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APRESENTAÇÃO 
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VELHO/RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Reitoria, o Comitê Institucional do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC) e a Direção de Pesquisa do Centro 

Universitário São Lucas (UniSL) apresentam os resumos daXI REUNIÃO 

CIENTÍFICA/CNPq/UniSL, e os resumos dos projetos científicos 

selecionados pelo Comitê para participação no referido evento.  

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

os professores, assim como, o estímulo à pesquisa intra e inter-

institucional, visando maior incentivo e reconhecimento aos jovens 

iniciantes nos caminhos da Ciência, e, premiando os melhores trabalhos 

apresentados, em sessões conjuntas com os demais participantes do 

PIBIC/CNPq/PAP/ UniSL no evento.  
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OBJETIVO 

 

 

 

 

 

• Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de 

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

universitário no domínio do método científico.  

 

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

formação de profissionais para o setor produtivo.  

 

• Estimular pesquisadores a envolver estudantes de graduação no processo de 

investigação científica, otimizando a capacidade de orientação da instituição.  

 

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

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

milhares de alunos a oportunidade de descobrir como a Ciência é produzida, e como o 

Conhecimento é adquirido. Esse objetivo é conseguido pela participação do aluno nas 

atividades práticas e teóricas no ambiente de pesquisa. O CNPq acredita que essa 

vivência ajudará o aluno a ver e entender o mundo sob o prisma da Ciência. A Iniciação 

Científica é, em essência, um programa de desmistificação cultural, avesso a dogmas, 

destinado a esclarecer e completar a formação intelectual dos alunos. 

 

• Embora os alunos devam participar de pesquisa do grupo a que estão ligados e nele 

assumir tarefas específicas, em nenhuma hipótese a Iniciação Científica pode ser tratada 

como um programa destinado a prover mão-de-obra para pesquisadores ou grupos de 

pesquisa. O sentido é contrário: é o pesquisador e o seu grupo que devem dedicar parte 

de seu tempo ao ensino prático e conceitual da pesquisa ao aluno de graduação. 

Portanto, quanto mais dedicados, mais bem capacitados e mais experientes forem os 

pesquisadores, melhor para o aluno. Não será o aluno de Iniciação Científica quem irá 

fortalecer ou ajudar a desenvolver grupos de pesquisa. Esse é um conceito 

absolutamente equivocado. Pelo contrário, grupos bem formados de pesquisa é que 

poderão desenvolver o aluno. 
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BRUM, André Luiz de Oliveira 

MARQUES, Jorge Emmanuel dos Santos 

 Centro Universitário São Lucas 

Introdução: O acesso à justiça é o principal pilar do Estado de Direito, pois efetiva os 
direitos declarados. A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), porém, trouxe uma série 
de empecilhos para demandar na Justiça do Trabalho. Por isso, o objetivo geral deste 
estudo é analisar o acesso à Justiça do Trabalho, comparando os números de 
ajuizamento de ações no TRT14 antes e depois da promulgação da Reforma. 
Materiais e Métodos: Trata-se de pesquisa quantitativa, com dados secundários 

disponibilizados pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) mediante solicitação enviada por email. O TST disponibilizou dados 
referentes ao período de novembro de 2016 a novembro de 2018, possibilitando uma 
análise do ano anterior e do ano posterior à vigência da alteração legislativa 
(nov./2017). Foram incluídas as ações distribuídas e redistribuídas no 1º Grau de 
Jurisdição. Aplicaram-se técnicas estatísticas, que permitiram analisar a evolução das 
demandas à luz do referencial teórico adotado. Resultados e Discussão: Os dados 
demonstram que houve significativa redução de demandas nos 5 meses que 
sucederam à Reforma, havendo uma tímida recuperação a partir de abr/2018. A média 
de distribuição mensal no período analisado é de 1.938, podendo-se notar que após 
a Reforma, apenas no mês de abril/2018 a distribuição ficou acima da média. Por outro 
lado, antes da Reforma, apenas no período de recesso houve distribuição abaixo da 
média. Ocorre que a média do período anterior à reforma é de 2.348 processos 
distribuídos por mês, enquanto a média do período pós-Reforma é de 1.559 
processos/mês. Assim, houve uma redução de 788 processos na média mensal, o 
que representa uma redução de 34%. A propositura de ações perante o TRT14 oscila 
significativamente a depender do mês em que é analisado. Provavelmente isso 
decorre da sazonalidade dos serviços Judiciários, que ficam em recesso do dia 20 de 
dezembro a 20 de janeiro de cada ano. Desta maneira, procurou-se analisar a 
demanda de cada mês, comparando-se o período anterior e posterior à Reforma. Ao 
analisar os dados mensalmente, restou constatado que apenas no mês de abril houve 
aumento de demandas, quando comparados os anos de 2017 e 2018. Em todos os 
outros meses houve significativa redução. A Reforma alterou substancialmente o 
regime econômico do processo, passando a impor às partes honorários de 
sucumbência de 5 a 15%. Também se alterou a gratuidade da Justiça, de modo que 
a parte “agraciada” pelo instituto arcará com honorários periciais (CLT, art. 790-B) e 
sucumbenciais, salvo quando o beneficiário “não tenha obtido em juízo créditos 
capazes de suportar a despesa” (CLT, art. 791-A, §4º). Nesse aspecto, Cassar 
comenta que “a regra processual trabalhista é mais rigorosa que a processual civil e 
subverte toda a conceituação de gratuidade da justiça e aparentemente colide com o 
artigo 5º, XXXV, da CF, que garante o acesso à Justiça” (2017, p. 139). No mesmo 
sentido: DELGADO, 2017; SCHIAVI, 2017; NASCIMENTO, 2018. Conclusão: A partir 

dos dados obtidos e da a literatura científica acerca do tema, pode-se inferir que a 

IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA SOBRE O AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES PERANTE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 

14ª REGIÃO – TRT14 (RONDÔNIA E ACRE) 
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Reforma Trabalhista fez com que o ajuizamento de processos perante as Varas do 
Trabalho do TRT14 diminuísse significativamente. Constatou-se uma redução média 
de 34%. Provavelmente, tal redução é atribuída às alterações no regime econômico 
do processo, especialmente na imposição de honorários de sucumbência e 
regramento mais grave da justiça gratuita, impondo ao beneficiário o ônus de arcar 
com os honorários sucumbenciais e periciais, salvo se não obtiver outras fontes de 
créditos. 
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RESUMO: O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados finais e 

dificuldades encontradas no desenvolvimento do projeto. O projeto de pesquisa "Por 

Amor às Cidades em transformações Urbanas - PACTU", contemplado pelo Edital de 

Apoio à pesquisa PAP UniSL/PESQUISA Nº. 03/2018 se caracteriza por ser uma 

pesquisa qualitativa e descritiva, onde foi desenvolvido um estudo de caso que 

abrangeu a qualificação das calçadas de Porto Velho. Os instrumentos para coleta de 

dados envolveram a pesquisa de campo, a pesquisa bibliográfica e pesquisa 

documental, a fim de entender os desafios da promoção da acessibilidade urbana em 

Porto Velho.  

Palavras-chave: Calçadas. Acessibilidade. Espaços Públicos. 
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1- Centro Educacional São Lucas - UNISL 
 

Introdução/Objetivo: Segundo o CIMI (Conselho Indigenista Missionário) de 2003 a 

2017 há um total de 166 denúncias realizadas pelos povos indígenas, sendo as mais 
denunciadas aquelas causadas pelo Estado como 32 denúncias por desassistência, 
foram denunciadas construções de 04 Usinas Hidrelétricas e 04 Pequenas Centrais 
Hidrelétricas de 2009 a 2012, atingindo diversas terras indígenas em consequência 
aos impactos conectados e secundários de tais construções, 10 ocorrências de 
assassinatos e 14 ameaças e tentativas de assassinato e estupro, foram denunciadas 
44 ocorrências de invasões para extração de recursos, sendo 18 madeira, 12 garimpo, 
14 de recursos em geral, sendo que a retirada de madeira permite a invasão para 
criação de gado e/ou outras atividades. A partir desses dados partimos do 
pressuposto que existem vetores de impactos nas terras indígenas de natureza 
privada e pública que se movimentam em torno desses territórios. A pesquisa 
caracteriza-se como um estudo descritivo do tipo análise documental de natureza 
qualitativa, tendo como objetivo mensurar os impactos socioambientais causados em 
Terras Indígenas em Rondônia causados por agentes privados e agentes públicos. 
Material e Metodologia: Para alcançar o objetivo foram utilizados dois 
procedimentos: leitura geral e coleta de dados dos relatórios anuais do Observatório 
da Violência contra Povos Indígenas no Brasil dos anos de 2003 a 2017, recortando 
neste universo os atos de violência contra os povos indígenas em Rondônia, depois 
foram classificados em três eixos: causados por agentes privados de pessoa física, 
agentes privados de pessoa jurídica e pelo Estado; o segundo procedimento utilizado 
foi a análise desses resultados em conexão com as demais reflexões sobre o tema. 
Resultados e Discussão: De 2003 a 2017 foram relatados 161 casos em Rondônia, 

sendo aqui classificados em três categorias de acordo com suas fontes (1) iniciativa 
privada por pessoas físicas, (2) iniciativa privada por pessoa jurídica, grandes 
organizações e (3) pelo Estado e sua desassistência. Um dos tipos de violência que 
demonstra maior incidência é a invasão que ocorre para extração/exploração de 
recursos naturais, ao invadirem as Terras Indígenas os não indígenas encontram uma 
grande resistência por parte dos ali residentes, iniciando assim os conflitos que 
resultam em agressões físicas e mortes. Essas invasões ocorrem por haver grande 
quantidade de recursos presentes no território indígena. Também há relatos de 
ameaças contra as comunidades indígenas realizadas por grileiros, garimpeiros e 
madeireiros, de forma ainda mais agressiva em 2019 os povos indígenas de Rondônia 
têm sofrido ameaças, onde destacamos o exemplo aos Karipuna e dos Uru Eu 
WauWau que estão resistindo as invasões de madeireiros e residem nas terras mais 
invadidas do estado e entre as 10 mais invadidas do Brasil. O que nos indica, fazendo 
uma análise a partir aos agentes sociais envolvidos no processo, é que o Estado pode 
atuar enquanto força de resistência aos imperativos das ações particulares e que sua 
ausência amplia as possibilidades de atuação dos agentes privados (categoria 1). 
Nossa tese é que uma confluência entre os três tipos de violência tendo como 
elemento balizador o terceiro agente (o Estado).Conclusão: Após as análises feitas 

neste trabalho, fica evidente que o período com maior incidência de violência foi no 
ano de 2017 e que as principais ocorrências são as de desassistência do governo, 
como por exemplo desassistência escolar e médica, além disso, temos a extração de 
recursos naturais e a exploração dos mesmos, sendo seguidos pela invasão das 
terras indígenas com o intuito de se aproveitar dos recursos presentes no local. 
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INTRODUÇÃO 
A pesquisa desenvolvida sobre “Pornografia de Vingança” tem suma importância na 
sociedade contemporânea atual. Devemos levar em consideração principalmente a 
questão do alvo mais frágil de um crime dessa natureza, a mulher. Para entender o 
real valor de um trabalho acadêmico que aborde esse tema, devemos primeiramente 
compreender os aspectos sociais da mulher, sendo eles impostos de forma consciente 
ou não. Fazendo um rápido estudo histórico-social é possível compreender a partir de 
onde se originou essa fragilidade incumbida pela sociedade.Por ser tratada como 
objeto, não se fazia questão de entender de forma profunda o papel da mulher, bem 
como seu desempenho social. Infelizmente essa falta de estudo antropológico-social 
não atingiu apenas o Brasil, mas diversos países latinos, europeus e asiáticos.A 
história da mulher brasileira começou a ser delineada a partir do século XVI, ou seja, 
pouco menos de 300 anos. As influências de uma sociedade patriarcal, machista e 
européia e a doutrinação católica imposta, são os principais fatos geradores dos 
paradigmas que são sustentados até hoje.A construção da função social da mulher 
teve início através da posição imposta a ela na sociedade, partindo do Brasil Colônia. 
Nesta época, a mulher tinha o estigma de propriedade masculina – de forma clara – 
tal qual aos escravos da época. O primeiro sinal de que o patriarcado repousava suas 
asas sobre a mulher, é a utilização do instituto casamento como uma transação 
comercial, onde o esposo era escolhido por seus dotes e benefícios que poderia trazer 
para família, e caberia a mulher apenas aceitar. A mulher era tida como um objeto de 
troca, cuja destinação era cuidar da casa, reproduzir e cuidar dos filhos. Essa regra 
social não afetou apenas a posição da mulher como pessoa na sociedade, mas 
também quanto a sua sexualidade. O sexo, para mulher, era imposto como algo 
puramente reprodutivo, onde o domínio do próprio corpo por meio do prazer era algo 
inexistente.Parte dessa doutrinação se deve a influência religiosa católica da época – 
mas que depois se perpetuou por diversas outras religiões cristãs ou não. O corpo 
feminino fazia parte da propriedade em si que era pertencente a alguma homem – no 

 

PORNOGRAFIA DE VINGANÇA: A VULNERABILIDADE FEMININA NO 
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princípio seu pai e posteriormente seu marido. Com o poder de domínio da própria 
sexualidade inexistente, a intimidade feminina ficou a mercê da satisfação masculina, 
fazendo com que o poder de dominação macho-fêmea fosse posto em prática na vida 
em sociedade.Junto com essa herança social caótica, surge um braço do machismo 
na sociedade, a cultura de estupro, onde o homem é colocado em uma posição de 
poder sobre o corpo da mulher, onde ele pode olhar, tocar e dominar da forma que 
entender pertinente. Através desses costumes abomináveis, a sexualidade feminina 
foi marginalizada e reprimida, como algo que deve ser escondido, privado e de certa 
forma demonizado, pois a pureza e castidade são os pilares para a construção da 
mulher socialmente aceita. A partir de todas essas caras sociais, surgem crimes onde 
o intuito é reprimir as atitudes da mulher que não condizem com a expectativa social 
em relação a elas, desse ponto surgem a violência doméstica, o feminicídio e até 
mesmo a pornografia de vingança, tema central desse trabalho. O acesso a 
instrumentos que proporcionam o compartilhamento de mídias é comum nos dias 
atuais, mas aliados ao desejo vingança e domínio, são as características principais da 
vingança pornográfica.Infelizmente o agressor, nesse tipo de situação, encontra 
abrigo em uma sociedade machista e misógina, onde a mulher é vista e tida como 
objeto e não como um ser que possui vontades. Como agravante, a sexualidade da 
mulher não é considerada como um fator importante e que deva ser levado em 
consideração, mas é tratado como um objeto ou algo abstrato, tal qual a mulher em 
si. No atual ordenamento jurídico brasileiro existe apenas um tipo penal que tutela 
especificamente esse tipo de crime (incluído pela lei 13.718/18, sancionada no dia 
24/09/2018), mas mesmo assim é pouco discutido nas academias e casas legislativas. 
A novíssima lei 13.718/18 traz modificações para o Código Penal, sendo uma delas o 
artigo 218-A que trata de crimes de divulgação de cenas intimas, caracterizados como 
crimes contra a liberdade sexual. Mas a legislação mais emblemática, com grande 
repercussão nacional, e que serviu para chamar atenção para esse tipo de discussão 
foi o caso de vazamento de fotos da atriz, que teve como consequência a criação da 
Lei 12.737/12 – que popularmente foi batizada como “Lei Carolina Dieckmann” – mas 
que trata da tipificação criminal de delitos informáticos como um todo, ou seja, não 
trata da Pornografia de Vingança de forma específica. O objetivo é inibir e punir crimes 
de pornografia de vingança, mas no Brasil um tipo penal genérico não é o suficiente 
para respaldar as vítimas que buscam a justiça de alguma forma; mesmo que estas 
leis tenham trazido um frescor para ordenamento jurídico brasileiro, elas não têm o 
intuito de abordar e tipificar um crime onde os prejuízos e consequências estão 
relacionados simplesmente ao sexo da vítima. É valido citar que a origem de crimes 
dessa natureza está atrelada muito mais ao aspecto social de um povo do que com o 
aspecto criminológico. É fato que crimes dessa estirpe não seriam comuns nos dias 
atuais se a mulher e sua sexualidade não fossem tidas como tabu ou se a figura 
feminina não tivesse sido criada no imaginário social como algo casto. A questão é, 
se o corpo feminino não fosse reprimido por resultado de todas as questões 
antropológicas descritas acima, o agressor não usaria a exposição da imagem da 
vítima como meio de ofender, constranger e atingir a imagem da mulher. Punir o 
agressor que está inserido em uma sociedade tradicionalmente machista – mesmo 
que indiretamente – é uma forma de remediar algo que tem origens profundas e com 
longos anos de estabelecimento social. METODOLOGIA OU MATERIAL E 
MÉTODOSA pesquisa foi realizada através de análise bibliográfica doutrinária, 

seguindo livros de direito civil, direito constitucional, direito penal, bem como livros 
relacionados à sociologia, para que haja estudo social em paralelo. Foi baseada 
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também em leis específicas que estão em vigor no atual ordenamento jurídico e 
projetos de leis que possam a vir integrar o sistema normativo jurídico brasileiro. 
RESULTADO E DISCUSSÕESA pornografia de vingança deve ser analisada pelo 

prisma da violência de gênero, partindo da premissa de que é um fenômeno 
consequente do contexto histórico e sociológico onde subsiste a dominação masculina 
sobre a autonomia e sexualidade feminina. O Estado, no entanto, encontrou saídas 
que demonstram ser falhas e insuficientes, mesmo que haja exigência por parte das 
vítimas e da sociedade por um punibilidade no âmbito penal, não se pode esquecer 
que o protótipo “punitivo-repressivo” nunca foi o suficiente para inibir, desincentivar ou 
diminuir condutas tidas como marginais. CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES 
FINAISPodemos concluir que a pornografia de vingança é resultante de um problema 

social que vem sendo herdado desde os primórdios da criação da sociedade. Sendo 
assim, deslocar o controle das ações dos homens (e de uma sociedade machista) 
para o Estado – que em seu cerne é masculino – não é uma forma de vislumbrar uma 
solução eficaz e muito menos o empoderamento feminino na prática social. A 
construção do patriarcado não aconteceu agora no século XXI, é resultado de longos 
anos de consolidação e reforço por costumes e pensamentos enraizados na 
sociedade.Normalmente os crimes quando cometidos contra a mulher, relacionados 
ao gênero, tem o objetivo impor uma de dominação. Quando algo está fora do padrão 
social, por escolha da própria mulher, a tendência masculina é causar uma ojeriza 
social pela sua imagem e caso não julgue ser o suficiente, implantar o uso de força 
extrema ou severa punição. A pornografia de vingança nasce dessa vontade de 
domínio do masculino sobre o feminino; o objetivo principal é coagir e constranger a 
vitima devido a alguma atitude que seu parceiro ou parceira não tenha gostado por 
isso o termo “vingança”.Ainda que ocorram diversos avanços quanto à punição aos 
transgressores, não se vislumbra solução definitiva no punitivismo para este crime, 
pois é de cunho totalmente social. Não tem como solucionar o problema começando 
pelo fim. Devemos repensar sobre o juspositivismo, que normalmente é visto como 
uma saída confortável e imediata, para analisar que a solução mais eficaz neste tipo 
de crime é a mudança de pensamento de toda uma sociedade, entendendo que a 
mulher pode exercer o próprio domínio corporal e sexual, bem como o protagonismo. 
Além disso, a transferência da responsabilidade para o Estado, não vislumbra 
nenhuma solução positiva, o que ocorre é apenas a translação da responsabilidade 
do patriarcado privado, para o patriarcado público. O estado é naturalmente machista, 
visto que é formado por integrantes de uma sociedade machista, sendo produto dele 
nada mais do que imposições patriarcais. 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Palavras-chaves: Cultura do estupro, Pornografia de Vingança, Vulnerabilidade 
Feminina. 
Email: claudiovmarcondes@gmail.com 
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Introdução:Há uma grande desigualdade entre as diferentes regiões do Brasil 

(Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul) no que tange as questões de renda, 

escolaridade, oportunidades, infraestrutura, etc. O trabalho visa aprofundar na 

questão de escolaridade e sua influência em relação aos grandes problemas sociais 

que ocasiona diretamente, como preconceito, segregação regional, e indiretamente, 

tendo como exemplo a questão da renda e oportunidade. Material e Métodos: A 

ciência compreendida por meio da sistematização dos processos a serem 

desenvolvidos no decorrer do artigo serão compreendidas por um conjunto de 

atividades com o intuito de esclarecer o tema apresentado, pesquisando o em artigos, 

notícias, instituições de pesquisa da União, revisões, livros, entre outros, tendo como 

base, quando disponível, seus respectivos autores e currículos. Como fonte das 

informações, foram utilizados os seguintes meios: sobre a situação educacional 

brasileira, foi utilizado a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNAD Contínua)do ano de 2018; consultou-se o Censo de 2010 para a obtenção do 

Produto Interno Bruto (PIB); avaliação do resultado por região do ENEM 2018. 

Resultados e Discussão: Em primeiro plano, observa-se uma grande desigualdade 

na escolaridade nas regiões do Brasil, ressaltando a grande quantidade de 

analfabetos acima de 15 anos de idade (11,3 milhões) e os elevados índices de ensino 

fundamental incompleto (33,1% da população de 25 anos ou mais de idade) que são 

mais ocorrentes nas regiões norte e nordeste do país, agravando quando se compara 

com os fatores de raça e renda. O colonialismo de exploração primitivo promovido 

pela Coroa Portuguesa, desde as capitanias, no Brasil Colônia, teve como sede 

principal a Região Sudeste, principalmente o estado de São Paulo, estendendo-se 

para a região Sul. Essa focalização teve motivos territoriais (matas e relevo), políticos 

(tratados com a Espanha colonial) e econômicos (grande focalização de recursos de 

fácil acesso). Dessa focalização, surge um grande desenvolvimento econômico dessa 

região, enquanto que aquelas com baixos estímulos (norte e nordeste), mantiveram-

se subdesenvolvidas. Essa focalização regional, seguida de desigualdade, se estende 

até a contemporaneidade, refletindo em questões econômicas e sociais, ocasionando 

um ciclo. A região sudeste é a mais economicamente desenvolvida do país, 

responsável por 55,4% do Produto Interno Bruto brasileiro (IBGE, 2010), essa 

concentração econômica, juntamente com infraestrutura desenvolvida (comparada 

com o resto do país) leva a uma concentração de oportunidade de emprego e estudo, 

causando uma imigração para essa região (com início na época do café), dessa 

grande imigração, tem-se a origem do termo pejorativo nordestino, relacionado a onda 

de imigrantes com origem do nordeste.  Dessa forma, a região sudeste se destaca na 
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questão educacional em comparação com as outras regiões do país. Possui as duas 

melhores universidades na América Latina somente no estado de São Paulo, 

enquanto que as regiões Nordeste e Norte se destacam pela má qualidade 

educacional. No Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), as escolas públicas da 

região Sudeste destacam-se sobre as das regiões Norte e Nordeste. Em relação ao 

analfabetismo dos anos 2016 e 2017, ainda que houve uma diminuição na taxa de 

analfabetismo, a região nordeste (13,9%) possui um percentual maior que quatro 

vezes que a região Sul (3,6%) e Sudeste (3,4%) e duas vezes maior que a média 

brasileira (6,7%). Conclusão: Diante do que foi abordado, é evidente que o processo 

de colonização teve influência direta no que tange a desigualdade brasileira dentre as 

regiões e suas respectivas identificações ao pertencimento de um território. Com a 

inclusão de critérios, como renda e cor ou raça, acabam por agravar o quadro, 

classificando as regiões Norte e Nordeste como as mais prejudicadas pela 

centralização colonial. Dessa forma, torna-se evidente a precariedade de atenção 

dada a essas regiões.Agradecimento: Ao Centro Universitário São Lucas, obrigado 

pela oportunidade de apresentar nossas pesquisas. 
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INTRODUÇÃO: Museu é uma instituição sem fins lucrativos, com espaço para 

exposições permanente e a curto prazo, aberta ao público e a serviço da sociedade, 
que investiga, conserva, expõe e mantém viva a história e cultura local. Um museu 
deve ser um espaço de ligação entre a ciência, cultura e a sociedade, afim de 
proporcionar conhecimento e educação ao público. O Brasil conta com diversos 
museus, mas poucos são voltados para ciências naturais. O museu da memória 
rondoniense abriga acervos de grande importância científica, social e cultural. 
Atualmente o mesmo possui acervo geológico, etnográfico, paleontológico, 
arqueológico, museu de gente, centro de documentação histórica de Rondônia, 
pinacoteca, exposição permanente da sala Rita Queiroz e o gabinete do governador. 
Conta com visitantes de diversos municípios, de outros estados e até mesmo de 
outros países, ainda é pouco conhecido e procurado por seus próprios habitantes do 
estado. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento 

quantitativo dos exemplares do local de estudo, com ênfase na paleontologia, geologia 
e zoologia juntamente com a frequência de visitas do museu e divulgação do mesmo 
para população. MATERIAL E MÉTODOS:Para o levantamento quantitativo do 

A IMPORTÂNCIA DA VISITAÇÃO DO MUSEU DA MEMÓRIA 
RONDONIENCE E O LEVANTAMENTO DOS ACERVOS DISPONÍVEIS NO 

MUSEU 
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museu, foi consultado listas geradas no programa Microsoft Word e Microsoft Excel, 
com o registro da quantidade de exemplares de cada acervo, onde todas as peças 
são fotografadas e registradas com todas as suas informações relevantes. Feito isso, 
foi conferido as informações em relação aos quantitativos dos acervos e separados 
por categorias. Verificamos o livro de registro dos visitantes, do mês de janeiro a 
agosto de 2019, para realizar o levantamento quantitativo das visitas realizadas, 
levando em consideração outros estados, cidades de Rondônia e outros países, tendo 
em vista que nem todos assinam ou notificam o local que residem por tratar-se de algo 
que fica a critério de cada visitante. Por fim separamos essas assinaturas e os dados 
obtidos foram inseridos no programa Microsoft Excel expressando graficamente com 
porcentagem para o estado de Rondônia, outros estados, outros países e não 
especificados, para melhor compreensão dos resultados.RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Parao acervo de geologia, foram contabilizadas 384 peças, possuindo 

uma vasta coleção de rochas e minerais. Para o acervo de paleontologia totalizou-se 
152 peças de fósseis, material que demorou mais de 20 anos para serem catalogados 
que inclui esqueleto de megatério e mastodonte com idade avaliada em 29 mil anos. 
Para o acervo de zoologia contamos com 51 peças catalogadas, incluindo os grupos 
de mamíferos, répteis, peixes e aves, o grupo mais representativo são os dos 
mamíferos com 33 peças. Na contagem da lista de visitantes totalizou 1308 visitas, 
sendo 73% para o estado de Rondônia valor distribuído por 24 municípios, 25% 
distribuidos para 23 outros estados, 1% para outros países e 1% para pessoas que 
não identificaram o local. Essa visitação é de suma importância tanto para os guias 
quanto para os visitantes, em razão do compartilhamento de conhecimentos não 
formal. É importante salientar que todos os visitantes podem optar em serem 
acompanhados por um guia ou seguir sozinhos pelos espaços com as exposições 
temporárias e as permanentes como a sala da artista plástica regional Rita Queiroz, 
gabinete do governador e o laboratório de pesquisa onde contém peças armazendas 
do acervo de paleontologia, geologia e zoologia. Fez-se necessário conhecimento de 
todo acervo presente no museu, pois o estagiário precisa ter conhecimento do mesmo 
para realizar a mediação dos visitantes.CONCLUSÃO: Com o levantamento foi 
possível visualizar a riqueza da memória e cultura do estado de Rondônia, peças, 
documentos e artefatos que são providos de valores históricos e documentais, que 
norteiam a história de um povo e a satisfação analisada nas expressões dos visitantes, 
que podem conhecer um pouco dessa essa história através da visitação ao museu. 
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Resumo: O museu da memória rondoniense – MERO é uma instituição pública. Com 

acervos diversos das artes e ciências naturais e tem como objetivo salvaguardar o 

patrimônio cultural do estado de Rondônia e regiões, por meio da pesquisa e 

exposição de seus acervos (SEJUCEL 2015). O Mero apresenta muitos acervos 

interessantes sendo que a coleção de zoologia e uma das mais antigas do museu. A 

coleção paleontológica são representadas por exemplares de fósseis de vertebrados, 

elementos de megafauna pleistocênica e por fragmentos de vegetais de fósseis. 

Segundo Nascimento (2008) é considerada a maior coleção em diversidade de 

espécies fósseis do Estado, com aproximadamente 120 espécimes de vertebrados 

catalogados e 50 fragmentos fósseis vegetais indeterminados.O material é composto 

por exemplares de preguiça gigante, mastodonte, há no acervo, fósseis de crocodilo, 

peixe-boi, tartaruga, toxodontidae, anta, peixe, entre outros. O objetivo é analisar as 

coleções zoológicas e paleontológicas do Museu da Memória Rondoniense.Material 

e métodosA pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: primeiramente foram feitas 

visitas as salas internas do museu onde se localizam as várias coleções que fazem 

parte do acervo ate chegamos na principal a dos fósseis após a visita foram consultas 

por 15 dias as fichas catalográficas do museu para conhecimentos das classes 

taxonômicas dos indivíduos para quantificar o número total de indivíduos e processo 

de curadoria bem como o estado de conservação das peças é verificação in loco na 

reserva técnica.Resultados e discussões No processo de levantamento dos 

indivíduos da coleção de zoologia quantificaram-se 129 peças através da pesquisa 

feita nas fichas catalográficas do museu. Os dados obtidos foram separados em 

classes taxonômicas e o estado de conservação. Desse número total de peças notou-

se vários tipos de classe e foi dividido da seguinte forma: 96 peças da Classe 

Mammalia; 15 peças da Classe Reptilia; 3 peças da Classe Aves; 3 peças da Classe 

Osteíctes; 2 peças da Classe Gastropoda; e teve duas exceções; 1 peça fazia parte 

da Flora e 9 peças estavam sem identificação.Na curadoria das peças, foi notado 

vários estados na conservação das mesmas sendo, 88 peças no estado de boa 

conservação; 23 peças no estado de mal conservação; 2 peças no estado ruim 

conservação; 8 peças no estado de parcialmente conservados e por último 8 peças 

que não tiveram condições de serem identificadas.A Classe Mammalia foi a mais 

representativa em números de indivíduos Já a Classe Reptiliana foi a única que 

apresentou o melhor estado de conservação dos indivíduos No caso das Classes 

Osteíctes, Gastropoda,Flora e Sem Identificação, variaram nos estados de 

conservação, indo do bom até o caso de sem identificação.Conclusão a pesquisa 

demostra que a diversidade de classes taxonômicas registradas no acervo, 

contribuirão muito como material para a exposição e pesquisas futuras. Além de ser 

um excelente acervo didáticas para estudos acadêmicos de disciplinas afins ao acervo 

e é interessante ressaltar que a realização de uma curadoria mais satisfatória para 

com o acervo possibilita a melhor a melhor preservação do acervo do museu, além 

disso ajuda a promover a guarda, a conservação e a valorização do patrimônio 

fossilifico brasileiro. 

