nos locais e horários de trabalho de cada um dos participante. Resultados e 

Discussão: Essa pesquisa foi realizada, no início do processo de implantação da SAE, 

na UTI, o que nos permitiu captar o começo dessa implementação e as dificuldades 

iniciais. Portanto, as respostas obtidas a partir das análises, permite verificar que a 

maioria dos enfermeiros demonstra entender a importância e magnitude da SAE e a 

qualidade que esta vem agregar ao seu processo de trabalho, mas ressaltam que a 

sua implantação tem sido difícil. Outros demonstram confusão entre o processo de 

enfermagem e a SAE. Houve ainda profissionais que deram respostas generalistas a 

qual não foi possível identificar se há ou não conhecimento sobre o que é o processo 

de enfermagem propriamente dito. Em relação à complexidade da SAE, os 

enfermeiros consideram que os fatores mais complexos na elaboração da SAE foram 

a compreensão e elaboração das etapas do processo de enfermagem, o próprio 
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processo de implantação da SAE, a dificuldade em coletar os dados de pacientes na 

UTI, devido a limitação na expressão verbal destes, a realização da prescrição de 

enfermagem também foi bastante citada e o dimensionamento inadequado do 

pessoal de enfermagem como fator importante, dentro da complexidade da SAE. Na 

questão norteadora do trabalho sobre o que dificulta a implantação da SAE na UTI, 

alguns identificaram que o dimensionamento inadequado do pessoal de 

enfermagem, o desconhecimento da SAE pelos enfermeiros e a falta de formulários 

adequados para a coleta de dados e registros de enfermagem, são os fatores que 

mais dificultam a implantação da SAE na UTI. Quanto a sua importância, os 

enfermeiros foram unânimes, em afirmar que a SAE é fundamental para a prática 

profissional, sendo que a maioria justificou que a SAE proporciona a autonomia do 

enfermeiro, devido seu caráter científico, contribui para a organização do serviço e 

possibilita uma melhoria na qualidade da assistência prestada, resultando na 

satisfação do paciente. Os resultados nos permitiram compreender que a maioria dos 

enfermeiros reconhece a importância da SAE, como um método para a valorização e 

autenticação científica da prática da enfermagem. Esse resultado é importante 

quando se pensa em fatores que interferem ou dificultam a implantação desta 

ferramenta nas unidades de saúde e demonstra que fatores como, o 

desconhecimento do enfermeiro sobre a SAE, a falta formulários adequados para o 

registro de enfermagem e o dimensionamento inadequado da equipe de 

enfermagem são apontados como os fatores de maior interferência dessa 

implantação, tornando a SAE por vezes secundária. Conclusão: Dessa forma, esse 

resultado traz, aos gestores, à luz do conhecimento, os fatores que interferem na 

implantação da SAE, para que juntamente com a equipe de enfermagem, encontrem 

a resolução desses problemas, tornando a SAE dentro dos serviços de UTI, uma 

realidade factíveis na busca pela qualidade da assistência prestada. 

Palavras-chave: Sistematização; Processo de Enfermagem; Implantação da SAE. 
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PADRONIZAÇÃO DE MÉTODOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS DA 

MEMBRANA DE ERITRÓCITOS INFECTADOS POR Plasmodium falciparum 

IMUNORREATIVAS AO SORO DE PACIENTES ASSINTOMÁTICOS PARA MALÁRIA 

 

BOENO, Charles Nunes1,2; PALOSCHI, Mauro Valentino1,2; SILVA, Rodrigo Simões2; 
STÁBELI, Rodrigo Guerino2; SOARES, Andreimar Martins1,2 

 

¹Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO 
²Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas a Saúde – CEBio/FIOCRUZ-RO/UNIR, 
Porto Velho-RO, Brasil. 
 

Introdução: A malária é uma doença de importância endêmica na Amazônia, e em 

regiões tropicais do mundo, incide um elevada morbidade nas áreas endêmicas do 

continente Africano, encontram-se em fase de desenvolvimento formas de combate 

ao protozoário causador da doença, que sejam aplicadas ao desenvolvimento de uma 

resposta imune, por tal motivo denota-se a importância de estudos científicos 

relacionados ao conhecimento deste parasita. Material e Métodos: Foram 

disponibilizadas sete amostras de Plasmodium falciparum que estavam cultivadas de 

acordo com a técnica de Trager e Jensen (1976), foram extraídas as proteínas do 

parasita com reagentes e realizada a técnica de SDS PAGE 10 % para verificar o perfil 

de proteínas das amostras, sendo que 4 amostras da cepa 3D7, e 3 amostras da cepa 

W2. Resultados e Discussão: Após ser obtido o perfil proteico, verificou-se a 

possibilidade de produzir géis com um poço de aplicação para amostras, essa 

adaptação foi inviável devido demandar quantidade grande de amostra e distribuir 

de forma irregular as proteínas no gel de eletroforese, o método convencional para 

produzir os geis foi empregado. Eram feitos geis em duplicata uma para ser corado 

com Coomasie Blue (GE healtcare), e com a outra unidade era feito o processo de 

eletrotransferência, que consiste em transferir as proteínas separadas em gel para 

uma membrana de nitrocelulose, e realizava-se o teste de Western blot, que realiza a 

exposição da membrana com as proteínas de P. falciparum ao soro de pacientes 

assintomáticos para malária. O Western blot era feito em tiras de membrana 

adsorvente para serem expostos aos soros de pacientes assintomáticos. Os 

resultados mostraram que ocorria reconhecimento de tais proteínas pelos soros de 
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pacientes assintomáticos para Malária por Plasmodium falciparum. Foram feitos 

