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APRESENTAÇÃO 

 
5ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq - FSL de 11 a 12 de Setembro de 

2013 - Faculdade São Lucas – Porto Velho/RO 
 

 

 

 

 

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

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

apresentam os resumos selecionados para apresentação na 5ª REUNIÃO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq – FSL, e os resumos dos projetos selecionados 

pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, programa do 

CNPq do qual a FSL é participante.  

 

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

pesquisa, visando maior integração, incentivo e reconhecimento aos jovens 

iniciantes em pesquisa, premiando os melhores trabalhos 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, 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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EFEITO DO ULTRASSOM CONTÍNUO NA DOR, ANGULAÇÃO DA PELVE, DEPRESSÃO E 
SINTOMAS DE ESTRESSE EM PORTADORAS DE LOMBALGIA CRÔNICA: ENSAIO 
CLÍNICO RANDOMIZADO DUPLO CEGO 
 
Effect of continuous ultrasound on pain, pelvis angulation, depression and stress symptoms 
in women with low back pain: a randomized    double-blind clinical trial 
 
Isabel Cristina Cristo Dos Santos[a], Marcelo Custódio Rubira[b], Aline  da Costa França[c], 
Elaine Cristina Silva Sobreira. [c], Fernanda Tereza Barbosa Santos [c], Lucas De Angelis 
Rubira[d], Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira[e] 

 

[a] Graduanda do curso de Fisioterapia da Faculdade São Lucas. 
[b] Doutor. Fisioterapeuta. Professor da Universidade Federal do Acre. 
[c] Fisioterapeutas. Graduadas pela Faculdade São Lucas. 
[d] Graduando do curso de Medicina da Faculdade São Lucas. 
[e] Mestre. Fisioterapeuta. Doutoranda pela Universidade de São Paulo. 

 
Introdução: A lombalgia é um transtorno musculoesquelético, que pode estar 

associada a sintomas de depressão e estresse. Objetivos: Avaliar o efeito do 

ultrassom contínuo na dor, estresse e depressão em portadoras de lombalgia crônica 

não específica. Materiais e Métodos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado 

duplo cego, e a amostra foi composta por 12 mulheres com dor lombar crônica não 

específica, encaminhadas para tratamento fisioterapêutico na Clínica de Fisioterapia 

da Faculdade São Lucas ou triadas na comunidade. As participantes foram 

selecionadas após a aplicação do mapa de dor para avaliação na pesquisa as 

voluntárias que assinalaram as regiões 36 e 37 do mapa de dor e que estavam 

sintomáticas há mais de quatro. A avaliação de sintomas de depressão foi realizada 

através do Inventário de depressão de Beck (BDI). Para avaliação da presença de 

sintomas de estresse utilizou-se o questionário de estresse de LIPP(ISSL). Resultados: 

Houve melhora estatisticamente significante na dor (p<0,003), mas não na dor à 

palpação em ambos os lados (D=p<0,262,E=p<0,120) e não altera o grau de 

angulação da pelve (p<0,630). Quanto aos sintomas de estresse, 25% apresentaram 

sintoma, e não houve alteração nos sintomas de depressão. Conclusão:     Podemos 

concluir que o ultrassom contínuo tem efeito na diminuição da dor em lombálgicas 

crônicas, mas não alterou o limiar de dor à palpação e a angulação da pelve. Quanto 

ao estresse, 25% das portadas de lombalgia crônica apresentaram sintomas de 

estresse, e na depressão não houve melhora estatisticamente significaticante. 
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Palavras-chave: Lombalgia, depressão, estresse, ensaio clínico randomizado duplo-

cego. 
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AUMENTO DA INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE B NO ESTADO 

DE RONDÔNIA 

 

VIEIRA, Gabriel de DeusI; FLORÃO, MayaraI; CASTRO, Karen Priscilla OliveiraI; ALVES, 

Thaianne da CunhaI; VAICIUNAS, SpencerI,II; CAMARGO, Luís Marcelo AranhaI; SOUSA; 

Camila Maciel deI 

I Departamento de Medicina, Faculdade São Lucas, Porto Velho, RO. 

II Departamento de Gastroenterologia, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Porto Velho, RO.  

 

INTRODUÇÃO: A infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) está presente em todo o 

mundo, sendo que aproximadamente 360 milhões de pessoas são portadores 

crônicos do vírus. As principais formas de transmissão da hepatite B são por via 

parenteral, principalmente pela forma sexual (Conceição et al., 2009). A melhor 

maneira de se prevenir contra o VHB é pela vacinação, a qual consiste em três doses, 

tendo posteriormente confirmação da eficácia através de testes sorológicos, ou seja, 

anti-HBs reagente (Moraes et al., 2010; Victória et al., 2008) A transmissão horizontal 

da hepatite B ocorre principalmente pelo ato sexual desprotegido e por transfusão 

sanguínea, caso o vírus encontre-se em janela imunológica. Outra forma de infecção 

é por via vertical, sendo essa a responsável pela manutenção do VHB no mundo 

(Martins et al., 2003). Atualmente, os grupos de risco são compostos pelos 

profissionais de saúde, pacientes que realizam hemodiálise e recém-nascidos de 

mães portadoras do VHB. O vírus possui uma alta infectividade, sendo 57 vezes maior 

do que o vírus da imunodeficiência humana (HIV) (Oberle et al., 1997). 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caráter epidemiológico retrospectivo dos 

casos notificados de hepatite B no estado de Rondônia. Para a realização desse 

projeto, foram analisados os dados concedidos pela Agência de Vigilância Sanitária 

do Estado de Rondônia (AGEVISA), pelos sistemas de informação de agravo de 

notificação SinanNET e SinanW. Para confecção do mapa, foi utilizado o programa 

TABWIN. Os dados coletados foram referentes a pacientes cujo diagnóstico da 

infecção foi realizado durante o período de 2002 a 2012. As variáveis do estudo 

foram: ano de diagnóstico, gênero, faixa etária, exposição do paciente e forma 

clínica. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dentre o período analisado, foram notificados 
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7.132 casos entre 0 e 96 anos . Foram distribuídos em média 648,2 casos por ano e 

com desvio padrão de 348,8 casos. Em relação à incidência total, obteve-se o valor de 

42/100.000 habitantes, tendo aumentado a incidência progressivamente do ano de 

2002 a 2011, e tendo um decréscimo no ano de 2012. Quanto ao gênero, 3.443 casos 

(48,2%) são do sexo masculino e 3.688 casos (51,8%) do gênero feminino. A maior 

prevalência de casos ocorreu na faixa etária entre 20-39 anos, representando 3.834 

(53,8%) casos, seguido pela faixa etária de 40-59 anos, com 2.038 (28,6%) casos. 

Quanto à exposição dos pacientes, 2.134 (32,4%) foram expostos a tratamento 

dentário, 1.399 (21,3%) realizaram cirurgias e 1.022 (15,5%) utilizaram medicamento 

injetável. A forma crônica da doença foi que a que obteve a maior prevalência, com 

2.735 (80,7%) dos casos. A região Amazônica é uma região que possui altas taxas de 

infecção pelo VHB (Luna et al., 2009). Tal fato pôde ser comprovado nesse estudo, 

visto que a incidência da doença no estado foi de 42/100.000 habitantes, tendo 

aumentado nos últimos anos. A hepatite B constitui um problema de saúde pública, 

sendo uma das causas mais comuns de hepatite crônica (Tauil et al., 2008). 

CONCLUSÃO: A hepatite B é um grave problema de saúde em Rondônia, tendo altas 

taxas de incidência e um aumento progressivo nos últimos anos. Um maior controle 

da vacinação se faz necessário por parte das autoridades públicas de saúde, em vista 

das altas taxas de ausência de vacinação e vacinação incompleta. Com isso, a 

vigilância epidemiológica e os sistemas de notificação se tornam mecanismos de 

extrema importância no controle e prevenção da hepatite B no estado de Rondônia, 

com o intuito de identificar as falhas e planejar medidas necessárias para a 

prevenção e o controle da doença. 

 

Palavras-chave: Epidemiologia, Amazônia, Hepatite, Vigilância epidemiológica. 

E-mail: gabrielvieira.mg@hotmail.com 
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O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DAS USUÁRIAS SUBMETIDAS À LAQUEADURA TUBÁRIA 

RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE-RO. 

 

ANDRADE, Adriana Maria de¹; FEITOSA, Rosana Ramalho¹; FIGUEIREDO, Cesar Alexandre 

Rodrigues¹; LEITE, Jandra Cibele Rodrigues Abrantes Pereira¹; PACHECO, Luciene¹; SILVA, 

Gregório Cardoso¹; VENENO, Flavia Janaina da Cruz1 

I Faculdade São Lucas (FSL) 

 

INTRODUÇÃO: O planejamento familiar é a atividade de saúde que visa oferecer 

informações e meios, para que os casais possam decidir livre, consciente o número e 

a época de terem seus filhos. O planejamento familiar além de ser um direito 

humano básico, é uma das poucas atividades de saúde que é regulamentada por lei 

(Lei n. 9.263). A Lei 9.263 aborda que é dever do Estado assegurar o livre exercício do 

Planejamento Familiar, e a partir de agosto de 1997 veio à oferta da esterilização 

cirúrgica voluntária regulamentada no Brasil pela aprovação desta Lei, 

regulamentando o parágrafo 7° do Artigo 10°. Esta Lei 9.263 aborda que é dever do 

Estado assegurar o livre exercício do Planejamento familiar e que a esterilização 

voluntária é permitida somente em duas situações: “Em Homens e Mulheres com 

capacidade cível plena e maiores de 25 anos ou, pelo menos, dois filhos vivos, desde 

que observados o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato 

cirúrgico”. E quando apresentar “Risco à vida ou a saúde da mulher ou do futuro 

concepto, deve ser testemunhado em relatório escrito e assinado por dois Médicos”. 

O presente estudo tem como objetivo apresentar o nível de satisfação das usuárias 

submetidas à laqueadura tubária residente no município de Itapuã do Oeste, 

Rondônia. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa quantitativa e 

descritiva. A pesquisa foi realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS), no Município 

de Itapuã do Oeste-RO. A pesquisa foi realizada com uma amostra constituida por 

316 mulheres de 20 a 49 anos, cadastradas no Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB), O tamanho da amostra foi calculado através do programa openEpi, 

com o tamanho da população 1.751 mulheres de 20 à 49 anos com frequência 

antecipada de 50%, limite de confiança de 5% efeito de desenho 1.0 com resultado 
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de 316 mulheres, foi feita uma lista randômica através do programa openEpi em um 

gerador de números aleatórios com um número de 670 mulheres castradas no SIAB. 

Foi aplicado um questionário estruturado com perguntas fechadas, O tratamento dos 

dados obedeceu a seqüência de codificação, tabulação, organização e tratamento 

estatístico e demonstrado através de gráficos. O trabalho obedeceu aos preceitos 

éticos e foi aprovado pelo CEP com CAAE nº 08195112.4.0000.0013. RESULTADOS: O 

resultado desse estudo apresentou que de 100% das mulheres laqueadas 26% se 

arrependeu da realização da laqueadura tubária, o que se percebe que o prazo 

mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, não é 

respeitado e, portanto, um tempo preparatório para orientar a mulher lhe é negado. 

Deve-se, porém conscientizar as mulheres que optam pela laqueadura tubária e 

neste período ofertar a mulher interessada outros métodos contraceptivos e também 

acesso a serviço de regulação da fecundidade, com aconselhamento de uma equipe 

multidisciplinar, aconselhando e esclarecendo sobre o caráter definitivo do método, 

tentando diminuir o arrependimento após o procedimento cirúrgico. A conduta de 

enfermagem perante o planejamento familiar com o casal/mulher que optar pela 

laqueadura tubária deverá levar em conta as prioridades da avaliação, iniciando pelas 

pacientes que possuem alguma patologia e que apresente risco caso ocorra uma 

nova gravidez tanto para a mãe quanto para o bebê; depois, àquelas que possuem 

mais de 03 filhos vivos, e por fim, mulheres com idade maior que 30 anos, pois como 

foi relatado no trabalho, mulheres com idade inferior a 30 anos o índice de 

arrependimento é maior.  
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NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA NO ENTORNO DE TRÊS ESCOLAS NO CENTRO DE 

PORTO VELHO RONDÔNIA 

 

BRITO, Cristiane Lenes de1; KUNIYOSHI, Isabel Cristiane2; SILVA, Virgínia Braz da2; AURÉLIO, 

Fernanda Soares2 

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

2- Docente do curso de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas. 

