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APRESENTAÇÃO 
 

X REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq/PAP/UniSL 
18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018 – CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS – 

PORTO VELHO/RO 
 
 
 
 
 

 A Reitoria, o Comitê Institucional do Programa Institucional de Bolsas de 

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

Lucas (UniSL) apresentam os resumos da X REUNIÃO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA PIBIC/CNPq/PAP/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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SILVA, Edivanei Siqueira1; DIAS, Lavínia Ferreira1; LIMA, Roberto Andrade1; HASSEGAWA, 
Luiz Carlos Ufei1,2 

 
1- Centro Universitário São Lucas - UniSL 
2- Hospital de Base Ary Pinheiro - HBAP 

 

INTRODUÇÃO/OBJETIVO: A abordagem diante de um possível diagnóstico de Morte 

Encefálica (ME) não consiste apenas na abertura do protocolo e constatação da 
mesma, mas sim, de uma atuação multidisciplinar, que ao identificar um potencial 
doador, visa conscientizar os familiares da importância do consentimento em doar os 
órgãos, visto o exacerbado número de pessoas na fila de espera de transplante e a 
possibilidade de salvar vidas. Este estudo tem como objetivo identificar as barreiras à 
doação de órgãos em pacientes com morte encefálica, determinar o perfil 
epidemiológico, potencial de doação de órgãos, etiologias primárias ao diagnóstico de 
ME, fatores de riscos e variáveis associadas ao transplante de órgãos no HBAP. 
MATERIAL E MÉTODOS: Constitui-se como um estudo de coorte transverso 
prospectivo visando analisar os pacientes com diagnóstico de Morte Encefálica no 
mês de junho/2017 até julho/2018, bem como seu possível potencial para doação de 
órgãos no HBAP. Foram registradas informações epidemiológicas, sociais e o que 
motivou o desfecho clínico. Os pacientes foram divididos em três grupos: 1) não 
elegíveis para doação de órgãos; 2) medicamente elegíveis para a doação, mas não 
houve consentimento na doação de órgãos; 3) potenciais doadores sem proibição 
legal e com pelo menos um órgão apropriado para transplante, com aceite de doação 
pelos familiares. A inclusão esteve condicionada a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido pelo responsável legal. Foram excluídos pacientes 
com ME de outros hospitais e os quais não houveram consentimento familiar para 
participar deste estudo. O banco de dados foi a plataforma do aplicativo Microsoft 
Excel®. Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do UniSL, 
aprovado, e possui o CAAE: 69633917.0.0000.0013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Durante a pesquisa foram admitidos na UTI do HBAP 785 pacientes. Destes 119 
(15,15%) evoluíram a óbito e 12 (1,52%) eram elegíveis para integrar este estudo, 
com diagnóstico de ME. Foram 10 indivíduos do sexo feminino e 2 do sexo masculino. 
Houve uma média de 50,41 anos de idade (37-71 anos). Acerca da distribuição 
demográfica houve um predomínio de pacientes provenientes do interior do estado 
(Ji-Paraná). O tempo médio de internação na UTI foi de 10,5 dias (4-55 dias). A maior 
causa de morte encefálica foi relacionada ao acidente vascular encefálico 
hemorrágico. As comorbidades prevalentes eram o aneurisma cerebral e a 
hipertensão arterial sistêmica. Houveram 4 recusas familiares, 4 pacientes foram 
inelegíveis e somente 4 efetuaram doações. Referente às causas de não doação, 
encontramos como principal motivo a não aceitação em ser um doador do paciente 
ainda em vida, segundo seus familiares, seguido de pressa na retirada do corpo e 
conflitos familiares com a mesma proporção. CONCLUSÃO: O perfil epidemiológico 
do potencial doador de órgãos/tecidos da Amazônia Ocidental é vítima de acidente 

MORTE ENCEFÁLICA: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, ETIOLOGIAS, 
POTENCIAL DE DOAÇÃO E BARREIRAS AO TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 

NA AMAZÔNIA OCIDENTAL 
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vascular encefálico hemorrágico, residente do interior do estado de Rondônia, do sexo 
feminino e com média de idade entre 31 a 40 anos, com antecedentes de hipertensão 
arterial sistêmica e aneurisma cerebral. Tendo como possível órgão para doação o 
rim, o fígado e as córneas. O estudo teve algumas limitações, pois o perfil do 
atendimento exercido pela unidade onde a pesquisa foi realizada, tem pouca 
abrangência ao atendimento de agravos externos, restringindo o tamanho da amostra, 
que limita as conclusões do estudo, pois o N não permitiu finalizar nenhuma relação 
estatística (teste Qui-quadrado) com importância estatística (p<0,05). No entanto, foi 
possível traçarmos o perfil do atual potencial doador de órgãos e tecidos.  
AGRADECIMENTOS: PIBIC/CNPq, UniSL e ao HBAP. 
PALAVRAS-CHAVES: Morte encefálica, doação de órgãos, transplantes, viabilidade 

biológica. 
E-MAIL PARA CONTATO: edivanei_ap@hotmail.com 

 

 
OLIVEIRA, Vitor Lucas Daves de Moraes; FERNANDEZ, Gabriela Alejandra Moya Fernandez 

 
Centro Universitário São Lucas, Porto Velho/RO, Brasil. 

 
INTRODUÇÃO/OBJETIVO: O Método Pilates foi idealizado pelo alemão Joseph 

Hubertus Pilates que criou uma série de exercícios baseados nos movimentos 
progressivos que o corpo é capaz de executar. O método é guiado por seis princípios: 
centralização, concentração, controle, ritmo, fluidez e respiração. A dor é um evento 
comum nos diversos cenários que envolvem a assistência à saúde, desde o 
nascimento até a morte, no âmbito hospitalar ou fora dele.  Estima-se que cerca de 
80% da população mundial já tiveram, tem ou terá um episódio de dor lombar, logo, 
este artigo tem por objetivo analisar a eficácia do método Pilates como meio de 
tratamento da lombalgia crônica. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um uma 

revisão de literatura, baseada em materiais encontrados em livros e artigos científicos 
de revisões e pesquisas de campo encontrados nas seguintes bases de dados online: 
Scielo, Bireme, Lilacs, e PEDro. Foram excluídos trabalhos com mais de 10 anos de 
publicação, ou que utilizassem analgésicos e/ou outras terapêuticas em conjunto com 
o tratamento da lombalgia crônica. O levantamento bibliográfico foi realizado durante 
o primeiro e segundo semestre de 2018 utilizando referências publicadas nos idiomas 
inglês e português. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O treinamento através do método 
Pilates demonstrou em 100% dos artigos consultados sua eficácia na melhora da dor, 
apresentando também 50% melhora na capacidade funcional e em 20%dos estudos 
foi observado melhora na qualidade de vida dos praticantes. Esses dados se devem 
ao fato de que quando há um equilíbrio na musculatura corporal, as chances dos 
indivíduos desenvolverem dores na lombar é bem menor que comparados aos 
indivíduos sedentários que não tem costume de trabalhar essa musculatura, de forma 
a proteger as estruturas do eixo do corpo. Foi inclusive encontrado um estudo 
apontando que o Pilates é efetivo no tratamento de indivíduos com dor lombar crônica 
com apenas quatro semanas de prática, claro, que este resultado pode variar 
conforme o praticante, já que fatores como idade, frequência ao atendimento e estilo 
de vida, que podem causar variações na obtenção dos resultados. No entanto, foi 

ANÁLISE DO MÉTODO PILATES NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA 
CRÔNICA 
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nítido que a maioria dos estudos pesquisados, em relação à dor lombar indicaram 
significante melhora quando comparado ao grau inicial de dor e o final. CONCLUSÃO: 
Tendo em vista os resultados apontados pelos diversos estudos analisados, temos 
que o Método Pilates é um eficiente meio de tratamento para os pacientes com quadro 
de dor lombar crônica. 
 
PALAVRAS CHAVE: Pilates, Lombalgia Crônica, Tratamento 

 

 
SILVA, Taiane Martins da¹; ARAUJO, Andressa Pereira de¹; MUNHOZ, Luiza Racim¹; OLIVEIRA, 

Mirian Jéssica do Nascimento¹; JAKOBI, Heinz Roland¹ 
 

¹Centro Universitário São Lucas 
 

INTRODUÇÃO: O sono é o momento em que o corpo e a mente encontram-se em 
estado de repouso e inatividade. Sua indução e a manutenção do ciclo circadiano é 
promovido pelo hormônio melatonina. A negligência desse repouso pode desenvolver 
graves doenças, por isso a atividade física, aliada a boa alimentação são responsáveis 
por prevenir os problemas relacionados à má qualidade de sono. OBJETIVO: o 
presente trabalho visa descrever a importância da qualidade do sono no bem-estar do 
indivíduo, esclarecendo as doenças e seus distúrbios. MATERIAIS E MÉTODOS: no 
primeiro semestre de 2018, em Porto Velho, Rondônia, foi realizado um workshop 
durante a XXVª Ação Global Nacional no Serviço Social da Indústria (SESI), como um 
Projeto Integrador do 2º período da Medicina do Centro Universitário São Lucas. Neste 
evento, os participantes fizeram parte de uma discussão sobre a qualidade do seu 
sono. Foram esclarecidos quanto às principais doenças relacionadas aos distúrbios 
do sono e apresentados os melhores hábitos para dormir bem. Ofertaram-se folders 
informativos sobre condutas de bons hábitos de vida e alimentação equilibrada nos 
tratamentos não farmacológicos e na prevenção dos distúrbios do sono, como a 
Síndrome Obstrutiva da Apneia e a insônia. Este folder quebrou antigos paradigmas 
e esclareceu as principais causas das patologias relacionadas aos distúrbios do sono: 
a obesidade, as doenças cardiovasculares e a diabetes mellitus. Com o auxílio de 
uma cama os participantes do evento relataram e demonstraram em qual posição 
dormiam, receberam orientações das melhores posições e como elas interferem na 
qualidade do sono. RESULTADOS E DISCUSSÃO: por meio deste trabalho 
percebeu-se que a influência de hábitos relacionados ao uso de equipamentos 
eletrônicos e a alimentação são os principais determinantes pela má qualidade do 
sono.  A partir disso a população visitante do workshop recebeu orientação sobre a 
importância do sono na qualidade de vida e na saúde. Desse modo, o presente 
trabalho saneou dúvidas e mitos sobre o sono e constatou-se que muitas pessoas não 
dormem bem. Além disso, o contato dos futuros profissionais com o público permitiu 
construir uma excelente relação médico-paciente e desinibiu os discentes 
capacitando-os no diálogo e na comunicação interpessoal. CONCLUSÃO: a partir 
dessa experiência observa-se a grande relevância do tema, visto que ainda é 
desconhecido por muitas pessoas. É válido ressaltar que o objetivo foi alcançado, 
quando considerável parte do público se mostrou satisfeito, absorvendo as 
informações ofertadas. Assim, esta prática de campo do ensino médico contribuiu 

A IMPORTÂNCIA DO SONO NA QUALIDADE DE VIDA 
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para o esclarecimento à população sobre os distúrbios do sono e seus impactos na 
qualidade de vida, além de contribuir para a integração ensino-comunidade de 
habilidades e competências necessárias na formação médica. 
Agradecimentos: Aos orientadores e ao Centro Universitário São Lucas. 
Palavras chave: distúrbios do sono; qualidade de vida; relação médico-paciente; 

saúde, integração ensino-comunidade. 
Área do conhecimento: 4.00.00.00-1 Ciências da Saúde, 4.01.00.00-6 Medicina, 

4.01.01.00-2 Clínica Médica, 4.01.01.07-0 Neurologia 
Endereço eletrônico: taiane.ms@hotmail.com 

 

 
 

 
CAMPOS, Dara Nayanne Martins1,2; SILVA, Tamaira Barbosa dos Santos1; HASS, Nayana 

Araùjo1,2; MATOS, Najla Benevides2; SOARES, Leidiane Amorim1,2 

 

1- Centro Universitário São Lucas – UniSL 
2- Centro de Pesquisa em Medicina Tropical – CEPEM 

 

INTRODUÇÃO/OBJETIVO: As gastroenterites agudas são infecções entéricas que 

podem ter por agente infeccioso vírus, parasitas e/ou bactérias, responsáveis por 
desencadear sintomas como diarreias, náuseas e vômitos. Dentre os patógenos 
supracitados o Rotavírus é o vírus entérico que mais acomete crianças com idade de 
até os 6 anos de idade sendo esta suscetibilidade justificada em razão da maturação 
imunológica que está ocorrendo nesta fase da vida. E embora após disponibilização 
da vacina, compondo desde 2006 o calendário de vacinas brasileiro oferecida pelo 
SUS, ainda se nota alta prevalência de infecção entérica por Rotavírus devido ao seu 
polimorfismo associado ao sistema imunológico imaturo das crianças. Entretanto, nas 
últimas décadas outro vírus entérico vem se destacando no cenário das infecções 
virais em crianças, nomeado Adenovírus, que mostra taxas significativas de infecção 
entérica na infância, sendo esta taxa variável nos países em desenvolvimento, com 
incidência entre 2-31%. Portanto, este estudo terá como objetivo identificar 
Adenovírus e caracterizar e verificar a variabilidade genética do Rotavírus, isolados 
em crianças de 0-5 anos de idade atendidas por um hospital na região de Porto Velho-
RO. MATERIAL E MÉTODOS: Projeto com aprovação do CEP/CONEP sob o 
número: 1.249.634. Como critério de inclusão estabeleceu-se crianças que 
apresentavam quadro de diarreia com causa desconhecida sendo denominadas 
amostras casos e crianças que estavam internadas por qualquer outro motivo que não 
seja diarreia sendo denominadas amostras controles. Inicialmente houve aplicação do 
termo de consentimento livre e esclarecido acompanhado do questionário 
socioeconômico-epidemiológico ao responsável legal pela criança. Foram coletadas 
200 amostras fecais que estão sendo processadas e analisadas no laboratório de 
Microbiologia CEPEM-Fiocruz, onde para identificação e triagem do Adenovírus 
realizou-se a análise por teste rápido. Até o presente momento 100 espécimes fecais 
foram analisados para caracterização do Rotavírus. Inicialmente realizou-se a 
suspenção do material fecal com Tris-cálcio pH7,2 e posteriormente foram submetidos 
à técnica de extração de RNA por Trizol (invitrogen), para conseguinte analise por 