 

Palavras-chave: paleontológica. Fósseis. Classes e Espécies. 
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RESUMO: Introdução/Objetivo: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa 

causada pelo Mycobacterium leprae, uma micobactéria capaz de infectar qualquer 
tecido humano que possua macrófagos, com exceção do sistema nervoso central. 
Acomete principalmente nervos periféricos e a pele. Quando há a cronificação da 
doença, pode ocorrer a reagudização do quadro, que é denominada reação 
hansênica, recentemente relacionadas com focos infecciosos bucais como 
agravantes. Este estudo teve como objetivo relacionar o quadro clínico das reações 
hansênicas com a condição bucal dos pacientes, analisando a influência do 
tratamento odontológico na melhora dos quadros reacionais desses pacientes. 
Material e Métodos: Este estudo foi aprovado pelo CEP (2.799.768) e trata-se de um 
estudo do tipo exploratório e experimental com abordagem qualitativa, onde foram 
selecionados 26indivíduos com idade entre 18 e 65 anos. Os indivíduos foram 
divididos em três grupos: Grupo A (12) portadores de hanseníase com infecção oral, 
e grupo B (3) pacientes com hanseníase e sem infecção oral e o grupo C (11) 
pacientes com infecção oral não portadores da hanseníase. Foi realizado exame físico 
geral com avaliação da pele e palpação dos nervos periféricos, dosadas a Velocidade 
de Hemossedimentação (VHS), a Proteína C Reativa (PCR) e o hemograma completo 

ANÁLISE CLÍNICA E LABORATORIAL DOS PACIENTES EM REAÇÃO HANSÊNICA 

ATENDIDOS NO HOSPITAL SANTA MARCELINA DE PORTO VELHO ANTES E APÓS 

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO 
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antes e após o tratamento odontológico. Resultados e Discussão: Os resultados 

mostraram melhora clínica e laboratorial das reações hansênicas, com destaque aos 
pacientes do Grupo A, possivelmente por não apresentarem mais problema bucal 
após o tratamento odontológico. Após o tratamento odontológico, houve melhora de 
77% dos pacientes do grupo A nas provas inflamatórias PCR e VHS, e clinicamente 
observou-se redução dos sintomas clínicos da doença em 100% dos pacientes. Como 
no grupo B era formado por pessoas sem problema bucal, não foi observada melhora 
nos sintomas clínicos.  Assim, verificamos que o tratamento odontológico otimizou o 
tratamento dos quadros reacionais e proporcionou uma redução nos quadros de 
reação hansênica dos pacientes com problema bucal. Conclusão: Conclui-se que o 
tratamento odontológico em conjunto com o tratamento médico da hanseníase foi 
fundamental para a estagnação do quadro reacional da doença, evitando 
reinternações frequentes e proporcionando uma melhora na qualidade de vida desses 
pacientes. Agradecimentos: Agradeço ao CNPq pela ajuda de custo através do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC); ao apoio institucional 
do Centro Universitário São Lucas, disponibilizando a clínica para atendimento 
odontológico; ao Hospital Santa Marcelina por ajudar nos custos dos exames 
laboratoriais e no transporte dos pacientes para tratamento odontológico extra-
hospitalar; e a todos os envolvidos e colaboradores da pesquisa.  
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Orientador: Ana Alices Teixeira Coletti 

Bolsista: Andreimar Martins Soares 

RESUMO: A malária é uma doença com registros datando em média 2700 AC, e 

apesar de muito antiga, permanece sendo na atualidade, um problema da saúde 

pública mundial, como uma das principais causas de morbimortalidade, afetando 

aproximadamente 200 milhões de indivíduos por ano, principalmente em áreas 

subtropicais e tropicais do planeta. Sabe-se que desde 1955 a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), vem promovendo através do Programa de Erradicação da Malária, 

ações preventivas e curativas para a doença, outrossim, estudos e pesquisas sobre o 

protozoário, trouxeram inúmeros avanços no combate à malária, através de 

programas e planos implementados para o controle da doença, que geraram 

resultados expressivos, eliminando o risco de infecção em vários países outrora 

endêmicos. No entanto, torna-se de grande relevância salientar que, suas 

ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DE TOXINAS DO VENENO DE 

SERPENTE BOTHROPS JARARACUSSU COM POTENCIAL ATIVIDADE 

ANTIMALÁRIA 
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características adaptativas de ressurgência em áreas que mesmo após controle ainda 

apresentam potencial para doença, e principalmente, de resistência aos anti-maláricos 

de referência utilizados no tratamento, ainda são os maiores desafios para a 

erradicação desta patologia, onde diversas linhagens do Plasmodium vem 

apresentando resistência aos tratamentos que tem como base o uso de fármacos. 

Assim, experimentalmente, o objetivo desse trabalho é realizar a purificação e 

caracterização bioquímica de fosfolipases A2 do veneno de B. jararacussu e avaliar 

seu potencial plasmonicida.  Para o isolamento da PLA2 foi utilizado a cromatografia 

de troca catiônica coletando apenas as frações ácidas, sendo o grau de pureza 

verificado em coluna C18 em RP-HPLC. A eletroforese demonstrou presença de 

proteínas com massa molecular próximas a 15 kDa compatível com as fosfolipases 

de serpentes, tratando-se de uma fosfolipase A2 enzimaticamente ativa. As frações 

obtidas foram analisadas em SDS-PAGE (12,5%) e quantificadas por método de 

dosagem de proteínas. Portanto, em meio a tais adversidades, este trabalho vem 

propor um levantamento bibliográfico sobre o atual estado da malária e um estudo por 

meio de bioprospecção das toxinas presentes no veneno de serpente Bothrops 

jararacussu, contra Plasmodium sp. Observando-se que por meio desta perspectiva, 

diversos trabalhos apontam o uso de fosfolipases do tipo A2 provindas do veneno de 

serpentes do gênero Bothrops como moléculas de interesse e potenciais candidatas 

no combate aos parasitas causadores da malária. 

 

Palavras-chave: Venenos de serpentes. Toxinas. Bothrops jararacussu. Fosfolipase 

A2. Antimalária. 

 

 

 

Orientadora: Camila Maciel de Sousa 
Bolsista: Ingrid Zandoná 

RESUMO: Psicoestimulantes são substâncias comumente utilizadas por estudantes 
que visam uma melhora no desempenho acadêmico e consequente aumento da 
disposição para as atividades diárias, entretanto, essa realidade traz à tona um 
possível obstáculo relacionado ao uso indiscriminado dessas drogas. Esse cenário 
pode conferir diversos problemas que vão desde mudanças cognitivas, no 
aprendizado, distúrbios do sono, diminuição do apetite, cefaleia até palpitação. 
Embora, haja a presença dessas alterações esse processo não é um fator que gere 
medo a ponto de impedir o uso, já que dados mostraram que a ingestão desses 
compostos é frequente e crescente com o decorrer dos períodos acadêmicos. 
Ressalta-se também que é comum o consumo entre homens e mulheres mostrando 
que o nível da busca por bons resultados relacionados ao uso de psicoativos é 
semelhante em ambos os sexos. Somado a estes fatores, há a relação do uso 

USO DE PSICOESTIMULANTE POR ACADÊMICOS DE MEDICINA EM INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO SUPERIOR NA AMAZÔNIA OCIDENTAL 
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indiscriminado dessas substâncias associado a maconha, cocaína e álcool, o que 
influencia diretamente em dependência química, modificações psicológicas e 
comportamentais. O presente projeto teve como objetivo avaliar o uso de 
psicoestimulantes pelos acadêmicos de medicina. Para contemplar o objetivo 
proposto foi aplicado questionário aos estudantes. O presente estudo demonstra o 
uso de psicoestimulantes na rotina dos acadêmicos de medicina. O metilfenidato, no 
meio acadêmico sem o acompanhamento e prescrição medica, é utilizado pelos 
estudantes na busca por uma melhora do estudo e aprendizado. Concomitantemente 
com o uso do psicoestimulante eles se privam do sono principalmente no período 
avaliativo. 

 

Palavras Chave: Psicoestimulante. Estudantes. Medicina. Dependência. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Gustav Guimarães 

Bolsista: Gladiston Willian Lobo Rodrigues 

RESUMO: A doença periodontal é uma doença que se caracteriza por processos 

inflamatórios, de origem bacteriana, que afeta desde a gengiva até à perda dos tecidos 

de suporte do dente. Os contraceptivos orais, que são hormônios sexuais sintéticos, 

têm sido agregados ao aumento na prevalência de doenças periodontais. O projeto 

tem como objetivo identificar os principais tipos de contraceptivos utilizados, 

composição, formas de administração e relacionar com a condição periodontal das 

pacientes. Materiais e métodos: Estudo teve parecer aprovado pelo C.E.P sob o 

número 2.702.897, é do tipo exploratório e experimental com abordagem qualitativa, 

onde foram selecionados 42 sistemicamente saudáveis, entre 18 a 40 anos de idade 

onde avaliou-se a influência de contraceptivos orais na condição periodontal. Onde foi 

separado em um grupo controle que será constituído por 21 mulheres sistemicamente 

saudáveis que não fazem o uso de contraceptivo e o grupo teste com 21 mulheres 

que relatarem fazer o uso de contraceptivos orais, foram avaliados os parâmetros 

periodontais Hiperplasia Gengival, IPV, NIC e ISG. Resultados: Via de administração 

mais prevalente foi via oral 81%; Composição mais predominante dos hormônios 

foram: 23,80%;estradiol + Gestodeno; 52,23 % das participantes fazem uso por um 

período de 3 a 4 anos; ISG grupo controle 24,03%  grupo teste 35,67%; Hiperplasia 

Gengival grupo teste 57,14%  ,grupo controle 28,57%; IPV grupo controle 54,3%, 

O ESTUDO DO EFEITO DE CONTRACEPTIVOS HORMONAIS SOBRE O 

PERIODONTO EM PACIENTE ATENDIDAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR DE PORTO VELHO – RO 
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grupo teste 53%; NIC 1 à 2 grupo teste 71,42% grupo controle 71,42%; NIC 3 à 4 mm 

grupo teste 23,8% grupo controle 4,76%; NIC >5mm grupo teste 4,76% grupo controle 

0%. Conclui-se que a condição periodontal mostrou que para o grupo teste e controle 

os resultados foram semelhantes em relação ao índice de placa (IP) quando avaliado 

o índice de sangramento gengival (ISG), o grupo teste apresentou maior índice 

quando comparado ao grupo controle.  

Palavra-chave: Estrógeno, Doenças Periodontais,Progesterona.  

 

 

 

 

Orientador: Horácio Tamada 

Bolsista: Iayma Silva Andrade 

 

RESUMO: As obstruções intestinais congênitas são as emergências cirúrgicas mais 

comuns encontradas em recém-nascidos.  A obstrução intestinal neonatal é causada 

por uma anormalidade anatômica que leva ao impedimento da progressão do 

conteúdo intestinal. A obstrução intestinal geralmente apresenta três sinais clínicos: 

vômito, distensão abdominal e incapacidade de eliminação de mecônio.Pode ainda 

apresentar polidrâmnio materno e desequilíbrio eletrolítico nas primeiras 24 a 48 horas 

de vida devido aos vômitos. As atresias intestinais são uma das causas mais comuns 

de obstrução intestinal no neonato, com uma incidência de 1 em 5.000 recém-

nascidos. No último século, melhorias significativas foram alcançadas no tratamento, 

principalmente com o melhor entendimento da fisiologia e do suporte clinico com o 

advento da unidade de terapia neonatal. Apesar dos avanços científicos, o achado de 

atresia intestinal está associado à morbidade e mortalidade a curto e em longo prazo, 

geralmente associados a malformações associadasO objetivo desse estudo é 

demonstrar o perfil clínico e epidemiológico de recém-nascidos diagnosticados com 

atresia intestinal (duodenal, jejuno-ileal e cólica), internados no ano de 2018, na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, no 

município de Porto Velho-RO, por meio de um estudo transversal, descritivo, 

documental e retrospectivo, com delineamento quantitativo, através de dados 

secundários coletados dos prontuários de recém-nascidos internados nesta unidade. 

Assim, identificar as variáveis clínicas e epidemiológicas relacionadas às atresias 

intestinal. 

Palavras-chave: Atresia Intestinal, obstrução intestinal neonatal, anomalias 

intestinais. 
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Orientadora: Maria Rosa Felix de Sousa 
Bolsista: Rodrigo Bouchabki de Almeida Diehl 

 

RESUMO: A hanseníase é uma patologia infectocontagiosa causada por uma 

micobactéria chamada Mycobacterium leprae, que pode acometer praticamente todos 

tecidos e sistemas do corpo em que tenham macrófagos, exceto o sistema nervoso 

central. A presença da doença periodontal em pessoas com hanseníase pode 

desencadear problemas locais na cavidade bucal como halitose, sangramento 

gengival, perda do elemento dental e problemas sistêmicos, como a reação 

hansênica. Este estudo teve como objetivo avaliar e relacionar o quadro clínico das 

reações hansênicas com a condição bucal e periodontal, verificando a influência do 

tratamento odontológico na recuperação dos pacientes com hanseníase em 

tratamento no Hospital Santa Marcelina de Porto Velho - RO, aprimorando as ações 

de prevenção e tratamento às doenças bucais. Trata-se de um estudo do tipo 

exploratório e experimental com abordagem qualitativa, onde serão selecionados 26 

indivíduos com idade entre 18 e 65 anos. A amostra foi dividida em três grupos:  Grupo 

A (12) portadores de hanseníase com alguma infecção oral, e o Grupo B (3) pacientes 

com hanseníase e sem infecção oral e um Grupo C (11) pessoas com infecção oral, 

mas sem hanseníase. Foram dosadas a concentração sérica de VHS, PCR, realizado 

o hemograma completo e a avaliação clínica antes e após o tratamento odontológico 

nos três grupos. Os resultados mostraram melhora clínica e laboratorial das reações 

hansênicas, com destaque aos pacientes do Grupo A, possivelmente por não 

apresentarem mais problema bucal após o tratamento odontológico.  

Palavras-chave: hanseníase; doença periodontal; reação hansênica; doenças 

sistêmicas. 

 
 
 
 
 
 

Orientador: Michelle de Oliveira e Silva 

Bolsista: Laís Silva Sousa 

RESUMO: O Zika vírus (ZIKV) é um arbovírus do gênero Flavivirus, família 

Flaviviridae, que tem sido fortemente associado ao desenvolvimento de malformações 

congênitas, especialmente microcefalia. Essa patologia é uma condição observada 

ESTUDO DA ANÁLISE CLÍNICA DOS PACIENTES COM HANSENÍASE EM 

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO TRATADOS NO HOSPITAL SANTA 

MARCELINA DE PORTO VELHO – RO 

MICROCEFALIA ASSOCIADA À INFECÇÃO PELO ZIKA VÍRUS: UMA ANÁLISE 

CLÍNICA E MOLECULAR VIRAL DE PACIENTES ATENDIDOS EM RONDÔNIA 
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pelas estimativas de perímetro cefálico inferior a 31,9 cm para indivíduos do sexo 

masculino e 31,5 cm para o sexo feminino, considerando idade gestacional de 

nascimento acima de 37 semanas. Este reduzido crescimento cerebral pode ser uma 

condição isolada ou combinada a outros defeitos congênitos cujas causas, para a 

maioria dos indivíduos, é ainda desconhecida. Fatores genéticos e ambientais, como 

o consumo excessivo de álcool ou outras drogas, desnutrição e infecção por 

patógenos são associados etiologicamente à microcefalia. Até o ano de 2015, 

infecções pelos agentes etiológicos de doenças incluídas no acrônimo STORCH 

(Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes simplex) eram as causas 

mais comuns entre associadas à ocorrência de microcefalia no Brasil, todavia após o 

surto de infecção pelo ZIKV, a relação etiopatológica deste vírus também tem sido 

considerada dentre as manifestações da Síndrome Congênita Associada ao ZIKV 

(SCZ).  Apesar do conhecimento dessas relações causais, o risco do desenvolvimento 

dos transtornos, assim como o perfil das manifestações clínicas dos pacientes 

acometidos ainda é pouco conhecido. Neste estudo, propomos analisar a frequência 

de casos de microcefalia associados à SCZ, caracterizando a população em relação 

às manifestações clínicas notificadas no estado de Rondônia no ano de 2016. 

 

Palavras-chave: microcefalia; manifestações clínicas;síndrome congênita associada 

ao Zika vírus; Rondônia 

 

 

 

 

Orientador: Michelle de Oliveira e Silva 

Bolsista: Raquel Panta Cardoso 

 

RESUMO: A infecção pelo Zika vírus (ZIKV), transmitido principalmente pela picada 

do mosquito Aedes aegypti, foi a causa de um surto de transtornos neurológicos que 

levou à declaração de situação de emergência no Brasil e no mundo em 2016. Devido 

às características e manifestações clínicas variadas identificadas nos casos de 

infecções congênitas pelo ZIKV, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) 

classificou as malformações como Síndrome Congênita Associada ao Zika vírus 

(SCZ), as quais são caracterizadas em cinco alterações isoladas ou concomitantes: 

hipertonia, contraturas congênitas, dano ocular e alterações encefálicas e 

microcefalia. Essas últimas malformações cerebrais são as de maior facilidade no 

diagnóstico devido ao profundo comprometimento motor e cognitivo das crianças 

afetadas. Entretanto, outros fatores etiológicos podem estar implicados em 

AVALIAÇÃO DOS TRANSTORNOS ATÍPICOS DA SÍNDROME CONGÊNITA 

ASSOCIADA AO ZIKA VÍRUS EM RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA 
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malformações congênitas, como infecções virais incluídas no acrônimo STORCH 

(sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes simples). O entendimento 

dos fatores etiológicos associados para cada caso é fundamental para estabelecer 

estratégias de prevenção e terapêutica. Adicionalmente aos casos de microcefalia, 

casos atípicos, ou seja,com presença de outras manifestações clínicas incluídas na 

SCZ, devem ser caracterizados visto a possibilidade de comprometimento neurológico 

e/ou motor nos pacientes afetados. Este projeto tem como objetivo identificar os 

fatores etiológicos envolvidos nos casos de microcefalia notificados no estado de 

Rondônia no período de fevereiro a outubro de 2016, caracterizando especialmente 

os casos atípicos e não relacionados à SCZ apresentados por neonatos e crianças 

assistidas pelo SUS no estado de Rondônia. 

 

Palavras chave: Zika vírus; Microcefalia; STORCH; Patologias atípicas da Síndrome 

Congênita Associada ao Zika vírus 

 

 

 

 

Orientador: Vera Lanino Rocha Tavares 

Bolsista: Rui Rafael Durlacher 

 

 

RESUMO:A Síndrome de Burnout foi descrita por H.J. Freudenberger, para definir um 

sentimento de fracasso e exaustão causado pelo excessivo desgaste de energia, força 

e recursos. Os indivíduos que trabalham diretamente com pessoas, principalmente as 

expostas ao estresse crônico, são altamente susceptíveis a essa síndrome, como os 

profissionais da saúde, os quais têm sido alvo de pesquisas e estudos, pois no 

exercício de sua atividade encontram-se presentes diversos estressores 

psicossociais, relacionados à natureza de suas funções ou ao contexto em que são 

exercidas. Este trabalho visa avaliar e comparar a ocorrência da Síndrome de Burnout 

em duas unidades de saúde no município de Porto Velho, Rondônia. A pesquisa 

possuiu caráter observacional e estudo transversal e quantitativo. Foi utilizado um 

questionário avaliando as três dimensões do Burnout segundo Maslach & Jackson, 

que são: exaustão emocional, despersonalização e diminuição da realização pessoal 

no trabalho. Observamos que, na UBS Hamilton Gondin, 2 profissionais (20%) estão 

passíveis de desenvolver a síndrome de Burnout, 5 (50%) se encontram na fase inicial 

e 2 (20%) já estão na fase considerável da Síndrome de Burnout. Já na segunda 

unidade de saúde pesquisada, a UBS Osvaldo Piana, constatamos que 4 profissionais 

SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE DUAS UNIDADES BÁSICAS 

DE SAÚDE NA AMAZÔNIA OCIDENTAL 
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(26%) têm a possibilidade de desenvolver a síndrome, 6 (40%) estão no estágio inicial, 

2 profissionais (13%) já apresentam a síndrome de Burnout. Evidencia-se a 

importância do diagnóstico precoce para medidas preventivas, e, quando necessário, 

terapêutica individualizada. Além disso, ressalta-se a escassez de pesquisas que 

tragam luz ao assunto, bem como formas de terapia e prevenção direcionadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Burnout. Profissionais de Saúde. Unidade Básica de Saúde. 

 

 

 

Orientadora: Viviane Krominski Graça de Souza 

Bolsista: Lucas Nunes de Freitas Lima 

 

RESUMO: As patologias bacterianas possuem atenção redobrada por conta da alta 

capacidade de resistência aos fármacos disponíveis da maioria das bactérias, além 

da possibilidade de aquisição de novos genes por mecanismos variados, o que pode 

proporcionar consequentemente, alterações no perfil de susceptibilidade aos 

antibióticos, gerando sérias complicações e dificuldades no tratamento proposto. 

Dentre as bactérias de interesse médico, podemos citar Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae, alvos deste 

estudo e que se destacam por serem patógenos de alta virulência, que ao longo dos 

anos vêm demonstrando uma ampla capacidade de resistência aos fármacos de 

referência. Neste quesito, as toxinas de serpentes com suas diversas funções 

biológicas proporcionam a possibilidade da descoberta de novos bioativos, com 

potencial atividade antimicrobiana, baixa toxicidade e baixo custo. Tendo em vista o 

impasse atual, o presente projeto tem por objetivo purificar e avaliar in vitro o potencial 

antibacteriano das frações do veneno da serpente Bothrops moojeni.  O veneno foi 

adquirido do banco de venenos do Centro de Estudos em Biomoléculas aplicadas à 

Saúde/Fiocruz/RO. Resinas cromatográficas foram adquiridas da GE lifescience e 

para a obtenção das frações, o veneno foi fracionado em cromatografia de troca 

catiônica e as frações obtidas foram submetidas à dosagem de proteínas e 

eletroforese em gel de poliacrilamida. As frações obtidas foram posteriormente 

testadas contra as bactérias de interesse no presente estudo e não apresentaram 

ação bactericida sobre as cepas testadas.  

Palavras-Chave: veneno de serpente, antibiograma, toxinas, resistência bacteriana. 

 

 

 

PURIFICAÇÃO E SCREENING DE TOXINAS FRACIONADAS DO VENENO DA 

SERPENTE BOTHROPS MOOJENI: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIBACTERIANO 

ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DE TOXINAS DO VENENO 

DE SERPENTE BOTHROPS DIPORUS COM POTENCIAL ATIVIDADE 

MICROBICIDA 



 

 

 34 

 

Orientador: Andreimar Martins Soares 

Bolsista: Ana Luiza Bastos Soares 

RESUMO: O veneno de serpentes do gênero Bothrops é constituído por uma gama 

de proteínas e peptídeos, destacando-se as fosfolipases A2 (PLA2s), as 

serinoproteases (SPs), as metaloproteases (SVMPs), as desintegrinas, as L-

aminoácido oxidases (LAAO), as lectinas e outros. Dentre as principais famílias, as 

fosfolipases A2 (PLA2s) são enzimas que catalisam a hidrólise de fosfolipídeos na 

posição sn-2, conferindo a esta molécula propriedades biológicas de interesse 

farmacológico. Neste sentido, a procura por alternativas para o tratamento de doenças 

negligenciadas, como a leishmaniose, malária e outras, investigando-se o potencial 

bioativo de moléculas provenientes do veneno de serpentes, incluindo a espécie 

Bothrops diporus, torna-se um estudo investigativo válido e importante, uma vez que 

estes parasitas estão se tornando resistentes aos atuais quimioterápicos. O 

isolamento e a caracterização bioquímica das fosfolipases A2 do veneno de B. diporus 

foi realizado em 3 passos cromatográficos: Cromatografia por troca catiônica (CM-

Sepharose); cromatografia de interação hidrofóbica (Butyl-Sepharose); cromatografia 

líquida em coluna de fase reversa (Coluna C18). As frações obtidas foram analisadas 

em SDS-PAGE (12,5%) e quantificadas por método de dosagem de proteínas. A 

estimativa da massa molecular das proteínas foi realizada por SDS-PAGE 

observando-se frações de ~ 15 kDa, característico das PLA2 de venenos de serpentes. 

Os testes biológicos serão realizados em cepas de Leishmania sp. Os estudos com 

potenciais moléculas parasiticidas poderão gerar estratégias de tratamentos 

alternativos para complementar a terapia atual das doenças tropicais, além de 

fornecerem modelos interessantes para a síntese/formulação de novos fármacos. 

Ademais, tais estudos podem fornecer informações importantes sobre o mecanismo 

de ação e relação da estrutura-função de PLA2s de venenos de serpentes. 

 

Palavras-chave: Venenos de serpentes. Toxinas. Bothrops diporus. Fosfolipase A2. 

Leishmanicida. Antimalária. 

 

 

 

Orientadora: Carolina Bioni Garcia Teles 

Bolsista: William Paz Ferreira 

RESUMO: As leishmanioses pertencem a um complexo de doenças infecto-

parasitárias causadas por protozoários do gênero Leishmania. O tratamento para a 

REPOSICIONAMENTO DE FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS in vitro CONTRA 

Leishmania spp. 
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leishmaniose é realizado com uso dos antimoniais pentavalentes (Glucatime) e a 

anfotericina B, ambos têm sido os fármacos de primeira escolha na maioria dos casos 

clínicos, outros fármacos (pentamidina) foram introduzidos, todos com efeitos 

colaterais e reações adversas.  Estudos sobre reposicionamento de fármacos podem 

dar origem a alternativas para o tratamento da doença. O objetivo geral deste trabalho 

é, avaliar e comparar a ação dos antimaláricos e anti-Leishmaniain vitro sobre 

Leishmania spp. Para o presente estudo foi avaliado a inibição de crescimento de 50% 

(IC50/ICA50) das formas promastigotas e amastigotas de Leishmania ssp. e a 

citotoxicidade sobre 50% das linhagens celulares HepG2 e THP-1 (CC50). Os valores 

de IC50 contra as promastigotas de Leishmania (L.) amazonensis foram: anfotericina 

(AFT) de0,06 µM, Cloroquina (CQ) de 4,01 µM, Primaquina (PQ) de 36,05 µM e 

Quinino (QN) de 12,78 µM. A citotoxicidade frente HepG2 e THP-1, demonstrou, 

respectivamente, os seguintes valores de CC50: AFT (16,25 e 6,97 µM), CQ (37,84 e 

21,79 µM), PQ (130,98 e 107,96 µM) e QN (113,58 e 156,88 µM). Foi estimado o 

índice de seletividade (IS) e o fármaco (AFT) obteve o melhor resultado (270,83 e 

116,1); enquanto que dos antimaláricos a CQ e o QN tiveram valores promissores, 

variando entre 5-12. Já para as promastigotas de Leishmania (V.) braziliensis, os 

valores de IC50 foram: AFT (0,06 µM), CQ (16,15 µM), PQ (50,75 µM) e QN (195,85 

µM). Quando foram calculados os valores de IS para essa espécie, foram obtidos os 

seguintes resultados:CQ (2,34 e 1,35), PQ (2,58 e 2,12), e QN (0,58 e 0,8), a AFT 

obteve o maior IS: 270,83 e 116,1. Para amastigota de Leishmania (L.) amazonensis 

o ICA50 foram: AFT (0,26), QN (24,5), onde o IS, para THP-1 foi: 25,25 e 6,40, 

respectivamente. 

 

Palavras-chave:Leishmania, antimaláricos, reposicionamento. 

 

 

 

 
Orientadora: Inez Helena Vieira da Silva Santos 

Bolsista: Gislaine Golnçalves Araújo 

RESUMO: A doença celíaca (DC) é uma doença autoimune desencadeada pela 

ingestão de cereais que contêm glúten, como o trigo, centeio, cevada, aveia e 
derivados, podendo ser caracterizada por atrofia total ou subtotal da mucosa do 
intestino delgado com a consequente má absorção de alimentos. Diante da escassez 
de opções de produtos para celíacos, o objetivo deste trabalho foi desenvolver novos 
produtos direcionados para consumidores celíacos, utilizando inhame em substituição 
à farinha de trigo, visando agregar valor nutricional aos produtos considerados 
comuns na alimentação dos indivíduos, e após análise sensorial com resultado 
satisfatório, estender as opções de consumo alimentar para os celíacos. Os 

ELABORAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ISENTOS DE GLÚTEN 

UTILIZANDO INHAME COMO SUBSTITUTO À FARINHA DE TRIGO 
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experimentos de elaboração dos produtos foram realizados no Laboratório de Práticas 
Dietéticas do Centro Universitário São Lucas – LPD/UNISL, situada no município de 
Porto Velho/RO. Baseando-se em receitas tradicionais desenvolveram-se 
formulações de receitas isentas de glúten, como a massa de pizza e biscoito, com 
farinha de inhame, e após a finalização das preparações, ocorre a análise 
sensorialdos produtos, para verificar sua aceitabilidade dos mesmos.No mais, o 
produto deve passar por alterações para que seja uma alternativa viável não apenas 
para pessoas portadoras da doença celíaca, mas também para qualquer pessoa que 
tem a intenção de consumir produtos diferenciados.  
PALAVRAS-CHAVE: Doença celíaca. Dieta especial. Glúten, Novos Produtos 

 

 

 

 

 

Orientadora: Leidiane Amorim Soares Galvão 

Bolsista: Dara Nayanne Martins Campos 

 

RESUMO: A gastroenterite é retratada como um dos principais problemas de saúde 

pública hoje no Brasil, pois trata-se de uma infecção entérica causada por patógenos, 

entre os quais o rotavírus é o vírus entérico que mais acomete crianças de todas as 

faixas etárias, sendo que as crianças até os 6 anos de idade são as mais afetadas 

devido ao processo de maturação imunológica. Objetivo: Analisar dados estatísticos 

coletados de crianças de 0-5 anos de idade com gastroenterite aguda causada por 

rotavírus, na região de Porto Velho-RO. Material e métodos: Realizou-se aplicação 

de questionário sócio epidemiológico e termo de consentimento livre esclarecido aos 

responsáveis, pelos indivíduos atendidos no hospital infantil Cosme e Damião, que 

aceitaram participar da pesquisa. Amostras fecais coletadas foram submetidas a 

técnicas específicas para caracterização dos referidos e para análise de dados, foi 

utilizado o programa estatístico SPSS, versão 20. As variáveis associadas ao 

desfecho foram analisadas por meio da razão de prevalência bruta, na regressão de 

Poisson, modelo univariado com p<0,20. Nível de significância adotado foi de 5%. 

Resultados: A prevalência encontrada de rotavírus positivo foi de 32% (n=32). 

Quanto a caracterização dos aspectos sociodemográficos os achados de maiores 

prevalências encontrados foram com idade superior a dois anos (43,5%), sexo 

feminino (34,8%), escolaridade do responsável com ensino fundamental (42,9%), 

renda familiar superior a três salários mínimos (50,0%), integrantes na família acima 

de cinco componentes (52,0%) e rede de água para uso geral proveniente de 

igarapés, rios e chuva (60,0%). No que diz respeito aos aspectos clínicos as maiores 

prevalências foram quanto à aplicação da vacina contra rotavírus (23%) e 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS COLETADOS DE CRIANÇAS DE 0-5 ANOS 
DE IDADE COM GASTROENTERITE AGUDA CAUSADA POR ROTAVÍRUS, NA 

REGIÃO DE PORTO VELHO – RO 
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administrada em duas doses (18,0%). Conclusão: Verificou-se que 32% das 

amostras coletas foram positivas, dentre esses 23% foram vacinados o que sugere 

uma possível modificação no genótipo circulante, visto que a vacina tem eficácia para 

genótipos específicos. De acordo com as demais análises, observou-se que questões 

relacionadas a higienização são determinantes para aumento da prevalência do 

Rotavírus. Os dados obtidos serão destinados a publicação científica. 

Palavras-chaves: Rotavírus. Gastroenterite. Diarreia. 

 

 

 

 

Orientadora: Michelle de Oliveira e Silva 

Bolsista: Antônio Cezar Batista Filho 

RESUMO: O desenvolvimento do carcinoma celular escamoso de orofaringe (OSCC, 

sigla em inglês para Oropharynx Squamous Cell Carcinoma) é associado à uma 

variedade de fatores de riscos para desenvolvimento do tumor, como o uso de tabaco 

(fumar e mascar tabaco) e o consumo excessivo de álcool, a radiação solar, dieta, 

infecção por microorganismos, deficiência imunológica e predisposição genética. 

Além disso, estudos mostraram que a presença do Papilomavírus Humano (HPV) 

neste tipo de tumor também possua importância etiológica no desenvolvimento 

tumoral, especialmente em indivíduos não tabagistas e não etilistas. A análise da 

presença do HPV é relevante devido estudos prévios reportarem que pacientes com 

OSCC HPV+ possuem um melhor prognóstico em comparação aos casos HPV-, dado 

possivelmente pela  maior radiossentividade da célula HPV positiva em comparação 

à célula sem o HPV, o que também implica em  maior sobrevida livre de doença para 

os casos HPVs positivos. No entanto este dado não foi analisado para a população 

de estudo. A fim de avaliar a sobrevida livre de doença em quatro e cinco anos de 

pacientes com câncer de orofaringe atendidos no INCA e, posteriormente o efeito do 

HPV nesta taxa, 73 pacientes com o diagnóstico de OSCC foram avaliados no 

presente estudo. A perda de seguimento de 36 pacientes foi observada relacionada 

ao fato de mudança do tratamento para outra unidade de saúde ou por 

desconhecimento da “causa mortis”. A análise de sobrevida livre de doença em cinco 

anos dos demais 39 pacientes foi de 20% (8/39) 20% (n=39), enquanto a sobrevida 

livre de doença em quatro anos foi de 36% (15/39) 36% (n=39). Essas estimativas de 

sobrevida livre de doença aqui observadas foram menores que a reportada por 

estudos prévios, indicando a necessidade de avaliação de outros fatores que podem 

contribuir para a melhoria do tratamento dos pacientes com câncer de orofaringe no 

Brasil.  

ANÁLISE DA SOBREVIDA LIVRE DE DOENÇA DE PACIENTES COM  

CÂNCER DE OROFARINGE 
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Palavras chave: Câncer de orofaringe; Sobrevida livre de doença 

 

 

 

 

 

Orientador: Quintino Moura Dias Júnior 

Bolsista: Larissa Rodrigues de Souza 

 

RESUMO: A malária continua sendo uma importante doença infecciosa no mundo, 

com cerca de 214 milhões de casos e causa de 438.000 mortesao ano. Evidências 

mostram a malária está associadaao desenvolvimento de neuropatias periféricas, 

especialmente neurites, polineurites, paralisia ascendente de Landry e paralisia de 

nervo cranial. Tais condições podem ser acompanhadas pelo desenvolvimento de 

quadros álgicos na região do nervo afetado, seguido por sensação de dores 

musculares acompanhadas de contração muscular, intensa hiperalgesia e aumento 

da sudorese. Essas neuropatias podem estar associadas ao principal mecanismo 

patogênico da malária severa que envolve sequestro microvascular de hemácias 

parasitadas, diminuição do fornecimento de oxigênio, levando a obstrução do fluxo 

sanguíneo e hipóxia tecidual, acarretando em danosdos tecidos do sistema nervoso 

periférico e central. Assim, a infecção por Plasmodium é um fator potencial para a 

precipitação, manutenção e agravamento de condições álgicas de difícil tratamento 

como a dor neuropática. No entanto, o efeito da malária não-grave sobre a 

fisiopatologia e tratamento da dor crônica ainda não foi completamente estabelecida. 