 

INTRODUÇÃO: Em Porto Velho (Rondônia), nos últimos cinco anos, houve o aumento 

de 20% no contingente populacional e de 104% na frota do município. O aumento da 

população e da frota implica no aumento da poluição sonora. Com o intuito de 

realizar um diagnóstico das alterações ambientais consequentes ao descompasso do 

desenvolvimento, foi realizado este estudo com vistas aos possíveis efeitos do ruído 

urbano no desempenho escolar dos munícipes. Diante do exposto, o objetivo deste 

trabalho foi identificar o nível de pressão sonora no entorno de três escolas da região 

central do município de Porto Velho - Rondônia. MATERIAL E MÉTODOS: Foram 

realizadas 360 medições instantâneas com intervalo de 5 segundos cada perfazendo 

um total de 2160 leituras ponderados em A, dos níveis de pressão sonora segundo a 

NBR 10151 em dois horários distintos a partir do que foi calibrado em nível 

equivalente. RESULTADOS: O valor mínimo de nível de pressão sonora das três 

escolas variou de 44dBA a 51dBA e o máximo de 77dBA a 90dBA. Calculada a média 

energética LAEq entre as medidas para cada escola obteve-se valores que variaram 

de 63dBA a 73dBA numa distribuição amodal. Foram registrados os picos de fontes 

de ruído mais frequentes em que se observou ruído comum no trânsito. DISCUSSÃO: 

Os valores dos níveis de pressão sonora equivalentes ponderados em A obtidos nas 

três escolas variou de 63 a 73dBA, o que extrapola os limites definidos na NBR 

10151/2000 (RIBEIRO, OLIVEIRA, SANTOS, SCHALARCH, 2010) para área estritamente 

residencial urbana ou de hospitais ou de escolas que é de 50dBA. Em estudo 

realizado em dez escolas do Distrito Federal, o autor concluiu que metade apresenta 

ruído interno excedente ao disposto na NBR 10152 (ENIZ, 2004). Sendo assim, mediu 

o ruído no entorno das duas escolas que apresentaram maiores níveis de pressão 

sonora internos e encontrou LAeq=71,8dBA em uma escola e LAeq=76,4dBA na 



    

 

 

15 
 

 

outra, que também extrapolam o preconizado pela NBR 10151/2000 (RIBEIRO, 

OLIVEIRA, SANTOS, SCHALARCH, 2010). O ruído externo pode representar um 

aumento no ruído interno de sala de aula, pois aumenta o ruído de fundo que 

implicará em prejuízos da relação sinal/ruído (S/R). O que mais interfere em uma sala 

de aula é a relação S/R que quanto mais positiva ela se apresentar, melhores 

condições de escuta os alunos terão. Ao passo que quanto mais próxima de zero ou 

quando resultar em valores negativos pior são as condições para o aluno escutar e 

entender o que o professor fala (CORTEZ, 2012). CONCLUSÃO: Todos os níveis 

registrados extrapolam os limites máximos recomendados pelos órgãos 

regulamentadores em relação ao conforto acústico da população. 
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AVALIAÇÃO DOS SINTOMAS DE ESTRESSE EM PORTADORES DE DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR CRÔNICA: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS GÊNEROS 

 

Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira¹, Laurise Sousa Oliveira¹, Rainier Antonio Queiroz 

Chagas Junior¹, Lucas De Angelis Rubira ², Bruna De Angelis Chocair ², Érica Michele Freitas 

Maia¹, Denise Teodoro Sampaio¹, Marcelo Custódio Rubira³. 

1. Departamento de Fisioterapia/ Faculdade São Lucas 

2. Academico (a) de Medicina/ Faculdade São Lucas 

3. Departamento de Medicina/ UFAC 

 

INTRODUÇÃO: Algumas condições patológicas que afetam a região orofacial estão 

associadas a dores persistentes e potencialmente debilitantes, sendo de maior 

prevalência as dores orofaciais de origem musculoesqueléticas dentre as quais 

destacam-se as disfunções temporomandibulares (DTM) um termo coletivo que 

abrange vários problemas clínicos que envolvem os músculos da mastigação e a 

articulação temporomandibular (ATM) e afetam o individuo de maneira global, 

gerando limitações e desequilíbrios emocionais. OBJETIVO: Esse estudo objetivou 

verificar o aparecimento de estresse em portadores de DTM crônica. Material e 

método: O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

Faculdade São Lucas, Protocolo n.806/2010. Foram avaliados 37 voluntários através 

do Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD), ambos 

os gêneros, separados em grupo A (30 mulheres) e B (07 homens), com diagnóstico 

de disfunção temporomandibular crônica. Os mesmos responderam ao questionário  

de estresse. RESULTADOS: Metade da população estudada com DTM crônica 

apresenta níveis de estresse (28% gênero feminino e 22 % gênero masculino). 

Quando separados por gênero, 55% do gênero feminino e 42% do gênero masculino 

apresentam estresse. CONCLUSÃO: É alta a frequência de sintomas de estresse em 

portadores de DTM crônica, com maior aparecimento do sintoma no gênero 

feminino. 

Palavras-Chave: Disfunção Temporomandibular, Estresse, Research Diagnostic 

Criteria for Temporomandibular Disorders. 
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AVALIAÇÃO DA DOR, DA QUALIDADE DE VIDA E FLEXIBILIDADE DE IDOSAS COM 

LOMBALGIA CRÔNICA TRATADAS PELA TÉCNICA DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL. 

 

Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira¹, Rainier Antônio Queiroz Chagas Júnior¹, Jaqueline 

Mara Caetano de Melo², Michelle Lopes da Silva², Denise Teodoro Sampaio¹, Marcelo 

Custódio Rubira³. 

1. Departamento de Fisioterapia/ Faculdade São Lucas 

2. Fisioterapeuta/ Ex-Acadêmica de Fisioterapia 

3. Departamento de Medicina/ UFAC 

 

INTRODUÇÃO: A queixa de dor na coluna lombar pode ser decorrente dos processos 

de degeneração da coluna vertebral, inerente ao processo de envelhecimento do 

idoso, juntamente com o maior tempo de exposição a sobrecargas ao longo da vida. 

Aliado a isso, influência em sua piora na qualidade de vida, nas relações pessoais, 

muitas vezes conflitantes, no declínio da saúde, associada à perda da vitalidade e 

disposição para a realização das atividades funcionais. Esse quadro leva a diminuição 

de mobilidade, da flexibilidade nos tecidos e recorrentes queixas de dor crônica. A 

partir disso geram um ciclo que degrada e afeta principalmente a questão 

psicoemocional, favorecendo o surgimento de doenças físicas e mentais no idoso. A 

liberação miofascial é um recurso terapêutico manual da área da fisioterapia, que 

atua com mobilizações mecânicas sobre as fáscias do tecido conjuntivo, e que auxilia 

no aumento da amplitude de movimento, no alívio da dor e restaura a integridade 

normal destes tecidos. OBJETIVO DO TRABALHO: Esse estudo objetivou avaliar a dor, 

a qualidade de vida e flexibilidade de idosas com lombalgia crônica através da técnica 

de liberação miofascial. MÉTODOS: O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em pesquisa da Faculdade São Lucas, Protocolo n. 810 e 811/2010. Foram 

avaliadas 17 idosas com idade entre 60 a 75 anos com lombalgia crônica, através da 

avaliação da Dor pela Escala Visual Analógica (EVA), da Qualidade de Vida pelo 

Questionário SF-36 e do Exame da Flexibilidade através dos testes, 3º dedo ao solo, 

banco de Wells, teste de Shober e Stibor antes e após cada sessão da técnica de 

liberação miofascial. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se resultados 

estatisticamente significativos em relação à EVA (P≤ 0,007), SF-36 nas dimensões de 
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limitação por aspectos físicos (P≤ 0,01), Dor (P≤ 0,0001), estado geral de saúde (P≤ 

0,009) e Vitalidade (P≤ 0,04). Entretanto, a avaliação da flexibilidade não apresentou 

significância (P≤ 0,36). CONCLUSÕES: Concluiu-se que a liberação miofascial é eficaz 

no tratamento do alivio da dor lombar crônica e em algumas dimensões na qualidade 

de vida. Dados da autorização legal para a pesquisa: Aprovado pelo Comitê de Ética 

em pesquisa da Faculdade São Lucas, Protocolo n. 810 e 811/2010.  

 

Palavras-chave: Liberação miofascial, Qualidade de vida/dor, Flexibilidade. 
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NÍVEIS DE CORTISOL NA LOMBALGIA CRÔNICA TRATADA POR LASER, ULTRASSOM 

CONTÍNUO E PULSÁTIL 

 

Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira¹, Marcelo Custódio Rubira², Lucas De Angelis 

Rubira³, Juliana Teodoro Sampaio4, Jéssica Laranjeira de Oliveira4, Amarilho Carvalho 

Mendes4, Amélia Pasqual Marques5 

¹Doutoranda em Ciências da Reabilitação- Universidade de São Paulo 

²Docente- Curso de Medicina- Universidade Federal do Acre 

³Acadêmico- Curso de Medicina- Faculdade São Lucas  

4Acadêmicos- Curso de Fisioterapia- Faculdade São Lucas 

5Livre-docente- Universidade de São Paulo 

 

INTRODUÇÃO: Dor crônica tem sido associada com cortisol elevado1.Em humanos, 

pelo menos 95% da atividade glicocorticóide das secreções adreno-corticais é 

atribuída ao hormônio cortisol, Desde então, reconhece-se como fundamental a 

atuação destes hormônios na reação de estresse2, físico ou mental. Modalidades 

terapêuticas como LASER de baixa potência, ultrassom pulsátil e contínuo são 

eficazes no controle da dor muito utilizadas pelos fisioterapeutas no tratamento da 

lombalgia crônica inespecífica. O objetivo deste estudo foi verificar os níveis de 

cortisol antes e após o tratamento de fisioterapia de mulheres com lombalgia crônica 

inespecífica. MÉTODO: Ensaio clínico randomizado, duplo cego, realizado na 

Faculdade São Lucas, Porto Velho (RO), aprovado pelo comitê de Ética (USP), parecer 

390/10. Portadoras de lombalgia crônica inespecífica foram selecionadas por 

apresentarem dor há mais de 4 meses, com intensidade de 4 a 7 (EVA), IMC normal, 

sem histórico de fraturas recentes, gravidez, desordens psiquiátricas ou endócrinas, e 

foram aleatoriamente alocadas em 4 grupos e tratadas com as respectivas 

dosimetrias:   grupo LASER (GL), 4 J; Grupo ultrassom pulsátil (GUP), 1 W/cm², grupo 

ultrassom contínuo (GUC), 1 W/cm²; grupo controle (GC); com 2 minutos  de 

intervenção, em 3 pontos padronizados de cada lado na coluna lombar, totalizando 

10 sessões. RESULTADOS: Os grupos foram semelhantes em idade (p=0,89), IMC 

(p=0,008) e dor (p=0,41). Os dados apresentam diferenças estatisticamente 

significantes comparando a dor no pré e pós tratamento(p<0,05), porém não houve 
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diferença nos níveis de  cortisol (p=0,77). O trabalho de Selye³ mostra a associação 

entre estresse e aumento na secreção de cortisol, porém no presente estudo os 

níveis de cortisol das mulheres com lombalgia crônica estavam dentro dos 

parâmetros de normalidade e não se alteraram. CONCLUSÃO: Os níveis de cortisol 

sanguíneo não sofreram alterações nas condições com dor antes do tratamento para 

sem dor após o tratamento com LASER, ultrassom pulsátil, ultrassom contínuo e no 

grupo controle. 
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VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM JOVENS COM IMC NORMAL, 

SOBREPESO E OBESOS. 

HEART RATE VARIABILITY IN YOUNG PEOPLE WITH NORMAL BMI, OVERWEIGHT 

AND  OBESE 

 

Adriá Cislane Ferreira da Silva¹, Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira², Lucas De Angelis 

Rubira³, Marcelo Custódio Rubira². 

 

¹Acadêmica- Curso de Fisioterapia- Faculdade São Lucas 

²Docente- curso de Fisioterapia e Medicina- Faculdade São Lucas 

³Acadêmico- Curso de Medicina- Faculdade São Lucas 

 

RESUMO: A prevalência da obesidade tem aumentado em todo o mundo e vem se 

tornando o maior problema de saúde da sociedade moderna na maioria dos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, e está associada a uma incidência elevada de 

um largo espectro de patologias clínicas e mesmo cirúrgicas. Elevados níveis de 

gordura corporal geralmente está associada com o desenvolvimento precoce de 

doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, hipertensão arterial, 

elevados níveis de lipoproteína de baixa densidade, diabetes e hiperlipidemias. Na 

obesidade, observa-se uma maior ativação do sistema nervoso simpático, e esta 

ativação desencadeia um aumento da frequência cardíaca, implicando em intervalos 

mais curtos entre os batimentos. Já o ramo parassimpático atua desacelerando a 

frequência cardíaca, resultando em intervalos maiores entre os batimentos. 