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ADENOVÍRUS E ROTAVIRUS, 
ISOLADOS EM CRIANÇAS DE 0-5 ANOS DE IDADE, NA REGIÃO DE PORTO 
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intermédio do gel de Poliacrilamida (PAGE) e genotipagem pela técnica RT-PCR. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Como resultado da triagem por teste rápido para 
identificação do Adenovírus verificou-se que 0,5% (1/200) das amostras foram 
positivas. Após as análises do PAGE verificou-se que 32% (32/100) das amostras 
casos e 45% (45/100) das amostras controles apresentaram perfil eletroforético 
compatível e característico de Rotavírus. As amostras casos positivas em PAGE 
foram submetidas a técnica nested RT-PCR para determinação das cepas circulantes 
no público-alvo. Os genótipos G e P mais frequentemente identificados foram 
respectivamente: G3 (28,12%), G4 (18,75%), G9 (3,12%) e P[4] (37,5%), P[9] (9,38%) 
e as associações entre os genótipos G e P identificadas neste estudo foram: G3P[4] 
(18,75%) e G4P[4] (12,5%). No ano de 2010 em um estudo na mesma região e com 
crianças na mesma faixa etária observou-se a predominância das cepas G9P[8]; 
G2P[4] e G1P[8], respectivamente. CONCLUSÃO: Tais resultados preliminares 

tornam o presente estudo importante para compreensão da situação de risco de 
contaminação por Adenovírus e Rotavírus, além de auxiliar no tratamento para não 
evolução dos sintomas típicos da infecção. Perspectivas futuras remetem a seguir 
com a genotipagem do Rotavírus, possibilitando a caracterização dos genótipos mais 
circulantes nas amostras controles que apresentaram perfil positivo em PAGE.  
AGRADECIMENTOS: Centro Universitário São Lucas, Programa de Apoio a 

Pesquisa /PAP, Centro de Pesquisa em Medicina Tropical/FIOCRUZ. 
Palavras-chaves: Gastroenterite. Rotavírus. Adenovírus.  
E-mail para contato: daranayanne@hotmail.com. 

 
PEDERSOLI, Anaíta Gomes Andrade2; LIMA, Solange de Freitas1; BELCHIOR, Chelsey Lituanne 

Fonseca1; SANTOS, Suelen Freire dos1; LOURENÇO, Giovanna Ribeiro1; OLIVEIRA, Luna 
Mares de2. 

 
¹Discentes do curso de Nutrição do Centro Universitário São Lucas – RO. 
²Docentes do curso de Nutrição do Centro Universitário São Lucas – RO. 
 
Centro Universitário São Lucas 
Contato: anaita.pedersoli@saolucas.edu.br 

INTRODUÇÃO: O correto diagnóstico nutricional na infância, evita prejuízos 
permanentes na fase adulta. A desnutrição infantil é a segunda causa de óbito entre 
crianças em terapia nutricional. OBJETIVO: Analisar o estado nutricional dos 
pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Público 
de Porto Velho, Rondônia. MATERIAIS E MÉTODOS: É um estudo transversal, 
retrospectivo, quantitativo com pacientes internados na UTIP, idade de 0 a 10 anos, 
de ambos os sexos. Foram coletados os dados antropométricos de peso corporal dos 
prontuários médicos e posteriormente calculados os percentuais no programa 
Microsoft Excel Office 2013. Esse estudo faz parte de um projeto maior aprovado pelo 
CEP/NUSAU/UNIR, CAE 1.855.561. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O resultado do 

estudo mostrou que referente as crianças internadas na UTIP,  a maior prevalência 
está no sexo masculino com 60% (n=36); quanto ao diagnóstico nutricional, 57% dos 
pacientes apresentavam peso adequado para a idade, 18% baixo peso, 18% muito 
baixo peso e 7% peso elevado, quando estratificado por sexo, observou-se que a 

ESTADO NUTRICIONAL DOS PACIENTES INTERNADOS NA UTI 
EM UM HOSPITAL INFANTIL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 

mailto:daranayanne@hotmail.com


 

 

 
 

14 

maioria dos pacientes do sexo feminino e masculino encontravam-se, 
respectivamente, em: peso adequado para a idade 54% e 58%, baixo peso 25% e 
14%, muito baixo peso 21% e 17%, peso elevado para a idade 0% e 11%. Em 
comparação, outro estudo avaliou o estado nutricional de 186 crianças menores de 5 
anos hospitalizadas, onde observou-se predominância do sexo masculino de 61,3% 
(n=114), utilizando-se índices antropométricos de peso/idade, estatura/idade e 
peso/estatura para chegar ao diagnóstico nutricional de 53,2% (n=99) em eutrofia, 
28% (n=52) desnutrição leve, 10,8% (n=20) de desnutrição moderada e 8% (n=15) de 
desnutrição grave, em ambos os sexos, esses resultados revelou um alto índice de 
baixo peso para idade durante a hospitalização. CONCLUSÃO: Comparando os 
estudos, a maior parte dos pacientes pediátricos em UTI apresentaram adequação 
conforme classificação apenas de peso para idade, entretanto embora os dados 
tenham evidenciado adequação do peso em sua maioria, o baixo peso ainda é um 
fator bastante presente, o que demonstra probabilidade de riscos nutricionais, sendo 
necessário a utilização de mais de um parâmetro para avaliar o paciente internado na 
UTI, como Estatura para Idade, que mensura o crescimento e representa o efeito 
cumulativo de problemas crônicos sobre o crescimento do indivíduo. Por fim as 
lacunas sobre a terapia nutricional em pacientes pediátricos submetidos a terapia 
intensiva indicam a necessidade de mais estudos que possibilitem maior 
compreensão e intervenções nessa área. 
 
Agradecimentos: Às orientadoras, pelo suporte e incentivos. E ao Hospital Infantil 
Cosme Damião, por toda compreensão e por permitir a pesquisa. 
 
Palavras chaves: Avaliação Nutricional, Pediatria, Terapia Nutricional, Amazônia. 

 
SILVA, Josiel Neves da1; PASQUEL, Ameliê Gabrielle de Souza1;  
BRANCO JUNIOR, Arlindo Gonzaga 2; LIMA, Claudete Martins de2 

 
Centro Universitário São Lucas – UniSL 

 
INTRODUÇÃO/OBJETIVO: O câncer cervical é uma das neoplasias malignas que 

mais afeta a população feminina no Brasil. Embora existam campanhas que tratam e 
ou estimulam a prevenção e a importância dos exames clínicos frequentes, essa 
situação emergente torna-se cada vez mais um problema de saúde pública. Assim, 
pretendeu-se, neste levantamento, avaliar o grau de conhecimento em mulheres 
sobre o exame citológico Papanicolau como mecanismo de prevenção do câncer do 
colo do útero. MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa foi de caráter descritivo e 

exploratório realizada com mulheres atendidas no Centro de Atenção à Mulher – 
CEAM, do Centro Universitário São Lucas, localizado em Porto Velho-RO. As 
pacientes que concordaram em participar do estudo assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram abordadas 50 amostras durante o 
período de 1 mês do segundo semestre de 2018. Os questionários aplicados foram 
estruturados com perguntas gerais, como faixa etária e escolaridade, e perguntas 
abertas e objetivas que abordavam a importância do exame do Papanicolau, 

EXAME CITOPATOLÓGICO PAPANICOLAOU: CONHECIMENTO DE 
MULHERES EM UMA UNIDADE DE SAÚDE ESCOLA DA AMAZÔNIA 
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finalidade, requisitos para a realização do exame e o que deveria ser feito após o 
recebimento dos resultados. Os dados coletados foram tabulados para uma análise 
primária na plataforma do Microsoft Excel 2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao 

contrário de um estudo semelhante sobre o conhecimento das mulheres do câncer 
cérvico-uterino de Pelloso et al. (2004), as mulheres que mais procuraram a realização 
do exame não foram as mais jovens, 40% das entrevistadas tinham acima de 34 anos. 
Porém, quando as juvenis estiveram presentes, apresentavam um moderado ou 
nenhum conhecimento sobre o objetivo do Papanicolau. Isso demonstra uma pouca 
cobertura do exame nessa faixa etária, no local em estudo. Nesse sentido, nota-se 
que falta uma disseminação sobre a relevância desse instrumento por políticas 
públicas junto com ações educacionais que abrangem as mulheres mais jovens. 
Desse modo, é justificável a relação entre a cobertura do preventivo e o pouco 
conhecimento na população feminina. CONCLUSÃO: Percebeu-se que a falta de 

conhecimento, em grande parte das mulheres jovens, demonstra que não só há uma 
incongruência nas políticas de saúde existentes, mas também socioeducativas, uma 
vez que essa faixa etária não tem procura expressiva. AGRADECIMENTOS: Aos 
funcionários do CEAM devo meus agradecimentos por contribuírem com o 
desenvolvimento da pesquisa.        
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INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma das desordens mais 
comuns que afeta o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, segundo a ONU 
1% da população mundial vive com o autismo, que equivale a 70 milhões de pessoas. 
A maioria das crianças jovens que têm graves dificuldades de relacionamento e de 
comunicação apresentam problemas quanto ao desenvolvimento sensorial. 
OBJETIVO: Analisar o perfil sensorial de crianças entre 3 e 6 anos com transtorno do 
espectro autista (TEA). MATERIAL E MÉTODOS: O presente estudo compreendeu 
uma pesquisa descritiva, de forma qualitativa e quantitativa, composta por uma 
amostra por conveniência. Foram incluídos neste estudo 23 voluntários do gênero 
masculino e feminino na faixa etária de 3 a 6 anos, com diagnóstico clínico de 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), e em tratamento na Clínica Neuropediátrica 
Fisio Kids e Espaço Kids. Não participaram deste estudo os voluntários que tinham 
patologias neurodegenerativas associadas e faixa etária abaixo ou acima da 
estipulada na pesquisa. Em seguida, após a assinatura do TCLE, foi aplicado o 
questionário Perfil Sensorial 2 aos cuidadores dos voluntários, enquanto os mesmos 
estavam em terapia. O questionário foi respondido de acordo com as observações do 

ANÁLISE DO PERFIL SENSORIAL EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA (TEA) 
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cuidador em relação ao comportamento da criança, contendo 86 questões de 
múltiplas escolhas, com 6 opções de respostas valendo de 0 à 5 pontos cada questão 
marcada, que eram subdivididas conforme os quadrantes de Exploração, Esquiva, 
Sensibilidade e Observação. De acordo com a pontuação bruta total em cada 
quadrante os voluntários foram classificados, dentro dos seguintes padrões: muito 
menos que outros; menos que outros; exatamente como a maioria dos outros; mais 
que outros e muito mais que outros. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Este estudo teve 

como amostra inicial 40 voluntários, dentre estes 13 foram excluídos por não se 
encaixarem no critério de inclusão e 4 por não terem devolvido os questionários, no 
final permaneceram 23 voluntários. Os resultados apresentados para os 4 quadrantes 
e suas classificações foram: no quadrante exploração, 70% (n=16) para exatamente 
como a maioria dos outros; menos que outros com 4% (n=1); 9% (n=2) para muito 
mais que outros e mais que outros com 17% (n=4). Em Esquiva, com 56% (n=13) em 
exatamente como a maioria dos outros; 9% (n=2) em menos que outros; 22% (n=5) 
em mais que outros e muito mais que outros com 13% (n=3). Observadoras, 52% 
(n=12) as que são exatamente como a maioria dos outros; mais que outros foram 17% 
(n=4); 18% (n=4) para menos que outros e muito menos que outros 4% (n=1); 9% 
(n=2) para muito mais que outros. Sensibilidade, 35% (n=8) foram para exatamente 
como a maioria dos outros, menos que outros com 8% (n=2), mais que outros 22% 
(n=5) e muito mais que outros 13% (n=8). CONCLUSÃO: Por meio deste estudo é 
possível observar que crianças com TEA apresentam os perfis de exploração, 
esquiva, sensibilidade e observação bem definidos e associáveis com 
comportamentos ao ponto de receber estímulos e processar de uma forma que os 
permite a participação em um meio. Assim, entender melhor o funcionamento do 
processamento sensorial de crianças com TEA, auxilia no raciocínio terapêutico e 
melhor discernimento para os pais e profissionais que trabalham com estas crianças. 
A fisioterapia faz o uso do perfil sensorial nas crianças com TEA para melhor 
direcionar o tratamento conforme as disfunções neurosensoriomotoras, trazendo 
assim benefícios para a estimulação na hora de escolher o protocolo a ser aplicado 
de acordo com cada perfil. 
  