Portanto, o objetivo do trabalho é avaliar o efeito da infecção não-grave por 

Plasmodium berghei da cepa ANKA sobre o desenvolvimento, manutenção e 

tratamento da dor crônica neuropática induzida constrição unilateral de nervo 

isquiático em camundongos.O presente estudo empregou camundongos da linhagem 

Balb/c adultos machos pensando entre 25-30 g (aproximadamente 5-6 semanas de 

idade), fornecidos pelo Biotério de Criação do escritório técnico Fiocruz Rondônia 

(Autorização CEUA solicitada). Os animais experimentais foramtratados com 

amostras de sangue contendo 107 células sanguíneas infectadas por Plasmodium 

berghei. A parasitemia foi monitorada através de esfregaços sanguíneos corados com 

coloração panótico. A nocicepção neuropática térmica foi realizado através do teste 

da placa quente. Como tratamento farmacológico analgésico foi utilizado a 

Gabapentina (Neurontin ®, 100 mg/Kg; i.p.) que foi administrada no 6º e 12º dia pós-

cirúrgico, em animais previamente infectados. A influência dos diversos tratamentos 

sobre as variáveis estudas, em função do tempo, foi estatisticamente analisada 

através de análise multivariada de variância de dois fatores (Two way ANOVA) 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DA INFECÇÃO POR MALÁRIA NÃO GRAVE SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA DOR 

CRÔNICA NEUROPÁTICA EM CAMUNDONGOS 
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seguido do pós-teste de Tukeypara comparar os grupos durante todo o tempo do 

experimento. 

Palavras-chaves: Malária experimental; Tratamento Farmacológico; Dor crônica 

neuropática. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Rafaela Diniz Sousa 

Bolsista: Anaiely Paulino da Silva 

 

RESUMO: O aumento de bactérias multirresistentes aos fármacos atuais é um 

problema mundial, onde a busca por novos compostos terapêuticos e o investimento 

em pesquisas na área, faz-se necessário e urgente. Os venenos de serpentes 

constituem uma vasta fonte de moléculas bioativas, contendo proteínas, enzimas e 

peptídeos. Dentre estes compontentes, destacam-se as fosfolipases A2 (PLA2) 

homólogas, que não apresentam atividade enzimática, mas conseguem romper 

membranas biológicas por mecanismos não catalíticos. O objetivo deste estudo foi 

avaliar o potencial antimicrobiano de peptídeos sintéticos derivados de uma PLA2 

homóloga isolada do veneno da serpente Lachesis muta muta. Os testes para 

determinação da concentração inibitória mínima (CIM) foram realizados em placas de 

96 poços, a 37 ºC no período de 24 horas. Para as atividades utilizaram-se bactérias 

Gram-positivas (Enterococcus resistente à vancomicina tipos VanA e VanB) e Gram-

negativas (Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, 

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 e Acinetobacter baumannii resistente a 

carbapenemas). Os peptídeos sintéticos foram testados nas concentrações de 125-

0,9 µg/mL, tendo cloranfenicol como controle positivo. Dentre os peptídeos avaliados, 

PEP1C, PEP1Cm e PEP1,2Cm foram os mais efetivos, inibindo mais de 80% do 

crescimento de E. coli e Enterococcus VanB. Portanto, neste estudo foi possível 

identificar novos agentes antimicrobianos provenientes de venenos de serpentes. 

Palavras chave: Cepas resistentes; Fosfolipases A2 homólogas; Peptídeos 

sintéticos; Agentes antimicrobianos. 

 

 

 

PEPTÍDEOS SINTÉTICOS DERIVADOS DE FOSFOLIPASES A2 HOMÓLOGAS 

DO VENENO DE SERPENTES COMO POSSÍVEIS AGENTES 

ANTIMICROBIANOS 

AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANADE FOSFOLIPASES 

ISOLADAS DO VENENO DE BOTHROPS BRAZILI 
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Orientadora: Viviane Krominski Graça de Souza 

Bolsista: Bruno Ramos Ribeiro Santos 

 

RESUMO A Leishmaniose é uma antropozoonose infecciosa que afeta milhares de 

pessoas anualmente. A doença é causada por protozoários do gênero Leishmania 

transmitidos pela picada de insetos fêmeas da subfamília Phlebotominae infectados. 

O tratamento existente pode causar muitos efeitos adversos. Nesse contexto, 

diferentes medidas vêm sendo tomadas para encontrar novos medicamentos que 

auxiliem como arsenal anti-Leishmania. Não obstante, muito tem-se comentado sobre 

a capacidade de resistência que as bactérias possuem e como isso tem afetado no 

tratamento e na diminuição do arsenal terapêuico disponível. O objetivo dessa 

pesquisa foi a avaliação in vitro do efeito de toxinas isoladas do veneno da serpente 

Bothrops brazili contra Leishmania amazonensis e bactérias de interesse médico. A 

amostra do veneno de B. brazili foi adquirida do banco de venenos do Centro de 

Estudos em Biomoléculas Aplicadas à Saúde (CEBio). O veneno foi fracionado em 

cromatografia de troca catiônica para a purificação e isolamento das toxinas de 

interesse para os testes enzimáticos e análise da atividade antiprotozoária, contra 

formas promastigotas de Leishmania amazonensis e cepas bacterianas isoladas. 

Foram obtidas 10 frações, que após serem liofilizadas, foram dosadas e submetidas 

à eletroforese em gel de poliacrilamida. As frações isoladas revelaram a presença de 

proteínas com massa molecular relativa a 14 kDa – compatível com as fosfolipases 

de serpentes; enzimas alvos do presente estudo. As frações 9 e 10 foram 

selecionadas, pela presença de fosfolipases básicas, bom rendimento e poucos 

contaminantes. O veneno da serpente B. brazili, apresentou atividade antimicrobiana. 

Os resultados encontrados foram expressos em valores de Concentração Inibitória 

para 50% (IC50) das formas promastigotas de L. amazonensis. O veneno bruto 

apresentou um IC50 igual a 1,68 µg/mL; A fração 9 apresentou um IC50 de 0,08 µg/mL 

e a fração 10 apresentou um IC50 de 0,049 µg/mL. Os resultados mostrados, revelam 

o potencial efeito anti-Leishmania do veneno de B. brazili, abrindo perspectivas para 

a geração de novos fármacos contra leishmaniose e outras doenças causadas por 

agentes microbianos. Com esse objetivo pretende-se testar a atividade fosfolipásica 

dessas proteínas contra bactérias de interesse médico. 

Palavras-chave: Venenos de serpentes; fosfolipases; leishmanicida; antibacteriana; 

leishmaniose. 
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URINÁRIA, EM DUAS CLÍNICAS DE SAÚDE ESCOLA DE PORTO VELHO – RO  
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Ester Pinto de Oliveira¹; FERREIRA, Flávia Albuquerque¹; DANTAS, Hamannda 

Soares Maciel¹; BRAGA, Lucas Queiroga¹; BARBOZA, Rafaela Marcele 

Bressan¹; RAMALHO, Vladimir Gonçalves¹; STAUT SOUZA, Vytor Hugo¹; 

MARTINS, Fernanda Simão¹. 

¹ Centro Universitário São Lucas – UniSL 

 

INTRODUÇÃO/OBJETIVO: O trabalho objetiva avaliar a qualidade de vida de 

mulheres incontinentes, em duas clínicas de saúde de Porto Velho – RO, analisar os 
problemas recorrentes entre o público alvo, bem como seu perfil epidemiológico e 
identificar as queixas de maior prevalência, objetivando futuras intervenções na 
comunidade. MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa é Quantitativa, com delineamento 

transversal, realizada em mulheres comincontinência urinária (IU) e a partir de 35 
anos. O questionário aplicado, King’s Health Questionnaire (KHQ), mensura a 
qualidade de vida desse grupo. O projeto está sendo realizado nos Centros de 
Atenção à Mulher (CEAM I e II), do Centro Universitário São Lucas no Munícipio de 
Porto Velho-RO, e encontra-se em fase de coleta de dados. O mesmo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética do Centro Universitário São Lucas, nº do parecer 3.573.537 
CAAE: 19906319.3.0000.0013, na data de 27 de Agosto de 2019. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Aplicou-se o coeficiente de Pearson, para estabelecer a relação entre 

os parâmetros clínicos de IU e os diferentes domínios validados pelo KHQ, os 
resultados desse coeficiente variam entre -1 e +1, sendo que, quanto mais o resultado 
se aproxima de 1, negativa ou positivamente, demonstra uma relação mais forte entre 
as variáveis. Foram avaliadas 16 amostras até o momento, e observou-se que as 
limitações físicas se relacionaram com as variáveis dor na bexiga e número de 
sintomas (0,62;0,77), as limitações sociais se relacionaram com IU (0,62) as relações 
pessoais foram afetadas pela urgência miccional e IU (0,53;0,71), as emoções e as 
medidas de gravidade se correlacionaram com noctúria e urgência miccional (0,7 e 
0,6). As pacientes abordadas tiveram dificuldade em responder as perguntas pois, na 
maioria dos casos, não se atentaram anteriormente aos sintomas que apresentavam. 
CONCLUSÃO: Conclui-se, que a IU afeta em vários aspectos a qualidade de vida das 
mulheres, tendo impacto diretamente relacionado as suas limitações físicas com 
outros sintomas miccionais. É necessário estudar de forma mais específica sobre a 
saúde feminina quanto a qualidade de vida e os riscos relacionados a IU em uma 
linguagem acessível. Por isso, é de suma importância o diagnóstico correto para a 
realização do tratamento adequado, melhorando a qualidade de vida dessas mulheres 
e evitando possíveis agravamentos.AGRADECIMENTOS: Centro Universitário São 
Lucas, CEAM I e II, Dr. Arlindo Gonzaga Branco Júnior eDra. Eliana S. Machado 
Fonseca.  
Palavras – chave: Incontinência Urinária; Qualidade de Vida; “King’s Health 

Questionnaire”.  
CIÊNCIAS DA SAÚDE – SAÚDE PÚBLICA – EPIDEMIOLOGIA 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS SINAIS E SINTOMAS COMUNS DA DOENÇA 

ASCARIDÍASE DE USUÁRIOS DE 2 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM PORTO 

VELHO 
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TENANI, Franciele França; PORTO, Karen Lúcia Ferreira Santos; MARINHO, 

Larissa Emanuela Fernandes; MARQUES, Leonardo Henrique Seabra de Melo 

Pereira; SANTANA, Melissa Dutra; COSTA, RaphaelaDenadai Assunção; 

SILVA, Josiel Neves; SOUSA, Camila Maciel. 

Coordenação de Medicina do Centro Universitário São Lucas 

A Ascaridíase, enteroparasitose causada pelo verme nematódeo ascaris da família 

ascaridae, está associada a condições sanitárias precárias. Essa condição possui alta 

incidência no mundo, sendo o Brasil um dos países que se destaca. Além disso, Porto 

Velho apresenta-se como um dos municípios com menor cobertura de saneamento, 

coleta e tratamento de esgoto. Esse cenário favorece a incidência de ascaridíase, que 

embora apresente poucos estudos relacionados, pode ser considerada uma doença 

negligenciada. O presente projeto teve como objetivo avaliar o conhecimento dos 

sinais e sintomas comuns da doença ascaridíase de usuários de 2 Unidades de Saúde 

da Família em Porto Velho. Após aprovação do projeto pelo CEP (CAAE 

16551019.7.0000.0013), foram aplicados questionários nas Unidades de Saúde da 

Família Osvaldo Piana e Areal da Floresta, em busca do conhecimento da população 

sobre sinais e sintomas da doença ascaridíase. Foram realizadas 135 entrevistas, 

dentre o perfil dos entrevistados aproximadamente 56,29% (76 pessoas) possuíam 

entre 18 e 39 anos; 55,55% (75 pessoas) são do sexo feminino; 65,92% (89 pessoas) 

se declaram pardos; 46,66% (63 pessoas) são casados; 54,07% (73 pessoas) 

apresentam nível médio de escolaridade, enquanto 11,85% (16 pessoas) nível 

superior; e 75,55% (102 pessoas) possuem renda de até 2 salários mínimos. A maior 

parte dos entrevistados (47,40% do total de entrevistados), demonstrou não conhecer 

os sintomas, bem como referiram desconhecer os fatores que influenciam no 

desenvolvimento da doença (50,37% do total de entrevistados). Assim, evidencia-se, 

que boa parcela da população, inclusive de nível de formação em ensino médio e 

superior, desconhece assuntos importantes acerca da ascaridíase. Como resultado, 

o desconhecimento dessas características da doença sustenta o cenário de 

negligência. Dessa maneira é importante que ocorram investimentos em campanhas 

de esclarecimentos e prevenção periódicas nas unidades, abordando tanto aspectos 

mais simples, como o que é a doença, quanto quais os sintomas, como ela se 

desenvolve, como deve ser realizado o tratamento e quais são as medidas de 

prevenção. Ademais, através da capacitação do agente comunitário de saúde é 

possível levar essas informações pertinentes até os moradores da comunidade, 

aumentando o conhecimento em relação a doença e diminuindo sua incidência. 

Palavras chave: Ascaridíase. Enteroparasitose. Doençasnegligenciadas. 
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SILVA, Clara Carolina de Paula Alves da1; SOUZA, Érica Rozenha de1; 
SANTOS, Rita de Cássia Malta dos1 Bastos¹; OLIVEIRA, Luna Mares Lopes1 

¹ Centro Universitário São Lucas. 

INTRODUÇÃO: A cúrcuma longa (açafrão-da-terra) é uma especiaria muito 

conhecida e apreciada desde a antiguidade. É um alimento benéfico para a saúde por 

conter fitonutrientes e componentes químicos curcuminóides. Estudos vêm 

demonstrando que a inflamação é uma das causas das diferentes formas de câncer e 

os alimentos funcionais com ação anti-inflamatória e antioxidante, têm sido 

empregados como protetores contra diversos tumores. OBJETIVO: Destacar o uso 

terapêutico e propriedades funcionais da cúrcuma e sua ação antioxidante, anti-

inflamatória, antitumoral em pacientes com câncer de mama. MATERIAL E 

MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica em que foram avaliados 30 estudos 

realizados de 2008 a 2019, em sites de buscas como SCIELO, PUBMED, SPRINGER 

LINK e revistas eletrônicas, utilizando-se dos seguintes termos de busca: Cúrcuma, 

inflamação, antitumoral, câncer, antioxidante, curcumina.Critérios de exclusão: 

estudos que não atendam a temática da revisão abordada e/ou tenham mais de 11 

anos, sendo excluídos 23 artigos científicos e aproveitados no final um total de 7 

literaturas compondo a revisão bibliográfica.  RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 

câncer é um dos principais problemas de saúde pública, e várias pesquisas vêm sendo 

feitas buscando estratégias eficazes para o tratamento. O câncer de mama é uma das 

principais causas de morte entre mulheres e um dos principais tratamentos é a 

quimioterapia, mas métodos alternativos como o uso de produtos naturais com 

propriedades fitoterápicas vêm sendo incluído também no tratamento, devido à baixa 

toxicidade e as inúmeras atividades biológicas benéficas. Os efeitos positivos da 

cúrcuma em cânceres estão relacionados principalmente com sua capacidade 

antioxidante e anti-inflamatória e a capacidade de modulação do sistema imunológico 

fazendo com que a cúrcuma regule negativamente as várias expressões de citocinas 

pró-inflamatórias, inativando o fator de transcrição nuclear. A ação anti-inflamatória da 

cúrcuma para alguns autores é comparada com ação de corticoides, pois melhora a 

percepção do cortisol, porém sem causar os efeitos colaterais que os corticoides 

causam, além de induzir a apoptose e inibir a proliferação de tumores, tendo função 

citotóxica, mais eficiente e menos tóxica, além de desempenhar atividade 

quimiopreventiva. A ingestão via oral em humanos possui baixa biodisponibilidade, 

fazendo com que estratégias venham sendo estudadas para que haja a melhor 

utilização e biodisponibilidade deste composto. Algumas das estratégias é utilizá-la 

AÇÃO TERAPÊUTICA E PROPRIEDADES FUNCIONAIS DA CÚRCUMA 

(CÚRCUMA LONGA L.) EM PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA – UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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associada com alimentos fonte de piperina (pimenta do reino) e quercetina (cebola, 

alho, pimentão amarelo, limão e frutas vermelhas) que são flavonoide que aumenta a 

biodisponibilidade sem causar toxicidade, bromelina (abacaxi) enzima digestiva que 

além de melhorar a absorção da curcumina também contribui para a ação preventiva 

do câncer. As formas de utilização podem ser através de cápsulas manipuladas em 

farmácias magistrais, com o extrato da cúrcuma padronizado de acordo com o teor de 

curcuminóides, devendo ser de no mínimo 95% de curcuminóides ou através de 

tempero utilizado na alimentação devendo ser utilizados juntamente com o azeite para 

melhorar sua biodisponibilidade. CONCLUSÃO: No contexto geral, fica claro que a 

curcumina possui efeitos benéficos ao portador de câncer, devido sua função anti-

inflamatória e proteção das células saudáveis enquanto afeta as células tumorais. 

Entretanto, apesar do fácil acesso ao composto e de sua expressiva atividade, possui 

particularidades que dificultam sua absorção tanto oral como intravenosa. Uma 

possível solução seria uma modificação estrutural que permitisse a conservação de 

suas propriedades farmacodinâmicas, mas melhorando as farmacocinéticas ou ainda, 

associá-la a outros compostos que aumentem sua biodisponibilidade como a ingestão 

de alimentos fontes de quercetina, piperina e bromelina juntamente com o tratamento 

quimioterápico.  

AGRADECIMENTO: Ao Centro Universitário São Lucas.  

PALAVRAS CHAVE: Curcumina. Alimentação. Câncer 
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INTRODUÇÃO: Retirar o glúten da alimentação de celíacos é complexo porque o 

mercado possui poucas opções, ainda, sua exclusão pode alterar as características 

organolépticas do alimento, sendo negativa a aceitação da dieta, a principal terapia 

da patologia. Então, desenvolver alimentos que possuam qualidade nutricional e 

sensorial, substituindo a farinha de trigo por outras farinhas isentas de glúten, como a 

de inhame é necessário. O inhame ou taro (Colocasiaesculenta L.) pertence à família 

Aracae é rico em carboidrato, fonte de energia e proteína, tem bom conteúdo de fibra, 

cálcio, ferro, fósforo, potássio e vitaminas do complexo B. O amido presente é 

considerado altamente digerível, possibilitando a industrialização e aumento de 

opções de alimentos isentos de glúten, já que este pode ser utilizado na panificação, 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DOS MACRONUTRIENTE E 

MICRONUTRIENTES CONTIDOS NO BISCOITO SEM GLÚTEN 
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confeitaria, pastelaria, gelataria e sorveteria. O inhame pode ser desidratado para a 

produção de amido, goma e farinha e a produção da farinha de inhame mantém as 

qualidades nutricionais do produto “in natura”. Portanto, deve-se ampliar opções, 

assim desenvolveu-se biscoito isento de glúten, composto por mix de fécula de batata, 

farinha de grão de bico e de inhame. OBJETIVO: Realizar avaliação dos 

macronutrientes e micronutrientes contidos em 100 g de biscoito sem glúten elaborado 

com inhame. METODOLOGIA: Os ingredientes utilizados nas formulações foram 

adquiridos de forma aleatória em estabelecimentos comerciais locais e a produção 

ocorreu no Laboratório de Práticas Dietéticas do Centro Universitário São Lucas. No 

processo elaboração dos biscoitos, foram realizados testes preliminares para 

buscando equiparação das características sensoriais com um biscoito tradicional 

elaborado com trigo. Todos os ingredientes foram pesados em balança de marca 

Tomato® com graduação de 0,1g. Dos valores obtidos, elaborou-se as fichas técnicas 

preparo e a conversão dos valores para 100g. Os valores dos nutrientes foram obtidos 

utilizando Tabelas de Composição dos Alimentos. Após os cálculos, verificou-se a 

relevância nutricional do alimento através da DietaryReferenceIntakes - DRI’s, que 

considera o alimento como excelente-fonte – se conter mais de 20%; boa fonte – se 

conter 10 a 20% e alimento-fonte – se conter mais de 5% dos valores diários 

recomendados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Verificou-se que o alimento é fonte 

de gorduras totais (13g), pois apresenta 23% do valor diário de referência, é boa fonte 

de carboidrato (53g), proteínas (10g) e fibra alimentar (3g), apresentando 17% dos 

nutrientes citados em sua composição. O carboidrato é um macronutriente fonte de 

energia que atua na proteção quanto a corpos cetônicos e serve de combustível para 

o sistema nervoso central. A proteína tem função estrutural, ativa enzimas e atua no 

transporte de nutrientes e metabólitos, através de membranas biológicas e fluidos 

fisiológicos. As fibras regulam o intestino, propiciam a sensação de plenitude 

gastrointestinal e reduz níveis de glicose e colesterol na corrente sanguínea. No 

alimento, estão presentes os seguintes micronutrientes: vitamina A: 95,5mcg; vitamina 

D: 0,65mcg; vitamina E: 0,67mg; ácido fólico: 155,91mcg; vitamina C: 13,77mg; 

vitamina B1: 0,48mg; vitamina B2: 0,39mg; vitamina B6: 0,91mg; vitamina B12: 

0,5mcg; niacina: 2,7mg; pantenol: 1,66mg; cálcio: 56,12mg; cobre: 0,82mg; ferro: 

12,27mg; iodo: 138,4mcg; magnésio: 92,77mg; manganês: 0,75mg; potássio: 

1312,13mg; fósforo: 270,4mg; selênio: 17,3mcg; sódio: 717,17mg; zinco: 2,04mg. É 

excelente fonte de iodo pois a quantidade ultrapassa o valor diário recomendado. Atua 

na síntese da tiroxina regula o metabolismo celular e controla a taxa metabólica basal, 

sua falta pode causar bócio, diminuição da taxa metabólica e ganho de peso. 

CONCLUSÃO: A produção do biscoito sem glúten estende as opções para os celíaco. 

De acordo com as DRI’s, o produto é fonte de carboidrato, proteína, fibra e iodo, 

apresentando-se como um alimento nutritivo para essa coletividade, que geralmente 

tem acesso a produtos escassos de nutrientes. 

AGRADECIMENTOS: Programa de Apoio à Pesquisa – PAP do Centro Universitário 

São Lucas. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.  
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INTRODUÇÃO: o câncer vem se apresentando como a segunda causa de 
mortalidade proporcional entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos para todas as 
regiões brasileiras, assim como em países desenvolvidos. Considerando que a 
primeira causa está relacionada aos acidentes e à violência, pode-se dizer que o 
câncer é a primeira causa de mortes por doença, após um ano de idade, até o final da 
adolescência. OBJETIVO: investigar a incidência do câncer infanto-juvenil no Estado 

de Rondônia no período de 2010 a 2015. Com o intuito de estabelecer uma série 
histórica de dados acercas do câncer infanto-juvenil no estado. MATERIAL E 
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa descritiva, realizada 
através de coleta de dados secundários, obtidos pelos livros de registros de 
tratamento dos pacientes que foram diagnosticados com câncer infanto-juvenil no 
setor deoncopediatria do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. A população do estudo 
foi de crianças e adolescentes em tratamento no setor da oncopediatria (de 0 à 19 
anos de idade). A amostra foi composta por 143 casos de câncer infanto-juvenil 
tratados na Oncopediatria do referido hospital no período de 2010 a 2015. Para uma 
melhor análise os dados foram organizados em uma planilha do programa Microsoft 
Office Excel 2016 e analisados no programa SPS. A coleta de dados foi iniciada 
mediante a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em pesquisa - CEP do Centro 
Universitário São Lucas com o CAAE: 98778718.6.0000.0013. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: No período de 2010 à 2015 o serviço de oncologia pediátrica do estado 

realizado no Hospital de base Ary Pinheiro apontou uma incidência de câncer de 
4,07% na faixa etária de zero à 19 anos, sendo maior incidência no sexo masculino 
com 64,8%, com a faixa etária de maior ocorrência em menores de 5 anos com 43,7%, 
seguido pela faixa etária de 6 a 10 anos com 26,8%., tendo sido observado uma 
incidência de óbitos de 34,5%. Dos 143 casos estudados 35,9% residiam no município 
de Porto Velho, sendo os demais distribuídos pelos demais municípios do estado. O 
câncer de maior incidência é a leucemia linfocítica aguda (LLA) com 35,9%, seguido 
dos linfomas com 16,2%, da Leucemia mielocítica aguda (LMA) com 12% e em 
seguida pelos tumores do sistema nervoso central com 9,9%.  CONCLUSÃO: O 
estudo mostra que os dados do estado de Rondônia estão em consonância com os 
índices nacionais e ressalta-se a sua importância, pois apresenta o monitoramento do 
perfil epidemiológico no Estado de Rondônia em relação ao câncer infanto-juvenil e 
pode contribuir para a educação e o planejamento de ações específicas nessa área. 
 
Palavras-chave: Incidência. Câncer Infantil. Neoplasias. 
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INCIDÊNCIA DO CÂNCER INFANTOJUVENIL NO ESTADO DE 

RÔNDONIA NO PERÍODO DE 2010 A 2015. 
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Área de Conhecimentos do CNPq: Ciências da Saúde. Subárea: Saúde Coletiva, 

Epidemiologia.  
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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS:A Paracoccidioidomicose, ou Paracoco, é uma micose 

capaz de acometer qualquer região do organismo humano. Os fungos causadores 

são: Paracoccidioides brasiliensis e Paracoccidiodeslutzii, ambos residentes no solo 

e contraídos pela inalação.Suas manifestações são evidenciadas na forma juvenil (10 

a 20 anos) ou adulta (30 a 60 anos). Ademais, observa-se maior ocorrência em 

homens e é possível verificar que, portadores de tuberculose, câncer, doença de 

Chagas, leishmaniose e hanseníase encontram-se imunologicamente vulneráveis a 

manifestação da Paracoccidioidomicose. O Brasil é o centro endêmico da 

enfermidade, entretanto, a América Latina está inteiramente suscetível à doença 

devido sua característica climática tropical e subtropical. Pensando nisso o presente 

projeto teve como objetivo avaliar o conhecimento de usuários de duas Unidades de 

Saúde da Família em Porto Velho sobre a doença Paracoccidioidomicose. MATERIAS 

E METODOS: Após aprovação do projeto pelo CEP (CAAE 16551019.7.0000.0013), 

questionários foram aplicados nas Unidades de Saúde da Família Osvaldo Piana e 

Areal da Floresta, em busca do conhecimento da população sobre a doença em 

questão.  RESULTADOS/DISCUSSÃO: Ao todo foram aplicados 133 questionários, 

onde foram entrevistados 60 homens e 73 mulheres, sendo da faixa etária de 18-29 

anos, 46 pessoas; de 30-39 anos, 32 pessoas; de 40-49 anos, 21 pessoas; de 50-59 

anos, 22 pessoas e 12 idosos. Em relação à etnia, respectivamente foram datados, 

amarelo, branco, indígena, negro e pardo, 7 pessoas, 12 pessoas, 2 pessoas, 13 

pessoas e 99 pessoas, já em relação ao estado civil foram entrevistados 69 solteiros, 

58 casados, 4 divorciados e 2 viúvos. Ao nível de escolaridade, são 27 pessoas sem 

escolaridade, 34 contendo apenas fundamental, 56 níveis médio e 17 pessoas com 

nível superior. A renda dos entrevistados variou em: menor de 1 salário mínimo para 

27 pessoas, de um salário para 47 pessoas, de dois salários para 35 pessoas, 3 
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salários para 16 pessoas, 4 salários para 1 e 5 ou mais salários mínimos para 7 

pessoas. Além disso, das 133 pessoas entrevistadas apenas 2 pessoas souberam 

responder a questão 1 e, 5 pessoas souberam responder a questão 2, enquanto os 

58 restantes não souberam responder nenhuma das questões. Foi analisado que 

menos de 10% das pessoas conseguiram responder as perguntas apresentadas, 

tendo ainda entre estas respostas erradas e incompletas, não tenho nenhuma 100% 

correta, visto isso é notório que essa doença é pouco conhecida pela população 

entrevistada sendo, portanto, uma doença negligenciada. CONCLUSÃO: Conclui-se 

que a pesquisa foi realiza com sucesso, pois mais de 95% das pessoas entrevistadas 

disseram não conhecer a doença, atingindo o objetivo de demonstrar o quanto essa 

doença é negligenciada pela população. Logo, vê-se necessária a orientação correta, 

pelo governo e pelos próprios profissionais da saúde, aos pacientes sobre essa 

doença, a fim de proporcionar um conhecimento maior na população em relação a 

doenças que persistem no meio em que vivem. 

 

Palavras chave: Paracoccidioidomicose, negligenciada, questionários. 
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Introdução/objetivo: A Tuberculose (TB) é causada por uma bactéria denominada 

de Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK) transmitida de maneira direta 

e pelo contato crônico de pessoa a pessoa pelas gotículas de saliva. É importante 

salientar que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a TB é a doença 

infectocontagiosa que mais mata no Brasil. Além disso, considerada uma doença 

negligenciada, na qual atinge principalmente os países em desenvolvimento, 
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representando cerca de 95% dos casos, de acordo com Ruffino-Netto, (2002).O 

presente projeto teve como objetivo avaliar o conhecimento do tratamento sobre a 

doença Tuberculose de usuários de 2 Unidades de Saúde da Família em Porto Velho. 

Material e Métodos: Após aprovação do projeto pelo CEP (CAAE 

16551019.7.0000.0013), questionários foram aplicados nas Unidades de Saúde da 

Família Osvaldo Piana e Areal da Floresta, para analisar o conhecimento da 

população sobre a doença Tuberculose. Ao todo foram aplicados 136 questionários, 

classificando por ordem de idade, sexo, raça, estado civil, escolaridade e, renda 

familiar. Resultados e Discussão:Observou-se ao final do tabelamento dos dados 

que o número de mulheres é significativamente maior que os dos homens, 84 em 

relação a 52, significando uma diferença de 32 pessoas.Em relação a idade dos 

entrevistados, foi tabelada conforme uma divisão de faixa etária composta por: de 18-

29 (41 entrevistados), de 30-39 (39 entrevistados), de 40-49 (25 entrevistados), de 50-

59 (19 entrevistados) e idosos, somando o restante em 12 entrevistados. No quesito 

raça, os que se consideram amarelo, 4 pessoas; branco, 10 pessoas; indígena, 2 

pessoas; negro, 22 pessoas e pardo 9 pessoas. Perguntou-se sobre o estado civil dos 

entrevistados, correspondendo aos seguintes números: 75 solteiros, 49 casados, 8 

divorciados e 4 viúvos. Quando foi questionado sobre a escolaridade, 16 confirmaram 

não terem escolaridade, 30 terem concluído o Ensino Fundamental, 76 o Ensino 

Médio e apenas 14 finalizaram o Ensino Superior completo.O último quesito analisado 

foi referente à renda do entrevistado, analisada em quantidade de Salários Mínimos 

(SM), como: menor que um (11/136), um SM (59/136), dois SM (32/136), três SM 

(11/136), quatro SM (9/136) e cinco ou mais SM, contabilizou em 12 das 136 pessoas 

entrevistadas. Ademais, o presente projeto tabelou duas questões de formas pontuais: 

o que é TB e qual(is) seu(s) tratamento(s), respectivamente, anotou-se que: 99 não 

souberam responder, 31 souberam responder parcialmente e 6 pessoas souberam 

responder exatamente o que é a Tuberculose; na segunda questão, 125 não sabem, 

5 sabem apenas parcialmente e 6 sabem exatamente o(s) tratamento(s) da doença. 

Desse modo, chegou-se a conclusão dos dados coletados nas 2 unidades de Porto 

Velho, Rondônia: as mulheres eram em maior quantidade, aproximadamente 61% em 

relação aos homens; a faixa etária de número superior foi a de 18 a 29 anos, com 

30,1%, maior que o triplo da de idosos que não chegou a 9%. Verificou-se também 

que, cerca de 72% dos entrevistados eram pardos e a quantidade de indígenas foi 
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menor que 1,5%. Além disso, a quantidade de pessoa com o salário mínimo menor 

que um ou igual a um, juntamente com os indivíduos que não possuem o Ensino Médio 

completo, totalizaram em mais de 84%. E por último, foram analisados os resultados 

negativos para as duas perguntas levadas em consideração, resultando em 82,3% do 

total de 272 repostas “não sei”. Conclusão: Desse modo, pode-se afirmar que a 

Tuberculose é um problema persistente de Saúde Pública, assegurando sua 

classificação como uma Doença Negligenciada, na qual são necessárias medidas 

concretas sobre Educação em Saúde a fim de disseminar informações fundamentais 

para a população em geral, divulgando o que é e em que consiste, tratamentos, formas 

de transmissão, adesão ao tratamento e profilaxia da Tuberculose. 