Quantificar a gordura corporal com o menor erro possível torna-se fundamental, fato 

que tem levado pesquisadores a desenvolverem e validarem diferentes técnicas para 

estimá-la, tais como: antropometria e impedância bioelétrica. O objetivo do estudo 

foi analisar a composição corporal de jovens universitárias com diferentes tipos de 

IMC e a relação com a variabilidade da frequência cardíaca. O presente estudo foi 

realizado com 68 jovens universitárias voluntárias do gênero feminino, na faixa etária 

entre 18 e 30 anos de idade, sedentárias, não fumantes, sem presença de doenças 

cardíacas e diabetes e com diferentes níveis de IMC. Este trabalho foi aprovado pelo 

comitê de ética em pesquisa da Faculdade São Lucas. Foram realizados os exames de 
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eletrocardiograma, método antropométrico de dobras cutâneas e os Índices 

antropométricos relação cintura quadril e Índice de massa corporal (IMC). 

RESULTADOS. O método de análise da composição corporal, através das dobras 

cutâneas foi capaz de identificar indivíduos “obesos” que foram considerados como 

normais de acordo com a classificação de índice de massa corpórea e o índice de 

variabilidade de frequência cardíaca LF basal (em supino) têm tendência a ser maior 

no grupo das voluntárias com percentil de gordura de 26 a 30%. CONCLUSÃO. Não há 

diferença estatística do índice de variabilidade de frequência cardíaca em jovens 

comparando o IMC entre baixo peso e eutróficos e pela porcentagem de gordura 

entre normais e sobrepeso.  Na obesidade, observa-se uma maior ativação do 

sistema nervoso. 

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, índice de massa corpórea, gordura corporal, 

frequência cardíaca, jovens. 
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MODULAÇÃO AUTONÔMICA, DOR, E ESTUDO ELETROMIOGRÁFICO NAS 

CERVICALGIAS CRÔNICAS.  

 

Vanderlei Paula do Nascimento¹, Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira², Lucas De Angelis 

Rubira³, Daiane Cristina da Silva Cataneo4, Thaynnah Gouveia Carneiro4, Naedji Virginia 

Felix de Santana4, Marcelo Custódio Rubira5 

 

¹Acadêmico- Curso de Fisioterapia- Faculdade São Lucas 

²Docente- Curso de Fisioterapia e Medicina- Faculdade São Lucas 

³ Acadêmico- Curso de Medicina- Faculdade São Lucas 

4Fisioterapeuta- Egressa do Curso de Fisioterapia- Faculdade São Lucas 

5Docente- Curso de Medicina- Universidade Federal do Acre 

 

RESUMO: A cervicalgia crônica é uma síndrome caracterizada por dor e rigidez 

transitória na região cervical, que pode alterar atividade eletromiográfica da 

musculatura do trapézio. O conhecimento de que as flutuações da frequência 

cardíaca refletem a interação do sistema nervoso simpático e parassimpático 

possibilita o estudo do sistema nervoso autônomo a partir do estudo da variabilidade 

da frequência cardíaca (VFC). OBJETIVO: avaliar a modulação autonômica através da 

variabilidade da frequência cardíaca, dor, e atividade eletromiográfica em portadoras 

de cervicalgia crônica. METODOLOGIA: Foram incluídos nesse estudo 15 voluntárias 

entre 18 e 40 anos com cervicalgia crônica, e grupo controle com voluntárias sem 

qualquer tipo de dor para análise comparativa do sinal eletromiográfico. O 

examinador aplicou questionário e mapa de dor para triagem das voluntárias, bem 

como todas foram submetidas ao exame físico (Simons e Travell, 1999) para 

diagnóstico fisioterapêutico, em seguida foi realizado o exame eletromiográfico para 

detectar alteração da função muscular, eletrocardiograma para verificar VFC. A dor 

espontânea foi registrada na escala analógica visual. RESULTADOS: O grupo 

apresentou-se com dor moderada (5,65 ± 1,06). A atividade eletromiográfica foi 

estatisticamente significante (P<0,05) quando se comparou os músculos do lado 

direito com o esquerdo. Quanto à modulação autonômica, não podemos inferir se há 

alteração na variabilidade da frequência cardíaca. CONCLUSÃO: Portadoras de 
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cervicalgia crônica apresentaram atividade eletromiográfica alterada na dor, mas não 

apresentaram alteração na modulação autonômica cardíaca.  

PALAVRAS-CHAVE: Dor; Sistema Nervoso Autônomo; Eletromiografia; Cervicalgia. 
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AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO EM MULHERES 

PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO E DE PILATES: ESTUDO COMPARATIVO 

 

Denise Teodoro Sampaio¹, Maria Aparecida Alexandre da Silva², Érica Michele Freitas 

Maia¹, Rainier Antônio Queiroz Chagas Júnior¹, Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira¹, 

Marcelo Custódio Rubira³ 

 

1. Departamento de Fisioterapia/ Faculdade São Lucas 

2. Fisioterapeuta/ Ex-acadêmica do Curso de Fisioterapia/ Faculdade São Lucas 

3. Departamento de Medicina/ Universidade Federal do Acre 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente muitas mulheres procuram realizar atividades físicas em 

busca de saúde, bem estar e melhoria na qualidade de vida. Este hábito tem 

considerável importância pelo bem estar físico e mental que esta prática proporciona 

como exemplo de modalidades como a musculação e o pilates, em especial sobre as 

estruturas que envolvem o assoalho pélvico feminino. OBJETIVO: Esse estudo 

objetivou comparar o grau de força muscular do assoalho pélvico de mulheres 

praticantes de Pilates e praticantes de musculação. Material e método: O presente 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Faculdade São Lucas, 

Protocolo n.671/2012. Foram avaliadas 30 mulheres, através do dispositivo vaginal 

Sensu Power e da escala de força perineal de Oxford modificada, separadas em grupo 

A (15 mulheres que praticavam Pilates) e B (15 mulheres que praticavam 

musculação). RESULTADOS: Quando comparado à relação da força muscular do 

assoalho pélvico, em ambos os grupos estudados, as participantes do método pilates 

apresentaram resultados estatisticamente significantes (P≤ 0,008), quando 

comparado as praticantes de musculação. CONCLUSÃO: Concluiu-se que a força 

muscular do assoalho pélvico das mulheres praticantes do método de pilates é 

superior das que praticam musculação. 

PALAVRAS-CHAVE: Assoalho pélvico. Pilates. Musculação. 
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SINTOMAS DE DEPRESSÃO EM PORTADORES DE DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR  

 

Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira¹, Mayara Chanato Furtuoso², Lucas De Angelis 

Rubira³, Denise Teodoro Sampaio¹, Laurise Sousa Oliveira¹, Rainier Antonio Queiroz Chagas 

Junior¹, Bruna De Angelis Chocair³, Marcelo Custódio Rubira4 

 

¹Docente- Curso de Fisioterapia e Medicina- Faculdade São Lucas 

²Acadêmica- Curso de Fisioterapia- Faculdade São Lucas 

³Acadêmico- Curso de Medicina- Faculdade São Lucas 

4 Docente- Curso de Medicina- Universidade Federal do Acre 

 

INTRODUÇÃO: O termo disfunção temporomandibular (DTM) é utilizado para definir 

condições que envolvem alterações da estrutura e/ou função do sistema 

mastigatório com sintoma de dor crônica, este por sua vez apresenta-se 

frequentemente associado à depressão que pode influenciar na predisposição, inicio 

ou perpetuação da condição de dor facial. OBJETIVO: Avaliar a presença de sintomas 

de depressão em portadores de DTM. MATERIAIS E MÉTODOS: Participaram do 

estudo 78 voluntários (64 mulheres e 14 homens), diagnosticados com DTM através 

do RDC/TMD com média de idade 30,09±12,1 anos, nas Clínicas de Fisioterapia e 

Odontologia da Faculdade São Lucas. Foi aplicada a escala visual analógica (EVA) para 

avaliar a dor e o inventário de depressão de Beck para avaliar os sintomas de 

depressão. RESULTADOS: Os resultados da correlação dos níveis de dor e frequência 

de sintomas de depressão são 15,38 % grupo dor leve, 21,05%, dor moderada e 25 % 

dor severa considerando-se ambos os gêneros. Quanto ao gênero, os sintomas de 

depressão estavam presentes em 24,60% das mulheres e em 14,28% dos homens. 

CONCLUSÃO: Os sintomas de depressão são mais presentes em portadores de 

disfunção temporomandibular com dor severa de ambos os gêneros, e quanto ao 

gênero, as mulheres apresentam maior frequência de sintomas de depressão do que 

os homens. 
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA, VARIABILIDADE DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA E FATORES 

DE RISCO CARDIOVASCULARES EM PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR. 

 

LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY, VARIABILITY IN HEART RATE AND CARDIOVASCULAR 

RISK FACTORS IN TEACHERS IN HIGHER EDUCATION 

 

Pâmela Melo Santana¹, Marcelo Custódio Rubira4, Lucas De Angelis Rubira², Ana Paula 

Fernandes De Angelis Rubira³,  

¹Acadêmica- Curso de Fisioterapia- Faculdade São Lucas 

² Acadêmico- Curso de Medicina- Faculdade São Lucas 

³ Docente- Curso de Fisioterapia e Medicina- Faculdade São Lucas 

4 Docente- Curso de Medicina- Universidade Federal do Acre 

 

RESUMO: Estudos recentes indicam forte associação entre inatividade física, baixo 

nível de condicionamento cardiorrespiratório e presença de fatores de risco 

cardiovascular. OBJETIVO: Comparar o nível de atividade física e o risco 

cardiovascular entre professores de ensino superior de ambos os gêneros. A 

população-alvo deste estudo foi limitada aos professores da Faculdade São Lucas, de 

ambos os gêneros, com idade entre 25 e 60 anos. Foram coletados dados 

relacionados à idade, gênero, cor da pele, tabagismo e antecedentes familiares 

relacionados a doenças cardiovasculares. O questionário IPAQ (International Physical  

Activity Questionnaire) foi aplicado para quantificar atividade física em 28 

professores de ambos os gêneros e foram divididos em quatro grupos: os ativos ou 

muito ativos (GA) e os insuficientemente ativos ou sedentários (GS) de ambos os 

gêneros. Foram realizadas avaliações antropométricas (IMC e Relação 

Cintura/Quadril), hemodinâmicas (Pressão arterial) de acordo com VII Joint National 

Committee (JNC-7) utilizando medidor de pressão arterial automático, modelo HEM 

718, marca OMRON, Perfil bioquímico por punção digital periférica para dosagem 

bioquímica de colesterol total (CT), Triglicérides (TG) e glicemia. O exame de 

eletrocardiograma foi realizado na posição de repouso (deitado) e em pé por 10 

minutos. Os dados foram registrados no eletrocardiógrafo digital e analisados no 

MatLab. O método da transformada rápida de Fourier (FFT) foi utilizado para obter 
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uma estimativa de potência espectral da VFC durante fases estacionárias do 

experimento (repouso e em pé). Foram analisados os dados antropométricos e 

hemodinâmicos e foi observado que os valores médios de IMC, circunferência da 

cintura estavam dentro de parâmetros de normalidade. Com relação a porcentagem 

de gordura e RCQ foi elevada. A pressão arterial sistólica e a diastólica estavam 

dentro de parâmetros de normalidade de acordo com Sociedade Brasileira de 

Hipertensão. Em nosso estudo observamos que 40% dos voluntários apresentaram 

valores limítrofes e elevados de colesterol total e com relação ao HDL-c em 14,3% e 

LDL-c 28,5%. Na análise do cortisol sanguíneo apresentou que 71,4% dos voluntários 

com valores dentro da normalidade. Na estratificação de risco 10,7% dos voluntários 

apresentaram de valores elevados da circunferência da cintura (CA) e de 74,9% de 

risco moderado e alto risco para a RCQ. Foi observado que 85,6% dos voluntários 

apresentaram alto sobrepeso e obesidade pela porcentagem de gordura e com IMC 

60,6% apresentou sobrepeso e obesidade. A análise do IPAQ demonstrou que 74,9% 

dos voluntários apresentaram baixo nível de atividade física, resultado igual a 

insuficientemente ativos ou sedentários. O presente estudo demonstrou que 

professores apresentam um estilo de vida com maior risco de doença cardiovascular.  