Western Blot, com amostras de pacientes sintomáticos para Malária, que 

demonstraram padrão de reconhecimento imunológico diferente comparado aos 

testes com assintomáticos. Ao ser verificado tal positividade de reação imunológica 

de reconhecimento, buscou-se aprimorar a disposição e visualização dos testes, 

foram feitos novos procedimentos com a disposição de amostras 3D7, W2 e 

eritrócitos não infectados para malária (HNI), em uma única membrana de 

nitrocelulose e realizada reação com o soro de pacientes assintomáticos, que 

permitiu visualizar melhor a imunorreatividade existente de tais componentes 

biológicos objetos desse estudo. Foram realizados géis bidimensionais (2D-PAGE) das 

amostras de Plasmodium falciparum das cepas 3D7 e W2, para verificação de perfil 

de distribuição de proteínas, dosagem de proteínas. Posteriormente foi feito Western 

Blot, e evidenciado o reconhecimento de proteínas de eritrócitos infectados com o 

parasita, por anticorpos presentes no soro de pacientes assintomáticos para ambas 

as cepas de Malária. 

Palavras-chave: Plasmodium falciparum, Malária, Assintomáticos, Eletroforese-2D. 

Fomento: CNPq/FSL/FIOCRUZ 

Email: andreimar@fiocruz.br 
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PERFIL DO SONO DE PORTADORES DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

CRÔNICA 

 

LEAL, Caroline Silva¹, RUBIRA, Ana Paula Fernandes De Angelis ¹ 

 

¹Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO 

 

Objetivo: Investigar o perfil do sono em portadores de disfunção temporomandibular 

crônica. Material e Métodos: Este trabalho de iniciação científica foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São Lucas- Porto Velho- RO 

(nº 517/10). Onde foram estudados 47 voluntários com ambos os gêneros com idade 

de 18 a 70 anos. A dor foi registrada na escala visual analógica (EVA). Na avaliação do 

sono foi utilizado o inventário do sono (Post SleepInventory – PSI). Resultados: O 

primeiro resultado que se obteve foi em relação as características demográficas e de 

dor segundo o gênero, onde o gênero feminino é o que mais sofre com dores, tanto 

na dor moderada com média de 4,60 na escala EVA, quanto na dor severa com média 

de 7,73. O segundo resultado, demonstrou que os homens possuem melhor 

qualidade de sono com média de 6,89 durante a noite, visto que quanto mais 

próximo de 10,0 melhor é a sua qualidade. E no terceiro, observou-se que nos três 

momentos do sono não houve diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos com dor (leve e moderado) e sem dor (p>0,05). Conclusão: Portadores de 

disfunção temporomandibular apresentam a qualidade do sono diminuída pela 

metade com maior prevalência no gênero feminino, porém não há diferenças nos 

três momentos do sono de acordo com os níveis de dor.  

Palavras-chave: Disfunção temporomandibular; dor; sono. 

Fomento: CNPq/FSL 
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CARACTERIZAÇÃO DE Entamoeba histolytica/E. díspar  EM AMOSTRAS DE FEZES DE 

INDIVÍDUOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS, RONDÔNIA, BRASIL 

 

PEREIRA, Adriany Duarte¹, CAMARGO, Luís Marcelo Aranha ¹ 

¹Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO 

 

Introdução: A amebíase é uma infecção humana produzida pelo protozoário parasita 

Entamoeba histolytica. Este parasito tem como sítio primário o intestino grosso, de 

onde pode ou não se deslocar para invadir os tecidos, produzindo lesões que 

culminam com variados graus de morbidade para o paciente. Existe uma espécie 

morfologicamente igual, porém assintomática, que é a E. dispar . Considerando-se a 

morbimortalidade da amebíase e os riscos que envolvem o tratamento específico, a 

identificação segura da infecção por E. histolytica e E. dispar assume papel relevante 

na profilaxia e epidemiologia da doença. Objetivos: Identificar E. histolytica e E. 

dispar em amostras fecais provenientes de indivíduos moradores no município de 

Buritis, Rondônia. Material e Métodos: Trata-se de um estudo transversal 

randomizado e realizado no bairro Setor 5 do município de Buritis-RO, localizado à 

10º12'43" S e 63º49'44" W. Foi feito um recenseamento do bairro e depois calculado 

a amostra (OpenEpi, versão 3.01) que foi selecionada aleatoriamente utilizando o 

programa Randon.org. A equipe que realizou o trabalho de campo foi composta por 9 

acadêmicos do curso de medicina, uma agente comunitária de saúde e uma técnica 

de laboratório. A abordagem dos indivíduos foi domiciliar nas seguintes etapas: 1- 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 2-explicação da doença, 