Palavras-chave: Transtorno do espectro autista, autismo, perfil sensorial. 
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INTRODUÇÃO: A Estratégia de Saúde da Família (ESF) consiste na reorganização 
da atenção primária no Brasil e tem como objetivo potencializar os princípios, 
diretrizes e fundamentos da atenção básica e ampliar a resolutividade e impacto na 
situação de saúde das pessoas e coletividades, bem como propiciar relação custo-
efetividade. A ESF funciona por meio de equipes de saúde da família-eSF, compostas 
por 1 (um) médico,1 (um) enfermeiro, 1 (um) auxiliar de enfermagem e pelo menos 4 
(quatro) agentes comunitários de saúde, além de profissionais de saúde bucal. As eSF 
são divididas conforme o número de habitantes por município em 5 modalidades, 
sendo: MI - município com até 20 mil habitantes e contando com 01 a 03 equipes de 
Saúde da Família, com 2 equipes na modalidade transitória; MII - até 20 mil habitantes 
e com mais de 03 equipes poderá ter até 50% das ESF na modalidade transitória; MIII 
– com população entre 20 e 50 mil habitantes poderá ter até 30% das equipes na 
modalidade transitória; MIV – com população entre 50 e 100 mil habitantes poderá ter 
até 20% das ESF na modalidade transitória; e MV – com população acima de 100 mil 
habitantes poderá ter até 10% das ESF na modalidade transitória. OBJETIVO: Este 
trabalho tem como objetivo analisar o quantitativo de equipes de saúde da família 
presente no ano de 2017 do município de Porto Velho, Rondônia. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Estudo transversal de abordagem quantitativa, realizado a partir de fonte 

de dados secundários, com intuito de executar o levantamento do quantitativo de 
equipes de Saúde da Família atuantes no município de Porto Velho - RO. Para a coleta 
de dados utilizou-se o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde–CNES e o 
e-Gestor. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Conforme os dados do e-Gestor o 

município de Porto Velho em 2017 teve a média populacional de 511.219 habitantes, 
com 77 eSF atuantes no município, segundo o sistema CNES net, sendo 57 são da 
MI, 13 eSF do assentamento quilombola, destas 9 são MI, não apresentando 
nenhuma nas demais modalidades. O e-Gestor estima que estas eSF realizassem a 
cobertura de 263.925 habitantes (51,63%). O município contou ainda com 34 eSF com 
mais médicos, destas 19 apresentam a Modalidade I, além de 1 (uma) equipe de 
Núcleo de Saúde da Família (ENASF) de MI, e 1(uma) Equipe de Consultório na Rua 
de MIII. Quando comparado o número de eSF no ano de 2007, nota-se que houve um 
crescimento das equipes de saúde da família, pois de acordo com os primeiros dados 
registrados pelo CNES do período de julho a dezembro de 2007, Porto Velho 
apresentava apenas 32 eSF, sendo 29 eSF da modalidade I. A cobertura deste 
período foi de 28,68% da população. É notável através destes dados que houve uma 
evolução quanto à expansão da Estratégia de Saúde da Família no município. De 
acordo com Política Nacional de Atenção Básica - PNAB (2017) cada equipe de saúde 
da família deve ser responsável pelo cuidado de no máximo 4.000 pessoas, sendo a 
média recomendada de 3.000 pessoas, esta Política recomenda que a Estratégia de 
Saúde da Família tenha uma cobertura de 100% da população, contudo de acordo 
com os dados analisados apenas metade de Porto Velho está sendo atendida pelas 
equipes. CONCLUSÃO: Diante do exposto, nota-se que a Estratégia de Saúde da 
Família no município de Porto Velho foi ampliada ao longo dos últimos 10 anos com a 
implantação de novas eSF, contudo somente metade da população recebe o 
atendimento por essas equipes. É necessário mais investimento do munícipio nessa 
área, pois essas equipes são imprescindíveis para garantir a promoção da saúde e 
qualidade de vida da população, além de reduzir os altos custos com a atenção 
secundária e terciária, já que cerca de 80 % dos problemas de saúde podem ser 
resolvidos na atenção básica. 
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INTRODUÇÃO: A doença celíaca é uma disfunção autoimune de origem genética que 
induz à inflamação e atrofia das vilosidades no intestino delgado. Configura-se por 
resposta contra o consumo de glúten do trigo e proteínas presentes no centeio e 
cevada. Após diagnóstico, é necessário a adesão da dieta isenta de glúten para 
atender as necessidades nutricionais do paciente celíaco, assegurando nutrição 
adequada buscando satisfazer as necessidades energética, de macronutrientes, e 
minerais. Frequentemente, a dieta isenta de glúten é pobre em vitaminas do complexo 
B, vitamina D, cálcio, ferro, zinco, magnésio e fibras. Poucos produtos sem glúten são 
enriquecidos, elevando risco de deficiências nutricionais. A dificuldade na adesão da 
dieta ocorre devido a disponibilidade e acesso a produtos sem glúten acarretando a 
insegurança alimentar e nutricional do celíaco. Uma alternativa para estas limitações 
é a utilização de alimentos regionais como o cupuaçu (Theobroma grandiflorum 
Schum), fruto que possui sabor ácido peculiar, apreciado pela população. OBJETIVO: 
Avaliar a qualidade nutricional de três formulações de torta doce de frango com 
cupuaçu isentas de glúten. MATERIAIS E MÉTODOS: Desenvolveram-se três 
formulações de torta doce de frango com cupuaçu As formulações foram elaboradas 
e testadas no Laboratório de Práticas Dietéticas do Centro Universitário São Lucas, 
as modificações na composição da formulas ocorreram nas quantidades de farinha de 
grão de bico e farinha de arroz respectivamente (F1= 150 g e 70 g; F2= 100 g e 100 
g; F3= 70 g e 150 g). No preparo das formulações foram utilizadas em quantidades 
pariformes: açúcar cristal, (330 g); leite integral (300 ml); fermento químico (3 g); 
manteiga (45 g); ovo (147 g); farinha de frango (166 g); farinha de linhaça (70 g); polpa 
de cupuaçu (50 g); iogurte natural (170 ml); leite condensado (200 ml); sumo de limão 
(64ml); semente de cupuaçu torrada (13,3 g) e extrato de baunilha (4 ml). A porção 
final do produto foi de 60 g. Para o cálculo dos nutrientes foram utilizadas Tabelas de 
Composição dos Alimentos.  Após os cálculos, das vitaminas e minerais considerou-
se o conteúdo da porção usualmente consumida em relação às Dietary Reference 
Intakes – DRI’s. A classificação dos micronutrientes foi baseada considerando na 
porção usual do valor da DRI considerando: excelente-fonte – contendo mais de 20%; 
boa fonte – contendo 10 a 20%; alimento-fonte – contendo mais de 5%. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao fazer os comparativos das formulações das 

AVALIAÇÃO COMPARATIVA ENTRE FORMULAÇÕES DE TORTAS DOCE DE 
FRANGO COM CUPUAÇU ISENTAS de GLÚTEN 
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formulações de torta de frango com cupuaçu, todas as formulações apresentaram 
excelente fonte de ferro sendo F3 a formulação contendo maior quantidade 3,37 mg 
(24,7%). O Zinco apresentou boa fonte sendo F1 o maior teor 0,77 mg (11%). Os 
minerais são importantes na alimentação do indivíduo celíaco, pois as vilosidades 
saudáveis são necessárias para digestão e absorção adequada minerais, 
responsáveis pela manutenção da massa óssea. Na inflamação da mucosa intestinal 
ocorre má absorção dos nutrientes. Referente às vitaminas, F3 apresentou boa fonte 
de vitamina B6 (0,15 mg) e fonte de vitamina B12 sendo F3 o melhor resultado 0,19 µg 
(7,9%), resultado este alcançado devido a incorporação de frango na preparação da 
torta Estes nutrientes exercem importante papel nos processos metabólicos. As 
vitaminas também atuam na produção de hormônios, além de serem fontes de 
triptofano. CONCLUSÃO: A inserção de frango na elaboração da torta com cupuaçu 
e a utilização da farinha de grão de bico, possibilitou uma inovação na culinária para 
atender o público celíaco que necessitam de alimentos agregando nutrientes 
estabelecidos nas DRI´s. As vitaminas e minerais presentes no produto o torna um 
alimento com qualidade nutricional o consumo deste produto pode prevenir patologias 
comuns da população celíaca. 
Palavras chaves: Doença celíaca. Amazônia. Teor Nutricional. Petisco. Theobroma 
grandiflorum Schum 
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INTRODUÇÃO: Para que uma criança adquira e desenvolva normalmente a 

linguagem é necessário que seu sistema auditivo esteja íntegro, pois a audição é 
considerada indispensável na comunicação oral e no desenvolvimento global da 
criança. O Espectro da Neuropatia Auditiva (ENA) é uma desordem que afeta o 
desenvolvimento de fala e linguagem na população infantil e prejudica o mecanismo 
auditivo normal, resultando em baixa discriminação de fala. Diagnosticar ENA em 
Recém-Nascido (RN) que apresenta baixo risco para deficiência auditiva (DA) é 
complicado, pois o protocolo de triagem auditiva recomendado para tal população 
(emissões otoacusticas evocadas transientes) não é sensível para a detecção dessa 
alteração. Embora essa tecnologia seja capaz de detectar perdas auditivas de todos 
os graus, as crianças com ENA vão “passar” na triagem auditiva neonatal (TAN), 
portanto, elas não serão diagnosticadas precocemente. O protocolo com Potencial 
Evocado Auditivo de Tronco Encefálico automático (PEATEa), recomendado para RN 
com fator de risco para perda auditivas, tem a vantagem de identificar distúrbios 
auditivos neurais, no entanto, não é recomendado para populações de baixo risco. 
Considerando que a população de RN com baixo risco para a DA pode apresentar 
alteração indicativo do ENA e não ser detectada durante a TAN, fez-se necessária a 
realização desse estudo. OBJETIVO: Analisar a ocorrência de espectro da neuropatia 
auditiva em RN de baixo risco para perda da audição na infância. MATERIAL E 
MÉTODOS: Estudo quantitativo de caráter transversal, do qual participaram 205 
recém-nascidos atendidos no programa de TAN do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro 

IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE NEUROPATIA AUDITIVA EM RECÉM-
NASCIDOS DE BAIXO RISCO PARA PERDA AUDITIVA 
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de Porto Velho, Rondônia. Foram incluídos os RN de ambos os sexos, que se 
enquadravam no critério de baixo risco para deficiência auditiva, segundo o protocolo 
do Ministério da Saúde do Brasil, cujas genitoras concordaram assinando o TCLE. 
Todos foram submetidos à técnica combinada de EOAT e PEATE-A na TAN, no 
período de outubro de 2017 a março de 2018. Foram excluídos os RN que falharam 
na TAN com EOAT, aqueles cujas variáveis do estudo não foram identificadas no 
prontuário, aqueles cujas mães não realizaram o pré-natal adequadamente, aqueles 
que não dormiram ou relaxaram para a realização do procedimento e aqueles em que 
não foi possível obter impedância ideal dos eletrodos de superfície para captação dos 
potenciais. O instrumento utilizado para a coleta de dados dos prontuários foi um 
formulário elaborado para esse fim. Os dados deste estudo não foram submetidos a 
tratamento estatístico, tendo em vista que não foram identificados RN com diagnóstico 
de ENA. Estes dados foram, porém, analisados de forma descritiva (frequência 
absoluta e relativa). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na presente pesquisa 
evidenciou-se que, dos 205 RN que participaram do estudo, a maioria era do sexo 
feminino, apresentou peso ao nascer adequado e nasceu a termo. Dentre estes, 
97,6% (n = 200) passaram na TAN; 1,9% (n = 4) não concluiu o exame e 0,5% (n = 1) 
falhou na TAN. O RN que falhou na TAN com PEATE-A foi submetido a procedimentos 
de diagnóstico audiológico, tendo sido constatado resultados dentro do padrão da 
normalidade. No Brasil, estão disponíveis poucos dados sobre prevalência e 
incidência da ENA na população geral. Estudos realizados na população de alto risco 
para DA verificaram-se que a porcentagem de indivíduos com ENA é muito baixa, 
tendo variado entre 0,27% e 1,2%. O ENA possivelmente está presente na população 
de RN com baixo risco para a DA, porém a prevalência é extremamente baixa e não 
é conhecida com exatidão. CONCLUSÃO: Não foi identificado RN com alteração na 

TAN indicativo de ENA na população pesquisada, tendo todos apresentado resultado 
normal com PEATE-A. AGRADECIMENTOS: Ao PIBIC/CNPq e ao Centro 

Universitário São Lucas, UniSL. 
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INTRODUÇÃO: A ficha técnica de preparação é um instrumento utilizado em todos 
os setores de alimentação, e um dos motivos é o baixo custo e maior aplicabilidade. 
A aplicação do instrumento ficha técnica de preparação, melhora o tempo de preparo, 
determina um padrão de qualidade, sustenta as características organolépticas dos 
sanduíches, facilita a comunicação Inter pessoal dos funcionários aliviando a tensão 
e estres causados pela falta de padrão nas preparações em um ambiente de trabalho, 

ELABORAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS DE SANDUÍCHES EM UMA 
PANIFICADORA DE PORTO VELHO-RONDÔNIA. 
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resultando em uma maior satisfação da clientela. OBJETIVO: Elaborar fichas técnicas 

de preparo de Sanduíches tradicionais comercializados em uma Panificadora em 
Porto Velho. MATERIAL E MÉTODOS: Obteve-se informações técnicas e peculiares 

de Sanduiches X Salada, X Tudo, X Calabresa tradicionais, por meio de Carta de 
Anuência do responsável legal da Panificadora. Foi registrado nas FT’s nome da 
preparação, peso bruto (alimento na sua forma integral); peso líquido (alimento após 
pré-preparo), fator de correção (obtido pela divisão do peso bruto pelo peso líquido), 
per capta (valor da quantidade crua por pessoa), medida caseira e custo dos 
ingredientes. Pesou-se os ingredientes em balança de precisão e efetuou-se cálculos 
em programa Excel 2013, referência em quilogramas (Kg) para unidade de medida 
padronizada para todos os sanduíches. Utilizou-se  um padrão de  50 g de pão de 
hambúrguer, 25 g de manteiga com sal, 50 g de ovo, 46 g presunto cozido, 36 g queijo 
mussarela para todos os sanduíches; 86 g de carne moída do tipo patinho para 
Sanduíches X salada e X Tudo; acréscimo  de 0,11 g de alface e 40 g de tomate no X 
Salada; nos sanduíches X Tudo e X Calabresa  0,86 g de calabresa, 0,11 g de milho 
em conserva, 40 g de batata palha industrializada; ainda no sanduíche  X Calabresa 
50 g de salsicha e  80 g de bacon para  X Tudo; RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Ingredientes como pão de hambúrguer, manteiga, queijo, presunto, carne moída não 
sofreram alterações no per capta, porém ovo, alface, tomate, calabresa, bacon 
reduziu-se a quantidade per capta devido os respectivos valores de fator de correção: 
1,22, 1,51, 1,18, 1,24, 1,45. O fator de correção é um indicador que determina a 
quantidade exata de alimento que será descartada, devendo-se ser considerado no 
planejamento quantitativo da preparação. A partir da elaboração da FT’s, padronizou-
se as medidas caseiras dos sanduíches para 01 pão de hambúrguer, 01 colher de 
sopa rasa de manteiga, milho verde e batata palha, 01 ovo, 01 salsicha, 01 fatia fina 
para o queijo, presunto, calabresa e bacon. Essas medidas caseiras são fundamentais 
para produzir as preparações, pois facilitam na compreensão, treinamento e aplicação 
das quantidades instituídas, auxiliando na execução das preparações. Outro dado 
relevante obtido foi o custo direto de cada Sanduíche, evidenciado em valores de 
R$ 4,17 X Salada, R$ 4,52 X Calabresa e R$ 8,74 X Tudo, percebendo-se respectivo 
lucro de 49%, 45%, 67%, sendo o X Tudo apesar de compor maior quantidade de 
ingredientes, teve um valor mais expressivo de lucro. A formação do valor de custo, 
defini o preço de venda e lucro da empresa. No entanto, as panificadoras devem ter 
ciência dos custos diretos e indiretos para que possa haver agregar preço final dos 
seus produtos, ter o controle de estoque das matérias primas e a fidelização dos 
fornecedores para a boa eficácia organizacional, fazendo com que a mesma atinja 
seus objetivos (MELO et al, 2013). CONCLUSÃO: As FT’s são fundamentais para 

padronização e execução dos sanduiches tradicionais, bem como qualquer 
preparação que exija um padrão de qualidade, eficiência na sua execução, por 
descriminar medidas caseiras e modo de preparo e principalmente apontar os custos 
e   lucros das preparações para tomadas de decisões gerenciais por parte da empresa. 

Agradecimentos: Panificadora Goiânia Hiper 10  
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a mais 
frequente das doenças cardiovasculares. Sendo a maior parte do seu curso 
assintomática, torna mais difícil diagnóstico e tratamento, ocasionando uma baixa 
adesão ao tratamento prescrito por parte do paciente. O objetivo do projeto é a coleta 
de dados referente ao nível de conhecimento dos portadores já diagnosticados com 
hipertensão arterial, sobre os fatores de risco associados à ocorrência de HAS, tais 
como: como iniciou a hipertensão no paciente; quais os sinais e sintomas; quais 
fatores são atenuantes e agravantes; entre outro. MATERIAL E MÉTODOS: O projeto 

está sendo realizado na Unidade Básica de Saúde Oswaldo Piana no Município de 
Porto Velho – RO. Atualmente, o projeto encontra-se em fase de coleta de dados 
realizado através de um questionário em pacientes que já são diagnosticados com 
HAS para identificar o nível de conhecimento do paciente sobre sua doença. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram realizadas 35 entrevistas desde o início da 

pesquisa até o dado momento, não ocorrendo nenhuma recusa para participação da 
entrevista. Dos entrevistados, 46% são homens e 54% mulheres, os maiores 
resultados são: pacientes maiores que 40 anos (94,3%), pardos (60%), casados 
(37%), altura entre 1,61 - 1,70m (40%), peso entre 81 – 90 Kg (14%), escolaridade 
com ensino fundamental incompleto (43%), renda familiar de 1 salário mínimo (40%). 
Nos dias das entrevistas foram anotados os valores das PAs de cada um, e o resultado 
foi que 71,4% dos pacientes estavam acima do valor normal.  Os pacientes tiveram 
grande dificuldades em responder corretamente ao questionário. A inconsistências 
das respostas podem ser associadas a um conhecimento superficial sobre a 
hipertensão, desconhecendo o efeito primário da doença e consequências do 
aumento da pressão arterial. CONCLUSÃO: É notável a necessidade de informar 
adequadamente a população quanto aos riscos do não cuidado da hipertensão arterial 
em uma linguagem acessível. Mostrando a importância da educação continuada com 
as equipes multiprofissionais, visto que, devido a uma comunicação falha entre 
profissional da saúde e paciente o mesmo após ser diagnosticado com hipertensão 
continua a desconhecer os atenuantes, agravantes, sintomas e riscos do descontrole 
da pressão arterial. AGRADECIMENTOS: Centro Universitário São Lucas – UniSL e 
a Unidade de saúde da família Osvaldo Piana . 
Palavras – chave: Hipertensão Arterial Sistêmica; Conhecimento.  
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INTRODUÇÃO: A dislipidemia é definida como uma desordem do metabolismo dos 
lipídios. As alterações dos níveis séricos lipídicos incluem aumento dos triglicerídeos 
(TG), colesterol total (CT) e da fração de lipoproteína de baixa densidade (LDL-C), 
além da redução dos valores da fração de lipoproteína de alta densidade (HDL-C). O 
sobrepeso e a obesidade são definidos como o acúmulo anormal ou excessivo de 
gordura corporal, resultado do desequilíbrio entre o consumo de calorias e o gasto 
calórico. A fisiopatogenia da obesidade é caracterizada pelo armazenamento de 
gordura no tecido adiposo, principalmente, na cavidade intraperitoneal e no fígado. 
OBJETIVO: Avaliar a incidência de obesidade e dislipidemia entre acadêmicos de 
medicina em uma faculdade de Porto Velho, Rondônia. MATERIAL E MÉTODOS: Os 

participantes da presente pesquisa são os alunos devidamente matriculados no curso 
de Medicina do Centro Universitário São Lucas cursando do primeiro ao quarto ano 
do curso. Os discentes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). As informações dos fatores de riscos para obesidade e dislipidemia coletadas 
foram: idade, gênero, estado civil, práticas de atividade física, consumo de álcool, 
tabagismo, hábitos alimentares, co-morbidades associadas, qualquer outro dado 
clínico e/ou laboratorial relevante. Para avaliação de sobrepeso foi utilizado o Índice 
de Massa Corporal (IMC) e medida da circunferência abdominal. Para quantificar a 
dislipidemia será dosado CT, HDL-C, LDL-c e triglicerídeos. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: A população estudada foi composta no total de 26 alunos, sendo 7 

alunos do 1º período; 0 alunos do 2º período; 1 aluno do 3º período; 6 alunos do 4º 
período; 4 alunos do 5º período; 1 aluno do 6º período; 1 aluno do 7º período; 6 alunos 
do 8º período. As idades variaram entre 18 anos e 26 anos. Participaram 9 (34,62%) 
pessoas do sexo masculino e 17 (65,38%) do sexo feminino. Em relação ao tabagismo 
apenas 1 estudante declarou fazer uso. Para análise do sobrepeso e obesidade 
73,08% estavam normal (18,5-24,9); 19,23% estavam com sobrepeso (25-29,9); 
7,69% estavam com Obesidade Grau I (30-34,9). Em relação à circunferência 
abdominal, no sexo masculino 22,22% estavam com risco aumentado (94-101cm); 
11,11% estava com risco muito aumentado (102cm ou mais). Por outro lado, no sexo 
feminino, 17,65% estavam com risco aumentado (80-87cm); 11,76% estavam com 
risco muito aumentado (88cm ou mais), mostrando assim que os homens 
apresentaram maior risco que as mulheres. Por fim, em relação à classificação da 
dislipidemia, independente do sexo; 11,54% tinham hipertrigliceridemia isolada; 
3,85% com hiperlipidemia mista; 11,54% pessoas com HDL baixo. Porém, em relação 
ao sexo masculino, 11,11% apresentou hipertrigliceridemia isolada; 11,11% com HDL 
baixo. No sexo feminino 11,76% mulheres com hipertrigliceridemia isolada; 5,8% com 
hiperlipidemia mista; 11,76% mulheres com HDL baixo. Portanto, os resultados 
encontrados no presente estudo apontam, ainda que em menor quantidade, para uma 
prevalência de dislipidemia e obesidade entre os estudantes de medicina. Assim, 
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constatou-se que o tipo de dislipidemia mais prevalente na população estudada é a 
hipertrigliceridemia isolada, juntamente com HDL-c baixo.  
CONCLUSÃO: Portanto, o presente estudo mostrou uma considerável incidência de 

obesidade e dislipidemia entre os acadêmicos de medicina. Estudos mostram que 
obesidade está associada a um maior valor de triglicerídeos e que o aumento nas 
mortes por doenças cardiovasculares relacionado com IMC elevado. A fim de evitar 
esse panorama, o projeto visa orientar aqueles que tiveram um resultado alterado ou 
próximos do limiar de normalidade.  Não deixando de fazer um diagnóstico precoce 
para aqueles que não souberem que possuem tal morbidade.  
AGRADECIMENTOS: Os agradecimentos vão para o Centro Universitário São Lucas, 
ao Programa de Apoio à Pesquisa/PAP. 
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INTRODUÇÃO: Distúrbios visuais não diagnosticados precocemente podem interferir 

no rendimento escolar. A aferição da acuidade visual através do Teste de Snellen 
identifica esses distúrbios em todas as faixas etárias e é um importante instrumento 
para realizar diagnóstico oftalmológico, visto sua fácil execução, seu custo e 
confiabilidade (SILVA et al., 2013). Quanto mais cedo for o diagnóstico dos distúrbios 
visuais na infância, menos graves serão as sequelas (FOSTER; GILBERT, 1992). 
Estima-se que menos de 10% das crianças que iniciam sua vida escolar, receberam 
exame oftalmológico prévio (SILVA et al., 1999) 
OBJETIVO: Avaliar a prevalência de baixa acuidade visual em escolares do ensino 

fundamental, com e sem correção óptica, do município de Porto Velho-Rondônia. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo foi desenvolvido em 2017 em duas escolas da 

rede pública de Porto Velho-RO, sendo: 1º ao 5º ano na E.E.E.F. Casa de Davi e do 
6º ao 9º ano na E.E.E.F. Marcello Cândia. A amostragem foi randômica, o universo 
amostral constituído por 448 alunos e o tamanho amostral calculado de 372 alunos 
(considerado erro alfa máximo de 5% e adicionados 30% de perda amostral). Utilizou-
se um questionário clínico-epidemiológico, que precedeu os Testes de Snellen e 
Ishihara. Na análise estatística utilizou-se do teste de qui-quadrado (Fisher) com 
intervalo de confiança de 95% e estatística de p<0,05. O projeto aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da UNISL (CAAE: 58657216.5.0000.0013). RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Das 372 crianças sorteadas, 12 foram excluídas por critérios pré-
estabelecidos. Portanto, 360 foram examinadas. Dessa amostra, 34,1% escolares 
(n=123) foram diagnosticados com BAV. Durante o exame, identificou-se 9 escolares 
daltônicos e 5 escolares com achados ao exame físico (2 com estrabismo convergente 
e 3 com olho vermelho). Das 123 crianças encaminhadas por BAV, 60,9% (n=75) eram 
do sexo feminino e com predomínio da faixa etária de 11-14 anos. Identificou-se que 
no questionário clínico 40% dos estudantes queixaram-se de baixa visão e 67,7% 
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(n=244) nunca se submeteram a exame oftalmológico e nestes, em 33,6% verificou-
se alterações nos testes ou exame físico. Dos escolares diagnosticados com BAV, 
49,6% (n=61) relataram alguma patologia/comorbidade, sendo as mais comuns: 
obesidade e asma. A análise evidenciou que as variáveis: sexo feminino (p=0.02), 
patologias prévias (p=0.001), queixa de baixa visão (p=<0.0000001) e uso de correção 
com lente (p=0.002) mostraram correlação positiva com a BAV. Porém, para 
daltonismo, idade, alterações em exame físico e ausência de triagem ocular prévia 
não houve significância estatística. No presente estudo, a frequência de BAV foi de 
34,2% (IC 29,4 – 39,18). Resultado maior do que o encontrado no estudo de Lopes et 
al. (2012), realizado em Londrina-PR com 1.688 alunos de rede pública e 611 de rede 
privada, cursando a 1ª série do ensino fundamental, em que a prevalência de BAV  foi 
de 17,1%. A frequência de BAV no sexo feminino e de queixa de baixa visão 
(respectivamente de 61,5% e 37,4%) é semelhante à encontrada na pesquisa de 
Vargas e Rodrigues (2010) em pesquisa que avaliou o perfil da demanda de um 
serviço de oftalmologia em São Paulo-SP. O fato de que 67.7% nunca foram triados 
para doenças oculares realça a dificuldade de acesso a serviços e a falha na atenção 
básica. CONCLUSÃO: A alta frequência de BAV identificada nesta pesquisa expõe a 