PALAVRAS-CHAVE: Atividade motora, exercício, estudantes de medicina, educação 

física e treinamento, fatores de risco. 
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Nascimento³, Emanuelle Guimarães Souza³, Amélia Pasqual Marques4 

 

¹Doutoranda em Ciências da Reabilitação- Universidade de São Paulo 

²Docente- Curso de Medicina- Universidade Federal do Acre 

³Acadêmicos- Curso de Fisioterapia- Faculdade São Lucas 

4Livre-docente- Universidade de São Paulo 

 

INTRODUÇÃO: A lombalgia é definida como uma dor regional anatomicamente 

distribuída entre o último arco costal e a prega glútea, frequentemente 

acompanhada por exacerbação da dor1, muitas vezes tratada com ultrassom 

terapêutico, mas sua efetividade vem apresentando divergências nos seus 

resultados, mesmo assim é um dos recursos mais utilizados pelos fisioterapeutas nas 

desordens musculoesqueléticas. Diferenças na experiência de dor entre os gêneros 

têm sido documentadas na literatura. Investigações tipicamente indicam que 

mulheres relatam menor limiar e tolerância à dor a uma variedade de estímulos 

nociceptivos experimentalmente induzidos². OBJETIVO: O estudo objetivou avaliar o 

efeito do ultrassom contínuo na dor em portadores de lombalgia crônica de ambos os 

gêneros. MÉTODO: Trata-se de um ensaio clínico, duplo cego, realizado no 

laboratório de pesquisa da Faculdade São Lucas, Porto Velho (RO), aprovado pelo 

comitê de Ética (USP), parecer 390/10. Portadores de lombalgia crônica de ambos os 

gêneros foram selecionados tendo como critérios de inclusão ter dor há mais de 4 

meses, intensidade de 4 a 7 cm medida pela Escala Visual Analógica (EVA), IMC 

normal e de exclusão histórico de fraturas, gravidez, desordens psiquiátrica e 

diagnósticos de patologias da coluna. Foram tratados com ultrassom contínuo, 1 MHz 

com ERA de 3,5 cm², potência média de saída de 7 Watts (W),  dosimetria de 

intensidade de 1 W/cm² por 2 minutos continuamente em 3 pontos padronizados ao 

lado dos processos espinhosos das vértebras 1, 3 e 5 da coluna lombar, totalizando 6 
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pontos, e reavaliados após 10 intervenções. RESULTADOS: Os grupos feminino e 

masculino foram semelhantes em idade (p=0,89), e dor (p=0,34). Os dados 

apresentados na Tabela 1 mostram resultados estatisticamente significantes (p<0,05) 

na melhora da dor comparando o pré e pós-tratamento.  Nota-se, pelo ganho relativo 

(GR) que o grupo masculino obteve melhor resultado comparado ao grupo feminino. 

Há indícios de que mulheres relatam menor limiar e tolerância à dor a uma variedade 

de estímulos nociceptivos experimentalmente induzidos, especialmente quando o 

estímulo é de natureza tônica. Muitos estudos também apontam que as mulheres 

experimentam maior somatização espacial da dor, com evidências de que os sexos 

diferem entre si no processo central de dor³. CONCLUSÃO: O ultrassom contínuo, na 

dosimetria escolhida, foi eficaz na diminuição da dor em homens e mulheres, com 

maior ganho nos homens. 
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÚLCERAS POR PRESSÃO ENCONTRADAS EM 

PACIENTES HOSPITALIZADOS, NO HOSPITAL DE BASE DRº ARY PINHEIRO, NO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO. 

 

 André Carlos Santos Ferreira¹, Camila Maciel de Sousa², Jociana Brugnerotto de Almeida², 

Jandra Cibele Rodrigues de Abrantes Pereira Leite². 

 

¹ Acadêmico do Curso de Enfermagem/ Faculdade São Lucas 

² Docentes/Faculdade São Lucas 

INTRODUÇÃO: As úlceras por pressão têm sido apontadas como um dos indicadores 

de qualidade da assistência dos serviços de saúde. Esse estudo visou analisar, 

microbiologicamente, diversas úlceras por pressão, espalhadas pelo corpo de 

pacientes hospitalizados nas UTI’s do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, no município 

de Porto Velho – RO. Além disso, pretendeu-se, especificamente, verificar a 

incidência de microorganismos em úlceras por pressão nas diversas partes do corpo, 

classificar o tamanho das feridas e seus estágios, relacionar o tempo de permanência 

hospitalar desses pacientes, com o início da formação das úlceras por pressão, e 

analisar as prescrições antimicrobianas diante da microbiota encontrada. A pesquisa 

é de suma importância para classe social, técnica e científica, favorecendo os 

enfermeiros, médicos, biomédicos, entre outros profissionais da área da saúde. 

METODOLOGIA: Todo o material pertencente à amostragem foi oriundo da cidade de 

Porto Velho – RO e coletado de feridas em diferentes partes do corpo de pacientes 

hospitalizados nas UTI’s do Hospital de Base Drº Ary Pinheiro, após consentimento 

diante da assinatura do TCLE. Foram avaliadas úlceras por pressão em pacientes 

hospitalizados em 22 leitos de Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Base Drº 

Ary Pinheiro, divididos da seguinte forma: 10 leitos na UTI Geral, 04 leitos na UTI 

Cardiológica e 08 leitos na UCE (Unidade de Cuidados Especiais). Para a coleta, 

realizava-se uma antissepsia com SF 0,9% a jato. Posteriormente, já paramentado 

com EPI’s, usufruía-se do swab, que era propagado pelo leito da lesão, certificando-se 

que o material colhido não seria da microbiota da pele, e sim da úlcera em si. Após a 

coleta, cada swab com as amostras eram introduzidas no tubo estéril com meio de 
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cultura Stuart, identificadas e transportadas em caixa térmica com gelo, para mantê-

las íntegras, até a chegada ao Laboratório de Microbiologia da Faculdade São Lucas. 

No laboratório, era entregue a requisição do pedido de exame, feito pelo médico 

plantonista na unidade. Para identificação dos microorganismos foram realizadas 

todas as provas bioquímicas e também realizado o antibiograma com a utilização dos 

discos de difusão, que permitiu confirmar ou não o antibiótico prescrito para os 

pacientes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Participaram da pesquisa 14 indivíduos, 

porém apenas em 11 foram efetivadas as coletas de material específico das úlceras 

por pressão, visto que os três restantes foram a óbito antes mesmo da coleta. A 

Unidade de Terapia Intensiva Geral teve a maior frequência (81,81%) de pacientes 

acometidos pela úlcera por pressão. A ferida acometeu mais o sexo masculino 

(54,5%), corroborando com Pirett, (2011, p. 43) e Braga, (2007, p. 41). Diante da 

microbiota encontrada, o microorganismo mais frequente foi Klebsiella pneumoniae 

(40%), achados semelhantes ao trabalho de Waihrich, (2006, p. 27) e Braga, (2007, p. 

49). A bactéria Klebsiella pneumoniae mostrou-se 100% sensível aos antibióticos 

meropenem e imipenem. Em relação à localização da ferida, a região sacral foi a mais 

acometida (55%), com predomínio de Klebsiella pneumoniae, permitindo corroborar 

com o trabalho de Pirett, (2011, p. 47) e Luz, et. al., (2010, p. 37). Em relação ao 

comprometimento tecidual, as feridas em estágio II apareceram com maior 

frequência (40%). CONCLUSÃO: Conclui-se que a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

Geral e a Unidade de Cuidados Especiais (UCE), por receber pacientes com diversos 

diagnósticos médicos, sendo esses incapacitantes, promovendo a restrição total do 

indivíduo ao leito, apresentaram maiores frequência de pacientes portadores de 

úlceras por pressão, comparado à Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica, onde há 

maior fluxo de pacientes. A entidade em questão, na maioria das vezes, atinge mais o 

sexo masculino, e indivíduos idosos, dado observado na literatura. A região sacral 

continua sendo a precursora desse agravo, conforme identificado em outros 

trabalhos. Os microorganismos isolados em úlceras por pressão dos indivíduos 

participantes desta pesquisa demonstram uma população polimicrobiana, 

predominando a bactéria Klebsiella pneumoniae. Essa bactéria mostrou-se 100% 

sensível a imipenem e meropenem. Quanto ao uso dos antibióticos no contexto 
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terapêutico para os pacientes, infelizmente observou-se o uso incorreto da droga, 

contribuindo para o fenômeno resistência aos antibióticos, em consequência disso, 

piorando o prognóstico do paciente. O agravo em discussão não é valorizado como 

deve ser, percebeu-se isso pelo fato da não solicitação de rotina de exame de cultura 

+ antibiograma de secreção de feridas.  

INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 

PALAVRAS CHAVE: feridas, infecção, microorganismos. 

E-MAIL PARA DIVULGAÇÃO: andre_pvh1@hotmail.com 
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AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE FERIDAS INFECTADAS EM PÓS-OPERATÓRIO 

ORTOPÉDICO E SEUS AGENTES CAUSADORES EM HOSPITAL PÚBLICO DE PORTO 

VELHO-RO 

 

Gabriel de Deus Vieira1, Camila Maciel de Sousa² 

1 Acadêmico do Curso de Medicina /Faculdade São Lucas 

² Docente/Faculdade São Lucas 

 

INTRODUÇÃO: Um paciente que apresenta algum tipo de infecção pode aumentar 

até três vezes os gastos com o seu tratamento, quando comparado com um paciente 

livre de infecções. As infecções no sítio cirúrgico são a terceira causa mais comum de 

infecção em pacientes cirúrgicos. As infecções de cirurgias ortopédicas além de 

prolongar o tempo de internação em média de duas semanas, aumentam a 

morbidade, duplicam as taxas de internação e triplicam os custos financeiros com o 

paciente. Este projeto teve por objetivo avaliar os casos de feridas infectadas em pós-

operatório ortopédico no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. METODOLOGIA: Foram 

analisados pacientes de pós-operatório de cirurgia ortopédica que apresentaram 

sintomas, sinais flogísticos ou alterações osteoarticulares indicativas de osteomielite, 

durante o período de novembro de 2012 a agosto de 2013. Foi feito a coleta através 

de punção de fístulas e abscessos durante o ato operatório da medula óssea ou do 

próprio osso, sendo coletadas através de swabs estéreis, com antissepsia do local da 

coleta feita com gaze embebida em solução de hipoclorito de sódio 0,5%. As 

amostras adquiridas dos pacientes foram mantidas em refrigeração e no mais breve 

possível foram encaminhadas ao laboratório para futuras análises. Foram estudadas 

as características sociais dos pacientes. RESULTADOS: Foram realizados 36 

procedimentos cirúrgicos de limpeza e coleta de secreções oriundas de algum 

processo infeccioso durante o período analisado. O tipo de cirurgia que apresentou o 

maior número de infecção foi osteossíntese, em 35 (97,2%) pacientes e artroplastia 

em 1 (2,8%) paciente. Dentre o material utilizado, 17 (36,9%) cirurgias que utilizaram 

placa se infectaram e 16 (34,7%) que utilizaram fixador externo. A bactéria que 

causou o maior número de infecções foi o Staphylococcus aureus, acomentendo 14 

(43,9%) pacientes, seguido pela Acinetobacter baumannii, acomenteu 4 (12,5%) 
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pacientes. Em relação ao perfil de resistência das cepas gram-positivas aos 

antibióticos, 100% das cepas de Staphylococcus aureus foram sensíveis à vancomicina 

e 35,7% à oxacilina; 100% das cepas de Staphylococcus epidermidis foram sensíveis à 

vancomicina e 33,3% à oxacilina. Quanto às cepas de bactérias gram-negativas, 50% 

das cepas de Acinetobacter baumannii foram sensíveis a sulfametoxazol/trimetropim, 

100% tiveram resistência quanto à ceftriaxona, gentamicina e vancomicina; quanto às 

cepas de Pseudomonas aeruginosa, 66,6% foram sensíveis ao imipenem e 100% 

foram resistentes à ceftriaxona e sulfametoxazol/trimetoprima. CONCLUSÃO: O 

procedimento cirúrgico que obteve o maior número de infecções foi a osteossíntese 

e os materiais que apresentaram a maior prevalência de infecções foram o fixador 

externo e a placa. Dentre as bactérias causadoras de infecção, a Staphylococcus 

aureus foi a mais frequente. 

PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia ortopédica, Ferida, Infecção hospitalar. 
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ESTUDO DA OCORRÊNCIA DA ANGIOSTRONGILÍASE EM PORTO VELHO, RONDÔNIA, 

BRASIL. 

 

Adriel Denner Oliveira da Silva¹, Adriane Mendes Caminha Lima¹, Bárbara De Figueiredo 

Tenório¹, Ana Catarina Ferreira dos Santos¹, Grazielle Morais Tavares¹, Fernanda Gabry 

Scazuza Gomes de Souza¹, Anderson², Carlos Graeff Teixeira³, Roberta Lima Caldeira4, Luis 

Marcelo Aranha Camargo5. 