3- aplicação do questionário clínico-epidemiológico, 4- punção de 5 ml de sangue em 

adultos e 3 ml em crianças e por ultimo foram deixados coletores contendo 

conservante MIF para armazenar as fezes, que foram recolhidas em momento 

posterior. A coproscopia foi feita pela técnica de Hoffman-Pons-Janer, sendo que as 

amostras positivas para E.histolytica/E.dispar foram enviadas ao ICB-UFMG para  

identificação de coproantígenos usando o Kit Techlab E. histolyitca II seguindo 

protocolo do fabricante. O soro coletado também foi enviado ao ICB-UFMG para 

realização de sorologia, sendo que para os resultados positivos para E. histolytica foi 

feita extração do DNA e caracterização da ancestralidade. Resultados: Foram 
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recenseadas um total de 1400 pessoas. Após amostragem estratificada e randômica, 

foram abordados 551 indivíduos para aplicação de questionário clínico-

epidemiológico, dos quais 357 (64,8%) enviaram material para coproscopia. 

Cinquenta e sete por cento das amostras mostraram positividade para um ou mais 

enteroparasitas, destacando-se dentro destes: Entamoeba histolytica/E. dispar (7%), 

Giardia intestinalis (12,9%) e Strongyloides stercoralis (1%) por serem patogênicos. 

Outros parasitas, de menor importância médica, também foram constatados em 

prevalências relevantes, tais quais Entamoeba coli (37,6%) e Endolimax nana (44%). 

Nos diferentes gêneros foi observada uma média de prevalência de 

enteroparasitoses de 57,9% entre as mulheres e de 42,1% entre os homens, sendo a 

faixa etária entre 20-40 anos a com maior número de casos (37%). Dos 14 resultados 

positivos para E. histolytica/E. dispar no Exame Parasitológico de Fezes (EPF) foi feita 

a identificação de coproantígenos com resultado negativo para E. histolytica. Foram 

coletadas 494 amostras de soros para verificar a presença de anticorpos anti-E. 

histolytica através da reação de ELISA, que foi determinada nos participantes com 

resultado positivo para E. histolytica/E. dispar no EPF, todas com resultado negativo. 

Diante de tal resultado, não foi feita a extração de DNA e nem a caracterização da 

ancestralidade. Entre as pessoas entrevistadas média de pessoas por casa é de 3,7 e a 

renda familiar média é de 1,5 salários mínimos. Discussão e Conclusão: As 

enteroparasitoses representam um grave problema de saúde pública, havendo 

poucas informações sobre a incidência destas na Amazônia brasileira. Os resultados 

encontrados são inferiores aos encontrados no município de monte Negro e 

Ariquemes. Destarte, conclui-se que o município de Buritis apresenta baixos índices 

de infecção por E. histolytica, no entanto, salienta-se para a necessidade da educação 

sanitária da população e maior atenção das autoridades para implementação de 

políticas mais eficazes de controle das doenças parasitárias, corroborando assim para 

a melhoria da qualidade de vida da população buritisense. 

Palavras-chave: Entamoeba histolytica/E. dispar; Identificação; Buritis-RO. 

Fomento: CNPq/FSL 
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COMPARAÇÃO DE DIFERENTES PREPARAÇÕES DE TAPIOCAS ACRESCIDAS DE 
FARELOS E FARINHAS 
 
MATSUNO, Samantha Michie1; SANTOS, Inez Helena Vieira da Silva1; OLIVEIRA, Luna Mares 
Lopes1; FARIA, Sandra Maciel 
 
1 Centro de Ensino Faculdade São Lucas.  
 

Introdução: A tapioca é uma iguaria tipicamente brasileira de origem indígena, a um 

alimento do hábito do cotidiano do povo da região norte e nordeste. É uma 

preparação simples, rápida e prática. A fécula de mandioca é constituída em média 

por 18% de amilose e 82% de amilopectina e 0,6 g de fibras. Neste trabalho, farinhas 

e farelos foram acrescidas à fécula de mandioca, visando aumentar o aporte de fibras 

fornecido ao público consumidor deste produto. Estas preparações caracterizam-se 

por ser um alimento de alto valor energético, rico em fibras e minerais como 

potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. Além disto, as fibras têm papel significativo na 

saúde de quem consome. Diante disto, o presente estudo tem como objetivo avaliar 

as três formas de preparação de tapioca acrescida de farinha de aveia, farelo de trigo 

e a farinha de maracujá, comparando suas características organolépticas e físicas do 

acréscimo de fibras nas formulações de 10%, 8% e 7% sobre a quantidade de fécula 

de mandioca utilizada para produção da tapioca, no intuito de aumentar o consumo 

e aporte das necessidades de fibras alimentares diárias. Material e Métodos: As 

amostras de tapioca tradicional e tapiocas acrescidas de farinhas e farelos foram 

produzidas no Laboratório Técnica Dietética da Faculdade São Lucas, localizada no 

município de Porto Velho-RO. Para esta pesquisa foram utilizadas na massa, apenas 

fécula de mandioca acrescida de farinha de aveia, farelo de trigo ou farinha de 

maracujá sem acréscimo de outros. Para a elaboração da tapioca acrescida com 

farinha de aveia, farelo de trigo e farinha de maracujá foram testadas três 

quantidades de cada enriquecedor nas porcentagens de 10% (12,8 g), 8% (10,24 g) e 