 

Palavras chave: Tuberculose. Questionário. Educação em saúde. 
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Introdução. A lombalgia é um problema de saúde pública, que afeta diretamente na 

qualidade de vida das pessoas e todo um complexo social ao qual ela está inserida. 
Vários tratamentos são possíveis para amenizar o problema, e o acompanhamento 
fisioterapêutico é essencial na melhora de dor, funcionalidade e qualidade de vida. 
Dentro da fisioterapia, existe uma gama de recursos cinesioterapêuticos, além dos 
recursos eletrotermofototerapêuticos, como a fonoforese, que através do ultrassom e 
um fármaco, auxiliam na melhora da dor, redução da inflamação e consequentemente, 
da função e qualidade de vida. A fonoforese é uma técnica que permite difundir 
medicação pelo estrato córneo por diferença de concentração  entre o meio externo e 
interno. Acredita- se que a principal circunstância que envolve a deposição da droga 
é o fenômeno da cavitação que resulta na formação de microbolhas gasosas na 
camada externa da pele (estrato córneo) que pode romper- se violentamente, e 
possivelmente permitir a passagem da droga ao meio interno, que irá agir de forma 
mais eficaz na região atingida. A dor crônica está relacionada principalmente com a 
ativação dos receptores Nmetil-D-aspartato (NMDA) que aumentam a transmissão de 

EFEITO DA FONOFORESE COM SULFATO DE MAGNÉSIO NO TRATAMENTO DA DOR 
LOMBAR 
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impulsos excitatórios para o sistema nervoso central. O magnésio parece atenuar ou 
até impedir a sensibilização central após lesão ou inflamação do tecido periférico 
devido à inibição dos receptores NMDA do corno dorsal, resultando em uma 
diminuição da dor, além do efeito de relaxante muscular, promovendo um alívio e 
analgesia à região. Objetivo. O objetivo deste estudo é verificar a atuação da 
fonoforese frente ao tratamento da lombalgia. Material e métodos. Este trabalho 
caracteriza– se como uma pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo, onde foram 
tratados 11 pacientes do Centro Universitário São Lucas no município de Porto Velho 
– RO, com queixa de dor lombar e diminuição na execução das atividades funcionais. 
Foram realizadas 6 sessões de fonoforese com gel de sulfato de magnésio a 2%, 
utilizando Ultrassom de 1Mhz nos parâmetros: modo contínuo, intensidade de 1,5 
W/cm², atendimentos estes realizados 2 vezes por semana. Foram realizadas duas 
avaliações: ao início e ao término do tratamento, utilizando em ambas as situações a 
escala EVA - que mensurou a dor relatada pelos pacientes, e o questionário Roland - 
Morris, para avaliar o progresso da funcionalidade. Os procedimentos de coleta de 
dados realizaram- se após parecer favorável do Comitê de Ética do Centro de Ensino 
São Lucas, sendo atendidos os aspectos Éticos constantes na Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde, aprovado sob o nº 3.237.481/2019. Uma vez que os 
métodos de avaliação de dor e funcionalidade se baseiam em “notas” atribuídas pelos 
pacientes para as situações verificadas, foi possível realizar o cálculo da média 
aritmética do grupo de pacientes relacionando os valores antes e depois dos 
atendimentos, e dessa forma, mensurar a diferença encontrada após a realização do 
tratamento. Resultados e discussão. A média aritmética dos pacientes no quesito 

funcionalidade inicialmente foi de 12,8, sendo que ao término dos atendimentos foi de 
6,3, demostrando significativa queda nas queixas das dificuldades funcionais.   Em 
relação à escala de dor, a média inicial foi de 7,6 - considerada como dor intensa - e 
ao término, 5,5 - considerada dor moderada. Conclusão. De acordo com os 

resultados obtidos notou-se que houve melhora tanto na funcionalidade quanto na 
diminuição da dor, atestando, portanto, o êxito na proposta realizada.   

Palavras-chave: dor lombar, fonoforese, qualidade de vida, fisioterapia. 

Área do conhecimento: Ciências da Saúde / Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
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INTRODUÇÃO: As enxaquecas são cefaleias primárias que podem ser unilateral ou 

bilateral, de intensidade moderada a grave. A enxaqueca está diretamente ligada à 
qualidade de vida, pois pode desencadear transtornos de humor, ansiedade, insônia 
e depressão. Uma das formas de tratamento é a terapia cognitivo-comportamental, 
fazendo com que o paciente pratique novos hábitos para evitar fatores que predispõe 
ou causem crises. Na consulta nutricional funcional, o nutricionista aplica o 
Questionário de Rastreamento Metabólico (QRM), um instrumento com escores de 
pontuação para a presença e intensidade de disfunções auto referidas de ordem 
sistêmicas, cabeça e emoções. Os resultados destes, combinados com os da triagem 
e avaliação nutricional norteiam a conduta nutricional. OBJETIVO:Analisar os 
resultados combinados do QRM e avaliação nutricional e traçar um plano alimentar 
com estratégias voltadas para prevenção e tratamento das disfunções associadas 
com o comportamento alimentar. MATERIAL E MÉTODOS:Trata-se de estudo de 

caso de um paciente atendido durante a pesquisa maior aprovada pelo CEP/FSL 
(CAE07968918.0.0000.0013).A consulta nutricional foi realizada na clínica-escola de 
nutrição do Centro Universitário São Lucas, com a realização de anamnese, avaliação 
nutricional, aplicação do QRM e análise combinada dos dados. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO:Trata-se de um paciente masculino, 68 anos, Peso atual: 66,70 kg, 
Altura: 1,65 m, IMC: 24,49 kg/m2 (eutrófico), Circunferência da cintura classificada 
como risco muito alto de doença cardiovascular.  Através dos dados colhidos no QRM, 
foi identificada a pontuação máxima (4 pontos) para enxaqueca e pontuação 3 para 
distúrbios de humor, ansiedade e insônia. Paciente costuma fazer apenas 3 refeições 
(café, almoço e jantar), 3 vezes na semana faz caminhada pela manhã e ingere 
apenas café com leite, costuma tomar muito café durante o dia, come de maneira 
exagerada no almoço, não tem costume de consumir alimentos integrais. Dessa 
maneira pode-se observar que o paciente possui hábito de fazer jejum prolongado e 
fazer ingestão exagerada de café (cafeína) durante o dia. A enxaqueca está 
relacionada com alteração no metabolismo energético mitocondrial, ausência ou 
excesso de serotonina, alimentação, jejum prolongado. Conforme a literatura os 
alimentos mais citados como potencializadores de crises de enxaqueca são aqueles 
com conservantes como nitritos, nitratos, aspartame e glutamato monossódico, 
cafeína, feniletilamina (do chocolate), queijos amarelos, bebidas à base de cola e 
bebidas alcoólicas. No caso deste paciente foi principalmente a cafeína. Os alimentos 
protetores, base da conduta nutricional foram as fontes de coenzima Q10 para 
prevenir danos oxidativos na mitocôndria e celulares, pois a partir dos 30 anos ocorre 
uma diminuição natural da produção da mesma. As principais fontes alimentares de 
coenzima Q10 sugeridas foram brócolis, sardinha, castanhas, alimentos integrais, 
carne de frango e vegetais verde escuro como espinafre. Fontes de magnésio como 
uva, abacate, banana, gergelim, aveia, pois o estresse e enxaqueca estão 
relacionados com a deficiência desse mineral. Alimentos ricos em triptofano: semente 
de abóbora, ovos, linhaça e gengibre como potente antioxidante e antinflamatório. O 
triptofano estimula produção de serotonina e eleva a produção de melatonina, 
hormônio que estimula o sono. CONCLUSÃO:Através da análise combinada dos 

resultados do QRM e avaliação nutricional, a cafeína e o jejum prolongado foram 
identificados como potencializadores da enxaqueca do paciente. O paciente foi 
orientado quanto à seleção dos alimentos bem como sobre a relação entre 
alimentação, saúde e estilo de vida combinado com um plano alimentar contendo 
fontes de coenzima Q10, magnésio e triptofano dados os seus efeitos benéficos no 
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tratamento da enxaqueca, corroborando para melhora na saúde e qualidade de vida 
do paciente. 
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Introdução: Metafisicamente, finitude refere-se à aquilo que é limitado no tempo e no 

espaço e, quando esta situação recai sobre a condição humana, leva-se em 

consideração os termos de vida, morte, tempo e vulnerabilidade. O processo de lidar 

com a possibilidade de morte está presente cotidianamente na área médica que, 

segundo Foucault (1980), desde o Renascimento, o ensino clínico era voltado ao 

descobrimento de doenças e dissipação desta. Percebe-se então uma formação 

acadêmica pautada no modelo médico-biológico, que pressupõe somente o poder 

explicativo-técnico sobre a vida, saúde, doença e morte, entretanto não facilita a 

compreensão sobre a finitude e o morrer. Destarte, busca-se compreender como o 

estudo científico sobre a morte, suas causas e fenômenos associados é empregado 

nos currículos, bem como fundamentar a importância da discussão do tema em uma 

sociedade que a presencia cotidianamente.Material e Métodos: Buscou-se definir 

finitude e seu resultado – a morte, bem como as fases desse processo 

medianterevisão bibliográfica com ênfase na obra da psiquiatra suíça Elisabeth 

Kübler-Ross, levando em consideração a formação dos profissionais de saúde em 

abordar e colocar em prática o tema. Resultados e Discussão: A reação psíquica 

que a morte desencadeia no ser humano foi analisada por Elisabeth Kübler-Ross, e 

pode ser divida em 5 estágios: negação/isolamento, raiva, barganha, depressão e 

aceitação, respostas essas que não tem uma cronologia e obrigatoriedade de 

acontecimento.  O desdobramento desse processo no âmbito acadêmico é de suma 

importância para que o paciente seja melhor acolhido e tenha o suporte necessário 

para enfrentar essa jornada. O luto, portanto, está atrelado à maneira como um grupo 

social pensa sobre a morte e se comporta diante dela, tornando fundamental aos 

profissionais da saúde contemplar em sua formação esta via de pensamento que ao 

FINITUDE, LUTO E A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
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mesmo tempo é particular para cada pessoa e sua religião.As Diretrizes preconizam 

entre seus principais elementos formadores a atenção à saúde; capacidade de tomar 

decisões adequadas ao processo de racionalização; habilidade de comunicação; 

liderança, administração, gerenciamento e métodos de educação permanente. No 

entanto, esse processo formativo que visa um profissional generalista, crítico e 

reflexivo apresenta carência quanto ao suporte para uma visão íntima sobre a 

temática morte. Diante o exposto, observa-se que uma conduta não qualificada 

prejudica a integralidade do paciente em fase terminal de doença, agravando seu 

quadro clínico por meio de negligências para com seu bem-estar físico e emocional. 

Como resultado, o Brasil, segundo os critérios escolhidos, foi classificado como o 

terceiro pior país para se morrer devido a negligência do estudo de cuidados paliativos 

na graduação dos profissionais, de acordo com a revista de economia inglesa The 

Economist.  Assim sendo, há a necessidade de investir nessa causa para que o 

médicosaiba avaliar o limite de cada indivíduo e entender que já não há mais medidas 

a serem tomadas sobre a situação em resposta de cura, iniciando o paliativismo, a fim 

de diminuir o mal-estar e obter um conforto maior durante esse período. Conclusão: 

A morte e o processo de morrer durante séculos vêm se modificando de acordo com 

as culturas e as necessidades sociais e percebe-se que, enquantoser vivo e finito, 

haverá inseguranças e medo do desconhecido. Dessa forma, assume-se que os 

responsáveis na área médica, devem preparar-se durante formação técnica e 

psíquica, com a consequência de morte, luto e direcionamento de esforços, 

desenvolvendo amplamente o trabalho interdisciplinar, os aspectos comunicativos 

envolvidos na transmissão dessas notícias, o respeito à autonomia do paciente e a 

importância da participação familiar, juntamente com práticas terapêuticas que 

respeitem a singularidade de cada paciente.  

Palavras-chave: Luto, formação em saúde, morte, finitude. 
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A hanseníase, também conhecida como lepra ou mal de Hans, é considerada como 

uma das doenças mais antigas do mundo, com registro de casos há mais de 4000 
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anos, na China, Egito e Índia. Outrossim, é caracterizada como uma moléstia 

infecciosa crônica, de forma granulomatosa, tendo como seu agente etiológico a 

bactéria Mycobacterium leprae, a qual exerce predileção pelas células de Schwann 

(nervos periféricos) e pele, e isto traz reflexos para a vida desse enfermo, visto que 

além de toda perda de um perfil estético ‘’padrão’’ em algumas áreas de seu corpo, 

que são tomadas por placas e lesões, tem de lidar com a pressão social que diversas 

vezes não compreende a sua realidade. O presente projeto teve como objetivo avaliar 

o conhecimento dos sinais e sintomas comuns da doença hanseníase de usuários de 

2 Unidades de Saúde da Família em Porto Velho. Após aprovação do projeto pelo 

CEP (CAAE 16551019.7.0000.0013), foram aplicados questionários nas Unidades de 

Saúde da Família Osvaldo Piana e Areal da Floresta, em busca do conhecimento da 

população sobre a doença hanseníase. Ao todo foram aplicados 135 questionários 

baseados. Dentre esses, cerca de 60% eram do sexo feminino, a raça predominante 

na amostra são os pardos, com 62%. O grau de escolaridade de ensino médio 

completo foi de 51%, e possuidores de renda entre 1 e 2 salários mínimos eram 60%. 

Quanto à avaliação de conhecimentos epidemiológicos: 80% não sabiam explicitar 

quais fatores influenciavam no desenvolvimento da doença, enquanto que cerca de 

6% elucidaram aspectos não relacionados com a manifestação da doença em questão 

como, ‘’urina e fezes de ratos’’, insetos, fatores climáticos e genéticos, e apenas 2% 

teve êxito no conhecimento do modo de transmissão, o qual seria pelo ar, através de 

gotículas de saliva. Com relação aos sintomas, cerca de 35% relatou o aparecimento 

de manchas; “lesões” e “dor” apareceram separadamente em 6% dos questionários; 

febre em 3,7%. Além disso, foi relatada a sensação de dormência por 10% dos 

entrevistados, e para 33,7%, os sintomas eram desconhecidos, enquanto 

8%declaravam causas divergentes com a clínica, como “coceiras, ardência, 

escurecimento dos olhos, sensibilidade no local da placa, e mal-estar no organismo”. 

Destarte, com base no processo de tabulação de dados de respostas aos 

questionários, percebe-se que a Hanseníase, mesmo após incontáveis séculos desde 

a primeira manifestação, ainda persiste em ser uma doença negligenciada, sobretudo, 

em Porto Velho-RO, visto que a cada 50 pessoas entrevistadas, aproximadamente 42 

não souberam explicar corretamente quais os modos de transmissão, e 21, ora 

afirmaram ocorrências sintomáticas falhas, ora não souberam responder tais 

ocorrências. Ademais, a pesquisa demonstra que, apesar de existirem programas na 

saúde pública de combate à patologia, o que prevalece em grande parte da população 

são estigmas que perpassam por décadas, que se encontram fortemente arraigados 

à estrutura social e cultural, e propagam preconceitos que ultrapassam o amplo 

debate sobre tal moléstia.  

Palavras-chave: Hanseníase.  Micobactérialeprae. Educação em Saúde. 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências da Saúde 
Categoria de Inscrição: Estudante de Graduação 
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Introdução: O HIV é um problema mundial, principalmente na saúde pública, visto 

que a população contaminada com o vírus cresce cada vez mais. Dentre os 

municípios, a maior incidência, em 2006, foi observada em Porto Velho (39,4 por 100 

mil habitantes). Objetivo: O presente estudo teve por finalidade fazer uma análise 

epidemiológica dos casos notificados de HIV durante o período de janeiro de 2014 a 

agosto de 2018 em Rondônia. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo 

epidemiológico quantitativo de casos de HIV diagnosticados na população do estado 

de Rondônia e durante o período de janeiro de 2014 a agosto de 2018.Foram 

utilizados dados e estatísticas oficialmente cedidos pela Agência Estadual de 

Vigilância Sanitária de Rondônia (AGEVISA/RO), através dos Sistemas de Informação 

de Agravo de Notificação SINAN NET e SINAN W, com o intuito de proporcionar uma 

melhor análise dos dados epidemiológicos sobre a doença descrita.As variáveis 

estudadas foram: faixa etária, ano do diagnóstico, gênero, modo de transmissão, 

escolaridade e evolução do caso.Resultados e Discussão: Ao averiguar dados 

epidemiológicos, pode seconcluir que no período dos anos 2000 a agosto de 2011, 

houve um crescimento significativo de AIDS no estado de Rondônia. Com base nos 

dados da SINAN de 2014 a 2018, em 2017 houve um aumento da incidência no sexo 

masculino, seguido por uma queda em 2018. Em relação ao sexo feminino ocorreu 

oscilação semelhante, porém com números totais inferiores ao sexo masculino.Dados 

recentes indicam que homens na faixa de 50-59 anos são os mais afetados no 

município de Rondônia. A evolução dos casos de AIDS, em porcentagem, aponta que 

18% dos homens com essa idade, vão a óbito devido a doenças oportunistas, seguido 

pela faixa etária de 60-69 anos com 32% dos óbitos e idosos com mais de 70 anos 

com 23,5%. É importante ressaltar que os cinco municípios de Rondônia que 

apresentaram o maior número de casos de aids acumulados, até junho de 2008, são: 

Porto Velho (n=1240), Vilhena (n=152), Ji-Paraná (n=131), Ariquemes (n=87) e 

Cacoal (n=78). Dentre esses municípios, a maior incidência, em 2006, foi observada 

em Porto Velho (39,4 por 100 mil habitantes). Ao analisar o grau de escolaridade dos 

indivíduos o ensino médio completo indicou a maior quantidade de pacientes 

diagnosticado com 731 casos, seguido por indivíduos que tinha apenas entre a 5° e 

8° série incompleta do ensino fundamental com 557 pacientes. Em relação a faixa 

etária mais frequente foi de 25 a 34 anos com 1071 casos do total, seguido pela 
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variação de 35 a 44 anos com 750 casos. Conclusão: A síndrome da 

imunodeficiência adquirida é uma doença crônica,causada pelo vírus HIV, que 

deterioriza o sistema imunológico. Diante dos dados verifica-se que há significativa 

taxas de infecção na população jovem e com baixa escolaridade. Desse modo, é 

importante a difusão de medidas preventivas, assim como a educação social em 

relação a doença.  

Palavras chave: Síndrome da Imunodeficiência adquirida. Epidemiologia. Rondônia.  
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Introdução: O Virus da Imunodefiencias (HIV) é um problema mundial, principalmente 

na saúde pública, visto que a população contaminada com o vírus cresce cada vez 

mais. O risco aumenta na gestação visto que há um cuidado maior com a gestante e 

o feto (entre o 2° e 3° trimestre). No Brasil, há uma incidência muito grande entre as 

gestantes infectadas, e no estado de Rondônia esse número também é expressivo. 

Objetivo:O presente estudo teve fazer uma analiseepidemiologica dos casos 

notificados de HIV em gestantes no período de janeiro de 2014 a agosto de 2018. 

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico quantitativo de casos de 

HIV em gestantes diagnosticados na população do estado de Rondônia e durante o 

período de janeiro de 2014 a agosto de 2018.Foram utilizados dados e estatísticas 

oficialmente cedidos pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária de Rondônia 

(AGEVISA/RO), através dos Sistemas de Informação de Agravo de Notificação SINAN 

NET e SINAN W, com o intuito de proporcionar uma melhor análise dos dados 

epidemiológicos sobre a doença descrita.As variáveis estudadas foram: faixa etária, 

ano do diagnóstico, modo de transmissão, escolaridade e evolução do 

caso.Resultados e Discussão: O estudo contou com 3251 gestantes, sendo o 

período de diagnóstico mais prevalente entre o 2° e 3° trimestre, na qual prevalece a 

idade entre 25 a 34 anos nas gestantes do 2° trimestre. Foi observado que mulheres 

com ensino médio completo possuíram o maior índice de HIV com 11 infectadas. Em 

relação ao número de óbitos das gestantes portadoras de HIV, podemos constatar 

que notificações em branco são as mais frequentes em todas as variáveis analisadas, 
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o que prejudica a análise, apontando, principalmente, à necessidade de melhorias no 

preenchimento das fichas de notificação, uma vez que as estimativas apontam que 

cerca de 2,6% das mortes maternas estão relacionadas ao HIV.No que tange a 

transmissão vertical configura-se como a principal forma de infecção por HIV em 

menores de 13 anos, podendo ocorrer durante a gestação, parto e lactação 

(DAMASCENO et al, 2013). Ao analisar os dados de novos casos no período de 2014 

a 2018 houve um aumento superior a 200% nos diagnosticos em gestantes 

(SINAN/AGEVISA/SESAU, 2018), o que alerta ao iminente risco de transmissão 

vertical da doença. Conclusão: Portanto, a taxa de incidência de gestantes 

portadoras do vírus hiv em Rondônia é maior nas mulheres jovens, entre 15 a 26 anos, 

que possuem ensino médio completo/ ou cursando. Dado que leva a entender que a 

informação e/ou o ensino não seja o suficiente, muitas vezes, para conscientizar os 

jovens a respeito da doença. Além do mais, ter a preocupação em se prevenir contra 

o vírus, não só resguarda a vida da gestante, mas também, protege que o bebe 

proporcionando o nascer saudável, livre de medicações para controle do vírus (TARV) 

e principalmente longe dos preconceitos. 

Palavras chave:Síndrome da Imunodeficiência adquirida. Epidemiologia. Rondônia. 
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Introdução: A luta antimanicomial aparece no contexto nacional como um ato político-

social que implementa ações e serviços substitutivos, os quais são assegurados pela 

lei da Reforma Psiquiátrica 10.216/2001, de forma a integrar o indivíduo e sua família 

na sociedade por meio de trabalhos mediados por multiprofissionais para tornar 

possível uma melhor interação paciente/comunidade. Fruto dessa mudança, os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) foram implantados, como uma 

contraposição ao antigo modelo vigente. Dessa forma, o presente estudo busca 

levantar ações realizadas no âmbito psicossocial dos profissionais de saúde e seu 

reflexo para com o público, a respeito da humanização e a prática terapêutica dos 

serviços voltados à saúde mental no município de Porto Velho. Métodos e 

Metodologia: O estudo será pautado inicialmente em levantamento bibliográfico e 

LUTA ANTIMANICOMIAL E REFORMA PSIQUIÁTRICA NO SUS: AÇÕES 

DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) 

DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, BRASIL 
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legislação vigente. Posteriormente, será realizada uma análise retrospectiva e 

descritiva de fonte de dados secundária, como documentos institucionais de 

atendimento e serviços prestados. Resultados e Discussão: De modo fundamental, 

busca-se a desconstrução do conceito de tratamento baseado no modelo biomédico, 

isto é, o paciente torna-se autorresponsável pela sua dinâmica social, ou seja, um 

modelo centrado na pessoa, que priorize a reabilitação e a reintegração psicossocial 

do portador de transtorno mental, mediante acesso ao trabalho, lazer, exercício dos 

direitos civis e fortalecimento dos laços familiares. De acordo com o Ministério da 

Saúde, os CAPS, nas suas diferentes modalidades são pontos de atenção 

estratégicos, entretanto, englobam uma extensa rede de atendimento como os 

serviços de Atenção Básica em Saúde, Atenção Psicossocial Especializada, Atenção 

de Urgência e Emergência, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência [SAMU], 

Atenção Residencial de Caráter Transitório, Atenção Hospitalar, Estratégias de 

Desinstitucionalização e a Reabilitação Psicossocial (cooperativas sociais). Esses 

Centros representam o principal projeto da Reforma Psiquiátrica, onde os 

atendimentos se dão por demanda espontânea dos familiares e/ou paciente. Estes se 

dividem em seis modalidades, de acordo com o número de habitantes e a forma de 

atendimento. Em Porto Velho encontra-se instituído o CAPS II, e suas duas vertentes, 

o CAPS i II, para crianças e adolescentes e o CAPS ad II, para usuários dependentes 

de substâncias psicoativas. Segundo a SEMUSA (Secretaria Municipal de Saúde) de 

Porto Velho, foram realizados mais de 80 mil atendimentos ao total no ano de 2018, 

sendo importante destacar a infraestrutura do CAPS i II no qual possui piscina e 

campo de futebol para proporcionar uma atividade recreativa e a interação maior com 

o paciente. Logo, as atividades fundamentais desenvolvidas pelos CAPS do município 

para com os usuários inseridos nessas ações, apresentam melhoras de seus quadros, 

culminando em diminuição de intercorrências que levariam às internações 

hospitalares. Conclusão: Ao se analisar o contexto histórico e o atual, é notória essa 

mudança na psiquiatria brasileira onde ela ainda se encontra em curso de adequação, 

denotando importância de ampliar a discussão acerca das políticas públicas vigentes 

e a promoção de pesquisas e investimentos nesse caráter, como forma de contribuir 

para a difusão de conhecimento sobre a saúde mental e a garantia da cidadania de 

usuários e familiares, que por muito tempo foram discriminados e excluídos 

socialmente. 

 

Palavras-chave: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Saúde Mental. 

Humanização.  

 

 

 

 

 

HORMÔNIOS SEXUAIS SINTÉTICOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
SOBRE A CONDIÇÃO PERIODONTAL 

 



 

 

 60 

¹RODRIGUES Gladiston William Lobo; ²FREITAS, Rayara Nogueira; ³DIEHL, 
Rodrigo Bouchabki Almeida; 4BRASIL, Judson Nascimento; 5CINTRA, Luciano 
Tavares Angelo; 6GUIMARÃES, Maria Rosa Felix Souza Gomide; 
7CAVALCANTE, Lourielson Silva; 8GUIMARÃES, Gustav. 

1,2,4Discentes do curso de Odontologia do Centro Universitário São Lucas- Porto 
Velho- RO 

³Discente do curso de Medicina do Centro Universitário São Lucas- Porto Velho- RO 
5Docente do curso de Odontologia FOA UNESP Araçatuba-SP 

6, 7, 8Docente do curso de Odontologia do Centro Universitário São Lucas- Porto 
Velho- RO 

 

INTRODUÇÃO: Contraceptivos são hormônios sexuais sintéticos, utilizados por 

mulheres cujas alterações nos níveis tornam os tecidos periodontais mais 
suscetíveis a inflamação. Esses hormônios levam a um fenômeno vascular 
fisiológico, alterando o microambiente das bactérias orais e promovendo 
mudanças em suas populações e no seu crescimento, propiciando a instalação da 
periodontite que é uma doença que pode causar a destruição progressiva nos 
tecidos periodontais de sustentação. OBJETIVO: Identificar a composição, via de 

administração, tempo de uso dos contraceptivos e relacionar com a condição 
periodontal. MATERIAL E MÉTODOS: Este estudo foi aprovado pelo CEP 

(2.702.897). Quarenta e dois pacientes (18 a 40 anos) foram divididas em dois 
grupos: Grupo I (21): usam contraceptivos e Grupo II (21): não usam. Foram 
avaliados os parâmetros periodontais índice de placa (IP), profundidade de 
sondagem (PS), nível de inserção clínica (NIC) e índice de sangramento a 
sondagem (ISS). RESULTADOS E DISCUSSÃO: A média de idade dos Grupos I 
(22,8) e II (23,2) anos; tempo de uso: 33,3% (1 a 2 anos) 52,40% (3 a 4 anos), 
14,30% acima de 5 anos; via de administração: 81% contraceptivos orais e 19% 
injetável; composição dos hormônios: 23,80% (estradiol + acetato de Gestodeno) 
19,04% (estradiol +a cetofenida) 19,04% (estradiol + Drospirenona) 19,04% 
(estradiol + Ciproterona) 14,28% (estradiol + Levonorgestrel) 4,8% (estradiol + 
Desogestrel).Sobre a condição periodontal, o NIC no Grupo I: 71,42% perda entre 
1 à 2mm, 23,8% 2 à 4mm, 4,76% maior que 5mm; Grupo II: 71,42% perda entre 1 
à 2mm, 4,76%, 2 à 4mm, 23,82% sem alteração; hiperplasia Grupo I: 57,14%  e 
Grupo II: 28,57%; índice de placa, Grupo I (53%) e Grupo II (54,3%); índice de 
sangramento, Grupo I (35,67%) Grupo II (24,03%); presença de cálculo Grupos I 
e II 85%.CONCLUSÃO: Pode se concluir que a via de administração mais 

prevalente foi via oral. Composição mais predominante foram: estradiol + acetato 
de Gestodeno. O tempo de uso foi entre 3 e 4 anos. As condições periodontais 
para o grupo teste e controle foram semelhantes em relação ao índice de placa, 
em relação ao índice de sangramento gengival, o grupo teste apresentou 
percentual maior. Agradecimentos: Ao Centro Universitário São Lucas, e o apoio 
financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) que proporcionou a realização desta pesquisa. 

 

Palavras – Chaves: estrógeno, doenças periodontais, progesterona. 
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INTRODUÇÃO: A mudança no hábito alimentar da população brasileira está 

diretamente relacionada com a transição nutricional, devido ao aumento do consumo 
de alimentos industrializados, ricos em sal e gordura e diminuição do consumo de 
alimentos in natura, como frutas, legumes e verduras. Isto resulta no aumento das 
doenças crônicas relacionadas à alimentação, dentre elas a obesidade, que é 
caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, estando associada com 
outras complicações como Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS) e dislipidemias. Na busca por melhor qualidade de vida e mudanças nos hábitos 
alimentares, a população tem procurado clínicas-escola de nutrição, devido ao baixo 
custo para realização de atendimento nutricional. OBJETIVOS: Identificar o perfil 
nutricional e socioeconômico de pacientes atendidos na clínica-escola de nutrição de 
um Centro Universitário. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo 
transversal, observacional, parte de um projeto maior aprovado pelo CEP/FSL (CAE 
07968918.0.0000.0013), realizado na clínica-escola de nutrição do Centro 
Universitário São Lucas em Porto Velho, Rondônia. O levantamento de dados foi feito 
através dos prontuários de pacientes atendidos na clínica-escola durante o período 
de 19 de agosto a 04 de outubro de 2019. Foram avaliados pacientes com idade acima 
de 18 anos, de ambos os gêneros. Foram excluídas gestantes. Os dados coletados 
para este estudo foram: gênero, peso, altura, índice de massa corporal (IMC), 
circunferência da cintura (CC), prevalência de doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNTs), o que motivou o paciente a buscar atendimento e renda per capita familiar. 
Para tabulação e análise dos dados, foi utilizado o software Microsoft Excel, versão 
2016. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram avaliados todos os prontuários dos 

pacientes atendidos no período, no total de 30, sendo que, a maioria foi do gênero 
feminino (66,6%). A média de idade das mulheres foi de 40,1 ± 15,33 anos e dos 
homens 52,4 ± 16,43 anos. A maior procura por atendimento por mulheres, pode 
indicar que os homens são mais resistentes em cuidar da saúde. A média de peso 
corporal foi 76,46 ± 14,08 kg. Quanto ao IMC, 43,3% dos pacientes foram classificados 
com obesidade, 23,3% sobrepeso e 33,3% eutróficos. A prevalência de pacientes 
obesos reflete o atual cenário do estado nutricional da população brasileira. De acordo 
com a CC 83,3% dos pacientes estavam com risco aumentado de desenvolvimento 
de doenças metabólicas, devido ao excesso de tecido adiposo abdominal. Dos 30 
pacientes, 66,6% apresentaram alguma patologia, sendo DM (40%), HAS (30%), 
dislipidemia (25%) e osteopenia (5%). O principal motivo que levou os pacientes a 
procurar o atendimento nutricional foi redução de peso (56,6%). O segundo principal 
motivo foi a busca por orientações para o controle do diabetes e reeducação alimentar 
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(13,3%). Constipação intestinal, alergia alimentar e esteatose hepática foram os 
outros motivos que fizeram os pacientes buscarem atendimento. A média de renda 
familiar per capita foi de R$ 1082,55 (± 930,23), sendo a mínima e máxima de R$ 
332,66 e R$ 4990,00, respectivamente. A renda total mensal das famílias foi de 2 
salários mínimos para 50% dos pacientes e 40% de 2 a 4 salários mínimos, o restante 
(10%) ficou entre 4 a 20 salário mínimos. CONCLUSÃO: O perfil dos pacientes 
atendidos na clínica-escola de nutrição foi de uma população predominante feminina, 
em fase adulta e o estado nutricional com prevalência de excesso de peso, DCNTs e 
renda familiar baixa. Diante desses resultados nota-se a importância do atendimento 
nutricional prestado por clínicas-escola para promover o acesso a serviços 
especializado para população vulnerável.  
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Introdução: O loxoscelismo corresponde a 36,6% dos casos do Brasil sendo que a 

maioria dos casos, concentra-se na região sul do país. Esses artrópodes não são 

agressivos, porém picam quando se sentem ameaçados ou estão comprimidos contra 

a pele. O veneno da Loxoscelespossui atividade hemolítica e dermonecrótica com 

mecanismo de ação do veneno loxoscélico resulta principalmente em atividade tipo, 

esfingomielinase D. A picada é praticamente imperceptível e raramente é evidenciada 

a lesão imediata. Material e Métodos: O estudo constituiu de relato de caso. Relato 

de Caso: C. A. S. 51 anos, feminino, técnica em agropecuária, residente PVH – RO. 