 

Acadêmico de Medicina da Faculdade São Lucas¹ 

Acadêmico de Biologia da Faculdade São Lucas² 

Prof. Dr. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul³ 

Pesquisadora do centro de pesquisa René Ranchou4 

Pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas USP5 

 

INTRODUÇÃO: O Achatina fulica ou caracol africano foi introduzido no Brasil a partir 

de 1988 com finalidade gastronômica, mas a má aceitabilidade dos consumidores fez 

com que os criadores desistissem do empreendimento, com isso soltaram os 

caramujos no ambiente silvestre, provavelmente por desinformação e, atualmente 

esses animais se encontram em 23 estados brasileiros. É vetor de duas importantes 

antropozoonoses o Angiostrongylus cantonensis, verme pulmonar de roedores, a 

causa mais comum da Meningite eosinofílica humana e o A. costaricensis, o agente 

causal da Angiostrongilíase abdominal. OBJETIVO: O presente estudo tem como 

objetivo a captura de 200 moluscos da espécie A. fulica nos bairros Triângulo, Baixa 

da União, Cai N´Água em Porto Velho, RO, além de alguns roedores (ratos) nos 

arredores da Faculdade São Lucas, o intuito é localizar nematódeo A. cantonensis, 

que parasita animais domésticos e silvestres, além do homem.  E concomitantemente 

será feito análise morfológica e caracterização molecular das larvas através do PCR. 

METODOLOGIA: Foram coletados 200 moluscos dos bairros referidos. A coleta foi no 

período diurno, feita manualmente com uso de luvas e os moluscos colocados em 

recipientes plásticos rotulados com os dados referentes à coleta como data, 

temperatura e localização por meio de GPS. Posteriormente foram separados em 

grupos de cinco, quebrando-se suas conchas e sendo sua massa corporal 
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fragmentada (aproximadamente 0,3cm), os quais foram transferidos para tubos 

Falcon, contendo 20 mL de solução digestiva (2,5 gramas de pepsina, 7 mL de HCl), 

adicionados de 20 mL de água e mantidos em banho-Maria a 37ºC, durante 2 hora. O 

material digerido foi então transferido para o funil de Baermann, completando o seu 

volume com água destilada, a 37ºC, até cobrir o material digerido. O material ficou 

sedimentando durante a noite (4 horas). Após 6h de processamento, foi separado 3 

mL  do material decantado em placas de Petri e de imediato foi examinado no 

microscópio estereoscópico (lupa de mesa) para a localização de larvas. As larvas 

encontradas foram contadas, coletadas e acondicionadas em criotubos de 5 mL, 

juntamente com etanol 70%, para posterior análise molecular. A extração do DNA foi 

realizada no Centro de Pesquisa René Ranchou – Lab. de Helmintologia e Malacologia 

Médica/MG aos cuidados da Dra. Roberta Lima Caldeira. RESULTADOS: Foi realizado 

o PCR das larvas encontradas após o processamento dos gastrópodes, sendo 

negativo para A. cantonensis e A. costaricensis. CONCLUSÃO: A negativação do 

resultado do PCR dessas amostras não exclui a possibilidade de que em outros 

setores do município existam gastrópodes contaminados. Medidas secundárias para 

a erradicação do gastrópode precisam-se manter efetivas visando principalmente 

reduzir as chances de contaminação do ser humano da angiostrongilíase. 
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ENSAIO CROMATROGAFICO PRELIMINAR DA BUCHINHA DO NORTE (Luffa 

operculata) 

 

BRANCO JÚNIOR, Arlindo Gonzaga(¹,²), SOUZA, Magali Tábata Tiburtino(¹),  HERNANDEZ, 

Anselmo Enrique Ferrer(³) 

 

¹ Acadêmico de Medicina da Faculdade São Lucas 

² Instituto Federal de Rondônia – IFRO campus Porto Velho – Calama      

³Docente da Faculdade São Lucas – Porto Velho – RO  

 

INTRODUÇÃO: Luffa operculata, Cogn., Cucurbitaceae, é uma herbácea escandente, 

originária da América Tropical e cultivada principalmente no Norte e Nordeste do 

Brasil, denominada popularmente de buchinha, buchinha do norte ou cabacinha. É 

uma dicotiledônea curbitácea, da família Cucurbitaceae, e trepadeira, com folhas 

longo-pecioladas, codiformes ou reniformes, um tanto áspera ao tato, com flores 

amarelo-pálidas em forma de campânulas (Cunha, Beatriz Carvalho, 2011 apud 

Nimer, 2005). Segundo pesquisadores como Brock (2003), Silva (2002) e Menon-

Miyake (2005) o fruto é 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. As pesquisas 

realizadas com plantas da região amazônica são de relevância médica, pois muitas 

delas possuem compostos farmacológicos ainda não descobertos pela comunidade, a 

análise de componentes químicos é de extrema importância, pois é a partir desta que 

diversos pesquisadores da área das “ciências da saúde” podem ajudar de forma 

direta a população, na prevenção e na cura de diversas enfermidades.  O Objetivo 

desta pesquisa é de reconhecer os componentes químicos presentes na Luffa 

operculata, através da análise Fitoquímica. MATÉRIAS E MÉTODOS: Foram coletadas, 

na cidade de Porto Velho-RO, 30 amostras in natura da L.operculata e encaminhados 

ao Laboratório de Fitoquímica da Faculdade São Lucas para estudo cromatográfico. O 

material vegetal foi separado em casca, semente e miolo onde foram trituradas no 

liquidificador e distribuídos separadamente em Erlenmeyer de 500 ml para a 

obtenção do extrato por meio do método de extração solido - liquido por maceração. 
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Os ensaios foram realizados utilizando placas de 5x10 e como fase estacionaria 

Sílicagel e agua destilada 3,0. A Sílicagel foi colocada em um Erlermeyer pequeno, 

adicionando-se água e posteriormente coloca-se uma tampa e agita por 30 segundos. 

Espalha-se então a mistura sobre a placa cromatográfica, de maneira a formar uma 

película a mais uniforme e fina possível. As placas então irão ser colocadas para secar 

a temperatura ambiente e posteriormente serão ativadas na estufa a 100 graus 

célsius. Depois de feito o teste com os extratos e com a placa cromatográfica ativada 

calcula-se os Rf (Relação do fluxo) das amostras que é:  

     Rf = Distancia Percorrida pela substancia 

              Distancia percorrida pelo solvente  

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com os ensaios cromatográficos podemos 

observar a presença de três compostos secundários. Tais compostos foram separados 

e verificados através das técnicas cromatográficas em colona utilizando solventes de 

polaridade crescente. Depois de feita a observação das manchas dos metabolitos 

secundários foi realizado os cálculos de Relação do Fluxo: 

Rf Bucha =    7  = 0,63 
11 

 
Rf Casca =   7  = 0,63 

11 
 

Rf Semente 1  = 10  = 0,909 
11 

                  

Ao observamos na Fig. 1 notamos três manchas em decorrência da reação com os 

metabolitos secundários. A mancha 1 refere –se a semente da Luffa operculata; a 

mancha 2 corresponde a casca e a mancha 3 a bucha da planta em pesquisa. 
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Figura 1. – Ensaio cromatográfico destacando os metabolitos secundários da Luffa 

operulata . 1. Semente. 2. Casca. 3. Bucha.  Maio, 2013. 

 

CONCLUSÃO:  De acordo com o estudo fitoquímico realizado foi detectado 3 

metabolitos secundários reconhecidos através da cromatografia. É necessários um 

estudo complementar para identificação dos metabolitos secundários, além de um 

estudo fungicida para descrever sua atividade biológica. 

 

PALAVRAS CHAVE: Luffa operculata. Cromatografia. Fitoquímica. 

CONTATO: Gonzaga.arlindo@gmail.com 
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AVALIAÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO DAS FOLHAS DE Solanum grandiflorum HOOK 

SOBRE Candida albicans in vitro 

 

FONSECA, Aline Souza¹; LAURENTINO, Jaqueline Cesar de Veras¹; FEITOZA, Leiliane 

Ferreira¹; SANTOS, Luide Lemos¹; LIMA, Renato Abreu² 

¹Acadêmicos do curso de Ciências Biológicas, Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO; ²Docente 

do curso de Ciências Biológicas, Faculdade São Lucas, Porto Velho-RO 

RESUMO: O Brasil tem a flora mais rica do mundo, com mais de 56.000 espécies de 

plantas, quase 19% da flora mundial. Solanaceae é uma das maiores famílias entre as 

Angiospermas, com cerca de 2.300 espécies subordinadas a 96 gêneros. O principal 

gênero da família Solanaceae é o gênero Solanum, considerado um dos mais amplos 

e complexos entre as Angiospermas, sendo constituído por cerca de 1500 espécies e 

pelo menos 5000 epítetos já descritos (SILVA et al., 2005). Candida albicans causa 

infecções na pele, cavidade oral e esôfago, trato gastrointestinal, vagina e sistema 

vascular de humanos. As infecções ocorrem em hospedeiros imunocomprometidos 

ou pacientes debilitados. Acima de 90% dos pacientes HIV+ sofrem de candidíase de 

mucosas ao menos uma vez no decorrer da doença. A utilização de plantas 

medicinais é uma prática comum entre as populações. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), 80% da população mundial recorrem às medicinas 

tradicionais para atender suas necessidades primárias de assistência médica 

(VENDRUSCOLO et al., 2006). Com isso, este artigo teve como objetivo avaliar o 

extrato etanólico das folhas de S. grandiflorum sobre C. albicans in vitro. A planta 

utilizada para a obtenção do extrato foi coletada e identificada pelo envio de uma 

exsicata ao Herbário da Faculdade São Lucas – (HFSL), a qual foi registrada sob o 

número 3878. No Laboratório de Fitoquímica, as folhas foram pesadas frescas, e 

colocadas para secar em temperatura ambiente por 72 horas. Para obtenção do 

extrato bruto, a amostra foi triturada e o material colocado em Erlenmeyer contendo 

2L de etanol, por sete dias. No Laboratório de Microbiologia discos de 5 mm de 

diâmetro de culturas de isolados do fungo foram colocados no centro de placas de 

Petri contendo meio Batata Dextrose Agar (BDA), sendo que, na área periférica das 

placas, foram dispostos simetricamente quatro discos de papel-filtro, cada um com 

1mL de extrato vegetal, extraído por maceração. Como controle positivo, utilizaram-
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se discos água destilada e controle negativo, o produto químico Kasumin. O 

delineamento foi o inteiramente casualizado, com três repetições (placas) por 

tratamento. A avaliação consistiu-se no crescimento do fungo, a cada 24 horas, 

durante oito dias, sendo feito a medição das colônias. Os dados foram submetidos à 

análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Verificou-se 

que o extrato vegetal utilizado no experimento apresentou atividade antifúngica 

positiva sobre as cepas de C. albicans. Dentre as inúmeras famílias botânicas que 

apresentam atividades terapêuticas comprovadas, a família Solanaceae oferece 

muitas contribuições na medicina e os efeitos de algumas das substâncias vão desde 

antialérgicos a alucinógenos (MESIA-VELA, 2002). Atualmente, muitos trabalhos vêm 

sendo realizados em busca de novas plantas com atividade antimicrobiana. Machado 

et al. (2003) avaliaram 14 extratos de plantas medicinais brasileiras, utilizadas no 

tratamento de doenças infecciosas, quanto ao seu potencial antimicrobiano frente a 

microrganismos resistentes de importância médica. Estudos realizados por Silva et 

al., (2011) utilizando as folhas de S. stramonifolium sobre Fusarium oxysporum in 

vitro obtiveram também resultados satisfatórios, verificando que houve efeito 

inibitório sobre o crescimento in vitro de F. oxysporum. Vários estudos com extratos 

vegetais têm sido realizados em diferentes países, para comprovar a eficácia de 

produtos naturais de origem vegetal, com o objetivo de se obter fontes alternativas 

ao uso de fármacos obtidos por síntese, dos quais muitos microorganismos já 

apresentam resistência (DJIPA et al., 2000; CAMPOS et al., 2001). Com base nos 

resultados obtidos do extrato etanólico das folhas de S. grandiflorum HOOK, conclui-

se que o extrato vegetal utilizado no experimento apresentou atividade antifúngica 

positiva sobre as cepas de Candida albicans, pois apresentou maior índice de inibição 

se comparado ao produto químic, porém novos métodos e concentrações precisam 

ser testados para então, esta planta ser empregada e ter seu resultado comprovado e 

reconhecido contra atividade antimicrobiana.  
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EFEITO MICROBICIDA DO VENENO DE Crotalus durissus cascavella 

 

RODRIGUES, Raíres Ferreira1,2; SOARES, Andreimar Martins1,2; MATOS, Najla Benevides3; 

PALOSCHI, Mauro Valentino1,2; BUTZKE, Diana da Silva1,2; NASCIMENTO, Marjorie Jéssica 

Melo1,2; STÁBELI, Rodrigo Guerino2;  

¹Faculdade São Lucas; ²Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas a Saúde – 

CEBio/FIOCRUZ-RO/UNIR; 3Centro de Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia – CEPEM 

INTRODUÇÃO: A fauna e a flora possuem muitas espécies que são fontes de 

substâncias bioativas em diferentes sistemas biológicos. Determinados animais, 

como as serpentes, aranhas e escorpiões desenvolveram toxinas altamente 

específicas, eficientes e complexas na sua atuação farmacológica. A compreensão 

destes seus mecanismos de ação permite o entendimento de vários processos 

fisiopatológicos, fenômenos celulares e moleculares ocasionados pelas intoxicações 

agudas por esses venenos, trazendo ainda a perspectiva da utilização dessas 

moléculas bioativas como modelos e ferramentas biotecnológicas (BORM, 2008). 