necessidade de se ampliar a triagem visual. Conhecer esta necessidade e o perfil dos 
escolares com baixa visão permitirá direcionar as ações de promoção à saúde ocular. 
AGRADECIMENTOS: Apoio: FAPERO/CAPES; USP e UNISL. 
Palavras chave: Acuidade Visual. Escolares. Rondônia. Amazônia. 
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Saúde (4.00.00.00-1) e Oftalmologia (4.01.01.17-7). 
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RESUMO: INTRODUÇÃO: A lombalgia crônica caracteriza-se como dor localizada na 
região lombar que persiste por mais de seis meses, sem causa específica, sendo, 
portanto, multifatorial capaz de gerar limitações para realizar as atividades diárias, 
laborais e de lazer, causando disfunções musculoesqueléticas. A perda de 
funcionalidade diária é frequente, gerando diminuição da qualidade de vida e saúde 
em geral do indivíduo. O método Isostretching constitui-se uma ginástica postural para 
a coluna, promovendo alívio de dores, alongamento muscular global, respiração, 
coordenação motora e conscientização corporal do paciente. OBJETIVO: Analisar os 

efeitos do método Isostretching na melhora da funcionalidade em região lombar nos 
portadores de lombalgia crônica. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo 

de caráter comparativo, qualitativo e quantitativo, sendo este realizado na Clínica 
Escola de Fisioterapia do Centro Universitário São Lucas (UNISL) com aprovação do 
Comitê de Ética e Pesquisa do próprio Centro Universitário com o numero 
CAAE:68788517.1.0000.0013, em 01 de setembro de 2017 . Os atendimentos 
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ocorreram duas vezes por semana, com duração de 60 minutos. Os voluntários eram 
advindos da triagem que os mesmos realizaram na clínica de fisioterapia. Os 48 
selecionados deveriam possuir dor lombar crônica (acima de seis meses), ter entre 18 
e 60 anos e não possuir patologias degenerativas. Para os atendimentos foram 
selecionadas posturas variadas do método de acordo com o feedback do paciente.  
Em uma avaliação inicial foi aplicado o questionário- Índice de incapacidade de 
Oswestry- e após 10 sessões houve reaplicação. RESULTADOS/DISCUSSÃO: A 

amostra foi constituída por 48 voluntários. Por motivo de desistência, nove foram 
excluídos. Os 39 voluntários restantes (n=39) eram 69% (n=27) do gênero feminino e 
31% (n=12) do gênero masculino. A análise foi realizada através do Questionário de 
Incapacidade de Oswestry, coletando as referências dos tópicos: andar (seção 4), 
estar sentado (seção 5) estar em pé (seção 6) e vida social (seção 9). Observou-se 
diminuição do quadro doloroso ao estar em pé por mais de 60 minutos, sendo que 
36% dos voluntários permaneciam em pé ilimitadamente, porém com aumento de dor. 
Após o tratamento, 44% afirmaram não sentir dores ao estar em pé ilimitadamente. 
Ao andar longas distâncias, 39% afirmaram que não sentiam dores. Após o 
tratamento, o dado subiu para 54% dos voluntários. Ocorreu melhora no desempenho 
funcional quanto à vida social, estando 54% em uma vida social normal, com aumento 
da dor e no pós-tratamento, apenas 31% relataram a mesma situação. Verificou-se a 
redução da dor ao estar sentado, logo 56% afirmaram que não permaneciam sentados 
por mais de 60 minutos e no pós-tratamento, apenas 36% dos voluntários relataram o 
mesmo quadro. De acordo com os resultados analisados, estima-se que o 
Isostretching contribua para a melhora da funcionalidade em indivíduos portadores de 
lombalgia crônica. CONCLUSÃO: Baseando-se nos resultados obtidos nesta 
pesquisa, o método Isostretching promove melhoria considerável do quadro funcional 
possibilitando maior conforto para realização de atividades de vida diária, sendo capaz 
de tornar-se uma opção de tratamento em portadores de lombalgia crônica. 
. 
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INTRODUÇÃO: A aprendizagem da linguagem escrita e oral é um dos grandes fatores 

para as crianças ampliarem as possibilidades de participação em atividades práticas 
sociais. A linguagem oral, é considerada como a primeira alternativa de comunicação 
infantil, é com ela que as crianças aprendem a interagir e se comunicar e, na grande 
maioria, ela é executada pelos pais, por meio de instruções verbais, durante o dia-a-
dia da criança. A fala é caracterizada pela parte motora da linguagem, para que se 
tenha uma boa produção dos sons da fala é necessário que a criança tenha um bom 
desenvolvimento cognitivo e fonológico, integridade no desenvolvimento neurológico 
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e nas estruturas orofaciais, além de uma boa capacidade articulatória ou motora, da 
rapidez e coordenação dos movimentos do sistema fonoarticulatório. 
As alterações práxicas afetam tanto os movimentos necessários para que se 
produzam os sons da fala quanto a prática de ações não-verbais, sendo que ambos 
englobam lábios, língua, músculos próximos à boca, mandíbula e palato. A praxia é 
caracterizada como um aprendizado funcional e não só um produto da maturação 
neuromotora, por isso ela tem um ligamento com a própria produção da fala. É muito 
comum ainda existirem discussões sobre o diagnóstico dessas alterações. A apraxia 
da fala é caracterizada pela falha na coordenação da musculatura para produzir os 
sons, ou seja, trata-se de uma patologia, na qual o planejamento e execução dos 
movimentos responsáveis pela articulação dos sons da fala são prejudicados 
OBJETIVO: Caracterizar as praxias não-verbais em crianças de três, quatro e cinco 
anos, assim como analisar e verificar a frequência das praxias mais comumente 
apresentadas pelas crianças avaliadas e sua relação com o gênero. MATERIAL E 
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter transversal. Os sujeitos 

participantes desta pesquisa foram crianças de três, quatro e cinco anos, devidamente 
matriculadas na Escola Municipal de Educação Infantil Flor do Piquiá – extensão seis 
e Escola Municipal de Educação Infantil Sementes do Araçá. Foram avaliadas todas 
as crianças das duas escolas, cujos pais autorizaram, chegando ao total de 270 
crianças. Utilizaram-se como critério de exclusão crianças cujos pais e/ou professores 
manifestassem queixas de atraso de fala, linguagem ou desenvolvimento, visto que 
essas queixas poderiam interferir no resultado da pesquisa. O instrumento utilizado 
protocolo de apraxia não-verbal, proposto por Hage (2000), é composto por quatro 
níveis, cada um contendo seis subitem referentes às habilidades práxicas da criança, 
para cada movimento executado corretamente atribui-se um ponto e para aqueles que 
não forem executados nenhum ponto é destinado. Portanto, a pontuação para este 
protocolo pode variar de 0 a 6 pontos, sendo quanto maior a pontuação maior a 
habilidade da criança ao realizar o movimento práxico. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: observou-se que as crianças da creche tem idade inferior às do pré I e 

essas inferior às do pré II. Percebe-se, pelos achados referentes à idade dessas 
crianças, que elas foram agrupadas de forma que quanto maior a sua idade mais 
avançada é a sua série. A justificativa desse fato seria de que mesmo que uma criança 
seja inserida na escola desde a idade mínima, comparado com uma criança que foi 
inclusa na escola já com uma idade maior, são alocadas em suas séries específicas. 
Verificou-se que em cada aspecto analisado obteve-se a pontuação máxima, seis 
pontos, sendo que as crianças da creche, pré I e pré II realizaram de forma satisfatória 
todos os movimentos solicitados. Percebe-se, então, que somente existe relação do 
gênero com o aspecto de face/bochecha. Descritivamente, pontuação 6 que seria a 
pontuação máxima, temos 83,1% para o feminino e 92,5% para os masculino. Ou seja, 
somente nesse aspecto analisado pelo protocolo, concluiu-se que o masculino tem 
um melhor desenvolvimento práxico, onde obtiveram valor de p<0,04. CONCLUSÃO: 

Conclui-se então que o desenvolvimento práxico não é influenciado pela a idade e 
nem pelo sexo da criança em crianças de desenvolvimento normal. 
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INTRODUÇÃO: A Ora pro-nobis (OPN) é uma planta alimentícia não convencional 
(PANC) cujas flores, frutos e folhas frescas ou desidratadas podem ser utilizadas em 
preparações alimentícias e como hortaliças (in natura), exercendo grande influência 
na alimentação e na cultura de populações tradicionais. OBJETIVOS: Analisar a 

composição bromatológica da farinha de folhas desidratadas de OPN para 
desenvolver pães adicionados com esta farinha e realizar análise sensorial no Hospital 
Santa Marcelina (HSM). MATERIAIS E MÉTODOS: Selecionaram-se as folhas 
frescas com aspectos normais, de modo aleatório, do ápice à base, às 10:00 horas no 
horto da Casa de Saúde Santa Marcelina, localizado em Porto Velho - Rondônia. As 
folhas foram higienizadas, secas em estufa, trituradas e peneiradas até a obtenção da 
farinha. Esta foi pesada em balança de precisão e acondicionada em saco plástico de 
polietileno estéril. Uma alíquota da farinha foi enviada para o SENAI Laboratório 
físico–químico de alimentos, Dourados-MS) para análise química da composição 
nutricional e da umidade. Produziram-se os pães, e analise sensorial por meio do teste 
afetivo com a escala hedônica estruturada de nove pontos, bem como avaliação da 
intenção de compra. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em 100g de farinha de folhas 

de OPN encontrou-se 25,81g de proteína, 2,99mg de boro; 1,45mg de cobre; 0,012mg 
de Manganês; 8,6mg de zinco; 0,032 mg de ferro; 0,015 mg de fósforo; 4,31 µg de 
potássio; 2,33mg de cálcio; 1,14mg de magnésio, 40,4 de g fibra alimentar, 15, 88 % 
de fibra bruta.  O teor protéico de farinha de OPN em 100g de matéria seca originada 
da cidade de Guiricema (MG) e Viçosa (MG) foi 17,4g e 25,4g respectivamente. 
Dayrell e Vieira (1977) constataram os teores de 25,14g em Sete Lagoas (MG) e de 
27,4g em Belo Horizonte (MG). Em uma porção de 50g de pão adicionado de farinha 
de OPN foi encontrado 161 kcal, 24g de carboidrato, 3,5g de proteína, 5,7g de 
gorduras totais, 1g de gordura saturada, 1,8g de fibra alimentar, 131mg de sódio, 
0,84mg de boro. Foi realizado teste afetivo do pão com farinha de OPN com 150 
avaliadores dentre pacientes e acompanhantes internados ou ambulatorial e 
funcionários voluntários do HSM.  Do total de avaliadores 69 eram homens, 77 
mulheres e 4 não informaram, com idade mínima de 15 anos e máxima de 73 anos. 
Conforme o resultado da escala hedônica, 74,33% gostou, 11,33% foi indiferente e 
14% desgostou. Este resultado não atingiu o índice de aceitabilidade estabelecido 
pelo FNDE (2017) que considera ideal a aceitação de 85 a 90% dos avaliadores do 
produto. Na intenção de compra 63,3% comprariam, 22% tem dúvidas se comprariam, 
14,6% não compraria, estes resultados são compatíveis com o teste afetivo e resulta 
do hábito alimentar arraigado em padrões tradicionais. Os avaliadores relataram que 
faltou sal e/ou açúcar nos pães testados. Recomenda-se aplicar a secagem em 
diferentes temperaturas para reavaliar novas amostras, tendo em vista que os 60ºC 
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aplicados resultou em umidade de 22,56%, acima do limite estabelecido pela RDC 
263/2005 que considera máxima 15,0 % (g/100 g) para farinhas.  Recomenda-se nova 
elaboração de pães com alterações na formulação. Diante do elevado valor 
nutricional, considera-se positiva a influência gerada por este estudo na culinária do 
HSM, e na geração de renda ao hospital por meio da comercialização dos produtos 
adicionados de OPN, como bolos, tortas, cookies testados. CONCLUSÃO: O teste 
afetivo bem como a intenção de compras do pão conforme foi produzido, não atingiu 
os percentuais desejados. A análise bromatológica encontrou teor proteico dos mais 
elevados ao se comparar com outros estudos. Possibilitou a rotulagem e fichas 
técnicas do pão e demais produtos elaborados com a farinha de OPN no HSM, e a 
promoção do uso sustentável da biodiversidade para alimentação saudável. 
Palavras chaves: Pão, análise química, hortaliças folhosas, culinária. 
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A dor pós-cirúrgica é um importante desafio em saúde pública. Dentre o crescente 
número de procedimentos cirúrgicos, cerca de 80% dos pacientes apresentam dor 
aguda pós-operatória, e 10-50% desenvolvem dor crônica. Assim, o adequado manejo 
farmacológico da dor pós-operatória é de extrema importância para garantir bem esta 
e a recuperação completa do paciente. No entanto, o tratamento farmacológico, 
especialmente com anti-inflamatórios e opioides, apresenta reações adversas pouco 
toleradas e nem sempre apresenta eficácia satisfatória. Portanto, a busca por novos 
candidatos à fármacos a partir de produtos naturais torna-se uma importante 
estratégia biotecnológica. Neste sentido, o presente estudo avaliou o potencial 
antinociceptivo da administração intratecal preemptivo e pós-cirúrgico do triterpeno 
quinonametídeo tingenona B em modelo de dor pós-incisional em camundongos. O 
estudo empregou camundongos fêmeas da linhagem Swiss (CEUA nº 2017/06). Para 
a realização do procedimento de incisão na pata e injeção intratecal os animais foram 
previamente anestesiados com anestésico inalatório sevoflurano. Com os animais 
anestesiados, realizou-se a injeção intratecal preemptiva (5 minutos antes da cirurgia) 
ou pós-cirúrgica (5 minutos depois da incisão na pata) de veículo (10ul), morfina (5 
µg/10µl) e Tingenona B (2,2µg/10µl e 4,4 2,2µg/10µl). Para o modelo de dor pós-
cirúrgica, realizou-se uma incisão longitudinal de 0,5 cm no aspecto plantar da pata 
esquerda traseira, associando-se divulsão da musculatura plantar e posterior 
fechamento por 1ª intenção. Finalizando a cirurgia, a anestesia foi interrompida e, 
após 20 mim, iniciou-se a avaliação alodinia mecânica através da frequência de 
resposta a 10 aplicações de filamento de von Frey de 4 g/força (39 mN) na borda 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTINOCICEPTIVO PREEMPTIVO E PÓS-
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medial do ferimento cirúrgico. A frequência de resposta foi avaliada antes do 
procedimento cirúrgico (medida basal), 30’, 60’, 90’, 4h, 6h e 24h após a cirurgia. As 
respostas de retirada à estimulação mecânica foram consideradas positivas quando 
os animais exibiam nítida resposta de retirada da pata, chacoalhar da pata e ou 
lambida da pata. Os resultados obtidos mostram que a injeção intratecal preemptiva 
e pós-operatória de Tingenona B e morfina reduziu significativamente a alodinia 
mecânica induzida pela incisão de pata.  No entanto, a administração preemptiva de 
tingenona B e de morfina não mostraram ser mais efetiva quando comparado ao efeito 
produzido quando administrado pós-cirurgicamente. O presente estudo mostra de 
modo inédito a eficácia da Tingenona B como fármaco antialodínico quando 
administrada por via intratecal e de modo preemptivo em modelo de dor pós-cirúrgica. 
O resultado corrobora achados prévios do laboratório que demonstram atividade 
antinociceptiva intensa e duradoura da Tingenona B.  
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INTRODUÇÃO: O contato com o paciente é uma prática rotineira dos profissionais da 