7% (8,96 g) para determinar dentre estas quais teriam maior proximidade nas 

características da tapioca tradicional e o mínimo necessário de fibras alimentares 

para caracterizá-la uma preparação enriquecida em fibras, comparados com os 

valores preconizados pela legislação RDC nº 54 (BRASIL, 2012). Resultados e 

Discussão: As preparações com 10% de farelos e farinhas não obtiveram êxito por 
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falta de apresentação nas características físicas com relação à textura, consistência e 

cor dos produtos. Já a amostra acrescida com farinha de maracujá se tornou aceitável 

quanto a odor os percentuais 8% e 7%, já com o acréscimo de 10% de farinha de 

maracujá, apresentaram bordas quebradiças e o aroma forte. Em relação às 

preparações realizadas observou-se que as formulações de tapioca enriquecidas com 

farinha de maracujá se sobressaíram em relação às demais, pois apresentaram as 

características físicas e alcançaram o valor esperado de fibras para que fossem 

caracterizadas como um produto enriquecido. Já as demais formulações acrescidas 

de farinha de aveia e farelo de trigo não alcançaram a necessidade recomendada 

segundo a RDC nº 54 (Brasil, 2012). Em sua quantidade mínima de 7% para cada 

porção ou não constituíram uma amostra positiva quanto à cor, textura e aroma. A 

farinha de maracujá superou as expectativas das demais amostras, pois a partir da 

preparação com 8% de adição da mesma manteve aspectos iguais aos da tradicional, 

leveza, e a oferta de fibra que tem por base neste estudo a oferta de um produto 

enriquecido neste nutriente, possui 7,96 g de fibras em uma porção de 128g de 

tapioca. Valor este que expressa o dobrou as demais amostras estudadas nas porções 

de 7% de adicionantes de farinhas e farelos. Conclusão: a oferta da fécula de 

mandioca enriquecida de fibras a base de farinha de maracujá será de grande valia no 

aumento do aporte de fibras fornecida na dieta. Além disto, poderá contribuir na 

busca de novos alimentos capazes de auxiliar no combate de dislipidemias, 

colesterolemias e demais enfermidades causadas pela má digestibilidade ou retenção 

do conteúdo intestinal. 

Palavras-chave: Alimento regional, Novos produtos, Fibras. 

Email: inez@saolucas.edu.br 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIMICROBIANO, CANDIDACIDA, LEISHMANICIDA E 

ANTIMALÁRICA DE TOXINAS ISOLADAS DO VENENO DE SERPENTE BOTHROPS 

JARARACUSSU 

NASCIMENTO, Marjorie Jéssica Melo1-2; TELES. Carolina Bione Garcia2; CALDERON, 

Leonardo Azevedo2; STÁBELI, Rodrigo Guerino2; SOARES, Andreimar Martins1-2. 

 1Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO, Brasil 

2Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas à Saúde, CEBio, FIOCRUZ Rondônia, 

Porto Velho-RO, Brasil;    

 

Introdução: As serpentes do gênero Bothrops são responsáveis por cerca de 90% dos 

casos de acidentes ofídicos em humanos no Brasil, a peçonha dessas serpentes 

apresenta uma complexa mistura de enzimas, proteínas e peptídeos. Este trabalho 

pretendeu isolar, caracterizar e avaliar o efeito antimicrobiano de toxinas isoladas do 

veneno da serpente Bothrops jararacussu. Material e Métodos: Realizou-se 

cromatografias utilizando coluna CM-Sepharose no laboratório CEBio, onde foi 

fracionado o veneno da serpente B. jararacussu. Na etapa seguinte, as frações de 

interesse foram submetidas à cromatografia em HPLC em coluna C-18 de fase 

reversa. Realizou-se eletroforese em gel de poliacrilamida com agente desnaturante 

(SDS) a 15%. Analisou-se as bothropstoxinas I e II em espectrometria de massa - 

MALDI-TOF. Realizou-se testes antimicrobianos no laboratório de microbiologia da 

Faculdade São Lucas em Porto Velho-RO. O meio de cultura utilizado para a 

propagação in vitro da suspensão bacteriana em todos os testes foi com o Caldo BHI 

(Brain Heart Infusion). O grau de pureza das frações mostrou- se satisfatório em SDS-

PAGE. Resultados: O veneno de serpente B. jararacussu em diferentes concentrações 

demonstrou que o mesmo possui atividade contra bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas. As miotoxinas isoladas apresentaram massas moleculares próximas de 

14.500 Da. Conclusão: O veneno de serpente demonstrou potencial microbicida 

contra bactérias podendo ser um alvo para estudos de bioprospecção na busca de 

novos antibióticos. 

Palavras-chave: Venenos de serpentes; Bothrops; fosfolipases A2; miotoxinas; 

Agentes microbicidas. 
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Apoio: CNPq, Fiocruz Rondônia, Faculdade São Lucas e CEBio. 