Diferentes estratégias têm sido adotadas por pesquisadores com o objetivo de 

encontrar fármacos microbicidas que apresentem segurança, baixo custo e baixa 

toxicidade em comparação com as drogas empregadas atualmente.  Os estudos 

bioquímicos de fracionamento do veneno de Crotalus durissus revelaram a presença 

de componentes bioativos como peptídeos, proteínas e enzimas. O fracionamento 

deste veneno por cromatografia de exclusão molecular evidencia quatro principais 

toxinas denominadas de Convulxina, Giroxina, Crotoxina e Crotamina (OLIVEIRA, 

2006). A partir do isolamento destas toxinas torna-se possível a realização de uma 

melhor caracterização bioquímica, farmacológica e a avaliação de suas propriedades 

microbicidas. Assim, o objetivo geral deste trabalho é avaliar o potencial efeito 

microbicida de toxinas isoladas do veneno da serpente Crotalus durissus cascavella: 

Crotoxina (CTX) e convulxina (CVX) contra bactérias Gram positivas e Gram negativas. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Inicialmente o veneno de C. d. cascavella foi fracionado em 

coluna de exclusão molecular Superdex G-75 (GE Healthcare) previamente 

equilibrada em tampão Bicarbonato de Amônio 0,2 M e pH 8,0 (BERCOVICI et al., 

1987). Em seguida foi realizado uma varredura de tampões em uma coluna de 
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exclusão molecular Sephadex G-75 (1x60 cm, GE Healthcare). Foram purificados 15 

mg do veneno bruto nos tampões Fosfato de Sódio 0,2 M pH 7,2, Formiato de 

amônio 0,2 M pH 6,5, Formiato de amônio 0,2 M pH 3,5, Acetato de Amônio 0,2 M 

pH 4,5 e acetato de sódio 0,2 M pH 4,5, em absorbância de 280 nm, para determinar 

aquele que resultaria em uma melhor resolução das frações purificadas (CAMPOS, 

2006). As frações resultantes da primeira purificação foram submetidas à 

eletroforese em gel de poliacrilamida 12,5% (SDS-PAGE) na presença de agentes 

redutores de acordo com a técnica descrita por Laemmli (1970), observando-se a 

massa molecular de cada fração. A quantificação de proteína foi realizada pelo 

método de Bradford (1976). Para realizar-se as atividades enzimáticas foi feito a 

construção da curva de calibração utilizando BSA (albumina de soro bovino) em 

concentrações diversas. A leitura das amostras (1 mg/mL) foi feita com auxilio de um 

espectrofotômetro (BioTek) a 595 nm em uma microplaca de 96 poços. A atividade 

coagulante, foi realizada de acordo com a técnica descrita por Theakston e Reid 

(1983) para determinar a dose coagulante mínima (DCM) de proteína que coagula o 

plasma em 1 minuto. Utilizou-se 3 mL de sangue de camundongos adicionados com 

200 µL de Citrato de Sódio Dihidratado a 32%, e centrifugado por 15 minutos a 3500 

xg para se obter o plasma sanguíneo. A atividade fosfolipásica foi executada segundo 

a técnica descrita por Holzer e Mackessy (1996) com adaptações. A reação foi 

cometida com uma solução contendo 190 µL de tampão Tris-HCl 0,01 M, CaCl2 0,01 

M, NaCl 0,1 M pH 8,0, 20 µL de substrato ácido 4-nitro-3-octanoyloxy-benzóico 

(NOB), com adição de 10 µL de amostra do veneno bruto em espectrofotometria a 

425 nm substrato a 37ºC em espectrofotômetro. Na caracterização da atividade L-

aminoácido oxidase (LAAO) utilizou-se a técnica descrita por Kishimoto & Takahashi 

(2001) com adaptações. Foi utilizado 207 µL da seguinte solução: L-leucina 0,1%, Tris-

HCl 0,02 M, CaCl2 0,005 M, NaCl 0,15 M, pH 6,0, peroxidase de rabanete, o-

fenilenediamina (OPD) e frações isoladas e/ou veneno bruto. A solução foi incubada a 

37°C por 30 minutos em espectrofotômetro com um comprimento de onda de 450 

nm para determinar a quantidade de H2O2 produzido/minuto/quantidade de 

proteína. Para a atividade microbicida a Concentração inibitória mínima (CIM) foi 

determinada por teste de suscetibilidade de microdiluição. Os microrganismos 
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utilizados para os testes microbiológicos foram cedidos pelo Centro de Pesquisa em 

Medicina Tropical de Rondônia (CEPEM), Escherichia coli (ATCC 25922), 

Staphylococcus aureus (ATCC 29213) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853). As 

bactérias foram cultivadas em caldo Luria Bertani (LB) durante 24 h (fase 

exponencial) e ajustado para uma absorbância do padrão de turbidez McFarland 0.5. 

As concentrações utilizadas nos testes foram 400, 200, 120 e 80 µg/µL em 

microplaca.  Os experimentos foram realizados em triplicatas, sendo que o controle 

negativo foi realizado somente com a suspensão bacteriana e o controle positivo 

para todas as bactérias foi o antibiótico clorafenicol (30 mg) e a absorbância foi 

monitorada a partir de leitura realizada em leitor de Elisa, num comprimento de onda 

630 nm após incubação de 24 horas a 37ºC. O CMI foi determinado como a menor 

concentração de veneno bruto e toxinas isoladas capaz de inibir o crescimento 

bacteriano (NCCLS, 2009). O veneno bruto e duas toxinas isoladas nas mesmas 

concentrações de 400, 200, 120 e 80 µg/µL e em microplacas. Foram testadas contra 

bactérias gram positivas e gram negativas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O veneno de 

C. d. cascavella fracionado em coluna de exclusão molecular Superdex G-75, resultou 

em três frações principais sendo que o veneno desta subespécie é crotamina 

negativo (FRANÇA et al., 2010). As frações resultantes foram submetidas à 

eletroforese (SDS-PAGE) na presença de agentes redutores, observando-se a massa 

molecular de aproximadamente 23 kDa para crotoxina, 70 kDa para a convulxina e 30 

kDa para giroxina. Por meio da varredura de tampões de pHs diferentes em coluna 

Sephadex G-75 (1x60 cm, GE Healthcare) chegou-se a conclusão que o perfil 

cromatográfico do veneno de C. d. cascavella, é melhor purificado por meio de 

tampões mais básicos, como o AMBIC pH 8,0, 0,2 M. Nas atividades enzimáticas 

observou-se que o veneno bruto de C. d. cascavella apresentou cerca de 0,815 mg de 

proteínas totais por mL. O mesmo possui baixa atividade coagulante apresentando 

DCM de 20 µg/mL em 1 minuto, e ainda possui moderada atividade fosfolipásica com 

37,62 U/min e considerável atividade LAAO com 1,059 U/min. A (CIM) Concentração 

Inibitória Mínima contra as bactérias E. coli e P. aeruginosa  para veneno bruto e 

crotoxina foram respectivamente 400 µg/µl e 80 µg/µL  e para S. aureus o veneno 

bruto e crotoxina apresentaram a concentração de 80 µg/µL. Enquanto que a 
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convulxina não apresentou resultado devido sua reação com o meio. CONCLUSÃO: 

Com a varredura de tampões em diversos pHs observou-se que o veneno de Crotalus 

durissus cascavella apresenta uma melhor resolução e separação toxinas em tampão 

de Bicabornato de Amônio pH 8,0 0,2 M. O veneno bruto apresentou um percentual 

de 81% de proteínas totais, considerando 1 mg a porcentagem total. O veneno 

mostrou um potencial de coagulação insuficiente. O mesmo apresentou considerável 

atividade fosfolipásica devido à crotoxina, principal toxina do veneno crotálico. 

Observou-se que o veneno apresentou maior atividade de L-aminoacido oxidase, em 

comparação com o veneno de Crotalus durissus terrificus. Na atividade microbicida 

observou-se que para as bactéria E. coli e P. aeruginosa apresentaram resultado 

satisfatório somente com a crotoxina, em contra partida a bactéria S. aureus 

apresentou bons resultado tanto para veneno bruto, quanto para a crotoxina. 

Contudo, os resultados obtidos são preliminares necessitando a repetição dos testes, 

melhorias e adaptações de técnicas. 
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POTENCIAL INSETICIDA DO EXTRATO ACETÔNICO DAS RAÍZES DE Piper alatabaccum 

TREL & YUNCKER SOBRE Hypothenemus hampei FERRARI 
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TEIXEIRA, César Augusto Domingues2, MILITÃO, Júlio Sanches Linhares Teixeira1, FACUNDO, 
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1Laboratório de Pesquisa em Química de Produtos Naturais - Universidade Federal de 
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INTRODUÇÃO A cafeicultura é responsável por grande movimentação de recursos 

financeiros no Brasil. O estado de Rondônia ocupa o quinto lugar entre os maiores 

produtores de café do País e é o segundo maior produtor de café do tipo canéfora 

(Coffea canephora). A broca-do-café (Hypothenemus hampei Ferrari) é uma praga 

importante em regiões produtoras de café, atacando frutos em qualquer estádio de 

maturação, podendo ocasionar perda total na produção (BARREIRA et al., 1990). A 

família Piperaceae é composta por grande variedade de espécies, muitas vezes 

habitando a borda ou o estrato inferior das matas. A espécie Piper alatabaccum, 

conhecida popularmente como “João brandinho”, é encontrada na Amazônia, região 

Norte do Brasil. As raízes são usadas popularmente como anestésico bucal local 

(SOUZA & LORENZI, 2008). A necessidade de métodos mais seguros no controle de 

insetos da agricultura e os elevados custos de produtos químicos decorrentes do uso 

inadequado têm estimulado a busca de novos inseticidas botânicos. Com base nessas 

considerações, este trabalho teve como objetivo avaliar a composição química e a 

toxicidade do extrato acetônico das raízes de P. alatabaccum sobre insetos adultos 

de H. hampei. MATERIAL E MÉTODOS As raízes de P. alatabaccum foram coletadas 

no campus da Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho-RO. As raízes de P. 

alatabaccum foram secas a uma temperatura ambiente de 22 ± 40C por 48 horas. Em 

seguida o material vegetal foi triturado, pesado e colocado para extração em 

acetona. O solvente foi destilado sob pressão reduzida fornecendo 21,0 g de extrato 

bruto. No bioensaio aplicação tópica foram utilizados insetos adultos de H. hampei, 

onde foram coletados em 350 frutos maduros de café, armazenados em caixas de 

madeira, acondicionadas em gaiolas com proteção de tela de filó, à temperatura de 
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25±2° C e umidade de 45%. No Laboratório de Entomologia da Embrapa Rondônia, os 

insetos utilizados na ação tópica foram tratados em grupo com 0,25 mL das soluções 

de 100,0; 50,0; 25,0; 5,0 e 0,5 mg mL-1. Para o grupo controle utilizou-se água 

destilada. Os insetos foram colocados em placas de Petri de 9,0 cm de diâmetro, 

cobertas com papel filtro. Utilizou-se dez insetos por placa, em delineamento 

inteiramente casualizado com quatro repetições. Avaliou-se a mortalidade dos 

insetos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 e 48 horas em contato com o extrato. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO A aplicação tópica foi eficiente, 

promovendo até 95% de mortalidade na diluição de 100,0 mg mL-1, mas não atingiu 

100%. Provavelmente, isto está relacionado à capacidade de retenção do papel de 

filtro, que proporcionou um contato mais prolongado dos insetos com as diluições do 

extrato. No gênero Piper, os constituintes químicos mais comuns são as amidas, 

destacando-se as isobutilamidas, piperidina e pirrolidina (SENGUPTA & RAY, 1987). 

Outro grupo de compostos potencialmente ativos e não menos importantes, que 

estão presentes em proporções consideráveis, são os fenilpropanóides, incluindo-se 

entre eles: monolignóides como o apiol, miristicina, eugenol, safrol, dímeros de 

fenilpropanóides e dilapiol (BERNARD et al., 1995). CONCLUSÃO Os resultados deste 

trabalho evidenciam a ação inseticida por aplicação tópica e superfície tratada do 

extrato das raízes de P. alatabaccum contra H. hampei, sugerindo o potencial em 

condições de campo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Piperaceae, broca-do-café, Coleoptera. 