saúde. Ao ser realizada previamente a promoção desse contato por alunos do ciclo 
básico de medicina é possível vivenciar a realidade do sistema de saúde, adquirir 
aprendizado e principalmente aprender como construir uma relação humanizada com 
o paciente. OBJETIVO: Relatar o processo do contato dos alunos do ciclo básico de 

medicina durante o atendimento junto com os recursos humanos aos pacientes da 
atenção primária. MATERIAIS E MÉTODOS: Durante os meses de junho e junho do 

ano de 2018, os alunos do ciclo básico de medicina acompanhou os profissionais de 
saúde da Unidade Básica de Saúde Osvaldo Piana, localizada no município de Porto 
velho, Rondônia. Os atendimentos ocorreram nas segundas, quartas, quintas e sextas 
no turno matutino e vespertino. Os discentes acompanharam os atendimentos e 
auxiliaram na realização de pequenas partes das consultas. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: A formação do médico é feita por etapas e todo processo de 

aprendizagem prática que demonstra a realidade a ser enfrentada é de grande valia, 
pois permite a reflexão acerca das maneiras que estão sendo pautadas as escolhas 
atuais e como amadurecer as atitudes perante os erros cometidos ao longo do 
processo de estudo acadêmico, além de avaliar quais alternativas deverão ser 
tomadas para melhoria do desempenho. Também passa a ser notório que a 
aprendizagem teórica de cada etapa do curso precisa ser feita com afinco, uma vez 
que será uma das bases para o sucesso nos atendimentos podendo proporcionar 

INSERÇÃO DOS ALUNOS DO CICLO BÁSICO DE MEDICINA NA ROTINA DO 
SISTEMA DE SAÚDE VOLTADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA 
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bons resultados do manejo de cada doença. Os elos criados com os profissionais da 
unidade de saúde possibilitaram observar o quão enriquecedor é para o crescimento 
acadêmico e profissional a troca de conhecimento, sendo este um estímulo para o 
empenho e despertar do processo construção acadêmica. Vale ressaltar, que a 
inserção na realidade de atendimentos permite notar as dificuldades e os desafios 
diários que poderão ser encontrados quando essa for a realidade cotidiana e com isso 
a busca de meios para se preparar ficam mais prevalentes. Ademais, a vivência 
favoreceu a fixação do conteúdo dentro da área da microbiologia, imunologia e 
fisiologia aprendido ao longo do semestre e suscitou a indagação quanto as variações 
do conhecimento teórico e prático e a aplicabilidade das possibilidades de manejo 
explicadas ao longo do semestre. Devido a essa circunstância, houve a possibilidade 
de analisar todos os fatores que envolvem as relações entre paciente e parasitas, bem 
como as estratégias de cuidado relatadas durante as aulas na universidade, além de 
proporcionar o desenvolvimento da relação humanizada, analisando o paciente como 
um todo integrando seu estado emocional com o estado físico. CONCLUSÃO: A partir 

dessa experiência nota-se como foi importante para preparação e embasamento 
critico a vivência prática do acompanhamento. Através desse momento foi possível 
conhecer uma realidade distinta e a partir dela solidificar e agregar conhecimento 
acerca do processo. Assim, o contato inicial pode promover o processo de 
aprendizagem prática que demonstra a realidade a ser enfrentada refletindo 
diretamente na boa formação profissional. 
Agradecimentos: A unidade básica de saúde Oswaldo Piana, aos profissionais da 
UBS, aos orientadores e ao Centro Universitário São Lucas.  
Palavras chave: Atenção Primária a Saúde; Educação em Saúde; Capacitação 
profissional.  
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INTRODUÇÃO: A gravidez é uma experiência social e individual, em que a mulher 

passa por intensas transformações econômicas, social e psicológica, além das 
diversas alterações fisiológicas, gerando expectativas e ansiedade acerca do novo 
processo. Devido a isso, a adequada assistência ao pré-natal de baixo risco é 
importante, já que promove a boa saúde materna e fetal, bem como prepara a família 
para receber o recém-nascido. OBJETIVO: Avaliar o nível socioeconômico das 
gestantes atendidas pela unidade e conhecimento das gestantes sobre o pré-natal. 
MATERIAL E MÉTODOS: Este estudo é de caráter exploratório, transversal, 
descritivo e de abordagem quantitativa. Foi aprovado pelo comitê de ética da UniSL 
com parecer 2.889.391, sendo realizado com mulheres gestantes atendidas na 
Unidade Básica de Saúde (UBS). As gestantes foram abordadas na sala da consulta 
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por uma auxiliar da pesquisa que explicou o processo e o intuito do que estava sendo 
proposto. Logo após a explanação era perguntado a cada mulher se havia o interesse 
na participação, caso não houvesse a consulta sucederia normalmente sem qualquer 
interferência. Porém, as que concordavam eram-lhe entregues o termo de 
consentimento e o questionário para preenchimento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O levantamento de dados contou com 52 pacientes, tendo a faixa etária prevalente de 
21 a 23 anos, sendo representada por 27% de todas as participantes. Entre o nível de 
escolaridade 20% tinha o ensino fundamental incompleto e 41% o ensino médio 
completo. A renda mensal prevalente era de 1 salário mínimo, representando 52% 
das gestantes. Analisando a quantidade de gestações 60% estavam na primeira 
gestação e 17% na segunda. No que se refere a realização do pré-natal na última 
gestação, 38% realizou o pré-natal na gestação passada e dessas 25% tiveram parto 
normal, 81% não tiveram gestação pregressa de risco e 88% não tinham sofrido 
aborto. Ao avaliar o início do pré-natal, 69% das pacientes atendidas iniciaram até a 
decima segunda semana de gestação e 64% acham que deveria ser feita seis ou mais 
consultas. O Local de prevalência do atendimento foi a UBS sendo representado por 
98% das consultas realizadas ao longo dos 9 meses. Outros 98% relatou como boa 
relação com os profissionais, já 88% que as informações passadas eram boas e 96% 
receberam alguma orientação ou aconselhamento. Dentre os recursos humanos, há 
85% das consultas realizadas por enfermeiros e 13% por médicos. Em relação a 
solicitação de exames 96% respondeu que sempre foram solicitados os principais e 
61% não apresentou nenhuma alteração de saúde ao ser avaliado esse quesito. No 
que tange ao conhecimento das gestantes há notável consciência de que o adequado 
acompanhamento pode assegurar uma boa gestação e permitir um parto saudável. 
CONCLUSÃO: Com essa pesquisa foi possível observar o quão relevante é a oferta 

da atenção ao pré-natal de baixo risco pelo Sistema Único de Saúde devido ao 
expressivo resultado da cobertura as mulheres gestantes. Ressalta-se também as 
correlações socioeconômicas levantadas, demostrando que mesmo as mulheres em 
situação de vulnerabilidade buscam esse serviço para desenvolver um cuidado 
adequado a sua saúde e a do seu filho. Embora, tenha sido avaliado baixos índices 
de escolaridade, as gestantes apresentaram relevante conhecimento acerca da 
necessidade do acompanhamento integral e da adequação as orientações recebidas. 
Esse cenário, pode ter sido influenciado pela qualidade do serviço oferecido. Assim, 
o trabalho trouxe dados relevantes para o conhecimento da conjuntura da assistência 
ao pré-natal na Unidade Básica de Saúde do Município de Porto Velho-RO.  
Agradecimentos: A unidade básica de saúde Oswaldo Piana, aos profissionais da 
UBS, aos orientadores e ao Centro Universitário São Lucas.  
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Introdução: O teste rápido para sífilis e HIV feito nas Unidades da Saúde da Família 
(USF) é favorável para população visto o problema de saúde pública que essas 
doenças carregam e tem como objetivo a qualificação e a ampliação do acesso da 
população brasileira ao diagnóstico do HIV e detecção da sífilis. São doenças 
sexualmente transmissíveis de notificação compulsória que pode acarretar 
complicações principalmente no período gestacional. O teste rápido feito na Unidade 
de Saúde da Família Osvaldo Piana tem ajudado os profissionais da saúde na 
intervenção de articulações necessárias para as comunidades assistidas devido a sua 
necessidade, com os testes é possível analisar o perfil dessas comunidades e a 
história natural dessas doenças que através dos resultados será possível averiguar 
qual parte da população está sendo mais atingida e quais as possíveis intervenções 
que poderão ser feitas. Objetivo: Analisar os dados obtidos através dos resultados 

do teste rápido de sífilis e HIV na Unidade de Saúde da Família Osvaldo Piana dos 
meses de julho, agosto e setembro de 2018. Material e Métodos: Trata-se de um 

estudo transversal, analítico que avaliou 92 resultados de testes rápidos de sífilis e 
HIV durante o período de julho a setembro de 2018 na Unidade de Saúde da Família 
Osvaldo Piana. Os dados coletados foram encontram em planilhas no Excel utilizados 
pela Unidade que divide os resultados em homens, mulheres e gestantes e a faixa 
etária correspondente. Resultados e discussão: Dos 92 testes realizados foram 
obtidos 7 resultados positivos sendo desses 5 para sífilis e 2 para HIV. Na análise, os 
pacientes submetidos ao teste rápido devido à suspeita da doença através da 
anamnese feita por profissionais da saúde que atuam na Unidade, houve um número 
alto de gestantes em relação aos homens e as mulheres que não estão gestantes, na 
comparação tem-se 52 gestantes submetidas ao teste para 21 homens também 
submetidos. Outro fator que chamou atenção no estudo foi a faixa etária desses 
pacientes, cerca de 52% das gestantes estão entre 15 a 24 anos, por sua vez os 
homens não se encontram em uma faixa etária mais acentuada e variam dos 15 aos 
64 anos. As mulheres que estão fora caracterizam 21% dessa amostra, sendo desse 
total a faixa etária de maior expressividade de 25 a 34 anos. Dos resultados positivos, 
tem-se para sífilis dois homens, duas mulheres fora do período gestacional e uma 
gestante, e para o HIV dois homens, caracterizando um dado de risco visto que o 
estudo ocorreu em apenas três meses em uma área de cobertura pequena. 
Conclusão: O teste rápido de sífilis e HIV realizado nas Unidades de Saúde da 
Família ajudam os profissionais da saúde a obterem resultados e agirem com medidas 
de intervenção na comunidade assistida. Percebe-se que entre os resultados positivos 
mais da metade são homens, cerca de 57%, permitindo a USF trabalhar em novas 
articulações visando a Saúde do Homem e sua maior integração ao sistema de saúde 
visto os problemas culturais que distanciam essa parte da população em busca ajuda 
e tratamento. Além disso, o teste rápido dá direito às mulheres em período gestacional 
de saber e entender a importância de detectar a sífilis e o HIV durante a gestação 
devido as complicações que essas doenças podem trazer para como a transmissão 
vertical do HIV, a sífilis congênita, e a mortalidade materna e infantil.  
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Família Osvaldo Piana pela colaboração com os dados fornecidos para o 
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INTRODUÇÃO: O Cipó-alho, (Mansoa alliacea) (Lam.) Gentry pertence à família 