Procura atendimento médico no Cemetron, queixando-se de prurido em membro 

superior esquerdo há 1 dia. Paciente relata que há 1 dia evoluiu com dor em membro 

superior esquerdo de intensidade 6/10 que irradiava para dorso esquerdo, quando 

percebeu uma lesão bolhosa que ulcerou com tamanho de 3,5 cm de diâmetro de 

fundo necrótico e hiperemia ao redor. Procurou atendimento médico no Hospital 

Cemetron devido piora da dor e parestesia de membro superior esquerdo. O exame 

físico sem alterações. Na admissão foi classificado como acidente moderado por 

aranha marrom e, instituído o tratamento com soro anti-aracnídico 4 (quatro) ampolas, 

LOXOSCELISMO CUTÂNEO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM 

DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSA: RELATO DE CASO 
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devido à ausência do soro Loxosceles. Após a infusão da soroterapia específica, 

evoluiu com melhora da dor e remissão da parestesia. Os exames laboratoriais não 

evidenciaram alterações. Discussão: A ação do veneno, pode produzir tanto lesões 

cutâneas quanto viscerais. A evolução é caracterizada pela intensificação da dor, 

isquemia, vasoespasmo, eritema, edema e parestesia. É comum ocorrer vesículas ou 

bolhas com conteúdo sero-sanguinolento ou hemorrágico sobre essa área endurada. 

A lesão cutânea tende a se ascender gravitacionalmente podendo evoluir para 

necrose seca. As manifestações inespecíficas mais comuns são: febre, mal-estar 

geral, fraquezas, náuseas, vômitos e mialgia. O tratamento da lesão dermonecrótica 

é realizado com soro antiloxoscélico ou soro antiaracnídico, hidratação, analgesia e 

uso de corticoide. Prognóstico na maioria dos casos é bom e o tempo de cicatrização 

da ulcera por segunda intenção está relacionada a perda tecidual, podendo demorar 

meses em casos de lesões extensas e profundas.Conclusão:Desta forma, o 

prognóstico de acidente com aranha marrom geralmente é bom, desde que o 

tratamento seja instituído nas primeiras 36 horas depois do acidente, visto que é 

refutada terapia com soro antiaracnídico após esse período.Agradecimentos: Centro 

Universitário São Lucas, Centro de Medicina Tropical de Rondônia. 

Palavras chave:Loxoscelismo cutâneo, aracnidismo, Loxosceles sp. -
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Introdução:O mosquito Aedes aegypti tem origem no Egito, e vem acompanhando o 

homem através da migração pelo mundo. Está presente em diversas regiões do 

mundo, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais onde o clima favorece sua 

proliferação. A transmissão do vírus da dengue, Zika e Chikungunya é feita através 

da picada somente das fêmeas pois são hematófagas. Dessa forma, a fim de cooperar 

A IMPORTÂNCIA DA CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE ANUAL AO 

MOSQUITO AEDES AEGYPTI E INTERVENÇÕES EDUCATIVAS: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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com o combate do vetor e suas respectivas enfermidades que ocorrem nesta região, 

o projeto visa ampliar o conhecimento da população acerca da incidência do Aedes 

aegypti no Brasil. Objetivo: Relatar a experiência com o intuito de propagar 

informação e promover conscientização em relação às doenças: Dengue, Zika e 

Chikungunya, e propor intervenções educativas sobre o controle anual do 

vetor.Material e métodos: Oratória com auxílio de slides, de forma que foi descrito as 

características do mosquito com o uso da maquete de biscuit e panfletos informativos 

acerca das doenças e transmissão.A intervenção possuiu um resultado positivo, pois 

foi possível transmitir o conteúdo de forma lúdica e eficiente, os alunos participaram 

por meio de perguntas, experiências pessoais e agregação de conhecimento para os 

demais presentes.Desta forma, nota-se a importância de conscientizar escolares 

através de atividades didáticas, visto que estes, além de elucidar dúvidas referentes 

ao Aedes aegypti, transmitirão o conhecimento que receberam.Relato de 

experiência:Para o combate efetivo do Aedes aegypti, é importante a sensibilização 

da comunidade a respeito das doenças transmitidas pelo mosquito, e da prevenção 

de atitudes que propiciam a reprodução do vetor. Com o objetivo de alcançar a eficácia 

da educação em saúde realizada pelos ministrantes através de palestra, foram 

propagadas informações a respeito das diferenças entre as doenças transmitidas pelo 

mosquito (Dengue, Zika e Chikungunya), além de elucidar formas de controle e 

prevenção do vetor.   A intervenção foi realizada em uma instituição de ensino da rede 

privada, Instituto Laura Vicunã, com alunos de faixa etária entre 11 e 14 anos, nas 

séries de 6º a 9º ano do ensino fundamental. Cerca de 120 alunos participaram e 

interagiram com os palestrantes, realizando diversas perguntas e sanando dúvidas 

frequentes.Discussão:Os resultados encontrados no presente projeto sugerem que 

a propagação de informações através das crianças é extremamente efetiva. O espaço 

escolar é o espaço comunitário que possibilita interações sociais e a construção de 

suas redes. A participação permite um olhar crítico da realidade, um saber pronunciar-

se a respeito de questões sociais como, neste caso, focos de água parada presentes 

nos bairros. É possível afirmar, nesse sentido, que os objetivos deste foram 

concluídos, visto que a informação foi bem absorvida pelos discentes.Conclusão: 

Desta forma, nota-se a importância de conscientizar escolares através de atividades 

didáticas. Visto que estes, além de elucidar dúvidas referentes ao Aedes aegypti, 

transmitirão o conhecimento que receberam. 

Agradecimentos: Centro Universitário São Lucas. 

Palavras-chave: Aedes aegypti, intervenção, vírus. – kalythaleticia14@gmail.com. 
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INTRODUÇÃO/ OBJETIVO: O vírus da Dengue é transmitido pelo mosquito fêmea 

Aedes Aegypti, sendo um dos principais problema de saúde no Brasil. Não existem 

vacinas para prevenir essa doença, portanto é necessário o controle e o combate ao 

mosquito vetor, Aedes Aegypti. Os casos de dengue aumentaram nos últimos anos, 

dessa forma é necessária a conscientização da população. O presente projeto teve 

como objetivo avaliar o conhecimento do tratamento sobre a doença de 126 usuários 

de 2 Unidades de Saúde da Família em Porto Velho. MATERIAIS E MÉTODOS: Após 

aprovação do projeto pelo CEP (CAAE 16551019.7.0000.0013), questionários foram 

aplicados nas Unidades de Saúde da Família Osvaldo Piana e Areal da Floresta, em 

busca do conhecimento da população sobre a doença dengue.  Para a realização do 

trabalho foi utilizado 126 questionários, incluindo termo de consentimento, dados 

pessoais do entrevistado incluindo idade, sexo, raça, estado civil, escolaridade, renda 

e por fim, perguntas em relação a definição, diagnóstico, prevenção e tratamento da 

doença dengue. A priori, foi aplicado metade dos questionários na Unidade Básica de 

Saúde Osvaldo Piana e posteriormente, a outra metade foi aplicada na Unidade 

Básica de Saúde Areal da Floresta. Após isso, foram reunidos todos os questionários 

e contabilizados de acordo com a idade, sexo, raça, estado civil, escolaridade, renda 

e classificação do conhecimento acerca da definição e tratamento da doença. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao todo foram aplicados 126 questionários, sendo 

48 mulheres e 78 homens. Sobre a raça: 8 são amarelos, 24 brancos, 5 indígenas, 12 

negros e 77 pardos. Acerca do estado civil são 53 solteiros, 65 casados, 8 divorciados 

e não há viúvos. Já sobre a escolaridade, 15 não possuem, 29 possuem ensino 

fundamental completo, 66 possuem ensino médio completo e 16 apresentam ensino 

superior completo. Por fim, sobre a renda 12 pessoas apresentam renda mensal 

menor que um salário mínimo, 43 pessoas recebem um salário mínimo, 37 pessoas 

recebem dois salários mínimos, 16 pessoas recebem três salários mínimos, 6 pessoas 

recebem quatro salários mínimos e 12 pessoas recebem cinco ou mais salários 

mínimos.  Acerca do tratamento 23 pessoas sabem como proceder corretamente, 67 

sabem parcialmente e 36 não sabem. Já sobre a definição da doença 24 pacientes 

não sabem e os 102 pacientes restantes tem um conhecimento parcial sobre o 

assunto. Foi possível observar que mesmo sendo um tema corriqueiro e de suma 

importância, há negligência de grande parcela da população em relação a doença 

dengue, tanto na detecção, quanto na prevenção e tratamento da doença. Tese 

provada pelos dados coletados, mostrando que apenas vinte e três entrevistados tem 

o conhecimento de como proceder com o tratamento correto, sessenta e sete sabem 
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parcialmente e trinta e seis não sabem. Além disso, constata-se que a doença é 

vilipendiada pelo estado e por isso ainda se enquadra na relação de doenças 

endêmicas da região Norte, fator que contribui para o aumento dos índices de 

infectados dado ao desconhecimento da população acerca dos mecanismos de 

prevenção, diagnóstico e tratamento da dengue. CONCLUSÃO:  Diante do exposto, 

ficou perceptível que o conhecimento acerca da doença por parte da população é 

precário, dado que não há nenhum entrevistado que saiba completamente o que é a 

doença e seu respectivo tratamento, a prova disso são os dados mostrando que 24 

pacientes não possuíam nenhum conhecimento sobre a definição da doença e os 

outros 102 sabiam parcialmente sobre o assunto. Com isso, faz necessário o 

implemento de campanhas educacionais, orientando a população geral sobre o 

reconhecimento e tratamento da doença, incluindo a intervenção por parte dos 

profissionais da saúde com uma melhor conscientização a respeito da prevenção, 

diagnóstico e tratamento da doença, ou seja, acerca da fisiopatologia da doença de 

uma forma geral.  

 

Palavras chave: vírus da dengue; mosquito vetor; conscientização. 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: Hanseníase é uma doença crônica granulomatosa 

causada pelo Mycobacterium leprae, esta doença atinge principalmente a pele, os 

olhos, o nariz e os nervos periféricos. O presente projeto teve como objetivo avaliar o 

conhecimento do tratamento sobre a doença hanseníase de usuários de 2 Unidades 

de Saúde da Família em Porto Velho. MATERIAS E METODOS: Após aprovação do 

projeto pelo CEP (CAAE 16551019.7.0000.0013), questionários foram aplicados nas 

Unidades de Saúde da Família Osvaldo Piana e Areal da Floresta, em busca do 

conhecimento da população sobre a doença hanseníase. RESULTADOS/ 

DISCUSSÃO:  Ao todo foram aplicados 135 questionários, segundo as faixas etárias: 

entre 18 e 19 anos, 51 pessoas foram entrevistadas, entre 30 e 39 anos, 33 pessoas, 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DO TRATAMENTO SOBRE A DOENÇA 

HANSENÍASE DE USUÁRIOS DE 2 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM PORTO 

VELHO 
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entre 40 e 49 anos, 29 pessoas, entre 50 e 59 anos, 12 pessoas e10 idosos. Foram 

entrevistadas 53 pessoas do sexo masculino e 82 do sexo feminino. No quesito raça, 

7 se identificaram como amarelos, 25 como brancos, 17 negros e 84 pardos e 2 

indígenas. Já no nível de escolaridade, observou-se que nenhum dos entrevistados 

não possuíam nenhuma escolaridade, 35 estudaram até o Ensino Fundamental, 69 

até o Ensino Médio e apenas 31 concluíram o Ensino Superior. Quanto a renda, 18 

pessoas vivem com menos de um salário mínimo, 40 com um salário mínimo, 15 com 

dois salários mínimos, 15 pessoas com três salários mínimos, 8 pessoas com quatro 

salários mínimos e 13 pessoas com 5 salários mínimos ou mais.  Segundo os dados 

obtidos, 49 pessoas não sabiam o que é hanseníase, 29 sabiam que se tratava de 

uma doença de pele, 23 sabiam que a doença causava manchas na pele, 9 pessoas 

disseram que a hanseníase causava feridas na pessoa, uma pessoa disse que era 

caracterizada por manchas e feridas, 4 pessoas alegaram que era uma doença 

contagiosa, duas pessoas conheciam como lepra, duas pessoas disseram que era 

uma doença causada por rato, além de falarem que era um câncer no sangue, tipo de 

anemia, atrofia dos dedos, doença bacteriana, doença degenerativa, doença que 

causa dormência, ataca os nervos, que causa deformidades no paciente, câncer de 

pele, apodrecimento da pele, todas essas respostas possuíram apenas uma pessoa 

entrevistada e 6 pessoas sabiam o que é hanseníase. Por último, 93 entrevistados 

não sabiam como era feito o tratamento, 31 informaram que o tratamento era realizado 

por meio de medicamentos, duas pessoas disseram que era oferecido em unidade 

básica de saúde, 8 falaram que era feito por meio de consulta medica e uma pessoa 

afirmou que era realizado o isolamento do paciente. Analisando os dados foi possível 

observar que mesmo sendo uma doença histórica os entrevistados não sabiam do 

que se tratava a doença, cerca de 36,2% dos participantes, apenas 21,4% sabia que 

era uma doença de pele e 42,2% responderam informações erradas ou incompletas. 

Durante a pesquisa foi notável que o nome hanseníase é pouco conhecido pela 

população, mas quando se falava de lepra algumas pessoas associavam a algo ruim 

por conta do preconceito que foi enraizado no passado. Quanto ao tratamento, 68,8% 

dos entrevistados não sabiam como era realizado o tratamento de hanseníase, 

apenas 22,9% sabiam que o tratamento era realizado por meio de medicamentos, 

mas não sabiam informar qual tipo de medicamento. CONCLUSÃO:  Através desse 

estudo, evidenciou-se a importância de os profissionais da saúde passarem o 

conhecimento, por meio do atendimento e na abordagem à comunidade, sobre o que 

é hanseníase, uma vez que a comunidade demonstra pouco ou nenhum 

conhecimento sobre a doença. A pratica da Promoção de Saúde é ferramenta 

fundamental no trabalho da Atenção Primaria à Saúde, já que divulgamos 

conhecimento para toda a população. Palavras chave: hanseníase, conhecimento, 

UBS, Mycobacterium leprae. 
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A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença parasitária e inflamatória 

de caráter crônico, com lesões cutâneas e/ou mucosas que acometem o homem 

desde a antiguidade. Essa doença é causada por protozoários do gênero Leishmania, 

que tem como vetor as fêmeas de flebotomíneos, conhecido popularmente como 

mosquito palha.Somente no ano de 2017, segundo dados atualizados em fevereiro de 

2019, foram notificados 116 casos de LTA, em Porto Velho. O presente projeto teve 

como objetivo avaliar o conhecimento do tratamento, sinais e sintomas comuns da 

LTA de usuários de uma Unidade de Saúde da Família em Porto Velho. Após 

aprovação do projeto pelo CEP (CAAE 16551019.7.0000.0013), foram aplicados 

questionários na Unidade de Saúde da Família Areal da Floresta, em busca do 

conhecimento da população sobre a LTA. Ao todo, foram aplicados 67 questionários 

que após avaliação das respostas, mostraram que 46% dos entrevistados têm entre 

18 e 29 anos, 59% são do sexo feminino, 64% são de raça parda, 59% são solteiros, 

49% tem nível de escolaridade de ensino médio e 41% possui renda mensal de 1 

salário mínimo.  Além disso, 83% dos entrevistados não sabem o que é a 

Leishmaniose (LTA). 90% dos participantes não sabem o tratamento, e o restante 

sabe que o tratamento é realizado com remédios e/ou injeção. Sobre os sintomas, 

91% dos participantes não sabiam quais os sintomas mais comuns dessa doença e 

os outros 9% disseram que os sintomas eram lesões cutâneas, feridas que não se 

curam e/ou úlcera. Ademais, 60 dos 67 participantes não sabiam quais os fatores que 

poderiam influenciar no desenvolvimento dessa doença, os outros 7 disseram que 

ficar exposto ao mosquito, em áreas de mata e áreas que possuem animais 

contaminados com essa doença influenciavam no desenvolvimento LTA. Logo, apesar 

de Rondônia ser um dos estados mais acometidos por LTA na região norte, percebe-

se que o grau de prevalência não é proporcional quando se relaciona com o 

conhecimento, havendo um número muito baixo de pessoas que conhecem a doença, 

o que faz ressaltar a importância de se desenvolver uma educação permanente em 

saúde de forma mais efetiva nas unidades básicas de saúde. 
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Palavras chave: Leishmaniose Tegumentar. Doença negligenciada. Educação em 

saúde. 

 

 

 

 

XAVIER, João Pedro Dias; NOGUEIRA, Arthur Bernardo Ribeiro; SILVA, David 

Oliveira; TORRES, Enzo Marco de Araújo; MACHADO, Felipe; CARVALHO, 

Guilherme Rosa; LOPES, Pedro Henrique Nunes da Silva; VALE, Romeu 

Amaral Alves Lima; LUZ, Simão Pedro Melo; SILVA, Josiel Neves. 

Coordenação de Medicina do Centro Universitário São Lucas 

 

Os Rotavírus são reconhecidamente os agentes virais mais importantes associados 

às doenças diarreicas agudas, atingindo humanos e várias espécies de mamíferos e 

aves. Infecções por Rotavírus são comuns em muitas dessas espécies e muitas vezes 

podem ocorrer de forma subclínica. Os episódios de diarreia podem variar de um 

quadro leve, com diarreia líquida e duração limitada a quadros graves com febre, 

vômitos e desidratação. As consequências da infecção estão relacionadas à idade. O 

presente projeto teve como objetivo avaliar o conhecimento dos sinais e sintomas 

comuns da doença Rotavírus de usuários de 2 Unidades de Saúde da Família em 

Porto Velho. Após aprovação do projeto pelo CEP (CAAE 16551019.7.0000.0013), 

questionários foram aplicados nas Unidades de Saúde da Família Osvaldo Piana e 

Areal da Floresta, em busca do conhecimento da população sobre a doença 

Rotavírus. Ao todo foram aplicados 130 questionários, dos quais foram identificados 

padrões de respostas sintomáticos divididos estes em: relacionados (22%), não 

relacionados (18%), sem conhecimento (60%). Considerando os fatores hábitos de 

higiene, sintomatologia e patologia, percebe-se que a condição precária de 

subdesenvolvimento na população estudada apresenta relação direta com o 

conhecimento sobre a infecção com o rotavírus, o qual era expresso por uma maioria 

de mulheres, de baixa escolaridade e baixa. Assim é possível concluir uma significante 

negligência da gastroenterite aguda causada pelo Rotavírus, e os níveis educacionais 

da comunidade. 
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Introdução: A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta 

prioritariamente os pulmões, seu principal fator de virulência é a modificação de 

cromossomos que são alvos das drogas, o qual se torna muito preocupante, pois a 

cada ano, segundo o Ministério da Saúde, são notificados cerca de 70 mil novos 

casos, dos quais cerca de 4,5 mil vêm a óbito. O M. tuberculosis é transmitido por via 

aérea, de uma pessoa já infectada para outra saudável por exalação de aerossóis 

oriundos da tosse, fala ou espirro, e os fatores que contribuem sobretudo para o 

surgimento da doença são: a desigualdade social, os aglomerados populacionais, os 

movimentos migratórios, o envelhecimento da população, o aparecimento cada vez 

mais comum de cepas de bacilos resistentes aos fármacos conhecidos e a AIDS. A 

tuberculose pulmonar apresenta como principais sintomas: tosse na forma seca ou 

produtiva por três semanas ou mais, febre vespertina, sudorese noturna, 

emagrecimento e fadiga. O diagnóstico dessa doença se dá pela avaliação clínica, 

juntamente com a realização da baciloscopia e o raio-X do tórax. Segundo a OMS, no 

Brasil, foram 86.858 casos notificados em 2017,desses, 26% foram testados com 

diagnóstico rápido e 72% bacteriologicamente confirmados. Os números de casos no 

estado de Rondônia vêm tendo aumento anual segundo a AGEVISA-RO, com 651 na 

forma pulmonar dentro de um total de 787 casos de tuberculose de forma geral. O 

tratamento, por sua vez, deve ser realizado, preferencialmente em regime de 

Tratamento Diretamente Observado, durando no mínimo seis meses. Objetivo: O 

presente projeto tem como objetivo avaliar o conhecimento dos sinais e sintomas 

comuns da tuberculose de usuários de duas Unidades de Saúde da Família em Porto 

Velho. Materiais e métodos: O projeto iniciou-se com submissão ao CEP(CAAE 

16551019.7.0000.0013), e após a aprovação, os questionários foram aplicados nas 

Unidades de Saúde da Família Osvaldo Piana e Areal da Floresta, em busca do 

conhecimento da população sobre a tuberculose. Resultados: Ao todo foram 

aplicados 136 questionários, o perfil encontrado foi em sua maioria de mulheres entre 

30 e 39 anos, pardas, solteiras com ensino médio completo e renda de até um salário 

mínimo.  As perguntas norteadoras foram “Quais os sintomas mais comuns dessa 

doença?” e “Quais os fatores que mais influenciam no desenvolvimento dessa 

doença?” e resultaram nas mais diversas respostas. No primeiro questionamento, 

sobressaiu-se a tosse, com 35% de citações e em seguida o não conhecimento acerca 
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dos sintomas, com 19%. Já no segundo questionamento, 51% alegava não saber dos 

fatores e 10% das citações colocavam o cigarro como fator determinante da evolução 

da doença. Tais resultados mostram que a grande maioria dos entrevistados tinha 

uma noção superficial acerca dos principais sintomas da doença, demonstrando que 

apesar de ser uma doença negligenciada, a população ainda possui algum 

conhecimento. Porém, no tocante aos fatores que influenciam no desdobramento da 

tuberculose, ficou evidente o desconhecimento da população sobre os fatores 

determinantes da enfermidade, uma vez que a maior parte dos interrogados não sabia 

responder à pergunta. Conclusão: Portanto, é perceptível que diante dos dados 

encontrados, corrobora-se o fato dessa doença ser considerada negligenciada, visto 

que na maioria dos dois questionamentos não houveram respostas que possam ser 

classificadas completas (totalmente válidas) ou parcialmente completas (parcialmente 

válidas).  Desse modo, faz-se necessária a conscientização da população através de 

medidas educativas em saúde sobre a tuberculose para ampliar o conhecimento 

acerca dos sinais, sintomas e fatores que mais influenciam no desenvolvimento dessa 

doença. Deve-se abordar, ainda,sobre a indispensabilidade do tratamento correto e 

ininterrupto, uma vez que o mesmo é disponibilizado gratuitamente pelo SUS e 

quando negligenciado pode levar a sérias complicações. 

 

Palavras chave: Tuberculose; Sintomas; Educação em saúde.  
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Área do conhecimento: 4.01.01.09-6Doenças Infecciosas e Parasitárias 

Introdução:  A tuberculose (TB) é um problema de saúde pública mundial. Dados 

apontam que um terço da população mundial está infectada pelo bacilo. No Brasil em 

2015 houve 69 mil casos de TB e 4,5 mil mortes, a TB se enquadra como a terceira 

causa de mortes por doença infecciosa e a primeira a ser definida em pacientes 

HIV/AIDS. Objetivo: O presente estudo teve por finalidade fazer uma 

ANÁLISE DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE TUBERCULOSE NO 

ESTADO DE RONDÔNIA 
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analiseepidemiologica dos casos de TB no período de janeiro de 2014 a agosto de 

2018.Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico quantitativo de 

casos de tuberculose diagnosticados na população do estado de Rondônia e durante 

o período de janeiro de 2014 a agosto de 2018.Foram utilizados dados e estatísticas 

oficialmente cedidos pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária de Rondônia 

(AGEVISA/RO), através dos Sistemas de Informação de Agravo de Notificação SINAN 

NET e SINAN W, com o intuito de proporcionar uma melhor análise dos dados 

epidemiológicos sobre a doença descrita.As variáveis estudadas foram: sexo, faixa 

etária, ano diagnóstico e escolaridade. Resultados: O levantamento contou com 3779 

pacientes que foram diagnosticados com tuberculose. Desse espaço amostral, 29% 

eram do sexo feminino e 71% masculino, o ano com maior prevalência de casos de 

TB no sexo masculino foi 2016 com 22% e 2017 com o maior número de casos em 

mulheres com 22% do total do mesmo ano. Ao avaliar a escolaridade 13% dos 

pacientes não informaram o grau de escolaridade, 7% eram analfabetos, 18% 

cursaram da 1° a 4° série do ensino fundamental incompleto (EFI) , 26% da 5° a 8° 

série do EFI, 11% o ensino médio completo (EMC) e 3% o ensino superior completo 

(ESC). Ao analisar a idade mais prevalente de casos de TB foi de 20 a 29 anos com 

27% do total, sendo seguido por 30 a 39 anos com 22%, 40 a 49 anos com 16% e o 

menor índice foi de pacientes com mais de 80 anos com apenas 1% dos casos de TB.  

O ano que mais obteve diagnóstico entre crianças de 1 até 9 anos foi 2013 e 2015 

com 22% do total de diagnósticos daquele ano, já na faixa etária de 20 a 29 anos em 

2017 apresentou 23% dos casos desse ano, entre os pacientes com 30 a 39 anos em 

2016 apresentou 24% dos casos de TB e na faixa etária de 40 a 49 anos em 2017 foi 

o ano com mais casos tendo 22% do total.  DISCUSSÃO:Ao averiguar os dados 

epidemiológicos coletados do SINAN, podemos observar que no período de 2014 a 

2018, houve um decréscimo significativo dos casos detuberculose no estado de 

Rondônia. Porém, é possível observar uma maior prevalência entre a 

populaçãomasculina, que apresentam variação ao longo dos anos analisados, 

obtendo seu maior pico no ano de 2016. Este fato é associado ao abandono ou a 

descontinuidade do tratamento pelo paciente, que ao sentir-se melhor, suspende os 

medicamentos por conta própria, fazendo com que o bacilo reestabeleça sua atividade 

no hospedeiro. Quanto a escolaridade observa-se um alto índice de pacientes com 

baixa escolaridade, principalmente da 1ª a 8ª série do ensino fundamental. Contudo, 

a idade segundo o ano diagnóstico, nos mostra que a infecçãose sobressai na faixa 

etária 20-29 anos (n= 1026 casos), que são os mais afetados nos municípios de 

Rondônia seguido de 30-39 anos (n=840 casos). Conclusão: Diante do exposto, nota-

se que a dificuldade no tratamento dos pacientes com TB está intimamente 

relacionada ao abandono, sendo esse um ponto chave. Faz-se necessario estudos 

que auxiliem medidas de saúde publica nessa população.  

Palavras chave: Tuberculose. Mycobacterium tuberculosis. Epidemiologia descritiva.  
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Introdução: O Processo de Enfermagem (PE) possui cinco (5) etapas: coleta de 

dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, 

implementação e avaliação, e é desenvolvido pelos profissionais da equipe de 

enfermagem cabendo, a cada um, suas devidas atribuições, conforme a Resolução 

358/2009 que dispõe sobre Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE) e a 

implementação do PE, que deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em 

todos os ambientes públicos e privados em que ocorrer o cuidado profissional de 

enfermagem, sendo necessário que o profissional tenha conhecimentos técnicos e 

científicos o suficiente, reforçado com uma prática baseada em evidências. Objetivo: 

Identificar a importância do Processo de Enfermagem sob a ótica dos profissionais de 

enfermagem de uma Unidade de Terapia Intensiva adulto de Porto Velho, Rondônia. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, de abordagem 

qualitativa, cuja população de estudo foi composta por cinco (5) enfermeiros e 

dezesseis (16) técnicos em enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva adulto do 

Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II. A pesquisa teve aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da UNINORTE com o Parecer de nº: 3.180.102, respeitada as 

disposições contidas na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que 

trata das pesquisas que envolvem seres humanos.  Resultados: Os profissionais de 

enfermagem entendem que a implementação efetiva do PE leva a uma melhor 

manutenção da assistência, possibilita uma avaliação do paciente de forma integral, 

estabelece um melhor plano de cuidados de forma sistemática, organizada e 

sincronizado com toda a equipe, além de conferir respaldo legal aos profissionais de 

enfermagem, no entanto, devido a algumas dificuldades no setor como a falta de 

profissionais, ausência de espaço físico e equipamentos, o enfermeiro não consegue 

realizar a assistência integral individualizada como deveria/gostaria, fragmentando a 

implementação do PE. Conclusão: Torna-se necessário discussões em serviço 

acerca da temática Processo de Enfermagem entre os profissionais de enfermagem, 

pois as capacitações, através de educação permanente, são essenciais para uma 

melhor compreensão acerca do processo e sua importância para a qualidade da 

assistência, além de sua aplicação conforme a realidade do local. Também é 

necessário que os profissionais enfermeiros tenham tempo para implementar o PE de 

forma individualizada e não fiquem presos a atividades burocráticas, mas isto só será 

O PROCESSO DE ENFERMAGEM SOB A ÓTICA DOS PROFISSIONAIS 

DE ENFERMAGEM DE UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

ADULTO DE PORTO VELHO, RONDÔNIA 
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possível mediante uma oferta maior de profissionais e espaço físico apropriado que 

possibilite esta sistematização dos cuidados.   

Palavras-chave: Enfermagem. Processo de Enfermagem. Cuidados Críticos. 

E-mail: franciscomateus95@hotmail.com 
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Introdução: A saúde da mulher com o passar dos anos vêm sendo influenciada pela 

má alimentação, lazer, condições de trabalho, moradia, educação, salário, entre 

outros, contudo, o corpo da mulher sofre com essas mudanças, autoestima, 

relacionamentos com amigos, membros da família, filhos e parceiro. É por isso que 

cada mulher passa pela fase do climatério de uma forma única e distinta da vida 

feminina. Há mulheres que vivenciam essa fase sem apresentar queixas relacionadas 

à saúde e outras apresentam sinais e sintomas que requer ajuda profissional. Diante 

disto, foi construída uma caderneta de saúde da mulher em fase de climatério com o 

intuito de facilitar as consultas/retornos que irão acontecer, além de levar informação 

e esclarecer sobre as modificações que podem acontecer com elas durante este 

período. Objetivo: Construir uma caderneta de saúde da mulher em fase de 

Climatério e demonstrar seu uso aos acadêmicos que estão cursando o 

supervisionado I do Curso de Enfermagem do Centro Universitário São Lucas. 

Material e Métodos: O presente trabalho de caráter descritivo do tipo relato de 

experiência, que pretende relatar a experiência vivenciada durante as atividades 

realizadas por meio de encontros, enfatizando sobre a importância do Climatério, por 

meio de uma caderneta elaborada e apresentada pelos acadêmicos do 7º período do 

curso de enfermagem do Centro Universitário São Lucas aos acadêmicos do 

Supervisionado I, da disciplina de Projeto Integrador Materno-Infantil. Resultados e 

Discussão: No decorrer na Disciplina de Projeto Integrador Materno-Infantil, os 

acadêmicos foram divididos em grupos, onde cada grupo escolheria um ciclo de vida 

dentro das disciplinas de Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Doenças Tropicais 

para desenvolver o trabalho integrador. Diante disto, este grupo optou por construir 

uma caderneta voltada à Saúde da Mulher no Climatério. Após a construção da 

caderneta, foram agendados dois dias para a sua apresentação e demonstração aos 

acadêmicos do Supervisionado I e posterior avaliação pelos menos. Diante da 

avaliação realizada, foi obtido um resultado positivo. Participaram da avaliação 35 

acadêmicos, sendo 25 mulheres e 10 homens. Foi aplicado um roteiro com perguntas 

sobre a opinião dos acadêmicos em relação à construção da caderneta. As respostas 

relataram a importância da caderneta e os benefícios do uso da mesma na Atenção 

Primaria. Foi relatado que o conteúdo da caderneta é pouco conhecido pela 

sociedade, sendo assim, a população feminina pouco sabe sobre sua saúde e o que 

ocorre no período do climatério. Foi abordado também quanto à importância da 

contribuição da equipe de enfermagem frente a esse problema da falta de 

conhecimento por muitas mulheres, diante disto a equipe precisa estar capacitada pra 

realizar orientações sobre os principais sintomas do climatério, com o intuito de 

fornecer uma assistência de qualidade à este público-alvo. Conclusão: Foi observado 

que os objetivos foram alcançados de forma eficaz e proveitosa, com a construção da 

caderneta sobre climatério, com o desenvolvimento do conteúdo de qualidade e com 

informações completas. Sendo então, finalizado com a apresentação aos acadêmicos 

do supervisionado I de enfermagem, sendo produtiva e com observações criticas 

construtivas e pertinentes a respeito da caderneta sobre o climatério. É importante a 

aplicação de novos conteúdos atualizados para profissionais formados e acadêmicos 
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que estão finalizando o ensino superior. Agradecimentos: Ao Centro Universitário 

São Lucas pela realização do XI Reunião Científica, permitindo o desenvolvimento e 

aprimoramento científico dos acadêmicos. 
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INTRODUÇÃO: As aves formam um dos mais fascinantes grupos de animais. 