E-MAIL: renatoabreu07@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

50 
 

 

AVALIAÇÃO MICROBICIDA DE TOXINAS ISOLADAS DO VENENO DE Crotalus durissus 

terrificus 
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MATOS, Najla Benevides1,3; KAYANO, Anderson Makoto1,2; STÁBELI, Rodrigo Guerino1,2; 

SOARES, Andreimar Martins 1,2 

¹Faculdade São Lucas; ²Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas a Saúde – 

CEBio/FIOCRUZ-RO/UNIR; 3Centro de Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia – CEPEM 

INTRODUÇÃO: Muitos estudos têm demonstrado a eficácia do uso de toxinas animais 

na inibição de diversos agentes etiológicos, dentre estes, alguns voltados ao encontro 

de produtos bioativos com potencial microbicida. A peçonha da serpente Crotalus 

durissus terrificus apresenta importantes componentes bioativos com aspectos de 

uso farmacológicos, podendo constituir modelos moleculares interessantes para o 

desenvolvimento de estratégias biotecnológicas aplicáveis na geração de agentes 

terapêuticos e/ou de ferramentas experimentais para a pesquisa básica e aplicada 

(MAGALDI, et al., 2002; YAMANE, et al., 2013). O envenenamento por essa serpente 

induz efeitos miotóxicos, neurotóxicos, nefrotóxicos e hematotóxicos. O 

fracionamento do veneno bruto desta serpente por cromatografia de exclusão 

molecular evidencia quatro principais toxinas: crotoxina, uma β-neurotoxina 

heterodiméria, formada por duas isoformas a CA (crotapotina) e CB (PLA2 básica), 

convulxina, giroxina e crotamina (BERCOVIVI et al., 1987; OLIVEIRA, 2006). A partir do 

isolamento destas toxinas torna-se possível a realização de uma melhor 

caracterização bioquímica, farmacológica e a avaliação de suas propriedades 

microbicidas. Logo, o objetivo geral deste trabalho é avaliar o potencial efeito 

microbicida de toxinas isoladas do veneno da serpente Crotalus durissus terrificus: 

Crotoxina (CTX), CB, CA, crotamina (CTM), convulxina (CVX) e giroxina (GYX) contra 

bactérias Gram positivas e Gram negativas. METODOLOGIA: As toxinas foram 

isoladas inicialmente por cromatografia de exclusão molecular em diferentes 

tampões e pHs, em coluna Superdex G-75 (1x60 cm, GE Healthcare) e Sephadex G-75 

(1x60 cm, GE Healthcare). O peso molecular foi avaliado por eletroforese em gel de 

poliacrilamida a 12,5% em condições desnaturantes (SDS-PAGE) segundo a técnica 

descrita por Laemmli (1970). A dosagem de proteínas foi realizada pelo método de 
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Bradford (1976). A atividade fosfolipásica realizada com o veneno bruto foi executada 

segundo a técnica descrita por Holzer e Mackessy (1996) adaptada. A atividade 

coagulante foi realizada sobre o plasma citratado segundo descrito por Theakston e 

Reid (1983), onde 3 mL de sangue humano foram adicionados a um tubo contendo 

200 µL de Citrato de Sódio Dihidratado a 32%, e centrifugado para obtenção do 

plasma sanguíneo, determinando a Dose Coagulante Mínima (DCM). Para a atividade 

hemorragia foi utilizada o método descrito por Mazzi (2005), que se resume na 

injeção intradérmica de 50 µg no dorso do camundongo, seguido pela medida do 

halo hemorrágico. Os microrganismos utilizados para os testes microbiológicos foram 

cedidos pela Faculdade São Lucas (FSL) e pelo Centro de Pesquisa em Medicina 

Tropical de Rondônia (CEPEM), sendo eles: Escherichia coli (ATCC 25922), 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923 e 29213), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027 

e 27853) e Cândida albicans (ATCC 10231). Os testes com microrganismos foram 

realizados a partir de antibiograma (NCCLS, 2000; MANUAL LACEN, 2006) e 

microdiluição segundo a técnica descrita por Vargas e colaboradores (2012) para a 

determinação da concentração inibitória mínima (CIM). RESULTADOS: A varredura de 

tampões em pHs diferentes realizada por cromatografia em gel filtração demonstrou 

melhor perfil de separação em tampão formiato de amônio pH 3,5, coluna Sephadex 

G-75, corroborando com a literatura. As frações coletadas, liofilizadas e submetidas a 

SDS-PAGE apresentaram os resultados esperados confirmando o peso molecular da 

crotoxina (23 kDa), crotamina (4,8 kDa), convulxina (75 kDa) e giroxina (30 kDa). 

Realizou-se dosagem de proteínas totais do veneno bruto demonstrando a presença 

de 0,927 mg/mL para prosseguir com as atividades coagulante, fosfolipásica e 

hemorrágica. A atividade coagulante apresentou-se positiva somente para giroxina 

DCM=15 µg. A atividade fosfolipásica foi realizada somente com o veneno bruto, e 

apresentou uma baixa atividade (14,76 U/min, sendo U = mA/mg de proteína) em 

comparação  ao controle positivo Bothrops urutu (59,20 U/min). A atividade 

hemorrágica realizada com o veneno bruto (50 µg/µL) não apresentou a formação do 

halo hemorrágico, comparado ao controle positivo. Os testes com microrganismos 

por antibiograma foram realizados somente com o veneno bruto apresentando um 

halo de 1,5 mm para E. coli, as demais apresentaram-se resistentes, comparando 
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com o controle positivo que apresentou um halo de inibição de 30 mm. Os testes 

para a determinação da CIM foram realizados com o veneno bruto e as toxinas, no 

qual não apresentaram resultados em concentrações até 400 µg/µL. CONCLUSÃO: O 

veneno bruto de Crotalus durissus terrificus não apresentou atividade microbicida 

satisfatória contra as bactérias testadas, porém, faz-se necessária adequações a 

metodologia. Porém, existem estudos que demonstram a atividade microbicida de 

toxinas isoladas do veneno do gênero Crotalus (YAMANE, et al., 2013). A purificação 

realizada por exclusão molecular em Sephadex G-75, utilizando tampão formiato de 

amônio pH 3,5, possui condição de resolução para a evidenciação das principais 

toxinas contidas na peçonha, dando maior destaque a intercro, uma fosfolipase não 

complexada, que tem sido alvo de estudos (VIEIRA, et al., 2009), demosntrando que é 

possível a identificação da mesma tanto em pHs ácidos, quanto básicos, ou seja, o pH 

dos tampões utilizados não proporciona a separação do dímero crotoxina, assim 

provando que a CB não se apresenta no perfil cromatográfico como intercro. A 

atividade coagulante foi identificada somente para giroxina, isto se deve pelo fato da 

mesma ser uma toxina trombina-simile (BERCOVIVI et al., 1987; OLIVEIRA, 2006). A 

dosagem de proteínas evidencia uma concentração de proteína esperada, ao 

contrário da atividade fosfolipásica que apresenta uma baixa atividade, o que não 

condiz, pois a maior parte da peçonha da serpente de interesse é constituída de 

fosfolipases. Contudo, os resultados obtidos são preliminares necessitando a 

repetição dos testes, melhorias e adaptações de técnicas. 
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ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO BIOQUIMICA DE UMA L-AMINOÁCIDO OXIDASE 

DO VENENO DE Calloselasma rhodostoma E AVALIAÇÃO DA SUA AÇÃO 

ANTITUMORAL, ANTIPARASITÁRIA E BACTERICIDA. 

AGRA, Silvana Dantas Da Silva1; KAYANO, Anderson Makoto1;TELES,Carolina Bioni Garcia 2; 

NICOLETI, Roberto2; MEDEIROS, Patrícia Soares De Maria2; NOMIZO, Auro3; SOARES, 

Andreimar Martins1,2 

1Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas à Saúde, CEBio/FIOCRUZ; 
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Introdução: Os venenos de serpentes chamam atenção quanto às suas inúmeras 

propriedades bioquímicas, funcionais e estruturais. São constituídos, na sua grande 

maioria, por proteínas e peptídeos, que atuam por diferentes mecanismos induzindo 

paralisia, morte e digestão da presa. Tais toxinas isoladas do veneno bruto podem 

constituir modelos moleculares interessantes para o desenvolvimento de novos 

produtos biotecnológicos de interesse para estudos in vitro e in vivo, direcionados 

aos vários sistemas e processos bioquímicos, fisiológicos e patológicos cujo 

conhecimento constitui a base necessária para o desenvolvimento dos 

procedimentos clínicos associados ao diagnóstico e à terapêutica. Calloselasma 

rhodostoma é uma serpente característica do sudeste da Ásia e seu veneno é 

composto por diversas classes de enzimas, sendo a L-aminoácido oxidase a mais 

abundante ,correspondendo a cerca de 30% do peso seco do veneno bruto. A L-

aminoácido oxidase (LAAO) é uma flavoenzima responsável pela desaminação 

oxidativa de um L-aminoácido a um α-cetoácido, produzindo amônia e peróxido de 

hidrogênio. Visando a compreensão de seu mecanismo de ação, o objetivo deste 

estudo foi o isolamento e caracterização bioquímica e funcional da L-aminoácido 

oxidase do veneno de  C. rhodostoma  denominada de Cr-LAAO. Material e Métodos: 

Para o seu isolamento, 30 mg de veneno bruto foi ressuspenso em 1mL de solução 

tampão 20mM Tris-HCl pH8,0 e submetido à cromatografia de exclusão molecular 

sobre uma coluna Superdex G-75 (GE Healthcare) onde foram obtidos 5 frações, onde 

a fração 1 contendo a  Cr-LAAO foi submetida a uma resina de troca aniônica DEAE-

Sepharose (GE Healthcare), e a subsequente fração II contendo a LAAO foi submetida 
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a uma coluna de fase reversa (C-18, GE Healthcare). Confirmando seu grau de pureza 

através de Eletroforese em Gel de Poliacrilamida 12,5 % (SDS-PAGE) em condições 

redutoras realizada segundo técnica descrita por Laemmli (1970) e submetendo a 

espectrômetro Axima TOF². As atividades bactericidas da enzima foram realizadas 

por meio de testes de difusão em discos com as bactérias Gram positivas 

Staphylococcus aureus e Gram negativas Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. 

Para avaliar a atividade em células tumorais e atividade citotóxica da toxina sobre as 

formas promastigotas de Leishmania amazonensis utilizou-se o método colorimétrico 

de citotoxicidade pelo MTT e quantificada por medição da densidade óptica a 540nm 

utilizando um espectrofotômetro de micloplacas Eon (Biotek). O efeito 

antiplasmodial foi avaliado por meio de ensaio de ELISA utilizando anticorpos anti-

HRPII (Hystidine Rich Protein II). Resultados e Discussão: Foi obtido com eficácia o 

isolamento da LAAO de C. rhodostoma sendo o seu isolamento confirmado pelas 

técnicas de eletroforese SDS-PAGE e espectrometria de massa, a qual demonstrou a 

toxina com massa molecular de 59.311 kDa. A enzima apresentou em baixa 

concentração baixa citotoxicidade sobre células saudáveis e alta citotoxicidade sobre 

células tumorais SKBR3 nas três concentrações de 0.01ug/mL (39±1.5 ), 0.1ug/mL (71 

± 2.0) e 1.0ug/mL(86 ± 1,5). Na atividade bactericida, nas concentrações de 20, 10, 5, 

2.5 e 1.25 ug/mL para S. aureus apresentaram halos significativos comparados ao 

controle utilizado, para E. coli e P. aeruginosa apresentaram halos significativos 

apenas nas concentrações de 20 e 10 ug/mL. Na atividade leishmanicida a Cr-LAAO 

apresentou resultado equivalente ao controle utilizado de Pentamidine tanto na 

maior concentração de 50ug/mL quanto na menor concentração de 3.1 ug/mL. Na 

atividade plasmonicida a toxina apresentou IC50 de 3.26.ug/mL com o Índice de 

seletividade de 19.3. Conclusão: A LAAO foi isolada em elevado grau de pureza, e 

com massa correspondente a descrita na literatura. Demonstrou potencial 

microbicida e antitumoral, sendo que tais efeitos biológicos de LAAOs, em parte, são 

creditados aos efeitos secundários do peróxido de hidrogênio (H2O2), produzidos 

durante a reação enzimática.  