Palavras-chave: Veneno de serpente, Bothrops jararacussu, efeito antimicrobiano. 
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CRIAÇÃO DE UM BANCO DE FRAGMENTOS DE BASIDIOMAS DE FUNGOS 

MACROSCÓPICOS (AGARICOMYCETES) DA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 

ARANTES, Henrique Cruz Amarante1, ALMEIDA, Samuel Oliveira1, RESADORE, 
Fábio1, FERREIRA, Deniê da Silva1, OTTONI, Angelina de Meiras1, GOMES-SILVA, 
Allyne Christina2 
 

1Acadêmicos da Faculdade São Lucas, Porto Velho, Rondônia; 
2Docente da Faculdade São Lucas, Porto Velho, Rondônia 
 

Introdução: A região Amazônica tem um papel particularmente importante na 

conservação da biodiversidade e no cenário econômico e estratégico do Brasil, 

caracterizada por uma notável riqueza de espécies e altos índices de endemismos. 

Devido ao alto processo de antropização e desmatamento que a região amazônica 

vem sofrendo ao longo dos últimos anos, torna-se preocupante não só a esses 

fatores, mas no que diz respeito à degradação ambiental e as alterações do clima e 

de ciclos de carbono em termos regionais e globais e, principalmente, no que se 

refere à perda da diversidade biológica, pois não existem estimativas para o número 

de espécies de fungos no Brasil e na região amazônica. Diante disto, esse trabalho 

objetivou criar um banco de fragmentos de fungos macroscópicos (Agaricomycetes) a 

partir de espécimes coletados na Amazônia brasileira. Material e Métodos: A área de 

coleta, Flona do Jamari (223.086,27 ha) esta localizada a 120 km de Porto Velho, 

sendo sua formação vegetal composta principalmente por Floresta Ombrófila Aberta 

e com pequenas manchas de Floresta Ombrófila Densa. Na área de estudo, foram 

percorridas trilhas pré-existentes no período de setembro 2013 a março 2014 e todos 

os substratos propícios ao surgimento de fungos macroscópicos, foram observados e 

coletados com auxílio de uma faca. Os basidiomas foram acondicionados em sacos de 

papel e secados em estufa de luz a 45-50ºC. Posteriormente foram analisados macro 

e microscopicamente e identificados com auxilio de referência bibliográfica 

especializada. Fragmentos de basidiomas de espécimes coletados foram retirados, 

antes da secagem em estufa e acondicionada em tubos de 1,5 mL, e armazenada em 

freezer a -18ºC para conservar até o momento da extração de DNA ou cultivo em 

meio de cultura. Resultados: A partir de quatro coletas realizadas na Flona do Jamari, 
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foram coletadas 201 espécimes de fungos macroscópicos e representam cinco 

famílias, 11 gêneros e 21 espécies. Seiscentos e dezenove espécimes foram 

incorporados a partir de coletas adicionais realizadas em áreas da Amazônia, 

totalizando 820 espécimes, representando 63 espécies. Todo o material coletado 

foram depositados no Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro, localizado na 

Faculdade São Lucas, Porto Velho, Rondônia. Dentre todas as famílias identificadas, a 

mais representativa foi Polyporaceae, com nove espécies [Coriolopsis caperata 

(Berk.) Murrill, Coriolopsis sp., Lenzites elegans (Spreng.) Pat., Perenniporia stipitata 

Ryvarden, Polyporus dictyopus Mont, Trametes modesta (Kunze ex Fr.) Ryvarden e T. 

supermodesta Ryvarden & Iturr.]. A diversidade de espécies observada em 

Polyporaceae era esperada por ser uma família com maior diversidade, 636 espécies. 

Seguida da família Polyporaceae, está Ganodermataceae (um gêneros e sete spp.), 

sendo: Amauroderma sp., A. aurantiacum (Torrend) Gibertoni & Bernicchia, A. 

calcigenum (Berk.), Torrend, A. exile (Berk.) Torrend, A. intermedium (Bres. & Pat.) 

Torrend, A. partitum (Berk.) Wakef. e A. schomburgkii (Mont. & Berk.) Torrend e 

Hymenochaetaceae (dois gêneros e quatro spp.), representadas por Hymenochaete 

damicornis (Link) Lév., H. luteobadia (Fr.) Höhn. & Litsch., Phellinus gilvus (Schwein.) 

Pat. e P. merrillii (Murrill) Ryvarden o que também era esperado por serem famílias 

com grande número de espécies (117 e 487, respectivamente). A família 

Meripilaceae está representada por um gênero e três espécies Rigidoporus 

microporus (Sw.) Overeem, R. amazonicus Ryvarden e Rigidoporus sp. e 

Hydnodontaceae por um gênero e uma espécie [Trechispora cf. thelephora (Lév.) 

Ryvarden]. A baixa diversidade encontrada nessas famílias era esperada para famílias 

com poucas espécies, sendo 57 espécies de Meripilaceae e 105 espécies de 

Hydnodontaceae. Todos os espécimes foram depositados no Herbário Dr. Ary 

Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas e atualmente o banco de 

fragmentos conta com 820 amostras de fungos macroscópicos, sendo este o primeiro 

de banco de fragmentos da região amazônica. Conclusão: A diversidade de fungos 

macroscópicos ainda é pouco mensurada na região e a criação de um banco de 

fragmentos de fungos, servira de subsidio a pesquisas futuras, além da preservação 

da diversidade micológica.  
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Palavras-chave: Basidiomycota, diversidade, herbário.  

Agradecimento: CNPq e FSL. 
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LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES ARBÓREAS ENCONTRADAS NA ÁREA DE 

CIRCULAÇÃO DA BASE AÉREA, PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL.  