Destacam-se por desempenharem um papel muito importante na natureza, auxiliando 

o seu equilíbrio ecológico. As aves são responsáveis pela polinização das flores, são 

excelentes dispersoras de sementes, que auxiliam na reprodução das plantas, ajudam 

no controle de pragas que atacam as plantas das áreas urbanas e rurais e servem 

como eficientes indicadoresde qualidade ambiental, pois são muito sensíveis aos 

impactos ambientais. A América do Sul possui cerca de um terço das espécies de 

aves existentes na terra. O Brasil é o país que possui a maior diversidade biológica 

do mundo, e possui aproximadamente 1.919 espécies reconhecidas. As coleções 

biológicas são um dos mais importantes instrumentos para aquisição de conhecimento 

sobre a composição, distribuição de conteúdo da biodiversidade em um determinado 

ambiente. OBJETIVO: O presente trabalho objetivou atualizar e catalogar as aves 

doacervo do Laboratório de Zoologia do Centro Universitário São Lucas.MATERIAIS 

E MÉTODOS: A pesquisa foi conduzida em duas etapas, primeiramente foi feita a 

elaboração de uma listagem através da planilha Microsoft Excel, correspondendo ao 

total de indivíduos. Posteriormente foi realizada a verificação de cada indivíduo 

existente na coleção e atualização de dados.A partir disso, foi elaborado um gráfico 

destacando as famílias mais representativas da coleção.RESULTADO E 

DISCUSSÃO:Foram contabilizadas 29 famílias, distribuídas em 55 gêneros. As 

famílias mais representativas em número de indivíduos foram: Columbidae com 

16,36%;e as famílias Accipitridae, Strigidae, Thraupidae, Trochilidae e Tyrannidae 

possuindo 7,27% cada. Os 47,27% restantes estão divididos entre as 23 famílias com 

poucos indivíduos presentes na coleção. A família com maior número de indivíduos 

foi Columbidaedestacando as espécies: Columbina talpacoticom seis 

indivíduos;eColumbina squammata, Scardafellasquammata e Leptotilarufaxillacom 

um indivíduo cada. Os columbídeos são aves de pequeno e médio porte, com 

pescoço, bico e patas curtas, que se alimentam de sementes e frutos. O formato do 

corpo e cabeça é exclusivo. A família Thraupidae apresentou as espécies: Tangara 

sayaca com dois indivíduos; e as espécies Tangara mexicana e Ramphoceluscarbo 

com um espécime cada. As espécies da família Thraupidae são conhecidos 

genericamente como Tiês, e em sua maior parte são coloridos. Geralmente, possuem 

ATUALIZAÇÃO DA COLEÇÃO DE AVES DO LABORATÓRIO DE ZOOLOGIA DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS, PORTO VELHO, RONDÔNIA. 
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asas curtas e arredondadas. Para Accipitridae: Rupornismagnirostris com três 

espécimese um paraGeranoaetusalbicaudatus. A família Accipitridae reúne espécies 

de pequeno, médio e grande porte e está representada em todos os biomas 

brasileiros. Para a família Strigidae: Athenecunicularia com três indivíduos e um 

paraMegascopscholiba. A maioria das espécies de Strigidae são noturnas, possuem 

olhos grandes, contornados e por discos faciais, asas largas, cauda curta e penas 

macias, resultando em uma excelente audição, visão e um voo silencioso. Para 

Trochilidaeforam identificados quatro indivíduos a nível de família. São aves de 

pequeno porte, que medem em média 6 a 12 cm de comprimento e pesam de 2 a 6 

gramas, o bico é normalmente longo, uma característica comum é a língua bifurcada 

e extensível, usada para extrair o néctar das flores.  Para Tyrannidae preserva-se as 

espécies: Tyrannus savanacom dois indivíduos; Myiozetetesluteiventris e 

Myiarchusferoxambos com um indivíduo. Os Tyrannidae são os mais representativos 

dentro da categoria de migrantes intercontinentais, representando 33,3% das aves 

que realizam este tipo de deslocamento. CONCLUSÃO: O trabalho evidenciou a 

identificação e destaque dos diferentes tipos de aves, com destaque para as famílias 

mais expressivas da coleção comoColumbidae, Accipitridae, Strigidae, Thraupidae, 

Trochilidae e Tyrannidae. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pássaros, Espécie, Biodiversidade. 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: A malária continua sendo uma importante doença 

infecciosa no mundo, com cerca de 214 milhões de casos e causa de 438.000 mortes 

ao ano. Evidências mostram a malária está associada ao desenvolvimento de 

neuropatias periféricas, especialmente neurites, polineurites, paralisia ascendente de 

Landry e paralisia de nervo cranial. Tais condições podem ser acompanhadas pelo 

desenvolvimento de quadros álgicos na região do nervo afetado, seguido por 

sensação de dores musculares acompanhadas de contração muscular, intensa 

hiperalgesia e aumento da sudorese. Essas neuropatias podem estar associadas ao 

principal mecanismo patogênico da malária severa que envolve sequestro 

microvascular de hemácias parasitadas, diminuição do fornecimento de oxigênio, 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DA INFECÇÃO POR MALÁRIA NÃO GRAVE 
SOBRE O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E TRATAMENTO 

FARMACOLÓGICO DA DOR CRÔNICA NEUROPÁTICA EM 
CAMUNDONGOS 
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levando a obstrução do fluxo sanguíneo e hipóxia tecidual, acarretando em danos dos 

tecidos do sistema nervoso periférico e central. Assim, a infecção por Plasmodiumé 

um fator potencial para a precipitação, manutenção e agravamento de condições 

álgicas de difícil tratamento como a dor neuropática. No entanto, o efeito da malária 

não-grave sobre a fisiopatologia e tratamento da dor crônica ainda não foi 

completamente estabelecida. Portanto, o objetivo do trabalho é avaliar o efeito da 

infecção não-grave por Plasmodiumberghei da cepa ANKA sobre o desenvolvimento, 

manutenção e tratamento da dor crônica neuropática induzida constrição unilateral 

de nervo isquiático em camundongos. MATERIAL E MÉTODOS: O presente estudo 

empregará camundongos da linhagem Balb/c adultos machos pensando entre 25-30 

g (aproximadamente 5-6 semanas de idade), fornecidos pelo Biotério de Criação do 

escritório técnico Fiocruz Rondônia. Os animais experimentais serão tratados com 

amostras de sangue contendo 107 células sanguíneas infectadas por 

Plasmodiumberghei. A parasitemia será monitorada através de esfregaços 

sanguíneos corados com coloração panótico. A nocicepção neuropática mecânica e 

térmica será induzida por constrição crônica unilateral do nervo isquiático e avaliada 

empregando filamentos de von Frey (nocicepção mecânica) e teste da placa quente 

(nocicepção térmica). Como tratamento farmacológico analgésico será empregado a 

Gabapentina (Neurontin ®, 100 mg/Kg; i.p.) que será administrada 4º e 10º dia pós-

cirúrgico, em animais previamente infectados. Os dados serão apresentados como 

média ± EPM. A influência dos diversos tratamentos sobre as variáveis estudas, em 

função do tempo, será estatisticamente analisada através de análise multivariada de 

variância de dois fatores (Twoway ANOVA) seguido do pós-teste de Tukey para 

comparar os grupos durante todo o tempo do experimento. As parasitemias serão 

avaliadas empregando teste t de Student pareado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O estudo foi aprovado pelo CEUA 2019/02 e o mesmo se encontram em andamento. 
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Introdução: Carpoteca é uma coleção de frutos para usualmente auxiliar dos 

herbários, são coleções científicas e didáticas que viabilizam gerar conhecimento em 

relação a riqueza e diversidade da flora de uma determinada região, sendo uma 

ferramenta também para muitas outras áreas do conhecimento. A relação entre 

Herbário e Carpoteca permite estudos nas áreas de Taxonomia, contribuindo com 

informações a respeito da classificação, descrição e identificação das amostras 

servindo como base de estudo para outros ramos da biologia, como genética, 

ecologia, entomologia, entre outros. Identificar os tipos predominantes de dispersão 

de sementes em florestas significa um passo importante, uma vez que alguns 

aspectos sobre a manutenção, a diversidade e a distribuição das plantas nas áreas 

de floresta Amazônica ainda é um assunto que precisa ser amplamente difundido. 

Entender a ecologia de dispersão constitui uma importante ferramenta para o 

entendimento da estrutura e funcionamento das comunidades florestais nos 

neotrópicos. A dispersão é uma atividade ecológica comum e fundamental nas 

florestas tropicais do mundo todo. Devido à relação de troca de benefícios entre as 

plantas e os animais que dependem das plantaseprincipalmente, dos frutos para 

alimentação de mamíferos, aves e peixes. Assim, a dispersão mostra-se como um 

mecanismo que ajuda a manter as florestas vivas e ricas em ambientes que, muitas 

vezes, sofreram impacto pela presença do homem. Através de análise as espécies 

foram classificadas quanto às síndromes de dispersão, em; zoocoria, autocoria, 

zoocoria e anemocoria. Objetivo: a pesquisa teve como objetivo realizar o 

levantamento das espécies com dispersão pelo vento (anemocóricas) incorporadas 

no acervo da carpoteca do HFSL. Material e método: A pesquisa foi desenvolvida 

com base na lista de espécies disponível na carpoteca do HerbárioDr. Ary Tupinambá 

Penna Pinheiro, Porto Velho, Rondônia. Com as informações da carpoteca foram 

destacadas as dispersões anemocóricas as quais serão representadas graficamente 

as espécies e famílias. Resultados:Com os resultados obtidos em relação as 

espécies anemocóricas, totalizaram 25 espécies, distribuídas em 11 famílias, destas 

destacamos:Bignoniaceae com 8 espécies, Asteraceae com 3 espécies, Miliaceae e 

Fabaceae com 2 espécies as e demais com apenas uma espécie. De acordo com a 

família mais representativa, Bignoniaceae destaca-se por possuir grande potencial 

como florífera e ornamental, adequada para o plantio em parques e jardins bem como 

utilizadas na arborização urbana. A Tecomastans (L.) Juss.  ExKunth, conhecida 

popularmente como ipezinho-de-jardim. A Tabebuia rósea (Bertol.) DC. Espécie com 

intenso florescimento, geralmente perde todas as folhas antes de florir. A espécie 

Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers, a árvore é extremamente ornamental quando em 

floração, podendo ser usada com sucesso no paisagismo. Sua madeira é empregada 
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apenas para forros, caixotaria e para confecção de peças leves, bem como para lenha 

e carvão. Conclusão: A pesquisa demonstra que a perpetuação e a diversidade de 

espécies dependem da relação harmônica entre a planta e o agente dispersor, no 

estudo a dispersão pelo vento indicaque é um mecanismo que ajuda a manter as 

florestas vivas e ricas.   

Palavra-chave: Dispersão, Diversidade, Coleção. 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS 

INTRODUÇÃO: A crosta terrestre é composta por uma diversa gama de minerais e 

rochas, que através de ciclos estabelecem as condições fundamentais para o solo e 

subsolo, proporcionando a sustentação da vida. Muitos minerais são ainda explorados 

comercialmente para suprir as necessidades socioeconômicas, dos seres humanos e 

promoção de desenvolvimento. OBLETIVO: Inventarias as peças do acervo geológico 

presente no laboratório de zoologia do UNISL que foi coletado na região de Porto 

Velho, caracterizando cada uma. MATERIAIS e MÉTODOS: Para catalogação de 

amostras geológicas, o ocorreu através de etapas interligadas; pesquisa bibliográfica, 

separação e conferência das caixas de minerais e rochas já catalogadas, e correção 

de catalogações se preciso. A pesquisa bibliográfica se constituiu na consulta da 

literatura de autores da área de geologia, mineralogia, petrologia e petrografia. Isto 

para que se faça o levantamento literário dos principais tipos de rochas e minerais 

presentes na região de Porto Velho. RESULTADOS e DISCUSSÃO: Na coleção de 

rochas, temos os granitos com a maior representatividade, possuindo 44 amostras, 

seguido pelos seixos com 25 amostras, mármore com 8, o gabro com 6, o areno-

conglomerático com 5 e o anfibolito com 4 amostras. Nos minerais, o quartzo é o 

presente em maior quantidade, com 14 amostras, seguido pela calcedônia com 14, o 

quartzo rosa com 13 amostras, o quartzo leitoso com 13, o cristal de quartzo com 12, 

o jaspe pardo com 8, cianita azul com 6 e o citrino com 5 amostras. Totalizado 146 

amostras de rochas e 85 amostras de minerais. Assim teremos em maior porcentagem 

na região de Porto Velho, as rochas com 63,2%, e os minerais com 36,7%. Os dados 

mostram que na região de porto velho tem a maior presença de rochas no solo, do 

que a presença de minerais. Também destaca que rocha mais presente no solo da 

região de porto velho são os granitos com a maior representatividade, com 44 

COMPONENTES DA COLEÇÃO GEOLÓGICA PRESENTES NO ACERVO 

DO LABORATÓRIO DE ZOOLOGIA DO UNISL, EM PORTO VELHO, 
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amostras. E entre os minerais se destaca o quartzo, com 14 amostras, seguido pela 

calcedônia com também 14 amostras. Sendo assim observa-se ainda que a cidade 

de Porto Velho possui um solo rico em rochas, favorecendo a economia voltada a elas, 

e um solo com déficit de minerais. 

Palavras-chave: Rochas, minerais, geologia, quartzo. 
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A enfermidade tem ampla sinonímia como doença ou micose de Jorge Lobo, 

blastomicosequeloidiana, Blastomicose tipo Jorge Lobo, Lacaziose é infecção fúngica 

profunda, crônica, granulomatosa, que têm início a partir de traumatismos cutâneos, 

onde o agente etiológico é inoculado. Se manifesta clinicamente como lesões com 

características nodulares isoladas e coalescentes, em geral de aspecto queloidiano, 

localizadas principalmente na orelha, face e nos membros superiores e inferiores dos 

pacientes.O período de incubação não está bem-estabelecido, havendo evidências 

clínicas e laboratoriais de que ocorra entre um e dois anos. A maioria dos casos 

humanos descritos, encontra-se restrita a regiões selváticas, com clima quente e 

úmido, com abundantes cursos de água e elevada pluviosidade, como a região do 

Amazonas: Brasil (Pará e Amazonas), Colômbia, Suriname, Guiana Francesa, 

Equador Venezuela, Peru, Guiana, Bolívia. Essa infecção é predominantemente cerca 

de 90% dos casos, em pessoas do sexo masculino, entre os 20-45 anos, cujas as 

atividades profissionais envolvem traumatismos repetidos e contato com a água e 

solo, como os agricultores, pescadores, seringueiros, caçadores ou garimpeiros. Na 

Doença de Jorge Lobo, é importante que o diagnóstico seja estabelecido em sua fase 

precoce, porém, a maioria dos pacientes busca assistência médica anos após o 

aparecimento inicial da lesão cutânea. De maneira geral, quando os pacientes 

procuram recursos médicos, eles referem a presença de uma ou mais lesões 

cutâneas, de evolução lenta, que não responderam aos tratamentos realizados com o 

DOENÇA DE JORGE LOBO: RELATO DE 40 ANOS DE EVOLUÇÃO 
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uso de antifúngicos, impossibilitando cada vez mais a porcentagem de cura da 

doença. Este trabalho tem o objetivo de apresentar um caso clínico de 40 anos de 

evolução de Doença de Jorge Lobo em paciente do gênero masculino, casado, 70 

anos, apresentava lesões com características nodulares, isoladas de aspecto 

queloidiano, a localização é generalizada pelo corpo encontrada em locais como, face, 

membros superiores e inferiores, realizava tratamento com medicamento intraconazol, 

residente na cidade Porto Velho, Rondônia, o paciente foi atendido no laboratório de 

Micologia Médica do Centro de Pesquisa em Medicina Tropical em Porto Velho, 

Rondônia para realização do diagnóstico através de exame micológico direto. Foram 

coletadas escamas epidérmicas com auxílio de bisturi das lesões generalizadas, a 

técnica de coleta utilizada foi a de escarificação. O material coletado foi acondicionado 

entre lâmina e lamínula com solução de hidróxido de potássio (KOH) sendo observado 

ao microscópico ópticoonde foram evidenciados presença de numerosas células 

leveduriformes com dupla membrana celular, isoladas e agrupadas em cadeias, 

típicas de ‘’Doença de Jorge Lobo’’. O conceito generalizado de que a lobomicose 

caracteriza-se por certo monomorfismo é traduzido pela presença de lesões 

semelhantes à quelóides, sugerindo a denominação de blastomicosequeloideana. 

Existem outras doenças que apresentam morfologia semelhante, como, hanseníase, 

leishmaniose tegumentar, paracoccidioidomicose, cromoblastomicose, feohifomicose, 

esporotricose, dentre outras, ressaltando a necessidade da realização de diagnóstico 

diferencial.  Ainda não se sabe a classificação filogenética e taxonômica do fungo 

causador dessa doença, não podendo realizar a diferenciação de gêneros e espécies, 

devido ao fungo não se desenvolver em nenhum meio de cultura. A escolha do 

tratamento depende da distribuição das lesões, podendo ser, complementado com a 

excisão cirúrgica seriada de algumas lesões. O tratamento é de longa duração tendo 

como medicação de escolha o itraconazol. 

 

Palavras-chave: Diagnóstico, Jorge Lobo, Rondônia. 
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INTRODUÇÃO: Na diversificação de fitoterápicos provenientes da família 

Solanaceae, a espécie Physalisangulata L. destaca-se na medicina tradicional no 

Brasil, utilizada principalmente em países tropicais e subtropicais onde estudos 

mostram que o extrato da planta já se mostrou efetiva contra formas promastigotas 

e amastigotas de Leishmaniaamazonensis e L. major. A leishmaniose é uma 

patologia causada pelo protozoário Leishmania spp.  A doença é endêmica nas 

regiões tropicais e uma das doenças tropicais negligenciadas (DTNs) que está na 

lista dos mais importantes nos estudos medicinais, pois foram constatados 

ineficiência dos medicamentos utilizados atualmente, demonstrando resistência, 

resposta tóxica ao organismo afetando principalmente rins e fígado, podendo 

causar falhas imunológicas. Estudos farmacológicos recentes mostraram forte 

atividade imunoestimulante em testes em animais de laboratório assim como ação 

citotóxica para diversos tipos de células cancerosas, atividade antiviral, inclusive 

contra o HIV e o HSV-1. OBJETIVO: O presente estudo busca quantificar as 

espécies do gênero Physalisda família Solanaceae com potencial 

leishmanicidainseridas no acervo HFSL. MATERIAIS E MÉTODOS: Neste estudo, 

foram pesquisados artigos da internet e livros a respeito de plantas com potenciais 

fitoterapêuticos onde foram destacadas as informações sobre o gênero Physalis 

que possui ação leishmanicida, além de um breve resumo sobre a patologia. 

Posteriormente, foi realizada a busca e a quantificação manual de amostras do 

gênero Physalisno acervo do herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro (HFSL), 

e obtido listagem de todas as solanáceas inseridas no acervo através do banco de 

dados BRAHMS. Com o levantamento de espécimes realizados no acervo, foram 

quantificadas as amostras pertencentes da família Solanaceae, gêneros, espécies 

e locais de coleta com foco em P. angulata demonstrando as informações em 

formato de tabela. RESULTADOS:Os resultados do levantamento obtidos do 

herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro (HFSL) demonstram a diversidade da 

família com 317 distribuídas em 11 gêneros e 51 espécies. De acordo com as 

referências para o tratamento da leishmaniose, a espécie Physalisangulata L. 

demonstra grande potencial fitoterápico no uso para o mesmo. Foram identificados 

no acervo as espécies Physalisangulata L. e P. peruviana L. com 5 exemplares 

cada. Estudos com o extrato da planta P. angulata L. demonstraram um grande 

resultado em testes contra L. amazonensis na forma promastigota e amastigota, 

alterando a sua forma morfológica causando sua inibição. Desse modo, o estudo 

com a planta, assim como outros fitoterápicos se mostram essenciais para o 

progresso na indústria farmacológica, pois assim como a P. angulata possui ação 

leishmanicida e é uma DTN reconhecida mundialmente, outros espécimes de 

plantas podem ter ação contra patologias graves, basta haver o estudo necessário 
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para obtenção de um potencial fármaco eficaz. CONCLUSÃO: As finalidades de 

um herbário é documentar por meio de espécimes de referência a diversidade de 

plantas e também fornecer material de análise para pesquisa. O levantamento 

realizado no herbário HFSL mostrou que há inserido no acervo a espécie P. 

angulata L. a qual demonstra grande potencial fitoterápico para o gênero 

Leishmania. 

Palavra-chave: fitoterápico, leishimaniose, Physalis. 
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O Brasil é um país com grande diversidade biológica e cultural e que conta, por isso, 

com um acúmulo considerável de conhecimentos e tecnologias tradicionais, entre os 

quais se destaca o vasto acervo de saberes sobre o manejo e utilização de plantas 

medicinais. O uso de plantas medicinais pode ser influenciado pela questão 

econômica, o alto custo dos medicamentos e o difícil acesso a consultas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), também pela dificuldade de locomoção daqueles que residem 

em áreas rurais ou pela tendência atual de utilização de recursos naturais como 

alternativa aos medicamentos sintéticos. Além disso, cada tipo de planta tem em sua 

composição substâncias diferentes, de forma que agem no organismo mesmo quando 

a planta é usada apenas como tempero. A Etnobotânica é uma ciência que teve 

origem nas numerosas observações de exploradores, missionários, naturalistas e 

botânicos, ao estudarem o uso de plantas por comunidades de todo o mundo. Este 

trabalho teve como objetivo fazer o levantamento bibliográfico etnobotânico das 

plantas medicinais utilizadas na cidade de Porto Velho – RO. Essa é uma pesquisa 

de caráter qualitativo e descritivo. Para o procedimento de coleta de dados, foi 

utilizada a estratégia de levantamento bibliográfico e documental. A pesquisa utilizou 

dados secundários em artigos científicos e revistas sobre o assunto, e livros na área 

de plantas medicinais. Para operacionalizar os cálculos das frequências e construção 

das tabelas, foi utilizado o software estatístico StatisticalPackage for the Social 

Science (SPSS), versão 24.0.Conforme o levantamento realizado, para gerar os 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS 

MEDICINAIS UTILIZADAS EM PORTO VELHO – RO 
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resultados, foram utilizadas 6 espécies, distribuídas em 6 famílias botânicas. As 

famílias dividas em Liliaceae, Lamiaceae, Arastaceae, Zingiberaceae, Asteraceaee 

Euphorbiaceae. Foram listadas as espécies que fora feito o levantamento, com nomes 

científicos, populares, famílias e indicações terapêuticas segundo dados secundários 

de artigos, partes das plantas que foram utilizadas nas preparações e a forma que 

foram preparadas.Babosa (Aloe vera (L.) Burm. F.) é utilizada há muito tempo como 

medicamento. É pertencente à família Liliaceae, a Babosa pode ser utilizada para 

cicatrização, queda de cabelo, queimaduras, câncer, tirar manchas e infecção. Para 

uso da mesma, faz-se a maceração da folha; Boldo (Plectranthusbarbatus)é uma 

planta da família Lamiaceae, é utilizado para dores no estômago e fígado, para fazer 

o uso desta planta utiliza-se as folhas, pode ser feita a infusão, maceração e proveito 

do sumo; Camomila (Matricariachamomilla) é pertencente a família Arastaceae, é uma 

planta com propriedade cicatrizante, antibacteriana, anti-inflamatória, anti-

espasmódica e calmante, é utilizada as flores como parte da planta para se fazer o 

chá; O Gengibre (ZingiberofficinaleL.) pertence à família Zingiberaceae, pode ser feito 

o chá da raiz que pode agir como fitoterápico para o tratamento da gripe e dor no 

estômago; O Guaco (Mikaniaglomerata) que é da família Asteraceae, possui ação 

broncodilatadora, antitussígena, expectorante e edematogênica sobre as vias 

respiratórias foram comprovadas, as flores da planta são usadas para se fazer o chá; 

O Quebra-pedra (PhyllanthusniruriL.), da família Euphorbiaceae, é um fitoterápico 

para infecções nos rins, para a produção do mesmo usa-se a raiz da planta 

macerada.Concluímos com o levantamento que as principais plantas utilizadas como 

fitoterápico foram: Babosa (Aloe vera), Boldo (Plectranthusbarbatus), Camomila 

(Matricariachamomilla), Gengibre (Zingiberofficinale), Guaco (Mikaniaglomerata) e 

Quebra-Pedra (Phyllanthusniruri). Observou-se a utilização das plantas como um dos 

poucos recursos terapêuticos para tratar suas doenças mais frequentes ou 

complementar aos tratamentos da medicina tradicional. 

Palavras-Chave: Etnobotânica; Plantas Medicinais; Saúde 
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A etnobotânica, apresenta o estudo da sociedade e suas interações ecológicas, 

genéticas, evolutivas, simbólicas e culturais com as plantas, abrangendo aspectos da 

diversidade biológica e cultural, contribuindo para o conhecimento de várias espécies 

de plantas medicinais, a fitoterapia faz parte desse discernimento pois utiliza o 

conhecimento dessas plantas para a prática da medicina popular, que integra o 

tratamento empregado para a população de menor renda. Para a maioria da 

população, o uso de plantas medicinais é visto como método antigo, tendo em vista a 

utilização de medicamentos sintéticos, que são considerados mais caros e agressivos 

ao organismo. Apesar do uso já fazer parte da cultura popular nas últimas décadas, o 

interesse pela fitoterapia teve um aumento considerável entre usuários, 

pesquisadores e serviços de saúde. Por este motivo, o presente estudo de caráter 

exploratório tem o objetivo de conhecer as representações e a utilização fitoterápicas 

em ambiente hospitalar e os fatores relacionados à intenção de uso dessa terapia.No 

período de Abril a Junho de 2019, foi realizado uma listagem dos produtos 

manipulados no laboratório fitoterápico, localizado nas dependências da Casa de 

saúde Santa Marcelina, que seguem a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

fitoterápicos, norteados pelos formulário da Farmacopeia Brasileira 2018 da ANVISA, 

para os cuidados e tratamentos de pacientes no Hospital Santa Marcelina, como 

método da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no 

SUS. Nesse período foram contabilizados a produção de 58 produtos diferentes, nos 

quais 15 são fitoterápicos mais utilizados no hospital, de acordo com as demandas de 

pedidos, o restante são fitoterápicos profiláticos, os principais produtos direcionados 

ao hospital são: Pomada Sangue de dragão (DracaenadracoL.), indicado no processo 

anti-inflamatório e cicatrizante, pomada de barbatimão(Stryphnodendronadstringens) 

indicado no tratamento feridas e queimaduras, e a mesma pomada com o sangue de 

dragão, e indicado para feridas expostas contra possiveis infecções, Gel anti-

inflamatório (Arnica (Arnica montana), castanha da índia (AesculushippocastanumL.), 

copaíba (Copaiferalangsdorffii), cânfora (Cinnamomumcamphora).), é indicado para 

dores superficiais e hematomas,  Spray sangue de dragão (Dracaenadraco), indicado-

se na assepsia de ferimentos, Composto digestivo (zedoária (Curcumazedoaria), 

espinheira-santa (Maytenusilicifolia), alcachofra (Cynarascolymus).) indicado para 

uma adequada digestão, Chá pata de vaca(Bauhiniaforficata), moringá(Moringa 

oleifera) e insulina (Cissussicyoides L.) são indicados para paciente diabéticos, que 

auxilia na diminuição da glicose no sangue, Chá de camomila (Matricariachamomilla) 

indicado como ansiolítico natural, sabonete sangue de dragão (Dracaenadraco) 

indicado na assepsia do ferimento, Sabonete de aroeira (Schinusterebinthifolius) com 

barbatimão (Stryphnodendron) indicado para ferimentos, auxilia da desinflamação e 

cicatrização do ferimento, Tintura de copaíba (Copaiferalangsdorffii),  sua utilização e 

tanto externa indicado para problemas de pele,  quanto interna indicado para úlceras 

no estômago, Tintura de arnica (Arnica montana) indicado como calmante da pele e 

anti-inflamatório, tintura canela de velho (Miconiaalbicans) indicado para ação 

analgésica, anti-inflamatória e antimicrobiana, xarope de guaco (mel, copaíba 

(Copaiferalangsdorffii), própolis (bacárisbaccharisdracunculifolia), gengibre 
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(Zingiberofficinale) e guaco (Mikaniaglomerata).), indicado para gripe ou infecção na 

garganta e  o repolho(Brassicaoleracea var. capitata), utiliza-se as folhas como 

emplastro, indicado para acelerar a cicatriação de feridas externas.Conclui-se que o 

uso das plantas medicinais estão se integrando as variadas praticas de atendimento 

a saúde, tornando-se de interesse acadêmico, socioeconômico, cultural e 

cientifico.Agradecimentos ao Hospital Santa Marcelina e equipe do Laboratório de 

Fitoterapia e Farmácia. E-MAIL: carolinerodrigues.bio@gmail.com 

PALAVRA-CHAVE: Etnobotânica, Plantas Medicinais, Fitoterápicos, Hospital, Porto 

Velho. 
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Introdução: Paracoccidioides brasiliensis engloba duas espécies Paracoccidioides 

brasiliensis (P. brasiliensis) e Paracoccidioides lutzii (P. lutzii) o agente etiológico é  

encontrado no solo principalmente em áreas rurais,é um fungo termo-dimórfico agente 

etiológico da micose sistêmica paracoccidioidomicose (PCM) que pode apresentar-se 

na forma micelial na temperatura de 28°C sendo está produtora dos esporos ou 

conídios infectantes, que quando inalados pelos hospedeiros susceptíveischegam à 

via aérea inferior, onde há formação de um complexo primário, com possível 

disseminação do fungo por via linfática e hematogênica para outros órgãos, na 

dependência da quantidade de inóculos, da patogenicidade e da virulência do fungo, 

assim transformam-se em células leveduriformes que constituirão sua forma 

parasitária nos tecidos, esta forma pode ser observada na temperatura de 37°C.  O 

grande fator de risco para aquisição da infecção são as profissões ou atividades 

relacionadas ao manejo do solo contaminado com o fungo, como atividades agrícolas, 

terraplenagem, preparo de solo e práticas de jardinagens. Não há relatos da 

transmissão da PCM ocorrer de animais para as pessoas e de pessoa a pessoa. A 

princípio frequentemente está infecção pode ser assintomática.A infecção é 

prioritariamente adquirida nas duas primeiras décadas de vida, com um pico de 

incidência entre 10 e 20 anos de idade, porém as manifestações clínicas ou a evolução 

PARACOCOCCIDIOIDOMICOSE BUCAL: RELATO DE CASO 

mailto:carolinerodrigues.bio@gmail.com
mailto:silviacalais@hotmail.com
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para doença só ocorre mais frequentemente em adultos entre 30 e 50 anos, como 

reativação de foco endógeno latente. A PCM envolve primariamente os pulmões 

podendo disseminar-se para vários órgãos, mais frequentemente a cavidade bucal, 

pele, membranas mucosas e linfonodos. Têm um período de incubação de 15 dias a 

40 anos e apresenta-se sob as formas clínicas, aguda, subaguda e crônica. Este 

trabalho tem como objetivo apresentar um caso clinico de Paracococcidioidomicose, 

em paciente do gênero masculino, 50 anos, operador de esteira, reside na cidade de 

Porto Velho, Rondônia,com lesões na mucosa bucal.O paciente foi atendido no 

laboratório de Micologia Médica do Centro de Pesquisa em Medicina Tropical em 

Porto Velho, Rondônia para realização do diagnóstico através de exame micológico, 

aonde foi realizada a coleta de escamas epidérmicas na mucosa oral, com auxílio de 

um swab estéril umidificado com água destilada. A análise do material foi realizada a 

fresco, onde há a suspensão do material biológico entre lâminas e lamínulas, para 

serobservado ao microscópico óptico células leveduriformes com duplo contorno 

refringente e com múltiplas brotações em forma de ‘’Mickey Mouse’’ e ‘’Catenulada’’, 

típicas de Paracoccidioides sp.O principal diagnóstico diferencial é com tuberculose 

pulmonar, pois são semelhante as manifestações clínicas e as alterações dos exames 

de imagens, sendo de suma importância o diagnostico laboratorial. A cultura para 

identificação do agente etiológico não foi realizada, sendo o diagnóstico feito através 

de exame clínico e confirmado pelo exame micológico direto. A diferenciação de 

gêneros e espécies do agente etiológico somente é possível através da realização de 

cultura em ágar Sabouraud, exames moleculares e testes de sorologicos.Embora está 

doença seja relativamente frequente no estado de Rondônia, suas manifestações 

bucais correspondem a úlceras crônicas e granulomatosas, semelhantes à lesão 

provocada pelo carcinoma epidermoide oral, tendo em vista a importância do 

cirurgião-dentista para realizar o primeiro diagnóstico dessa patologia, 

devendoreconhecer as manifestações clínica e considerá-la na elaboração do 

diagnóstico diferencial para outras patologias bucais.  