PALAVRAS CHAVE: Venenos de serpentes; Calloselasma rhodostoma; L-aminoácido 
oxidase. 
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RESUMO: A floresta Amazônica é caracterizada por abrigar ampla diversidade, 

possuindo uma riqueza considerável em termos vegetais, dentre estas plantas 

frutíferas ricas em óleos. Este trabalho teve como objetivo o estudo de diferentes 

sementes, utilizando os processos de extração, para obtenção de óleos vegetais, 

otimizando a obtenção de biodiesel e identificação de metabólitos secundários. Uma 

das sementes estudadas Fevillea cordifolia L foi doada pelo Instituto Pesquisa da 

Amazônia (INPA-RO). Outras espécies foram coletadas na zona rural do município de 

Urupá: RO nos meses de Dezembro de 2012 e Março de 2013. O trabalho foi 

desenvolvido no laboratório de Pesquisa em Fitoquímica da Faculdade São Lucas. As 

amostras coletadas foram descritas botanicamente, identificadas, registradas e 

incorporadas ao acervo do Herbário Doutor Ary Tupinambá Penña Pinheiro do Centro 

de Ensino São Lucas. As espécies coletadas foram classificadas em: Machaerium 

stipitatum (6703), Byrsonima sp (6704), Cardiopetalum calophyllum Schldl (6705). 

Apenas uma espécie de hábito liana, não foi identificada, a mesma foi enviada para 

especialista sob o registro (6702). A técnica utilizada nos experimentos foi de 

extração continua sólido-líquido, através do aparelho de Soxhlet. Os solventes 

utilizados no processo foram: etanol comercial, etanol combustível e acetona 

laboratorial. Dos resultados obtidos somente as espécies Fevillea cordifolia L e a 

espécie de hábito liana (INDET - 6702) forneceram % de óleos satisfatórios, o que 

possibilita uma possível alternativa de biodiesel. De acordo com os testes de 

identificação de Metabolitos secundários, observou-se um perfil fitoquimico 

semelhante nas amostras, presença de: saponinas, alcalóides, flavonoides, 

triterpenos ou esteroides Glicosídeos cardiotônicos.  

PALAVRAS-CHAVE: Floresta Amazônica, óleos vegetais, Fevillea cordifolia L.  
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INTRODUÇÃO: O Brasil possui alta diversidade de serpentes, dentre os gêneros 

encontrados, destaca-se o gênero Bothrops e Crotalus, que são os maiores 

responsáveis pelos acidentes ofídicos no país. O predomínio de casos de acidentes 

ofídicos decorre por Bothrops, com 73,5% de ocorrências, seguidos por Crotalus 

(7,5%). O veneno das cascavéis (nome popular das serpentes do gênero Crotalus) tem 

característica neurotóxica devido sua ação sobre junções neuromusculares (BRASIL, 

2009). O veneno de Crotalus é constituído por peptídeos e proteínas, como as: L-

aminoácido oxidase, convulxina, giroxina, crotoxina e crotamina (MARTINS, et al., 

2002). A L-aminoácido oxidase (LAAO) é uma flavoenzima responsável pela 

desaminação oxidativa de um L-aminoácido a um α-cetoácido, produzindo amônia e 

peróxido de hidrogênio. A LAAO é caracterizada por uma massa molecular entre 120 

a 150 kDa e entre 55 a 66 kDa em presença de agentes redutores, além de um pI 

ácido ou básico com valores ao redor de 4,4 a 8,8 (ALI et al., 2000). A LAAO apresenta 

ação biológica como indução a apoptose, citotoxicidade, agregação plaquetária, 

hemorragia e hemólise (TORII et al., 1997; DU; CLEMETSON, 2002; ALVES et al., 2008, 

SOUZA et al., 1999; LI et al., 1994; LI et al., 2008; ABE et al., 1998). Além desses 

efeitos, demonstram propriedades bactericidas contra bactérias gram-positivas e 

gram-negativas (STÁBELI et al., 2004; STÁBELI et al., 2007; LEE et al., 2011), antiviral, 

contra o vírus HIV (ZHANG et al., 2003) e parasitaria (STÁBELI et al., 2007; COSTA 

TORRES et al., 2010). O amplo espectro biológico da LAAO e sua ação diversificada é 

um grande alvo para estudos científicos focalizados no desenvolvimento de 

potenciais produtos microbicidas. MATERIAIS E MÉTODOS: O veneno de Crotalus 

atrox foi adquirido da empresa Sigma-Aldrich (V6626-500mg) sendo utilizado para o 

isolamento da enzima L-aminoácido oxidase segundo metodologia previamente 
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descrita por Toyama e colaboradores (2006) com adaptações. 35 mg do veneno bruto 

foram utilizados para a primeira etapa cromatográfica utilizando uma coluna de 

exclusão molecular (Superdex G-75, 1x60 cm, GE Healthcare) em um sistema de 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) (ÄKTApurifier) utilizando um tampão 

de Bicarbonato de Amônio 0,2 M, pH 8,0 em um fluxo de 0,2 mL/min monitorado a 

280nm. Na segunda etapa cromatográfica foi utilizado aproximadamente 5 mg da 

fração 1 da primeira etapa em uma coluna de troca iônica (DEAE-Sepharose, 1x30 cm, 

GE Healthcare) previamente equilibrada com tampão de Bicarbonato de Amônio 0,05 

M, pH 8,0, onde a eluição da fração foi conduzida usando um gradiente linear 

contínuo de bicarbonato de amônio a concentração de 1,0 M, pH 8,0. A 

cromatografia foi realizada em um fluxo de 1,0 mL/min monitorada a 280nm e as 

frações foram concentradas por ultrafiltração MW 30 kDa (AMICON). As frações 

foram avaliadas em Eletroforese em gel de poliacrilamida 12,5% (SDS-PAGE) em 

condições desnaturantes, realizada segundo técnica descrita por Laemmli (1970). A 

quantificação de proteínas totais encontradas no veneno bruto e frações isoladas 

foram realizadas segundo método de Bradford (1976). A avaliação foi realizada após 

a construção da curva de calibração utilizando BSA (albumina de soro bovino). A 

leitura das amostras (1 mg/mL) foi feita com auxilio de um espectrofotômetro 

(BioTek) a 595 nm em uma microplaca de 96 poços. A atividade coagulante realizada 

sobre o plasma humano citratado foi adaptada da metodologia descrita por 

Theakston e Reid (1983), onde 3 mL de sangue humano foram adicionados a um tubo 

contendo 200 µL de Citrato de Sódio Dihidratado a 32%, e centrifugado por 15 

minutos a 3500 xg para obtenção do plasma sanguíneo. A Dose Coagulante Mínima 

(DCM), que é a menor concentração de veneno ou proteína capaz de coagular o 

plasma em 1 minuto foi obtida em espectrofotometria com concentrações diversas 

de proteínas e veneno bruto. Para determinar a atividade de LAAO foi utilizado o 

método descrito por Kishimoto e Takahashi (2001) com adaptações. Para o teste, 

usou-se 207 µL da seguinte solução: L-leucina 0,1%, Tris-HCl 0,02 M, CaCl2 0,005 M, 

NaCl 0,15 M, pH 6,0, peroxidase de rabanete, o-fenilenediamina (OPD) e frações 

isoladas e/ou veneno bruto. A solução foi incubada a 37°C por 30 minutos em 

espectrofotômetro com um comprimento de onda de 450 nm para determinar a 
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quantidade de H2O2 produzido/minuto/quantidade de proteína. Os resultados foram 

expressos em U/min, sendo U = µMol de H2O2 produzido/mg de proteína. A atividade 

fosfolipásica foi realizada conforme o método descrito por Holzer e Mackessy (1996) 

com adaptações. A reação foi feita com uma solução contendo 190 µL de tampão 

Tris-HCl 0,01 M, CaCl2 0,01 M, NaCl 0,1 M pH 8,0, 20 µL de substrato ácido 4-nitro-3-

octanoyloxy-benzóico (NOB), com adição de 10 µL de amostra do veneno bruto em 

espectrofotometria a 425 nm. Os dados foram expressos em sendo U/min, sendo U = 

mA/mg de proteína. A Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi determinada por 

teste de suscetibilidade de microdiluição descrito por Vargas e colaboradores (2012). 

As bactérias utilizadas foram cedidas pelo Centro de Pesquisa em Medicina Tropical 

de Rondônia (CEPEM). Escherichia coli (ATCC 25922) e Staphylococcus aureus (ATCC 

29213) foram cultivados em caldo Luria Bertani (LB) durante 24 horas (fase 

exponencial) e ajustado a uma absorbância de turvação correspondente a 0,5 da 

escala de McFarland, que corresponde a 1,5 x 106 unidades formadoras de colônias 

(UFC)/mL. 50 µL de concentrações diversas de LAAO comercial Sigma-Aldrich (A5147-

100mg) e veneno bruto (40-200 µg/µL) foram inoculadas juntamente com 150 µL de 

suspensão bacteriana (1,5 x 106 UFC/mL) de S. aureus em microplaca de 96 poços por 

24 horas a 37°C. Para E. coli foram inoculados uma única concentração de LAAO e 

veneno bruto (200 µg/µL). O controle negativo foi realizado somente com a 

suspensão bacteriana, e o controle positivo foi feito com Cloranfenicol (30 mg) 

juntamente as bactérias em caldo LB. A inibição do crescimento bacteriano foi 

determinada por espectrofotometria. A CIM foi definida com a menor concentração 

de LAAO e veneno bruto inoculado conforme o National Committee for Clinical 

Laboratory Standards (NCCLS, 2009). RESULTADOS E DISCUSSÃO: A cromatografia 

inicial obteve 6 picos principais que foram analisados em SDS-PAGE para avaliar a 

massa molecular das frações. A partir do Gel de Eletroforese foi evidenciada na 

Fração 1 a presença de uma massa molecular entre 46 e 56 kDa que representa a 

presença da LAAO (ALI et al., 2000). Foi realizado o teste de ação enzimática da LAAO, 

onde somente a Fração 1 mostrou atividade. A segunda etapa cromatográfica 

realizada para purificar a Fração 1 obteve 10 picos, que quando avaliados por 

Eletroforese, o pico 9 apresentou-se puro com aproximadamente 46 kDa, 
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evidenciando a LAAO purificada. As atividades enzimáticas para caracterização 

bioquímica do veneno bruto de C. atrox e LAAO isolada apresentaram os seguintes 

dados: A dosagem de proteínas totais do veneno bruto mostrou a presença de 0,870 

mg/mL, a LAAO comercial apresentou 1,307 mg/mL; Tanto o veneno bruto, quanto a 

LAAO apresentou baixa atividade coagulante, com um DCM de 38 µg para a LAAO 

comercial e >40 para o veneno bruto, assim como já relatado na literatura, o veneno 

de C. atrox não possui atividade coagulante determinada (THEAKSTON e REID, 1983); 

A atividade fosfolipásica com o veneno de C. atrox apresentou uma atividade de 

28,35 U/min; A atividade de LAAO apresentou para o veneno bruto 0,164 U/min, a 

Fração 1 mostrou 0,176 U/min. A atividade bactericida para S. aureus apresentou 

uma concentração inibitória mínima de >40 µg/µL de LAAO e veneno bruto. Para E. 

coli, a concentração de 200 µg/µL de LAAO inibiu o crescimento bacteriano, porém o 

veneno bruto não inibiu a proliferação de bactérias. As concentrações de LAAO 

utilizadas foram muito elevadas para determinar efetivamente a CIM, pois segundo 

Vargas e colaboradores (2012) a LAAO de subespécies de Crotalus possui uma CIM de 

8 µg/µL para S. aureus de cepas diferentes. CONCLUSÃO: A L-aminoácido oxidase do 

veneno de Crotalus atrox foi purificada em duas etapas cromatográficas. O veneno 

bruto mostra-se com um percentual de 87% de proteínas totais, considerando 1 mg 

de veneno como porcentagem total. A LAAO isolada e veneno bruto mostraram um 

potencial de coagulação baixo. A atividade de LAAO mostrou que durante a 

purificação proteica a atividade enzimática estava se tornando mais eficaz com o 

refinamento da amostra. Observou-se que LAAO de C. atrox é sensível aos 

procedimentos de processamento de amostra devido as variações de temperatura e 

pH que são aplicadas para a purificação de proteínas. Outros métodos devem ser 

analisados para obter-se um melhor perfil de purificação. Quanto a atividade 

bactericida, as altas concentração de LAAO e veneno bruto testados inibiram o 

crescimento bacteriano para S. aureus, e para E. coli, somente a LAAO teve atividade. 

Outros testes com concentrações menores de LAAO deverão ser realizados para 

determinar com exatidão a CIM necessária, pois conforme a literatura as LAAOs de 

venenos de serpentes possuem um grande potencial bactericida. 

PALAVRAS-CHAVES: L-aminoácido oxidase, Veneno de Serpente, Microbicida. 