 

MONDEGO¹, Marx Ferreira; SANTOS¹, Keila de Oliveira; SOUZA², Ana Cristina Ramos de;  

¹Acadêmicos do Curso de Biologia da Faculdade São Lucas,  

²Professora e curadora do Herbário HFSL da Faculdade São Lucas.  

 

Introdução: As árvores promovem diversos benefícios nas áreas urbanas, tais como: 

regularidade do clima; redução da poluição atmosférica; melhoria do ciclo 

hidrológico; redução da velocidade dos ventos; melhoria nas condições do solo 

urbano; aumento da diversidade e quantidade da fauna nas cidades, especialmente 

de pássaros; melhoria das condições acústicas, diminuindo a poluição sonora; opções 

de recreação e lazer em parques, praças e jardins; valorização dos imóveis e 

embelezamento das cidades. A pesquisa teve como objetivo principal o levantamento 

das espécies arbóreas encontradas na área de visitação da Base aérea de Porto 

Velho, RO, e como objetivos específicos: determinar à diversidade de espécies e 

identificar taxonômicamente através de plaquetas informativas às espécies 

encontradas. Material e Métodos: O trabalho foi desenvolvido em toda a área 

através de observações e anotações referentes à fenologia e frequência das espécies 

arbóreas existentes. Resultados: Como resultado da pesquisa foi obtido um total de 

200 espécimes, distribuídos em 10 famílias botânicas sendo identificadas 21 espécies. 

O estudo apresenta uma listagem taxonômica com informações dos nomes 

populares, nome científico, família botânica bem como dados quanto à frequência e 

a importância de uso. Com base nos resultados as famílias mais representativas 

foram: Anacardiaceae, Arecaceae e Fabaceae com 50, 44 e36 espécimes 

respectivamente. Destacando as espécies mais representativas: Anacardium 

occidentale L. (Caju) e Mangifera indica L. (Manga) com um total de 29 e 20 

espécimes para Anacardiaceae;as espécies Attalea speciosa Mart (Babaçu) e 

Archontophoenix alexandrae (F.Muell) H. Wendl. (Palmeira Imperial) com 28 e 10 

espécimes para Arecaeae, em relação à família Fabaceae as espécie: Abrus precatorio 

L. (Olho de pombo) e Clitoria fairchildiana R. A. Howard (Sombreira) com 24 e 7 

espécimes. A famílias Arecaceae, Fabaceae e Myrtaceae foram as mais 
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representativas em número de espécies, sendo ambas com 4 espécies. Em relação à 

importância constatou-se que a grande maioria das espécies na área são 

referenciadas como comestíveis e ornamentais. Conclusões: Os resultados do 

levantamento da área de visitação da base aérea indicam que o mesmo encontra-se 

bem arborizado, em virtude da conservação contribuindo para a preservação 

ambiental.  

Palavras-chave: Levantamento. Base Aérea. Porto Velho  

E-mail: keila-pvh@hotmail.com 
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INVENTARIO DAS ESPÉCIES DA FAMÍLIA PIPERACEAE COM POTENCIAL AÇÃO DE 
CONTROLE DE FITOPATÓGENOS OCORRENTES EM PORTO VELHO-RO 
 

SOBREIRA, Paulo Henrique Meller 1; Ana Cristina Ramos de Sousa2, Anselmo Enrique Ferrer 
Ernandez2.  
 
1.Graduando em Ciências Biológicas pela Faculdade São Lucas.  
2. Docente de Ciências Biológicas da Faculdade São Lucas  

 
Introdução: A família Piperaceae engloba cerca de 2000 espécies distribuídas de 

cinco a oito gêneros. No Brasil são registradas 450 espécies distribuídas em quatro 

gêneros. Estudos com esta família tem aumentado nas ultimas décadas, por esta 

apresentar um grande potencial fitoquímico que vem sendo cada vez mais testado 

contra fitopatógenos Objetivos: Este trabalho objetivou em realizar um inventario 

das espécies da família Piperaceae de Porto Velho- RO, e realizar o estudo 

fitoquímico dos óleos essências desta planta com potencial para ação de controle de 

fitopatógenos. Material e Métodos: O material botânico foi coletado em 3 áreas 

distintas. Passando pelos processos usuais de taxonomia (prensagem, desidratação e 

identificação) logo após inseridas no Herbário HFSL da Faculdade São Lucas. O estudo 

fitoquímico foi realizado com a espécie Piper tuberculatum Jacq., sendo que as folhas 

já desidratadas foram trituradas em um liquidificador até formar um pó fino. Para a 

extração dos óleos essenciais utilizou-se o método de hidrodestilação, onde o 

material vegetal foi colocado em um balão e adicionado 1,5 l de água e destilou-se 

um volume de 500 ml. A fração aquosa foi extraída com acetato de etila (100 ml) em 

um funil de separação, em seguida a fração de acetato de etila foi destilada ate restar 

apenas o óleo essencial que foi separado e armazenado para realizar o estudo 

cromatográfico. Resultados: Foram identificados 17 espécies nas áreas coletadas 

sendo 16 do gênero Piper e 1 do gênero Peperomia, as mais representaticas foram 

Piper aduncum L, Piper tuberculatum Jacq, Piper hispidum Sw, Piper cf. bartlingianum 

(Miq.) C.DC, Piper sp, 2 Piper sp. 4, Piper sp. 5. Os componentes químicos foram 

identificados através de comparações dos índices de retenções com os índices 

citados na literatura, os principais componentes encontrados foram allo-

aromadendreno, γ-cadineno ,  germacreno D-4-ol , E-nerolidol e carvona. Conclusões: 

A família Piperaceae apresenta um grande potencial fitoquímico que pode ser 
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utilizado no controle de diversos fitopatógenos e poucos estudos sobre distribuição e 

taxonomia, principalmente na região norte. Sendo necessária a realização de mais 

pesquisas para o conhecimento do real potencial da família 

Palavras-chave: Piperaceae; Óleos essenciais; Inventario. 
 