 

 Palavras-chave:Diagnóstico, Paracococcidioidomicose, Rondônia.  
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¹Acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas do Cento Universitário São Lucas, ² 

Docente do Curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário São Lucas, Porto 

Velho, Rondônia. 

INTRODUCÃO: Para preservar o meio ambiente é indispensável planejar a 

arborização urbana, fator de terminante da salubridade ambiental, influencia o bem 

estar do homem, contribui para estabilização climática, fornece abrigo, embeleza, 

fornece alimento à fauna, dentre diversos outros benefícios. Para projetos de 

arborização urbana, o planejamento adequado evita problemas e prejuízos que 

envolvam rede elétrica, de água e esgoto e também obstáculos de circulação. As 

árvores proporcionam, no ambiente urbano, vários efeitos benéficos para o meio 

ambiente e para o bem estar da população. A presença da vegetação nas cidades 

contribui para amenizar o rigor do verão, fornecendo sombra. No beneficio secundário 

estão as trocas gasosas, produzindo oxigênio e fixando CO2, através da fotossíntese. 

A arborização urbana contribui ainda, para a fauna urbana, principalmente a avifauna. 

O presente trabalho tem como objetivo identificar e realizar um levantamento de 

espécies arbóreas, dentre as principais famílias depositadas no acervo do herbário 

Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro (HFSL) .MATERIAL E MÉTODOS: Primeiramente 

foi realizada uma consulta em bibliografia especializada, no sentido de obter 

informações acerca das famílias empregadas na arborização urbana, sendo pré-

determinadas seis famílias específicas. Posteriormente, foi realizada uma consulta no 

banco de dados BRAHMS, verificando todas as espécies de cada família. Com os 

resultados obtidos, também foram elaborados gráficos representativos, destacando 

as principais famílias e gêneros empregados na arborização urbana, que estão 

depositadas no acervo HFSL. RESULTADOS:Como resultado foram analisados 761 

espécimes, distribuídas em seis famílias, as quais são Bignoniaceae, Moraceae, 

Fabaceae, Anacardiaceae, Apocynaceae, Chrysobalanaceae. Da família 

Bignoniaceae, temos em maior destaque a espécie Jacaranda cuspidifoliaMart. e 

Tabebuia serratifolia(Vahl)G.Nichols., todos com dois exemplares, sendo ambas as 

espécies nativas. Moraceae, temos em maior número a espécie Brosimum guianense 

(Aubl) Huber., com sete exemplares,BrosimumrubescensTaub, Clarisia racemosa 

Ruiz &Pav., eHelicostylis tomentosa (Poepp. &Endl.)Rusby., com seis exemplares, 

Ficus guianensis Desv.,com três, sendo todas as espécies nativas. Em Fabaceae, 

destacou-se CopaiferamultijugaHayne, com 12 exemplares, Tachigali com 18 gêneros 

distintos, destacando-se entre eles, a espécie TachigalivulgarisL.G. Silva & H.C. Lima, 

com dois exemplares, e Sennamultijuga(Rich.)H. S. Irwin &Barneby.com três 

exemplares, sendo as duas primeiras nativas e a última exótica.  Em Anacardiaceae, 

as espécies de destaque foramAnacardium occidentale L. com 23 exemplares e 

Mangifera indica L. com oito exemplares, popularmente conhecidos como Caju e 

Manga respectivamente, e ambas estas são nativas. Para Apocynaceae, a espécie 

de maior destaque foi Himatanthusarticulatus(Vahl)Woodson.,com seis exemplares, 

seguida deHimatanthus sucuuba (SpruceexMüll. Arg.)Woodson., com cinco 

exemplares, sendo esta nativa. Na família Chrysobalanaceae, as espécies mais 

representativas foram Licaniaapetala(E.Mey) Fritsch.com seis exemplares, Couepia 

guianensis Aubl, com quatro exemplares e CouepiabracteosaBentham. com cinco 

exemplares, todas nativas.CONCLUSÃO: As espécies ornamentais embelezam e 
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harmonizam, apresentando inúmeros benefícios como sombreamento, fixação de 

CO2, melhoria do clima urbano, com redução de temperatura, liberação da umidade 

do ar e as árvores contribuem fornecendo abrigo e alimentos para muitos seres vivos. 

É vital reconhecer a importância da arborização no contexto da melhoria da qualidade 

de vidanos mais diversos ambientes, sobretudo urbanos. 

Palavras-chave: Flora, paisagismo, diversidade. 
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INTRODUÇÃO: A utilização de aves como objeto de estudo além de ser considerado 

interesse coletivo, é de suma importância ecológica. Aves estão classificadas entre os 

seres vertebrados mais estudados e consideradas organismos ideais para examinar 

processos de mudança em determinados ecossistemas. O Brasil é apontado como 

um dos países de maior biodiversidade do mundo, a avifauna brasileira é 

representada por cerca de 1.800 espécies reconhecidas, correspondendo a cerca de 

60% das espécies encontradas na Américado Sul. O estado de Rondônia apresenta 

três IBA’s (Áreas importantes para conservação de aves no Brasil), possuindo uma 

grande carência de inventários básicos de aves, é preciso levar em conta a realidade 

atual a respeito do meio ambiente, que vem sofrendo há muito tempo constantes 

danos oriundos da ação antrópica, resultando em perda da biodiversidade, extinção 

de inúmeras espécies, além da fragmentação e degradação ambiental. A área da linha 

G33 está localizada na BR 364 km 42 sentido Rio branco- AC, a região é uma área 

de grande interferência antrópica, onde a principal atividade é a agricultura familiar, 

trata-se de uma linha de assentamento recente, com pouco mais de 10 anos, as ações 

antrópicas nas florestas naturais ocasiona o desmatamento destas, gerando 

fragmentos florestais, o que afeta diretamente a dinâmica de populações existentes 

nesse ambiente, causando a redução da diversidade das espécies, a avifauna da linha 

G33 vem sofrendo constantes perturbações decorrente destas ações, caracterizada 

por perda de habitat e degradação ambiental, consequente das expansões de 

habitações, agricultura familiar e aumento de atividades econômicas. OBJETIVO: O 

presente estudo, tem como finalidade realizar o levantamento das espécies de 

avifauna ocorrente na área da linha G33, visando demostrar a biodiversidade de aves 

presentes no local, fornecer informações da região e dados para futuros estudos. 

METODOLOGIA:O levantamento foi realizadoentre os meses de outubro, novembro 

de 2018 e setembro de 2019. A metodologia usada foi a busca visual ativa, 

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNAOCORRENTE NA LINHA 

G33, KM42 DA BR 364, PORTO VELHO, RONDÔNIA BRASIL 
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percorrendo quatro trilhas preexistentes, com velocidade previamente padronizada, 

buscando abranger uma maior área de estudo, utilizando-se deaparelhos celulares 

para gravações de áudio no período noturno, Canon PowerShot SX160 IS eCanon 

Sx60, para os registros fotográficos nos períodos matutino e vespertino com intuito de 

registrar o maior número de espécies no presente local, e como auxilio na identificação 

das espécies fora utilizado bibliografia especializada, guia de campo: Avifauna 

Brasileira de campo de Tomas Sigrist, mídia digital: Wikiaves e Xenocanto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nolevantamento, foram registradas 53 espécies 

pertencentes a 26 famílias. A ordem com maior representatividade foi Passeriformes, 

com 11 famílias e 26espécies. A família mais representativa foiThraupidae com 9 

espécies, Tangara episcopus, Tangara palmarum, 

Volatiniajacarina,Ramphoceluscarbo, Tangara nicrocincta, Cissopis 

leverianus,Tangara mexicana, Sporophilacastaneiventris e Cyanerpes 

caeruleus.CONCLUSÃO:A presente área de estudo apresenta uma rica diversidade, 

apesar da constante ação antropica, que afeta diretamente essa dinâmica 

populacional das espécies, por tratar-se de um levantamento preliminar, esperamos 

que ao final desta pesquisa, possamos registrar uma maior quantidade de espécies, 

observando também as constantes mudanças que ocorrerão na Avifauna da região. 
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Introdução/ Burseraceae é uma família botânica pantropical, constituída por cerca 19 

gêneros e abrange mais de 750 espécies descritas, caracterizadas por árvores e 

arbustos geralmente apresentando dutos de resina na casca e em outras partes da 

árvore, sendo conhecida por seu potencial econômico.  Esta família constitui uma 

CHECKLIST DA FAMÍLIA BURSERACEAE NO ACERVO DO HERBÁRIO 

DR. ARY TUNPINAMBÁ PENNA PINHEIRO (HFSL) 
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parte importante da estrutura e diversidade de florestas úmidas e secas em muitas 

partes dos trópicos, representando frequentemente 10 a 14% das árvores em florestas 

úmidas de terras baixas tropicais ricas em espécies.Objetivo/ O presente trabalho 

teve como objetivo realizar um levantamento dos gêneros e espécies mais 

representativos da família Burseraceae no acervo do Herbário Dr. Ary Tupinambá 

Penna Pinheiro - HFSL - do Centro Universitário São Lucas. Material e Métodos/ 

Primeiramente foi realizada uma consulta no banco de dados e uma verificação 

individual de cada exsicata, estas dispostas em pastas organizadas conforme 

gênero/espécie no armário específico da família Burseraceae. Os dados obtidos foram 

organizados em planilha no programa Excel, contendo informações do material 

incorporado no acervo, sendo estes: gênero, espécie e local de coleta. Posteriormente 

foram gerados gráficos representativos destacando os gêneros de maior frequência, 

bem como local de coleta. Resultados/ A partir dos dados do levantamento 

totalizaram 71 espécimes, distribuídos em cinco gêneros e 39 espécies. Foi 

constatado que Protium corresponde a 69% dos gêneros incorporados, Trattinnickia 

13%; Tetragastris 10%; Crepidospermum 5% e Dacryodes 3%. O gênero Protium está 

representado por 27 espécies e 48 espécimes, sendo as espécies mais 

representativas: Protium spruceanum (Benth.) Engl e Protium subserratum (Engl.) 

Engl com cinco e quatro espécimes  respectivamente. Trata- se de um gênero de 

amplamente distribuído no Brasil, é conhecido pelos nomes populares como 

Almecegueira ou Pau-de-breu, nomes também utilizados para outros gêneros da 

mesma família. Como o segundo mais representativo Trattinnickia apresenta árvores 

altas e copas amplas às vezes arbustos ambos com características morfológicas 

específicas em algumas espécies. Destaca-se na coleção com sete espécimes e cinco 

espécies: Trattinnickia burserifolia Mart.; Trattinnickia rhoifolia Willd.; Trattinnickia 

boliviana (Swart) Daly.; Trattinnickia glaiovii Swart. e Trattinnickia ef. peruviana Loes.O 

material incorporado no acervo foi oriundo de coletas realizadas em cinco estados 

brasileiros, sendo os mais representativos, Amazonas 49%, Rondônia 21%, Mato 

Grosso 21%, Roraima 3%, Alagoas 2% e Pará 1%. A representatividade no estado do 

Amazonas surge com registro em 8 municípios, destacando-se com maior número de 

espécimes no município de Presidente Figueiredo. No estado de Rondônia destaca-

se com maior número o município de Porto Velho, dentre os cinco municípios 

registrados. Conclusão/ Com base no levantamento de Burseraceae incorporada no 

Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro – HFSL – do Centro Universitário São 

Lucas, foi demonstrada considerável diversidade nos quesitos: número de espécies 

presentes no acervo. O trabalho também levantou dados de estudo a respeito da 

respectiva família designada e ainda ressalta a importância a respeito das coleções 

presentes nos herbários brasileiros, como instalações especializadas, 

disponibilizando material e informações disponíveis para pesquisa e outros campos 

de aprendizado. 

Palavras chaves: Levantamento, Angiospermas, Botânica. 
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As coleções zoológicas são amostras da biodiversidade, conservando e preservando 

espécimes da fauna, atual e extinta, sendo utilizadas como bases para aulas didáticas, 

pesquisas científicas, sendo aberta a visitação da comunidade em geral ou somente 

para pesquisadores. Os crustáceos são animais com importância comercial tanto 

nacional como internacionalmente, tendo um destaque na faixa litorânea do país, 

sendo fonte de renda de famílias e da indústria pesqueira, representando ainda parte 

importante da culinária nortista em inúmeros pratos típicos. Tendo em vista a 

importância econômica e ecológica, o presente estudo teve como objetivo realizar um 

levantamento das famílias e gêneros de espécimes depositados na coleção do 

Laboratório de Zoologia do Centro Universitário São Lucas. Realizou-se a 

manutenção da coleção, em uma etapa de curadoria, com a limpeza dos frascos onde 

os espécimes estavam armazenados, juntamente com a reposição e adição de álcool 

70% nos frascos. Os espécimes foram identificados usando literatura específica e os 

dados gerados adicionados a planilhas eletrônicas para registro e controle do presente 

laboratório, e preparado para atualização de etiquetas. A Coleção Carcinológica 

possui um total de 323 espécimes, pertencentes a 4 ordens, 9 famílias e 11 gêneros, 

sendo todos pertencentes ao Brasil, principalmente do Estado do Pará. Dentre as 

ordens da coleção, destaca-se a Decapoda com 85,4%,  Euphausiacea 12,5%, 

Isopoda 1,4% e Sessilia 0,7%. Visto a biodiversidade na Amazônia, faz-se necessário 

uma constante atualização na coleção carcinológica do Centro Universitário São 

Lucas, visando aumentar o conhecimento da fauna local e enriquecer a coleção.  

Palavras chave: Atualização, crustáceos, decápodes, taxonomia. 

E-mail: claudia.christianbs@gmail.com 

 

 

INVENTÁRIO DA COLEÇÃO CARCINOLÓGICA DO LABORATÓRIO DE 

ZOOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS, PORTO VELHO, 

RONDÔNIA. 

IMPACTOS POSITIVOS SOCIOAMBIENTAIS DE MODELOS 

PRODUTIVOS 
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Introdução: O desenvolvimento nos sistemas produtivos convencionais continuam 

crescendo em grande escala. Porém, vem gerando impactos negativos no meio 

ambiente, com grandes focos na região amazônica. Objetivo: Transformar tais 

impactos, em positivos e ampliar os sistemas produtivos sustentáveis com educação 

sócio ambiental através de meios de comunicação digital e presencial, se faz 

necessário neste novo cenário socioambiental. Metodologia: Foram elaborados 

projetos de transição de sistemas produtivos convencionais para agroecossistemas 

biodiversos, incluindo neste projeto, recomposição florestal, sombreamento de 

pastagens, quintais produtivos em pequenas propriedades rurais da agricultura 

familiar, dando a eles, suporte para desenvolvimento agroecológico, incentivando-os 

a semear sustentabilidade agroflorestal, baseada em técnicas ancestrais de produção de 

alimentos, aliando conhecimentos científicos de ecofisiologia vegetal e suas interações com 

a fauna, o clima e as comunidades que vivem em áreas próximas. Resultado: 

A incorporação de árvores em pastagens ou sistemas de cultivo promove a criação de 

microclimas em faixas de proteção, o que é bastante favorável ao crescimento das plantas, 

já que a temperatura adicional do ar e do solo pode prolongar a estação de desenvolvimento, 

resultando em ganhos de crescimento e produtividade. Durante os períodos mais quentes, 

a presença de árvores e o efeito das sombras, reduzem a perda de água do solo, limitando 

as taxas de evapotranspiração das plantas, promovendo o enriquecimento florestal e 

corredores de biodiversidade amazônica que possibilita o retorno de espécies da 

fauna e flora nessas áreas que consequentemente vão gerar dispersão de sementes. 

Contudo se tem redução das pressões para abertura de novas áreas, pois se terá um 

grupo de agricultores obtendo maior renda em suas propriedades, com isso se obtém 

uma menor pressão para expansão de novas áreas de produção agrícola, reduzindo 

o número de queimadas intencionais juntamente com a emissão de gases nocivos na 

atmosfera, possibilitando recuperação e conservação de solos e fonte de água, que 

são questões muito eminentes no campo hoje em dia. Vida na água, vida terrestre, 

mudança global do clima, saúde e bem estar, agricultura sustentável, cidades e 

comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável e significativa redução 

de impactos negativos contra o meio ambiente. Em meio a esse novo cenário 

obtivemos alternativas socioeconômicas de inclusão da mulher e do jovem na 

atividade rural, onde eles participam mais da agricultura familiar, gerando a eles renda, 

possibilitando acesso a aparelhos sociais, meio de transporte próprio, bens de uso e 

consumo que são de difícil acesso ao meio rural, contudo, crescimento econômico, 
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erradicação da pobreza, fome zero. Conclusão: Essas alternativas de produção 

sustentável, que promovem novos modelos de produtividade juntamente com a 

educação socioambiental, possuem resultados positivos para todo ecossistema e a 

população humana. Sustentabilidade é garantir um futuro saudável ao meio ambiente 

e aos seres humanos. 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Agroflorestas; Agroecossistemas; 
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INTRODUÇÃO: A educação ambiental é um processo na formação do caráter, onde 

o educando passa a ter conhecimentos de preservação e sua importante participação 

no meio em que vive, tendo consciência das suas obrigações. Este processo deve ser 

iniciado desde a alfabetização onde acontece os primeiros passos do crescimento, 

através de incentivo escolar, mas principalmente com exemplos em casa. Sabe-se 

que a Educação ambiental nas escolas é essencial para o crescimento consciente 

com o intuito de formar cidadãos que zelam pela vida dos ecossistemas, ensino este 

que precisa ser mais abrangente nas disciplinasatravés de palestras, atividades 

educativas, oficinas, etc. OBJETIVOS:Este trabalho objetivou-se sensibilizar crianças 

do ensino fundamental, através de atividades educativas, sobre a importância da 

preservação ambiental.MATERIAIS E MÉTODOS:A Sala Verde UniSL no decorrer do 

ano de 2019 realizou diversas atividades na área de Educação Ambiental, no mês de 

setembro não foi diferente, em comemoração ao dia da árvore, 21 de setembro, o 

Projeto Sala Verde Itinerante visitou a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora 

das Graças onde realizou atividades com os alunos de 4° e 5° ano abordando desde 

a importância ecológica da árvore até os meios de preservação da mesma. A atividade 

aconteceu em dois momentos, teórico e prático. O teórico teve início com uma palestra 

sucedida de forma explicativa, lúdica e de fácil compreensão. Em seguida foram 

apresentados dois vídeos explicativos sobre o tema a fim de fomentar e enfatizar todo 

o aprendizado da palestra. Na prática, realizou-se uma atividade dinâmica onde uma 

ATIVIDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DIA DA ÁRVORE MINISTRADA A 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS 
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árvore em papel madeira,confeccionada anteriormente na Sala Verde, foi utilizada 

para a colagem de sementes das frutas:mamão, melancia e laranja. Todas as 

sementes foram identificadas para melhor aprendizagem, incentivando a criatividade, 

e analisando o conhecimento popular das crianças sobre as árvores típicas da nossa 

região. Como gratificação pelo esforço do aluno, por bom comportamento e 

desempenho do mesmo, estimulando a sua participação, foi entregue ao final das 

atividades, uma pequena e significativa lembrança aos alunos, um ímã de EVA com 

formato de árvore para recordação da data.RESULTADOS:Pode –se observar que a 

atividade foi bem assistida pelos alunos ouvintes, que participaram bastante 

respondendo com muito vigor a cada pergunta, interagindo com facilidade e 

demonstrando muito interesse no tema.A dinâmica realizada no momento da prática 

serviu como atrativo em que cada criança com espontaneidade, participou 

demonstrando muita curiosidade, expectativas e seus conhecimentos sobre as 

sementes que foram utilizadas.Finalizando com um convite aos alunos a fazer parte 

da superliga ecológica a fim de serem os novos construtores de um mundo 

sustentável.CONCLUSÃO: Com base nas atividades executadas, nota-se a 

importância de promover cada vez mais a educação ambiental, sensibilizando desde 

as primeiras séries a iniciativa da preservação ambiental. AGRADECIMENTOS: 

Agradeço a sala verde por todo apoio neste projeto, a minha orientadora Lorena 

Dantas por sua dedicada atenção e ao Centro universitário São Lucas pela 

oportunidade. 
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INTRODUÇÃO:Os condomínios sustentáveis são considerados completos, com a 

realização de atividades humanas no ambiente natural sem degradação.A 

sustentabilidade nessas habitações não envolve somente a construção civil, mas sim 

todas as atividades humanas, seguindo um padrão de consumo sustentável e 

CONSULTORIA AMBIENTAL VISANDO IMPLEMENTAÇÕES DE 

PRÁTICAS ECOSSUSTENTÁVEIS EM CONDOMÍNIOS DE PORTO 

VELHO. 
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priorizando o uso de recursos de forma consciente. A crescente ampliação de áreas 

urbanas vem contribuindo com o crescimento de impactos ambientais negativos. 

Estima-se que cerca de 12 bilhões de toneladas de resíduos plásticos terminarão em 

aterros sanitários ou no ambiente natural até 2050.Diante do exposto, este trabalho 

teve como objetivo implantar práticas ecologicamente corretas e sustentáveis em 

condomínios de Porto Velho através da consultoria ambiental, a fim de que os 

condôminos adotassem as medidas propostas pelo estudo. MATERIAL E MÉTODOS: 

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica referente aos impactos 

ambientais negativos. Com as informações obtidas e pertinentes ao assunto foi 

elaborado um projeto de consultoriavisando implementações de práticas 

ecossustentáveis em condomínios de Porto Velho. Após a escolha do condomínio a 

ser trabalhado, o sindico foi contactado para autorização eefetuação das atividadesde 

cunho ambiental. Os condôminos foram comunicados por meio de panfletos 

informativos sobre o assunto e a data da oficina.RESULTADOS E 

DISCUSSÃO:Aadesão da palestra foi considerada baixa, levando em consideração 

que o condomínio possui mais de 450 apartamentos, o que reflete a falta de interesse 

da sociedade em geral quando o assunto refere-se ao meio ambiente e 

sustentabilidade.Para a palestraforam utilizados como procedimentos metodológicos 

recursos de multimídia e data show. Foram abordadas as temáticas embasadas em 

referencias científicas sobre sustentabilidade e dados estatísticos de poluição no 

mundo. Além de demonstração das técnicas de reciclagem de garrafas pets que 

poderiam ser postas em prática no ambiente do condomínio, os impactos ambientais 

do descarte inadequado de plásticos e apresentação de estratégias sustentáveis na 

sua reutilização. Em seguida foi instruído aos condôminos como confeccionar as 

hortas ecológicas, sendo posto em prática com a criação de uma horta ecológica 

comunitária feita com garrafas PET recicladas do próprio espaço do condomínio e a 

instalação de estações de sacolas plásticas. Desenvolver a sensibilização ambiental 

é de suma importância para as futuras gerações, e somente através de medidas 

sustentáveis é possível conviver sem degradar o meio ambiente e os recursos naturais 

disponíveis.A instalação das hortas obteve resultado satisfatório com a participação e 

empenho dos condôminos, que se comprometeram em seguir com o projeto, cuidando 

das hortas ecológicas. Foram instaladas também 12 estações de sacolas plásticas, 

próximas às entradas de cada bloco.CONCLUSÃO: Os condomínios refletem a ideia 

de planejamento urbano e qualidade de vida.Porém destaca-se que muitos impactos 

ambientais significativos de um condomínio são ocasionados pela ausência de 

consciência ambiental e interesse por temas voltados à sustentabilidade e meio 

ambiente. Apesar dabaixa adesão existem pessoas empenhadas e preocupadas com 

o meio ambiente que colocam em prática medidas ecossustentáveis no dia a dia, a 

fim de reduzir os danos na natureza. Muitos alegaram que não existe incentivo e 

gestão para tais práticas dentro do condomínio, mas que com o implementação das 

medidas propostas, anseiam que outros moradores adotem as práticas. Conclui-se 

que é de fundamental importância adotar medidas que diminuam o impacto na 

natureza, ideias como a horta ecológica e estações de sacos plásticos, quando 
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implementadas, podem ajudar diminuir o número de plásticos descartados na 

natureza, assim como a educação ambiental é o meio necessário para plantar a 

semente da sensibilização ambiental nos moradores do condomínio. 

 

Palavras-chave: Consultoria ambiental. Condomínio. Sustentabilidade. Porto Velho. 

Ecossustentável. 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO:Ador e a inflamação são processos biológicos 

protetoresativados por estímulos potencialmente danosos ao organismo e 

desencadeiam reparo do tecido quando lesado. No entanto, em algumas situações 

estes processos podem se tornar exacerbados e prejudiciais ao organismo, 

requerendo o uso de fármacos das classes dos anti-inflamatórios e analgésicos. Na 

maioria dos casos os anti-inflamatórios e analgésicosmostram-se eficientes em 

controlar a inflamação e a dor aguda, respectivamente, mas possuem uso prolongado 

limitadoem razãodesuas reações adversas.Neste sentido, a busca por novos 

compostosanalgésicos e anti-inflamatórios com menos reações adversas a longo 

prazo contra a dor e inflamação torna-se de grande relevância. Uma estratégia para a 

busca por novos compostos nasce da exploração de substâncias ativas derivadas de 

produtos naturais. Nesse sentido, evidências mostram que a saliva de carrapatos 

amazônicos apresenta potente atividade imunomoduladora e antihemostática, ainda 

não explorados quanto as suas propriedades anti-inflamatórias e antinociceptivas. 

Assim, o presente estudo tem como proposta avaliar o potencial anti-inflamatório e 

antinociceptivo da administração sistêmica de saliva bruta de carrapatos da 

Amblyomma cajannense e Amblyomma sculptum em modelos animais murinos de dor 

e inflamação. MATERIAL E MÉTODOS:Para a realização do estudo serão 

EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DE SALIVA BRUTA 

DE Amblyomma cajennensis E DE Amblyomma sculptum SOBRE A 

RESPOSTA NOCICEPTIVA E INFLAMATÓRIA AGUDA EM 

CAMUNDONGOS 
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empregados camundongos da linha swiss webster machos (25-30g). A saliva bruta de 

carrapatos Amblyomma cajannense e Amblyomma sculptum serão fornecidos pelo 

laboratório de Entomologia da Fiocruz RO. Para os ensaios in vivo, os animais serão 

pré-tratados por via subcutânea com saliva bruta de carrapato e após 1 h serão 

submetidos a um dos seguintes testes: (A) teste daformalina, para avaliar a atividade 

antinociceptiva inflamatória; (B) teste de retirada de cauda, paraavaliar a atividade 

antinociceptiva no sistema nervoso central; (C) teste do edema de pata induzido por 

carragenina,para avaliar a atividade anti-inflamatória. No final dos experimentos os 

animais serão eutanaziados e os dados obtidos submetidos à análise 

estatística.RESULTADOS: Até o presente momentoo projeto encontra-se em análise 

pelo CEUA institucional para aprovação do uso animais nos experimentos 

propostos.AGRADECIMENTOS: Fiocruz-RO, CNPq;PIBIC UNISL.PALAVRA 

CHAVE: Amblyomma spp.; Saliva de carrapatos;Atividade antinociceptiva; Atividade 

anti-inflamatória; Modelos animais. 
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Os fungos, são seres eucariotos, heterótrofos, ou seja,não produzem seu próprio 

alimento (precisando se associar a outros seres) e podem ser: unicelulares, 

multicelulares, macroscópicos ou microscópicos.Dentre as várias espécies de fungos 

presentes no planeta, alguns podem ser utilizados na culinária, na fabricação de 

antibióticos, mas outros podem causar doenças que podem acometer animais, plantas 

e seres humanos, além de tudo, os fungos sãoencontrados nos mais variados 

ambientes como é caso dos anemófilos que são encontrados na atmosfera; estes, em 

especial, podem ocupar vários substratos e ocasionar danos tanto materiais quanto a 

saúde, podendo ser os causadores de alergias e infecções, além de ter sua dispersão 

facilitada por estarem literalmente no ar, fato este que faz com que fungos anemófilos 

OCORRÊNCIA DE FUNGOS ANEMÓFILOS EM SETORES DE UMA 

INSTITUIÇÃO PRIVADA, PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL.  
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sejam uma das razões da necessidade de procedimentos de biosseguranças em 

lugares como hospitais e industrias. Com isso, trabalho apresentado visou a 

realização de um levantamento micológico paraverificar a ocorrência de fungos 

anemófilos em setores de uma instituição de ensino superior em Porto Velho, 

RO.Foram selecionados seissetores em diferentes blocos da universidade. Nestes 

locais, foram colocadas placas abertas, confeccionadas com meio de cultura Ágar 

Sabouraud Dextrose, sendo deixadas nestes ambientes por 20 minutos, situadas a 

um metro acima do piso, distante das paredes.  Posteriormente, as placas foram 

fechadas, identificadas, embaladas unitariamente e levadas ao laboratório, aonde 

foram armazenadas por um período de 10 dias, devidamente acondicionadas a 

temperatura ambiente, para o crescimento dos fungos. No decorrer deste processo 

de cultura, os fungos foram analisados quanto as características da sua 

macromorfologia(pigmentação, textura, consistência e forma do verso e reverso das 

colônias desenvolvidas e velocidade de crescimento das mesmas). Após o período de 

desenvolvimento dos fungos, foi feita a identificação destes organismos sendo, em 

total, constatadas aproximadamente 30 colônias fúngicas, dispersas nas diferentes 

placas. A placa referente a sala de aula não apresentou o crescimento de fungos, 

somente bacteriano, sendo então irrelevante para este estudo. Foram identificados no 

geral seis gêneros de fungos, sendo estes: Cladosporium, Geotrichum, Fusarium, 

Aspergilus, Penicillium e Rhizopus. Com isso foi verificado que, desconsiderando o 

Cladosporium, os fungos apresentados podem vir a ocasionar micoses em situações 

de oportunismo ou contaminação. Ao analisar os resultados obtidos, é possível 

observar uma considerável biodiversidade de fungos existentes no meio ambienteda 

universidade, contudo pode-se concluir que apesar da presença de alguns dos 

espécimes encontrados serem, em teoria, esperados no ambiente; é necessária uma 

atenção especial a presença de fungos de potencial patogênico nos lugares 

analisados, visto principalmente, que as coletas foram realizadas em locais de 

circulação pública.  

 

Palavras-Chave: Micologia, Microbiologia Ambiental, Ecologia 

Agradecimentos: Centro Universitário São Lucas   

 

 

 

 

 

 

LEVANTAMENTO DA FAMÍLIA SAPINDACEAE Juss. INCORPORADA AO 

ACERVO Dr. ARY TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO – HFSL 
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Introdução:Sapindaceae, família cosmopolita, com cerca de 140 gêneros e 1600 

espécies, distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais com poucos gêneros 

presentes nas regiões temperadas.A maioria das espécies são árvores de pequeno e 

grande porte e alguns trepadores. As trepadeiras desempenham importante papel na 

dinâmica ambiental formando verdadeiros “corredores biológicos” no dossel das 

florestas.Objetivo:O trabalho teve como principal objetivo realizar uma listagem 

atualizada das espécies de Sapindaceae inseridas no acervo do Herbário 

HFSL.Material e método:No desenvolvimento da pesquisa foram 

utilizadasinformações do banco de dados do Herbário HFSL referentes à família, na 

sequência foram analisadas e conferidas de forma manualtodas as pastas. As 

informações obtidas foram inseridas em uma planilha do Excel,resultando em uma 

listagem e representações gráficasde gênero, espéciese local de coleta mais 

representativo.Resultados:Atualmente o Herbário HFSL é constituído por 7.666 

exsicatas, pertencente a 223 famílias do grupo das angiospermas. A família 

Sapindaceae totalizaram 46 espécimes, distribuídos em 11 gêneros e 31 espécies. 

Em relação aos gêneros incorporados, foi constatado que Matayba corresponde a 

33%,Paullinia 20%; Talisia 16%; Allophylus 9%; Cupaniae Serjania7%; 

Cardiospermum; TauliciaePorocystis 2%. Matayba está representada por oito (8) 

espécies, sendo a mais abundante Matayba inelegans Radlk com seis (6) espécimes. 

Apresentando um número inferior aparecem as espéciesPaullinia anisopteraTurcz e 

Talisia pachycarpa Radlk, com dois espécimes cada. Economicamente a espécie mais 

conhecida é a Paullinia cupanaKunthno qual suas sementes são usadas para a 

produção do guaraná, bebida muito consumida no Brasil e usada como estimulante.O 

Material presente no acervo foi oriundo de coletas realizadas em cinco estados do 

Brasil, sendo os mais representativos Amazonas com 49%, Rondônia 23%, Mato 

Grosso 21%, Roraima 5% e Paraná 2%. Os estados do Amazonas e de Rondônia 

estão representados por 4 municípios cada, destacando com maior número de 

espécimes o município de Presidente Figueiredo e de Porto Velho 

respectivamente.Em relaçãoao hábito,determinadas espécies de Matayba variam de 

arbustos de 3 metros das formações abertas como cerrados a árvores de 15 metros 

de alturas em formações florestais. As espécies dePaullinia eCardiospermum se 

caracterizam por apresentar hábito trepador; Talissia, Cupania e Allophyluspossui 

habito arbóreo.Conclusão: O trabalho evidenciou como propósito contribuir para o 
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conhecimento didático e científico no Estado de Rondônia, destacando a riqueza 

dediversidade da família Sapindaceae, nos requisitos: números de gênero, espécies 

e distribuição geográfica na região. 