Agência Financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científica e 
Tecnológica (CNPq).  
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ESTUDO PRELIMINAR DOS COMPOSTOS DE Luffa operculata, ATRAVÉS DA ANALISE 

FITOQUÍMICA E ANTIFÚNGICA 

 
JUNIOR, Arlindo Gonzaga Branco¹; Camelo, Regiane Dias¹; Graça-Souza, Viviane Krominski²; 
Hernandez, Anselmo Enrique Ferrer³ 
 

¹ Departamento de Medicina da Faculdade São Lucas, Porto Velho - RO 

² Laboratório de Microbiologia da Faculdade São Lucas, Porto Velho – RO 

³ Laboratório de Fitoquímica da Faculdade São Lucas, Porto Velho - RO 

 

Introdução: O Brasil é um país detentor da maior biodiversidade do planeta, pois 

possui uma imensa flora de caráter medicinal nativa e ainda desconhecida ou pouco 

estudada.  Luffa operculata, é um fruto empregado na medicina tradicional como 

purgativo, emenagogo e descongestionante nasal. É a planta medicinal mais utilizada 

e lembrada pela população para o tratamento de rinites e rinossinusites. Sabendo 

disto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antifúngica da Luffa operculata 

e realizar uma analise fitoquímica preliminar da mesma. Material e Métodos: Os 

testes foram realizados nos laboratórios de Fitoquímica e Microbiologia da Faculdade 

São Lucas após coleta de amostras in natura na cidade de Porto Velho – RO. 

Resultados: Quanto a composição química do extrato de Luffa operculata pode-se 

detectar a presença de Flavonoides, glicosídeos cardiotônicos e Saponinas. A ultima 

presente nos três extratos (casca,espoja e semente). É necessário um estudo mais 

aprofundado desses compostos que tem metabolitos com potencial farmacológico.  

Os resultados microbiológicos mostram que o extrato da semente da Luffa 

operculata possui atividade antifúngica contra Candida spp. Conclusão: Com isso 

conclui-se que Luffa operculata possui atividade antifúngica com perspectivas para 

novas investigações biológicas.  

Palavras-chave: 1. Luffa operculata 2. Porto Velho 3. Fitoquímica.  

Fomento: CNPq/FSL 
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ESTUDO FITOQUÍMICO DE Solanum lycocarpum Hook (SOLANACEAE) E SEU 

POTENCIAL BIOLÓGICO CONTRA MICRORGANISMOS in vitro 

 

LIMA, Ana Cláudia de 1; Camila Maciel de Sousa2. 
1.Graduando em Ciências Biológicas pela Faculdade São Lucas.  
2. Docente da Faculdade São Lucas  

 
Dentre as estratégias alternativas ao uso de produtos químicos tradicionais, os 

extratos e óleos de plantas têm sido considerados como novas fontes de princípios 

ativos naturais com efeitos diversos aplicados como atividade biológica, tais como 

fungicida, bactericida, inseticida e larvicida. Esses produtos de origem natural 

possuem substâncias com diferentes estruturas químicas, desempenhando assim um 

importante papel na interação da planta com o meio ambiente (CASTRO, 2005). As 

aplicações de estudos podem se ramificar para a área médica, farmacêutica e 

farmacológica, através da pesquisa de novas substâncias a serem usadas em 

medicamentos, assim como a taxonomia, com estudos por botânicos dos caracteres 

químicos para diferenciar as espécies vegetais, além disso, a química, através de 

estudos voltados para as vias metabólicas que originam as diferentes substâncias 

presentes nos vegetais. Além disso, são plantas herbáceas, arbustivas ou arbóreas, 

com desenvolvimento de floema intraxilemático no caule, de folhas alternas, inteiras 

ou partidas, sem estípulas. Flores em geral pequenas, de coloração 

predominantemente roxa. As flores são pentâmeras, diclamídeas, hermafroditas, de 

simetria radial ou fracamente zigomorfas. Ovário bicarpelar, bilocular, súpero, com o 

septo inclinado em relação ao eixo da flor. Fruto seco capsular, loculicida ou 

baciforme (JOLY, 2002). Embora o Brasil seja reconhecido como um dos centros de 

diversidade e endemismo da família Solanaceae, as informações sobre sua 

diversidade são poucos conhecidas. As contribuições mais abrangentes para a Flora 

Brasileira foram publicadas no século XIX, destacando-se o trabalho de Sendtner 

(1846) para a Flora Brasiliensis. informações adicionais estão presentes em estudos 

taxonômicos, listas e floras regionais, principalmente para as regiões Sul, como os de 

Smith & Downs (1966) e Stehmann & Mentz (2006); para o Sudeste, como o de 

Carvalho et al. (1996); e para o Nordeste por Agra (2006). Com o intuito de fornecer 

subsídios sobre a família Solanaceae para a Flora do estado de Rondônia, inexistente 
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até o momento, bem como para os trabalhos realizados com fitoquímica, este 

projeto terá como objetivo estudar o potencial fitoquímico e taxonômico de Solanum 

stramonifolium Jacq.  e outras espécies do gênero Solanum encontradas em 

Rondônia, considerando a imensa biodiversidade vegetal da Floresta Amazônica 

através de espécies nativas produtoras de substâncias bioativas. Assim, este projeto 

terá como objetivo estudar o potencial fitoquímico e do Solanum lycocarpum Hook e 

verificar se os extratos das diferentes partes da planta apresentam potencial 

biológico contra Candida albicans e Fusarium oxysporum in vitro. A família 

Solanaceae possui distribuição cosmopolita encontrada na região neotropical, 

incluindo cerca de 150 gêneros e 3.000 espécies. No Brasil, ocorrem 32 gêneros e 350 

espécies (LORENZI & SOUZA, 2005). Suas espécies são encontradas em áreas 

desmatadas e de regeneração, em campinas alteradas, ambientes abertos de solos 

arenosos e até em florestas primárias (RIBEIRO et al. 1999). O gênero Solanum é o 

maior e mais complexo da família Solanaceae com cerca de 1.500 espécies, que 

habitam sistemas ecológicos estabelecidos pelas regiões tropicais e subtropicais do 

mundo (NEE, 1999). Além dos alcalóides, os flavonóides constituem um dos grupos 

de substâncias mais freqüentes em espécies do gênero Solanum. A pesquisa de 

campo será realizada com a participação de pessoas que detêm o conhecimento da 

utilização das plantas, com a aplicação de questionários para obtenção das 

informações e coleta do material botânico. Os materiais coletados serão conduzidos 

ao Laboratório de Botânica da Faculdade São Lucas, em Porto Velho – RO, onde 

seguirá o procedimento de prensagem, no qual o material será prensado entre 

jornais, papelão, corrugado e prensa de madeira. Para cada jornal que contém o 

espécime fará identificação com o número de coleta, data, local e nome do coletor. 

Após esse processo, o material será colocado em estufa elétrica para sofrer o 

processo de desidratação por um período de três dias. Depois de desidratado, o 

material será descrito taxonomicamente com auxílio de lupa esterioscópica e de 

literatura especializada, ou por comparação com material do acervo já identificado. 

Após a identificação do material, este seguirá o processo usual de incorporação ao 

acervo do Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas 

(HFSL). Sobretudo, para extrair sólidos com solventes, exigindo o emprego a 
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maceração. Em cada ciclo de operação, o material vegetal entra em contato com o 

solvente renovado; assim, o processamento possibilita uma extração altamente 

eficiente, empregando uma quantidade reduzida de solvente, em comparação com 

as quantidades necessárias nos outros processos extrativos, para se obter os mesmos 

resultados qualitativos e quantitativos. Através dessa extração contínua, é possível 

extrair óleos de uma amostra sólida, utilizando, por exemplo, álcool etílico 95%. 

Visando encontrar os tipos de metabólitos secundários presentes nos extratos 

obtidos dos gêneros S. lycocarpum, foram utilizados testes fitoquímicos, conforme 

metodologia empregada por Radi & Terrones (2007):Os resultados foram positivos 

para alcaloides, glicosídeos cardiotônicos, cumarinas, triterpenos, derivados 

antracênicos livres, saponinas e taninos. Porém, os resultados foram negativos para 

flavonoides. Acredita-se que os metabólitos secundários presentes nesta planta 

possam ter algum papel crucial na resistência a doenças fúngicas e bacterianas, uma 

vez que plantas do gênero Solanum apresentam em sua composição química 

principalmente alcaloides esteroidais, além de uma grande variedade de saponinas, 

sapogeninas e glicoalcaloides, que acabam por serem descritas como metabólitos 

secundários de alto potencial biológico contra microrganismos. Os resultados 

demonstraram que o extrato etanólico do gênero S. lycocarpum possui metabólitos 

secundários muito importantes como alcaloides e triterpenos, e que estes 

metabólitos são atribuídos diversas atividades farmacológicas pela literatura, fato 

este que vem a reforçar a necessidade da separação destas classes de substâncias e a 

realização de atividades biológicas ainda não descritas pela literatura.  Concluído que 

com base nos resultados obtidos do extrato etanólico das estruturas vegetais 

testadas de S. lycocarpum, a análise fitoquímica mostrou resultados positivos para os 

testes de saponinas, taninos e triterpenos e/ou esteroides seguindo o que a literatura 

pesquisada descreve. Sendo a raiz, com os resultados mais satisfatórios, por 

apresentar todos os metabólitos secundários testados. Além disso, esta planta 

apresentou atividade fungicida sobre C. albicans, pois apresentou maior índice de 

inibição se comparado ao produto químico. Tal resultado mostra a importância de se 

usar recursos naturais no combate a fungos. 

Fomento: CNPq/FSL 
 