Palavra-chave: Coleção, angiospermas, inventário. 
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3 – ENGENHARIAS PRODUÇÃO E CIVIL 
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NEVES, Natália de S. 
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SILVA, Douglas F. da 
 

Introdução: Segundo Irina Bokova da Unesco (2016), foram necessários bilhões de 
anos para que se criasse a biosfera de que nós desfrutamos, com sua incrivelmente 
rica diversidade de plantas e animais, é nosso dever e responsabilidade agir agora 
para preservá-la para as gerações futuras. A humanidade produz aproximadamente 
trinta bilhões de toneladas de lixo ao ano de acordo com a Abrelpe (Associação 
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), dá uma 
destinação a todo esse lixo não é trabalho fácil. Pensando no desafio logístico que o 

 

A INTEGRAÇÃO DAS ENGENHARIAS COMO FERRAMENTA DE 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVEL EM PORTO VELHO/RO, O 

FILTRO DE BALDE PLÁSTICO 
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lixo tem se tornado para a engenharia, alunos de áreas distintas da engenharia em 
Porto Velho, tem “tomado para si” o desafio de amenizar esse problema de forma 
sustentável e social, estão retirando do lixo materiais e buscando dar uma destinação 
social. Desta forma, para reaproveitar baldes plásticos de manteiga e gordura 
utilizados em panificadoras e cozinhas industriais na cidade, estão transformando 
esses baldes em filtros sociais, pois, muitas são as famílias que não conseguem 
comprar água apropriada para o consumo. Diante do exposto, como reaproveitar esse 
material para que as famílias carentes de Porto Velho, Rondônia possam ter acesso 
à água de qualidade? Metodologia: A pesquisa é um estudo de caso, de método 

qualitativo e quantitativo, com desenvolvimento de um produto. Para iniciar o trabalho, 
famílias carentes ao redor do campo II foram observadas e entrevistadas, buscou-se 
saber como faziam para terem acesso à água potável. Características: De acordo 
com a Embrapa (2015), O plástico convencional, por sua vez, demora 400 anos para 
se decompor. Destinar esse balde de formato esférico, e que tem igual capacidade de 
proteger alimentos é algo apropriado para essa embalagem. O balde é feito 
basicamente para acondicionar alimento. O maior desafio dessa pesquisa foi 
encontrar parcerias para confecção das primeiras unidades, processo de limpeza ideal 
e que custasse o mínimo possível. Processos de produção: Primeiramente, a 
matéria-prima, como dois baldes, duas velas e uma torneira  
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plástica para filtro. A seguir, os pesquisadores limparam os baldes, retirando todo 
resíduo de manteiga ou gordura, após a limpeza, foram feitos dois furos no balde que 
comportará as velas e na tampa do que receberá a água filtrada. Resultados e 
Discussões: Reutilizar rejeitos da indústria alimentícia para fabricar o material, 
garante duas características de sustentabilidade: o aproveitamento de rejeitos de 
alimentos e a reutilização de uma embalagem que seria descartada. A dificuldade 
financeira tem privado as famílias mais necessitadas de terem acesso a necessidades 
básicas, segundo o chefe da FAO (Food and Agriculture Organization – ONU), José 
Graziano da Silva, o acesso à água potável e ao saneamento é indispensável para a 
eliminação da pobreza e da fome. O filtro de balde plástico proporcionou a solução de 
dois problemas ao mesmo tempo, primeiro dando destinação a um material antes 
descartado, depois, ajudando e beneficiando pessoas carentes. Em Porto Velho/RO, 
a engenharia constrói além de prédios e sistemas produtivos, a reestruturação da 
dignidade das famílias carentes. Considerações finais: O objetivo da pesquisa foi 
alcançado. A busca por alternativas sustentáveis tem despertado a necessidade em 
se produzir sem agredir o meio ambiente. O filtro sustentável não leva apenas água 
com qualidade para as famílias, abastece-as também com dignidade, pois, ter acesso 
às necessidades básicas é um direito de todos.  
Palavras-chave: Integração, Sustentabilidade, Aprendizado, Ação social.  
Email: almeveralu@gmail.com 
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INTRODUÇÃO A preocupação com o meio ambiente ganhou relevância nos últimos 

anos, principalmente no setor da construção civil, devido à escassez de recursos 
naturais e impactos ambientais causados pela disposição inadequada de resíduos. 
Entre os resíduos gerados diretamente e indiretamente pela Indústria da Construção 
Civil, destaca-se o vidro, que apesar de ser totalmente reciclável, não é biodegradável, 
tornando-se um problema ambiental quando despejado em locais inapropriados. 
Diante deste cenário, a substituição de recursos naturais convencionais, como a 
argila, por materiais recicláveis como o vidro, prolonga a vida útil das reservas naturais 
e reduz a destruição da fauna, flora e da paisagem.O objetivo deste projeto de 
pesquisa é estudar a influência da adição de resíduos de vidro comum nas 
propriedades físicas e mecânicas de tijolos cerâmicos maciços de argila utilizados em 

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE VIDRO EM PROPRIEDADES 

DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS DE ARGILA 
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alvenaria. MATERIAL E MÉTODOS Serão confeccionados, em parceria com olaria 

situada em Porto Velho, tijolos cerâmicos maciços para alvenaria, de acordo com as 
especificações da norma ABNT NBR 7170:1983 “Tijolo Maciço Cerâmico para 
Alvenaria”. Os tijolos maciços serão confeccionados com quatro diferentes 
composições, sendo uma delas sem adição de resíduo de vidro, ou seja, tijolo 
tradicional e outras três com diferentes porcentagens de adição de resíduo de vidro 
comum, em substituição à massa cerâmica tradicional: 10, 20 e 30%. Estas 
porcentagens foram selecionadas, com o objetivo de analisar o comportamento da 
massa cerâmica com o resíduo, antes da cura a quente. Para cada composição serão 
fabricados 8 tijolos, nas dimensões do fabricante, de acordo com a norma ABNT NBR 
7170:1983. Após a fabricação e cura dos tijolos no forno industrial da olaria, serão 
realizadas inspeções visuais para verificação da qualidade superficial dos tijolos 
(aspectos, trincas e poros aparentes) e medições com régua metálica dos possíveis 
defeitos nos tijolos. De cada composição serão selecionados 6 tijolos para confecção 
dos corpos de prova para estimativa das propriedades físicas e mecânicas do material 
cerâmico.De cada tijolo serão retirados 3 corpos de prova, um para cada uma das 
seguintes propriedades: resistência à compressão, índice de absorção de água e 
coeficiente de condutividade térmica, totalizando 72 corpos de prova. RESULTADOS 
E DISCUSSÃO Os resultados esperados a partir da pesquisa são: a coleta de dados 

satisfatórios por meio dos ensaios realizados em laboratório, identificando as 
propriedades físicas e mecânicas do tijolo cerâmico com adição de vidro reciclado; e 
o desenvolvimento de um novo produto no ramo da construção civil que atenda o 
apelo da comunidade acerca da aplicação de materiais sustentáveis e que atendam 
aos requisitos técnicos recomendados por normas específicas. CONCLUSÃO O 
estudo evidencia a necessidade de novos materiais que prezem pela sustentabilidade, 
principalmente na construção civil, devido ao impacto ambiental causado pela 
exploração de recursos naturais e a difícil reutilização dos resíduos provenientes de 
obras civis. Portanto, osetor da construção civil apresenta, na atualidade, a 
necessidade de empregar técnicas racionais nas diversas atividades do canteiro de 
obras, entre elas, a utilização de materiais sustentáveis, entre eles aqueles que são 
fabricados considerando parte da sua formulação utilizando resíduos. 
AGRADECIMENTOS Agradecemos à Universidade Federal de Rondônia pela 
oportunidade de nos proporcionar um conhecimento amplo sobre o nosso curso; a 
recicladora PRS pela doação de resíduos e incentivo pela pesquisa e à olaria de Porto 
Velho, pela disponibilidade de espaço e doação de argila, que, dessa maneira, 
propiciaram a construção e o desenvolvimento da nossa pesquisa. 
Palavras-chaves: Resíduos. Construção civil. Cerâmica. 
E-mail: polianademelo68@gmail.com 
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Área do conhecimento: 7. Ciências Humanas. 

Sub área: 7.06.02.01-8 Teoria do Desenvolvimento Regional. 

 

Resumo: Introdução: O foco deste trabalho é refletir acerca dos deslocamentos, 
impactos e a saúde mental de sujeitos em condição atingidos por construções de 
grandes empreendimentos hidrelétricos. Compreendemos que mesmo quando 
tratadas pelos documentos oficiais enquanto “energia limpa e sustentável” (ANEEL, 
2015) as construções e ações de grandes barragens causam impactos 
socioambientais variados, dentre eles na saúde mental dos atingidos. A discussão 
fundamental é sobre o uso político do “ser atingido”, sendo um objeto de disputa em 
campo. Para os grandes consórcios construtores “atingido” está marcado por 
delimitações técnicas com objetivo de diminuir a dimensão real dos impactos 
causados. Por parte dos empreendimentos, reconhecer que alguém é atingido 
significa que o mesmo tem direito, em maior ou menor escala, ao ressarcimento ou 
mitigação destes impactos. O Objetivo  deste trabalho é discutir a noção de atingido 

e suas implicações para a o debate sobre os impactos na saúde mental destes 
indivíduos em grandes empreendimentos no Brasil e torna-se importante estabelecer 
tal análise do conceito e dos reflexos do mesmo devido a não consideração dos 
impactos a saúde mental nos projetos de mitigação ou ressarcimento de danos pelas 
grandes empresas construtoras no Brasil e a necessidade deste elemento ser 
considerado juntamente com os impactos sociais, ambientais e culturais no processo. 
Material e Métodos: Neste trabalho foram utilizados dois procedimentos 
metodológicos a revisão teórica simples, com leitura selecionada por aproximação e 
a análise de documentos e a análise de documentos como o EIA/RIMA das Usinas de 
Santo Antônio e Jirau e o Relatório Para o Direito Humano ao Meio Ambiente sobre 
violações de direitos nas Usinas do Rio Madeira. Discussões e análises:Vainer 
(2008) afirma que o primeiramente utilizado foi o conceito de atingido “territorial-
patrimonialista” onde, nas palavras do autor, é atingido aquele que é proprietário, onde 
se partindo da lógica do patrimônio as indenizações são medidas apenas pelas 
propriedades possuídas - sem considerar outros elementos como os danos a saúde 
mental do sujeito pela exclusão aos modos de vida, de trabalho, da cultura, da 
afetividade, dentre outros. A segunda concepção de atingido é a hídrica: é atingido 
aquele que é inundado. Já considerando os não proprietários, esta concepção 
compreende que apenas aqueles que estão na região dos grandes lagos necessários 
para a produção energética. Estas duas concepções são as mais utilizadas no Brasil 
desde as grandes construções do período de regime militar (SANTOS, 2014) e tem 
sido permissivo para com os grandes consórcios construtores. É proposto pela IFC 
(2001) que o conceito de atingido tenha como pressuposto a perspectiva dos 
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indivíduos atingidos e o empreendimento enquanto elemento causador de mudanças 
sociais - considerando dimensões pecuniárias e imateriais da vida humana, 
compreendendo os impactos na saúde mental a partir da alteração de elementos 
religiosos, da organização social do trabalho, dentre outros. Conclusão: A partir dos 
documentos analisados é possível concluir que o direito a saúde mental (pelo acesso 
político de saúde mental), os mesmos não são dispostos nos relatórios, tomando 
como conceito de atingido aqueles proprietários ou alagados, desconsiderando tais 
relações violentas, desconsiderando as agressões físicas ocorridas no processo de 
construção e de reassentamento dos sujeitos locais, focalizando o debate e permitindo 
outras discussões sobre a ausência deste elementos na análise de reassentamentos 
e programas de mitigação ou compensação de impactos.  

 

Palavras-Chave: atingido. barragens. saúde mental. impactos. 
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RESUMO:Este projeto não difere muito de boa parte dos projetos que alicerçam os 

trabalhos de pesquisa, em especial da construção sistemática de um projeto de 

pesquisa que visa nortear a operacionalização das atividades e das atuações dos 

pesquisadores. Ele abrange muitos desdobramentos dentro da área da 

ADMINISTRAÇÃO, criando interdisciplinaridades voltadas a gestão das 

organizações. Foi um projeto de pesquisa que objetivou “sinergizar” e produzir 

sistematicamente pesquisas que resultem em novos achados dentro da grande área 

de estudo, sempre considerando como base teórica os pressupostos das teorias 

balizadoras: sistêmicas, contingencialistas, complexas e estruturalistas. Tais teorias 

alinhadas a outras deverão pressupor novidades e conclusões acerca de práticas, 

modelos, metodologias de gestão que tornam as organizações mais sistêmicas e 

complexas tanto do ponto de vista da gestão dos recursos como também da relação 

desta com o meio ambiente e o social. Sendo assim, optou-se por estudar em 

específico o setor de comercialização de automóveis seminovos na cidade de Porto 

Velho, a partir das pesquisas iniciais resultou-se na produção de uma proposta de 

artigo que doravante será submetida a uma revista específica sobre assunto. 

PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS E COMPLEXIDADE DA GESTÃO DAS 

ORGANIZAÇÕES EM PORTO VELHO 
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Objetivou-se no estudo, produzir e analisar a partir das pesquisas achados que 

resultem para a definição de estratégias que possam esclarecer alguma dos muitos 

questionamentos originários da pesquisa.  

Palavras-Chave: Competitividade, Estratégias, Complexidade, Setor de 

Automóveis, Sistemas Adaptativos Complexos. 
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RESUMO: A educação a distância consiste num modo de aprendizagem 

contemporâneo profundamente implicado com as Tecnologias Digitais de 

Informações e Comunicações – TDIC’s. É problematizada quando se refere às formas 

teóricopedagógicas de condução do processo educativo bem como sua prática. O 

presente trabalho fundamenta-se em metodologia de pesquisa qualitativa, com 

abordagem histórico hermenêutica das interrelações do humano com o mundo, no 

contexto do ensino-aprendizagem no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

Objetivou contribuir na ampliação da discussão da temática sobre Educação a 

Distância, com enfoque especial na explicitação e análise da importância da ação do 

Designer Instrucional (DI) no AVA. Nesse projeto de pesquisa, foram evidenciados, 

de forma concisa, alguns dos recursos que potencializam o trabalho essencial na 

atuação do DI, tais como: o Mapa de Atividades, a Matriz e o Storyboard. A 

problemática sobre a identidade do DI, seu campo de trabalho e limitações de atuação, 

frente ao complexo e inovador campo da EaD, também foram discutidos. Conclui-se 

que a ação do DI é de extrema importância dentro do contexto educacional, embora 

exista a limitação e difusão do conhecimento dentro da IES, há significativos avanços 

da atuação do DI nos processos de ensino e aprendizagem.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação a distância (EaD); Designer Instrucional; Ambientes 

Virtuais; Mapa de Atividade; Processo de Ensino e Aprendizagem. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é estabelecer uma análise dos currículos de 

formação de professores da educação básica no que tange a presença ou ausência 
do debate sobre educação ambiental. Introdução e discussões: Consideramos que 

levando o contexto predatório do modelo produtivo atual e os avanços das ações 
antrópicas sobre o meio ambiente são elementos mais que suficientes para justificar 
a educação ambiental como necessários para se pensar alternativas melhores para o 
planeta. Tanto na educação básica quanto na superior, sabemos que, educação 
ambiental é de extrema importância para a formação do indivíduo, agregando hábitos, 
comportamentos e saberes que irão refletir de geração em geração. A Lei N 9.795 diz 
claramente sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino em desenvolver como 
prática educativa integrada, contínua e permanente e em todos o níveis e modalidades 
de ensino a educação ambiental. Porém, no cenário atual, vemos que os 
investimentos e a centralidade nessa questão, não ganham a materialização 
necessária, ficando na maioria das vezes, apenas numa retórica. Além de uma 
formação técnico-científica bem consolidada, a formação cidadã de um futuro 
profissional é muito importante. A educação ambiental, traz um leque de questões e 
aprendizados na vida de novos professores. Conhecer e se integrar de necessidades 
coletivas como a preservação do meio ambiente, dispõe de um crescimento pessoal, 
social, acadêmico e profissional de altíssimo valor. Se trata de um conhecimento que 
ultrapassa a sala de aula e reflete em todos os grupos e meios em que vivemos e isso 
faz com que mais pessoas construam a consciência ambiental que é tão necessária 
para a preservação da natureza. Como metodologia, realizamos uma análise 
documental simples, partindo do levantamento de disciplinas e ementas presentes nos 
projetos pedagógicos de curso publicados de licenciaturas da Universidade Federal 
de Rondônia, Campus de Porto Velho, e a partir deste recorte levantar o percentual 
de disciplinas presentes nas licenciaturas. Inicialmente apontamos enquanto 
resultados, aos 17 cursos analisados, sete não possuem disciplinas que tratam 

diretamente com o tema, ou seja, expostos em objetivos ou ementas. O curso com 
maior percentual é Biologia, onde 20,96% das disciplinas trabalham com o tema meio 
ambiente, seguido por Letras/Libras que tem 8,1%. Os outros cinco cursos possuem 
de 4,4% a 2,2% de disciplinas em sua carga horária total que trabalham com o tema. 
Os cursos de Ciências Sociais e Filosofia não abarcam em suas ementas ou título de 
disciplinas a temática do meio ambiente ou outros temas semelhantes, tornando a 
possibilidade de ocorrência para o currículo oculto, ficando a critério do docente e dos 
temas de discussão do momento social. Conclusão: Apesar de citar a lei em seus 

PPCs, muitos cursos afirmam “trabalhar de forma transversal” que é o ensino que vai 
além da sala de aula, como por exemplo, projetos e experiências em campo, também 
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se trabalham de forma transversalmente o tema como objeto de problemas 
matemáticos ou redações/leituras e não como treinamento para a docência e 
consciência ambiental, enfraquecendo ainda mais a presença do tema nas redes de 
ensino, partindo do pressuposto que os docentes não estão mais preparados para 
debater tal questão.  
 
Palavras-Chave: educação ambiental. licenciaturas. Amazônia 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: A proteção ambiental recebeu novos contornos sob a 

égide da Constituição vigente. O art. 225 estabelece um microssistema de 

responsabilidade próprio em matéria ambiental, impondo ao Estado a 

responsabilidade civil objetiva (independe de demonstração de culpa ou dolo) de 

reparar prejuízos causados ao meio ambiente, tanto por ação quanto por omissão de 

seus agentes. Verifica-se, no entanto, que a Administração públicaage 

exclusivamente no aspecto fiscalizatório, sancionando particulares por danos 

causados ao meio ambiente, enquanto convenientemente escusa-se de cumprir sua 

obrigação constitucional de preservar e reparar agressões ao bem jurídico ambiental. 

Conforme Programa Nacional de Conversão de Multas do Ibama Biênio 2019 – 2020, 

somente cerca de 5% das multas aplicadas pela referida autarquia federal são 

efetivamente pagas. Disto infere-se que a estratégia atualmente adotada pelo Estado 

é ineficaz, pois não previne danos ao meio ambiente, não pune o autor do dano e 

tampouco arrecada recursos potencialmente utilizáveis na recuperação do patrimônio 

ambiental do país. Ocorre que o ordenamento jurídico prevê meios alternativos para 

a reparação dos danos causados ao meio ambiente por particulares, bem como para 

obrigar o Estado a interromper sua inércia, v.g., a conversão da multa em serviços 

ambientais na modalidade indireta, que concede substancial desconto ao particular 

autuado e impõe ao Estado a obrigação de desenvolver ou estimular projetos de 

preservação, recuperação ou educação ambiental. Em síntese, este estudo 

demonstra que o Estado é mais do que mero fiscal e, portanto, pode ser judicialmente 

constrangido aagir para prevenir e reparar danos ambientais.MATERIAIS E 

MÉTODOS: O trabalho foi desenvolvido utilizando-se de fundamentações advindas 

da doutrina, jurisprudência e dispositivos legais. Metodologicamente, pautando-se no 

método qualitativo.RESULTADO E DISCUSSÃO: O art. 225 da CF dispõe que “todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

A RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DO ESTADO: A OMISSÃO 
ESTATAL COMO FATOR LEGITIMADOR DA EXIGIBILIDADE DA 

OBRIGAÇÃO ESTATAL 
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e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, 

estabelecendo um direito fundamental difuso e intergeracional. Por esta razão o 

sistema constitucional de proteção ambiental adotou a Teoria do Risco Integral quanto 

à obrigação de reparar danos ao meio ambiente. Outrossim, é inconteste que o Estado 

é solidariamente responsável e poderá ser executado subsidiariamente quando sua 

omissão for determinante para a concretização ou agravamento do dano ambiental, 

isto é, o Estado será obrigado a reparar o dano quando o particular não puder fazê-lo, 

o que é muito frequente. Este estudo demonstra que tal obrigação éjuridicamente 

exigível por meio de ação de obrigação de fazer contra a Administração Pública, 

objetivando obriga-la a desenvolver ou, ao menos, estimular o desenvolvimento de 

projetos que viabilizem a implementação da conversão da multa em serviços 

ambientais, nos termos 6.514/08. A conversão da multa no processo administrativo 

ambiental consiste na concessão de descontos no valor da multa ambiental sob a 

condição do desenvolvimento ou participação em projetos de educação ou 

melhoriaambiental. Na modalidade direta o autuado desenvolve o projeto de 

reparação, enquanto na indiretao autuado adere à projetos desenvolvidos por 

entidades públicas ou privadas. Em várias regiões do país, no entanto, a conversão 

na modalidade indireta é inviabilizada, pois os órgãos não possuem projetos do 

gênero, cabendo demandarjudicialmente a pessoa jurídica à qual estejam vinculados 

para que cumpra seu dever constitucional. CONCLUSÃO:A Constituição garante 

especial proteção ao meio ambiente, estabelecendo que asua preservação é 

obrigação de todos. Neste sentido, a sociedade civil deve conhecer e utilizar os 

instrumentos jurídicos disponíveis para obrigar o Estado a agir para além da 

fiscalização e autuação de particulares. AGRADECIMENTOS: Agradecemos ao 

professor Rodolfo Peréa Tavares pela orientação, ao Centro Universitário São Lucas 

pela oportunidade e ao Centro de Estudos em Direito de Rondônia (CEDRO) pela 

inspiração.  

Palavras chave: Responsabilidade Civil do Estado. Reparação. Omissão. Conversão 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: O Sistema prisional Brasileiro encontra-se em situação 

precária, frustrando a eficácia da ressocialização do indivíduo, função precípua do 

aprisionamento, como é elencado no art. 1°, da Lei de Execução Penal, que traz 

consigo o fulcro de proporcionar condições para a harmônica integração social do 

condenado. Insta destacar, neste momento, que a punição moderna tem por essência 

a negação da própria violência internalizada na sociedade. Nesse diapasão, verifica-

se que o Brasil adota a doutrina do cárcere, posto que no intervalo entre os anos de 

2000 e 2017, a taxa de carceragem avultou mais de 150% no país, chegando a marca 

de 349,78 pessoas presas para cada 100 mil habitantes (INFOPEN, 2017). Em 

contrapartida, não se vislumbra redução significativa nos índices de violência ou 

criminalidade do país, tendo em vista que os estados que mais prendem apresentam 

os maiores níveis de criminalidade. No que concerne tal paradoxo, Levitt (1996, p.322) 

compreende que a problemática mais latente da prisão como forma de remediar a 

criminalidade é a simultaneidade no aumento da população carcerária, 

comprometendo a ressocialização do apenado. Isto posto, este trabalho tem o fito de 

problematizar o aprisionamento exacerbado no Brasil, salientando como esta medida 

não soluciona a criminalidade, bem como evidenciar os parcos efeitos da reclusão 

como forma de aplicação de pena sobre a taxa de criminalidade.  MATERIAIS E 

MÉTODOS: O trabalho foi desenvolvido a partir de revisão bibliográfica, análise de 

bancos de dados oficiais do Estado e fundamentações procedentes de dispositivos 

legais, inquirindo os dados referentes ao índice de criminalidade e a quantidade de 

presos existentes nas unidades prisionais nacionais. Metodologicamente, direcionou-

se pelo método de análise quantitativa de dados, utilizando-se de fundamentações 

advindas da doutrina e legislação pertinente. RESULTADO E DISCUSSÃO: O 

trabalho analisa a incidência do aprisionamento sobre a taxa de criminalidade, 

sobrelevando que o hiperencarceramento não reduz a criminalidade. Os dados 

supracitados do INFOPEN asseveram tal conclusão demostrando que o elevado 

número de prisões nos estados brasileiros não atenua as taxas de criminalidade. 

Imperioso destacar que uma das mais severas formas de sanção é o cárcere, tal 

afirmação, por sua vez, corrobora com o item 57 das Regras Mínimas para o 

Tratamento de Reclusos da ONU, o qual descreve que a prisão e outras medidas que 

resultam na separação de um criminoso do mundo exterior são dolorosas pelo próprio 

fato de a privarem de sua liberdade. Nesse sentido, Foucault (1987) explana que a 

prisão, enquanto instrumento disciplinar, gera delinquência. Elucida com tal afirmação, 

que a prisão desenfreada decorre da interpretação prejudicial dada aos dispositivos 

O EFEITO DO ENCARCERAMENTO SOBRE AS TAXAS DE 

CRIMINALIDADE NO BRASIL 



 

 

 119 

legais no que pese a execução da pena, a qual incita uma maior permanência do 

apenado em um sistema que per se alimenta a economia do crime e fortalece seus 

institutos. CONCLUSÃO: Convergindo tais assertos àdegradante situação do sistema 

penitenciário brasileiro, constatou-se com a pesquisa em tela que o ostracismo não 

reduz a criminalidade, possuindo, na realidade, uma relação diretamente proporcional, 

isto é, o encarceramento exacerbado tende a aumentar os índices de criminalidade e 

violência. Consideradas tais premissas, conclui-se concomitantemente que no Brasil 

há clara supremacia do princípio da segurança pública sobre a liberdade e as 

garantias processuais penais relegando a segundo plano a ressocialização do 

apenado. Por fim, para reversão deste cenário inclemente, deve-se redirecionar a 

jurisdição penal a um agir mais humanizado, adotando uma intepretação mais 

sensível à realidade do sistema carcerário no Brasil e incrementando a aplicação de 

penas alternativas nas hipóteses cabíveis.AGRADECIMENTOS: Agradecemos ao 

professor Rodolfo Peréa Tavares por sua orientação e ao Centro Universitário São 

Lucas pela oportunidade. Palavras chave: Cárcere. Criminalidade. Superlotação. 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: Questões jurídicas têm aflorado frequentemente no seio 

da sociedade brasileira, levando o Supremo Tribunal Federal a ocupar largo espaço 

nos meios de comunicação. Assim ocorreu nos recentes julgados da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão 26 e Mandado de Injunção 4733, que resultaram 

na equiparação da homofobia e transfobia ao crime previsto no art. 20 da Lei do 

Racismo (7.716/1989). Segundo a Constituição Federal, são objetivos fundamentais 

da República, descritos em seu Art. 3º, inciso IV: promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação. 

Afirma ainda a Carta no art. 5º, que não será feita distinção entre brasileiros, em razão 

de quaisquer circunstâncias. Assim, a Constituição é precisa e insuscetível de 

interpretação diversa quanto ao tratamento que deve ser dispensado a todos os 

cidadãos brasileiros. Em contradição a estes preceitos constitucionais, decisão que 

causou grande repercussão no país foi a ordem dada pelo prefeito da cidade do Rio 

de Janeiro, Marcelo Crivella, determinando que fossem recolhidas da Bienal do Livro 
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as revistas em quadrinhos dos Vingadores: A Cruzadas das Crianças, que continham 

em sua trama um relacionamento homoafetivo. Neste trabalho, analisar-se-á o mérito 

do ato do prefeito da cidade carioca sob a ótica constitucional, discutindo se está 

configurada a prática de censura, em afronta ao art. 220 da CF, bem como, se houve 

tratamento desigual em virtude de sexualidade, infringindo os arts. 3° e 5°, da 

CF.MATERIAIS E MÉTODOS: O trabalho foi desenvolvido a partir da análise do caso 

concreto, utilizando-se de fundamentações advindas da doutrina, jurisprudências e 

dispositivos legais. Metodologicamente, pautando-se no método qualitativo de estudo 

de caso. RESULTADO E DISCUSSÃO: O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, 

determinou o recolhimento de obras direcionadas ao público infantojuvenil que 

continham menção a homotransexualidade, sob o fundamento de não estarem sendo 

comercializadas em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo, 

distorcendo assim, o disposto nos artigos 78 e 79 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, bem como no Art. 220, §3º, II da CF. Tal conduta pode, em tese, 

caracterizar crime, conforme as decisões do Supremo citadas em epígrafe. Em 

conformidade a esta assertiva, o Ministro Gilmar Mendes, em resolução de Medida 

Cautelar na Reclamação n° 36.742, ajuizada pela GL EventsExhibitions Ltda., 

organizadora da Bienal do Livro no Rio de Janeiro, invocou o princípio da liberdade 

de expressão, instituto que versa sobre as faculdades diversas, como a de 

comunicação de pensamentos, ideias, informações, e críticas que podem assumir 

modalidade não verbal (comportamental, musical, por imagem e etc), deferiu a liminar, 

efetivando a suspensão da decisão proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro, determinando que o poder executivo municipal se abstenha de 

apreender qualquer livro exposto na Bienal, sobretudo, os que versem sobre relações 

homoafetivas. CONCLUSÃO:  Dessa forma, conclui-se que o ato de determinar o 

recolhimento de revistas, unicamente pelo fato de conterem exposição de imagens 

com conteúdo homoafetivo, caracteriza censura e possível prática de crime de 

homofobia, bem como violação à ordem jurídica e à ordem pública, ao passo que as 

medidas tomadas feriram ao princípio da estrita legalidade e da igualdade 

representando um acintoso golpe ao Estado Democrático de Direito, evidenciando que 

após pouco mais de duas décadas da queda do regime ditatorial militar no Brasil, 

período em que sumária parte dos direitos e garantias fundamentais foram suprimidos, 

ainda há resquícios de atos autoritários do Estado frente ao seus cidadãos, 

demonstrando que a luta pelo direito é permanente e constante. 
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RESUMO: A Lei 13. 467/2017 trouxe significativos impactos ao acesso à Justiça do 

Trabalho (JT). Inicialmente, pode-se perceber alterações no regime econômico  do 

processo.  A gratuidade da justiça passa a ser mais rigorosa e passa a haver a 

imposição de honorários de sucumbência. À custa do Reclamante que faltar à 

audiência passam a ser pagas ainda que a gratuidade da justiça seja deferida; o 

mesmo passa a acontecer com relação aos honorários periciais. Diante disso, o 

presente estudo teve como objetivo geral analisar os impactos da Reforma Trabalhista 

(Lei 13.467/2018) sobre o acesso à JT. Os específicos foram compreender os 

impactos da Reforma Trabalhista sobre o regime econômico do processo do trabalho; 

avaliar a percepção de advogados trabalhistas acerca dos riscos da demanda 

trabalhista numa comparação entre o período pré e pós-Reforma Trabalhista, 

destacando os fatores que impedem o ajuizamento de ações trabalhistas e/ou redução 

do número e valores dos pedidos; analisar a percepção de empregados residentes no 

município de Porto Velho – RO sobre os riscos de uma Reclamação Trabalhista, 

analisando especialmente os empecilhos notados pelos trabalhadores. A pesquisa se 

desenvolveu em uma etapa qualitativa, coletando dados em grupo focal com 

advogados trabalhistas. Após, utilizou-se a Análise de Conteúdo para tratamento dos 

dados. As categorias obtidas foram: medo de ajuizar ações trabalhistas; 

criminalização dos Advogados na JT; enfraquecimento judicial; empatia judicial; 

caráter social da JT; e extinção da JT. Posteriormente, partindo de premissas teóricas 

e dos dados qualitativos obtidos em grupo focal, elaborou-se um questionário para 

coletar a percepção dos trabalhadores acerca dos impactos da reforma trabalhista. O 

estudo definitivo aponta para conclusões como o desconhecimento acerca da lei e da 

função exercida pelo Ministério Público do Trabalho, descrédito com as entidades 

sindicais e elucidou as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores para que possam 

exigir seus direitos. Pôde-se notar, também, que a frequência de violação a direitos 

trabalhistas é bastante elevada, no entanto a busca pela prestação jurisdicional é 

baixa, somente 21,3 % dos trabalhadores já acionaram a Justiça Trabalhista em busca 

de seus direitos. Isto se dá em sua maioria pelo medo de perder o emprego que atinge 

os trabalhadores, principalmente pela sua condição de hipossuficiência. Assim, 

conclui-se que com a alteração legislativa, a Justiça do Trabalho não se tornou mais 

eficiente, e apenas afastou o trabalhador do judiciário, influenciando negativamente 

no combate às más condições de trabalho no Brasil. 
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