Bignoniaceae, de origem amazônica, conhecido como alho da mata e ajo sacha no 
(Peru). A Amazônia brasileira é considerada a maior reserva de plantas aromáticas e 
medicinais do mundo, dentre estas espécies se encontra o cipó-alho. Caracteriza-se 
como um arbusto semi-trepador de 3m ou mais, partes vegetais com cheiro de alho, 
que ocorre em terra firme e áreas sombreadas. Na região Norte, o cipó-alho, é 
tradicionalmente cultivado nos quintais e sítios como remédio e para fins ornamentais, 
porém as suas folhas, pontas de ramos jovens e flores podem ser consumidas para 
uso culinário como tempero. O cipó-alho é uma planta alimentícia não convencional 
(PANC), confere aroma e gosto de alho, devido à presença de compostos do tipo 
allisevenol, derivado do enxofre e de ácidos do tipo dialil sulfídrico, comparáveis aos 
encontrados no alho comum (Allium sativum). OBJETIVO: O presente estudo teve por 
objetivo produzir condimento a partir de folhas in natura de Mansoa alliacea “Cipó-
alho”. MATERIAL E MÉTODOS: Para elaborar o condimento, as folhas frescas do 
cipó alho foram coletadas no Viveiro de Plantas Medicinais do Hospital Santa 
Marcelina (HSM) às 10 h. Posteriormente, as folhas frescas foram trazidas para o 
laboratório de Técnica Dietética do Centro Universitário São Lucas, higienizadas e 
pesadas em balança de precisão e trituradas em liquidificador doméstico. Adicionou-
se óleo de soja e sal refinado iodado (NaCl) até formar uma mistura homogênea. O 
estudo possui aprovação no Comitê de ética e pesquisa-CAE:87622418.0.0000.0013. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O condimento foi produzido substituindo-se 0,5 kg de 

alho comum, por 0,5 kg de folhas frescas do cipó- alho, 900 mL de óleo de soja e 
0,224kg de sal refinado iodado (NaCl), totalizando-se 1,4kg. Seguiram-se as 
proporções utilizadas de alho, sal e óleo do Serviço de Nutrição Dietética do HSM. O 
condimento foi armazenado em vidro estéril, identificado com data de fabricação e 
armazenado à temperatura ambiente. Para cada 100 g de carne bovina e/ou aves 
recomenda-se utilizar 29,0 g de condimento, se necessário realiza-se somente o 
ajuste do sal. A aplicação do condimento pode ser imediata e/ou após 30 dias. Do 
total produzido, 0,7 kg foi armazenado por 30 dias e observou-se melhor odor e 
concentração de aroma, semelhante ao alho comum. A indicação do uso deste 
condimento estende-se para tempero de carnes, arroz, feijão, etc. Os Resultados 
corroboram com estudo que relata sobre o caule e as folhas do cipó-alho “Mansoa 
alliacea, que possuem cheiro mais forte que o alho, podendo ser substituído no 

ELABORAÇÃO DE CONDIMENTO DE CIPÓ-ALHO (MANSOA ALLIACEA)  
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tempero dos alimentos. Os condimentos naturais são produtos compostos de uma ou 
diversas substâncias saborosas, de origem natural, com ou sem valor nutritivo, 
empregados nos alimentos para ressaltar ou modificar o seu sabor, auxiliam a 
digestão, devido propriedades medicinais e ainda contribuem para uma alimentação 
saudável. CONCLUSÃO: Os resultados deste experimento possibilitam a produção 

de condimento com folhas frescas de cipó-alho, para que sejam utilizadas em 
quaisquer preparações de pratos salgados que necessita de alho, agrega valor 
nutricional às preparações e contribui com características sensoriais de sabor, aroma, 
semelhante ao alho comum e reduz custo no cardápio. A análise sensorial será 
realizada para validar a aceitação das preparações temperadas com o condimento 
produzido.  
 
Palavras Chaves: Condimentos naturais, Cipó-alho, PANC. 
AGRADECIMENTO: Ao Hospital Santa Marcelina   
 
 

SILVA, Vanderli Alves¹; PORTELA, Afrodite Oliveira de Azevedo² 
OLIVEIRA, Laurise Sousa² 

 
¹Discente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário São Lucas - RO. ²Docente do curso 
de Fisioterapia do Centro Universitário São Lucas – RO.  
 

Resumo: Introdução: Isostretching é uma técnica criada por Bernard Redondo no 

ano de 1974, a mesma faz uso de uma expiração prolongada, simultaneamente 
enquanto o praticante realiza uma contração isométrica excêntrica da musculatura 
vertebral profunda, a técnica tem como objetivo fazer o uso de posturas que mantém 
o posicionamento vertebral estático.  A incidência da lombalgia crônica vem nos 
últimos anos sofrendo gradativamente um aumento devido as funções e alteração dos 
hábitos de vida. A Lombalgia é uma das mais prevalentes disfunções 
musculoesqueléticas, mundialmente considerada como o conjunto de manifestações 
dolorosas na região da coluna lombar, resultantes de algumas alterações que 
comprometa o estado fisiológico da região tornando-se uma das causas de morbidade 
e incapacidade funcional. Objetivos: O objetivo do presente estudo é analisar a 

eficácia do isostretching no auxílio da dor de pacientes com lombalgia crônica. 
Materiais e métodos: Essa pesquisa foi realizada na clínica escola do Centro 

Universitário São Lucas. Onde foi feito a aplicação da técnica de isostretching em 
quarenta e quatro voluntários com idade entre 18 e 60 anos, com histórico de dor 
lombar crônica. Foram escolhidas vinte e cinco posturas. As sessões foram realizadas 
duas vezes por semana com duração de uma hora, resultando no total de dez 
sessões. A técnica também contou com o auxílio de informativos que foram 
ministrados através de palestras e folders, para que os pacientes pudessem ser 
orientados sobre suas patologias e tivessem um melhor entendimento sobre o seu 
estado atual. Para a avaliação foi aplicado a escala analógica EVA, onde o mesmo foi 
aplicado no início e no final do tratamento. Essa pesquisa e de abordagem quantitativa 
e qualitativa. A mesma foi submetida a análise e monitoramento para aprovação do 
sistema. Com aprovação do CEP.  Resultados e discursões: Pacientes que relatam 
na escala inicial sem dor 0 a 1 subiu de 2% para 16%, com dor leve 2 a 3 saiu de 0% 

A EFETIVIDADE DA TÉCNICA ISOSTRETCHING NO AUXILIO DA DOR 
LOMBAR DE PACIENTES COM LOMBALGIA CRÔNICA. 
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para 30%, com dor moderada 4 a 5 caiu de 43% para 34%, dor severa 6 a 7 a queda 
foi de 25% para 9%, dor muito severa 8 a 9 foi de 23% a 11%, e pior dor possível 
maior que dez foi de 7% a 0% no total. Os conhecimentos alcançados e reproduzidos 
neste artigo fortalecem a importância do tratamento não invasivo em indivíduos 
afetados pela lombalgia crônica, devido a sua efetividade em evidência pelos estudos 
que abordam a técnica. Conclusão: No presente estudo os objetivos propostos   
foram alcançados, a técnica se mostrou benéfica na melhora da dor, onde teve a 
redução da intensidade. Pode-se concluir que a técnica isostretching, especialmente 
no auxílio da dor a mesma se mostrou eficaz na diminuição da dor lombar, podendo 
ser considerada como uma boa opção de tratamento nessas disfunções.   
Palavras chave: Lombalgia, dor, isostretching, reabilitação, EVA. Agradecimentos: 

CNPq e Centro Universitário São Lucas. 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a 

diarreia é definida como três ou mais evacuações diárias de fezes liquidas ou moles, 
acarretando desidratação e desequilíbrio eletrolítico, podendo ser fatal, especialmente 
em crianças menores de 5 anos. No que se refere à etiologia das infecções virais, o 
Norovírus é considerado como maior responsável de epidemias de gastroenterite não 
bacteriana, que acomete principalmente crianças menores de 5 anos, sua transmissão 
se da principalmente por alimentos e água contaminados. Diante das circunstâncias, 
o objetivo desse estudo foi detectar Norovírus, isolados em crianças de 0-5 anos de 
idade, atendidas no Hospital Infantil Cosme e Damião em Porto-Velho RO. 
MATERIAL E MÉTODOS: Inicialmente realizou-se coleta no período de setembro de 
2016 a janeiro de 2017 no Hospital Infantil Cosme e Damião tendo por público-alvo 
crianças de 0 a 5 anos de idade. Houve aplicação do questionário socioeconômico-
epidemiológico acompanhado do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
e as amostras de fezes foram coletadas por evacuações espontâneas e 
acondicionadas em frasco coletor e/ou em fraldas descartáveis. As amostras fecais 
foram submetidas a técnicas específicas para caracterização dos referidos vírus por 
meio de suspensão fecal para clarificação das amostras através de tris-cálcio, 
posteriormente foram submetidas a teste rápido para detecção de Norovírus. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dentre as amostras diarreicas 54 % foram do sexo 
masculino e 46% do sexo feminino, com prevalência de 49% na faixa etária de 0-12 
meses, em relação ao consumo de água, foi observado que 55% das crianças com 
diarreia utilizam água mineral para beber, no que se refere – se ao consumo de 
legumes e frutas 93% das amostras faz ingestão, contudo, apenas 12% fazem a 
higienização corretamente, além disso, 59% dos participantes do estudo com diarreia 
utilizam água de poço para uso geral. Tais dados demonstram que crianças até os 5 
anos quando expostas a áreas ou condições insalubres, são mais susceptíveis a 

Detecção de Norovírus, isolados em crianças de 0-5 anos de idade, na 
região de Porto Velho-RO 
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infecções gastroentéricas, inclusive as virais.  Das 198 amostras caso (crianças com 
diarreia) e controle (crianças sem diarreia), 124 foram submetidas ao teste de 
imunocromatografia rápida, sendo 70 amostras casos e 54 amostras controle. Das 70 
amostras casos (crianças com diarreia), 42% apresentaram vômito, sendo que 60 % 
dessas amostras apresentaram 0 a 3 episódios e 17% apresentaram de 4 a 10 
episódios de vômito por dia. Contudo, 44% das amostras casos evidenciou febre, no 
qual 77% apresentaram 0 a 3 episódios e 23% de 4 a 10 episódios de febre durante 
o dia. Além disso, 19% das amostras evidenciou desidratação, 5% não souberam 
relatar e 76% não apresentou desidratação. No entanto, das 70 amostras casos 
submetidas à Imunocromatrografia, apenas 1% apresentou positividade para 
Norovírus. CONCLUSÃO: Perspectivas futuras nos remetem a identificação 

molecular de Norovírus por RT PCR.  Ao final dessa pesquisa espera-se contribuir 
com os órgãos da saúde na divulgação dos dados aqui coletados, incentivando a 
busca e estratégias que visem melhorar a qualidade de vida desse grupo de risco. 
AGRADECIMENTOS: Centro Universitário São Lucas; PIBIC/CNPq/UniSL; Centro de 

Pesquisa em Medicina Tropical e a Fundação Oswaldo Cruz. 
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A falta de dados estatísticos e a dificuldade de diagnóstico para as doenças 
autoimunes é o grande ápice neste estudo. Portanto, o projeto apresenta como 
objetivo avaliar os casos de doenças autoimunes diagnosticadas e tratadas no 
ambulatório da Policlínica Oswaldo Cruz, no município de Porto Velho, RO. A 
Policlínica Oswaldo Cruz é um hospital de referência para o estado de Rondônia e 
estados vizinhos como Mato Grosso, Acre e Amazonas. A coleta de dados referentes 
à doença, diagnóstico e tratamento, foi realizada por meio de um questionário, com 
perguntas sobre qual doença em questão, além disso, o questionário contém 
perguntas sobre gênero, idade, tratamento, possíveis queixas e dificuldades no dia a 
dia devido à patologia, a identificação do paciente foi preservada. Os dados foram 
coletados durante as consultas médicas, que ocorrem três vezes por semana. 
Participaram da pesquisa 83 pacientes, a partir de suas respostas foi possível analisar 
o perfil epidemiológico, do total, 52% eram pardos, 87,9% do sexo feminino o que é 
sugestivo que doenças autoimunes estão ligadas a esteroides sexuais, além disso, a 
maioria das pacientes encontra-se desempregada pois a patologia é um fator 
limitante. De acordo com os dados coletados, as doenças autoimunes com maiores 
incidências no município são Artrite Reumatoide seguido de Lúpus Eritematoso 
Sistêmico, para o tratamento dessas doenças 35 pacientes responderam que há uma 
distribuição parcial pelo SUS, fato este que atrapalha o tratamento, devido a 
medicação ter um elevado custo. A identificação do paciente foi preservada. 
 

AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS AUTOIMUNES 
DIAGNOSTICADAS E TRATADAS NO AMBULATÓRIO DA POLICLÍNICA 

OSWALDO CRUZ, MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, RO 
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INTRODUÇÃO: Desde os primórdios das civilizações o homem busca formas de 

encontrar prazer e satisfação, recorrendo muitas vezes ao uso de drogas, lícitas ou 
não, como plantas alucinógenas ou bebidas à base de fermentação alcoólica. 
OBJETIVO: Sabendo disso o objetivo deste estudo é quantificar o uso de álcool e 
tabaco por parte de estudantes de medicina do Centro Universitário São Lucas em 
Porto Velho, uma vez que, como estudantes da área da saúde, têm conhecimento 
sobre os efeitos do uso de tais substancias. MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizado 

um estudo analítico, de prevalência, sendo avaliados 255 estudantes do curso de 
medicina do Centro Universitário São Lucas em Porto Velho, Rondônia, durante o 
período de março a setembro de 2018, através do preenchimento de questionário com 
perguntas abertas e fechadas acerca de etilismo e tabagismo, não sendo utilizado 
nenhum fator de exclusão da pesquisa. Após coleta dos dados, estes foram 
catalogados pelos pesquisadores e analisados estatisticamente e catalogados no 
Excel 2012. RESULTADOS: Dos 255 alunos questionados, 176 (69%) afirmaram 
consumir apenas bebida alcoólica, nenhum afirmou usar apenas tabaco, 42 (16,5%) 
afirmaram usar álcool e tabaco e 37 (14,5%) afirmaram não utilizar nenhuma das 
substancias. Dos 218 que afirmaram usar bebida alcoólica 68 (31,1%) afirmaram 
começar a beber entre 13 e 15 anos, 135 (61,9%) começaram entre 16 e 18 anos, e 
13 (5,9%) entre 19 e 20 anos. Entre os 42 tabagistas 11 (26,1%) afirmaram iniciar uso 
entre 13 e 15 anos, 23 (54,7%) iniciaram entre 16 e 18 anos, e 8 (19%) iniciaram entre 
19 e 22 anos. Quanto à quantidade de bebida alcoólica ingerida, 44 dos 218 (20,1%) 
afirmaram beber uma vez por semana, 72 (33%) bebem 2 vezes por semana, 59 
(27%) bebem 3 vezes por semana, e 18 (8,2%) afirmam beber menos de uma vez por 
semana. Já com relação ao tabagismo, 6 (14,2%) afirmaram menos de um cigarro por 
dia, 32 (76,2%) afirmaram fumar entre 1 e 10 cigarros por dia, 4 (9,5%) afirmaram 
fumar entre 11 e 20 cigarros por dia, e nenhum afirmou fumar mais de 20 cigarros por 
dia. Dentre todos os participantes 193 (75,7%) acreditam que álcool e tabaco fazem 
mal à saúde, 24 (9,5%) acreditam que não fazem mal à saúde, e 12 (4,8%) não 
responderam a essa pergunta. CONCLUSÃO: A partir dos dados coletados, podemos 

concluir que a taxa de etilismo e tabagismo entre estudantes de medicina é muito alta 
a maioria dos usuários de álcool e tabaco dentre os estudantes de medicina avaliados 
começaram o uso antes de entrarem na vida acadêmica, contudo permanecem com 
o uso mesmo após adquirirem conhecimento acerca dos efeitos deletérios ao 
organismo que tais substancias podem causar  
AGRADECIMENTOS: A equipe desta pesquisa gostaria de agradecer a todos os 

participantes pelo seu tempo e disposição, ao Centro Universitário São Lucas por todo 
o apoio e aos nossos respectivos amigos e familiares por toda orientação e ajuda.  
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INTRODUÇÃO: Denomina-se câncer um conjunto de inúmeras patologias as quais 
têm em comum um crescimento desordenado de células que invadem tecidos e 
órgãos. Essas estruturas podem ter iniciado o seu desenvolvimento metastático por 
fatores externos (influencias do meio), internos (mecanismos genéticos) ou até 
mesmo por uma combinação dessas duas. Dessa maneira, a análise das origens 
cancerígenas é muito complexa devido à multifatoriedade causal dessa doença. 
Nesse viés, percebe-se que essa complexidade do tema dificulta a literatura atual no 
desenvolvimento de estudos decisivos e resolutivos acerca desse processo, o qual 
também é visto nas neoplasias de mama. OBJETIVOS: Objetiva-se primariamente 

compreender um desses intrincados fatores que é a relação entre os baixos níveis de 
escolaridade e a mortalidade por neoplasia maligna de mama e, secundariamente, 
identificar no que especificamente essa diferença atinge as mulheres modificando o 
processo saúde-doença dessa neoformação. METODOLOGIA: Quantitatização pelo 

DATASUS de 2010 à 2015 de todas as neoplasias malignas em mulheres 
demonstrando a relevância dessa doença; quantitatização da mortalidade por 
neoplasia maligna de mama no sexo feminino de 2010 à 2015 relacionando-a de forma 
direta à quantidade de anos de estudo; comparação dos níveis de mortalidade pela 
neoplasia maligna no sexo feminino entre as regiões Norte e Sul associada aos níveis 
de analfabetismo; revisão e análise de artigos que estudam a relação entre 
escolaridade com a neoplasia maligna de glândula mamária, além de outros que 
explicam a ação de distintos fatores sociais nessa questão. DISCUSSÃO E 
RESULTADOS: Pelos dados da plataforma do governo, fora percebido que a 
neoplasia maligna de mama é aquela que mais causa mortes com 17% no gênero. 
Além disso, destacou-se que as mulheres que apresentam de 1 à 7 anos de estudo 
representam cerca de 57% das mortes totais das pessoas acometidas por essa 
patologia (34.005 de 59.470) e que, de igual maneira, aquelas que estudaram de 1 à 
3 anos se comparadas com aquelas que estudaram 12 anos ou mais apresentaram 
uma taxa de mortalidade 1,9 vezes maior (9.548 de 18.063). Uma das explicações 
para isso é a de que essas são menos propensas a apresentarem um diagnóstico de 
câncer em seus estágios iniciais devido à estas realizarem menos mamografias, 
dessa forma, estas pacientes possuem maior chance de mortalidade por um 
reconhecimento tardio da doença. Outro viés o qual também explica essa relação 
afirma que as mulheres com maior tempo de estudo morrem menos por câncer de 
mama visto que elas realizam mais o auto-exame de mama mensal em relação 

A INFLUÊNCIA DOS BAIXOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE SOBRE A 
MORTALIDADE NAS NEOPLASIAS MALIGNAS DE MAMA 
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àquelas de menor tempo de estudo. Outra comparação fora feita entre as regiões 
Norte e Sul relatando que a proporção de mortes pela neoplasia em questão é menor 
no Norte (0,002%) do que no Sul com (0,008%) ainda que a região norte apresente 
um índice de analfabetismo maior do que a região sul, demonstrando que 
provavelmente ainda existem fatores influenciadores os quais não foram analisados. 
CONCLUSÃO: O nível de instrução influenciará especificamente no momento em que 
o diagnóstico do câncer de mama será feito, o qual é mais tardio nas mulheres de 
menor escolaridade, devido à uma menor atividade preventiva, sendo esse o ponto-
chave da maior mortalidade por neoplasia maligna de mama nessas. Além disso, 
percebemos também que este vínculo pode vir a possuir outras nuances como fora 
vista na comparação entre o Norte e o Sul as quais necessitam de uma análise mais 
detalhada. AGRADECIMENTOS: Às instituições Centro Universitário São Lucas e 
Centro Universitário de Anápolis as quais contribuíram como órgãos fomentadores 
para a construção desse texto.  
Palavras-chave: neoplasia de mama, escolaridade, mortalidade, prevenção. 
CIENCIAS DA SAÚDE – SAÚDE PÚBLICA - EPIDEMIOLOGIA 
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INTRODUÇÃO: A doença celíaca é definida como uma intolerância a ingestão de 
glúten, que são proteínas presentes em cereais como trigo, aveia, centeio, cevada 
queao ser ingerido por indivíduos geneticamente suscetíveis, altera a mucosa do 
intestino delgado, assim dificultando a absorção de nutrientes, podendo levar a 
desnutrição. O tratamento para tal patologia é dietético, devendo-se retirar o glúten 
por completo da alimentação.O glúten é uma substancia elástica, aderente, insolúvel 
em água, classificado em dois grupos: as prolaminas e glutenina. É responsável por 
conferir propriedades de extensibilidade, elasticidade e maciez aos produtos de 
panificação. O trigo e seus derivados, são muito utilizados na alimentação devido seu 
baixo custo, praticidade, sabor e acessibilidade. Consequentemente, o portador da tal 
doença encontra dificuldades em seguir a dieta restritiva corretamente, tornando a 
dieta muito monótona, por conta da baixa disponibilidade de produtos isentos de 
glúten em estabelecimentos comerciais, e por se tratar de alimentos cuja produção 
não é em grande escala, o custo torna-se elevado, dificultando o acesso para classes 
menos favorecidas.Diante disso, é essencial o desenvolvimento de novos produtos 
isentos de glúten, para celíacos, visando variabilidade nas refeições diárias.Entretanto 
é um desafio, pois demanda uma busca por ingredientes alternativos que venham 
aproximar-se das características do produto tradicional. O bem casado é um doce de 
origem portuguesa, sendo tradicionalmente ofertado em festas de casamento, 
segundo a lenda o mesmo simboliza a união e traz sorte e prosperidade aos recém-
casados. OBJETIVO: Comparar a composição nutricional do bem-casado tradicional 
e isento de glúten. MATERIAL E MÉTODOS: As duas formulações de bem-casado 
foram desenvolvidas no laboratório de práticas dietéticas do Centro Universitário São 
Lucas. Os ingredientes utilizados para a elaboração do produto foram adquiridos 

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DE BEM-
CASADO TRADICIONAL E ISENTO DE GLÚTEN 
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aleatoriamente em estabelecimentos comerciais locais. Foi elaborado a receita 
original do bem casado e com base nesta, a isenta de glúten, tendo como substituição 
da farinha de trigo por polvilho doce e farinha de arroz. Para elaboração da Ficha 
técnica de preparo, todos os ingredientes foram pesados em uma balança da marca 
Toledo® de 5kg. A porção final do produto foi de 30 g (ANVISA, 2003). Para o cálculo 
dos nutrientes foram utilizadas Tabelas de Composição dos Alimentos (PHILIPPI, 
2013; NEPA, 2011). Após os cálculos, dos micronutrientes (vitaminas e minerais) 
considerou-se o conteúdo da porção usualmente consumida em relação às 
DietaryReferenceIntakes – DRI’s.A classificação dos micronutrientes foi baseada na 
porção usual do valor da DRI considerando: excelente-fonte – contendo mais de 20%; 
boa fonte – contendo 10 a 20%; alimento-fonte – contendo mais de 5% (PHILIPPI, 
2014).RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na avaliação da composição nutricional das 
formulações de bem-casados,a receita tradicional apresentou ser fonte de selênio 
4,96 mg (9%) e ferro 0,74 mg (9,3%). A formulação isenta de glúten denota boa fonte 
de vitamina A 110, 38 µg (11,1%) e 40,07 mg de folato (10%) e excelente fonte de 
ferro 2,27 mg (33%), diante dos resultados acima apresentados o ferro mostrou maior 
notoriedade na formulação isenta de glúten em relação a receita tradicional, com 
quantidade suficiente para suprir as necessidades diária de um indivíduo celíaco, esse 
micronutriente é essencial, pois atua principalmente na fabricação das células 
vermelhas do sangue e no transporte de oxigênio para todas as células do corpo. 
CONCLUSÃO: As vitaminas e minerais presentes no bem-casado isento de glúten 

torna-o um alimento com qualidade nutricional o consumo podendo prevenir 
patologias comuns na população celíaca. 
PALAVRAS-CHAVE:Doença Celíaca. Micronutrientes. Petisco. Teor nutricional. 
AGRADECIMENTOS: Programa de Apoio a Pesquisa – PAP do Centro Universitário 

São Lucas. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES  
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: O futebol é o esporte mais praticado mundialmente, com 

pessoas de diversas idades e de ambos os sexos. Com o passar dos anos o futebol 
foi se tornando mais competitivo, exigindo maior esforço físico dos atletas, levando a 
treinos mais intensos e seguidos de jogos frequentes, expondo assim os jogadores 
aos riscos de lesões. A lesão de LCA (ligamento cruzado anterior) é umas das mais 
comuns ou mais frequente lesões de joelho durante os jogos de futebol, sendo que a 
grande maioria da sua incidência ocorre quando o atleta realiza uma força incomum 
nessa articulação, ou seja, uma força além do que ligamento e sua funcionalidade 
resiste, podendo ocasionar ruptura total ou parcial do ligamento. Quando ocasionada 
a ruptura total do LCA, o paciente é submetido ao tratamento cirúrgico, que de 
imediato é associado ao trabalho fisioterapêutico afim de reduzir edema, dor, e ganho 
de amplitude de movimento. Existe uma gama de recursos fisioterapêuticos que 
podem ser utilizados no tratamento da reabilitação de LCA, como a utilização do laser 

RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA TRATAMENTO EM PÓS 
OPERATÓRIO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR EM ATLETAS DE 

FUTEBOL 
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terapia, para o controle da inflamação ou ainda eletroestimulação (TENS) para a 
analgesia. Cinesioterapia é utilizada de forma bem evidente para o ganho de 
amplitude de movimento, utiliza-se mobilizações patelares e mobilizações passivas no 
movimento de extensão- flexão de joelho. Sendo assim, neste estudo buscou-se 
verificar os recursos fisioterapêuticos mais utilizados na reabilitação de pós-operatório 
de LCA, assim, como também o que se mostram mais eficazes no tratamento. 
MATERIAL E MÉTODOS: Foi implementada uma revisão bibliográfica em artigos 

científicos sobre os recursos fisioterapêuticos para pós-operatório de Ligamento 
Cruzado Anterior (LCA), a fim de concluir quais são os métodos mais eficazes para o 
tratamento imediato de retorno ao futebol. Foram utilizados dados dos indexadores 
PubMEd, Scielo, LILACS, PEDro de 2010 a 2018 com seguintes palavras chaves 
“futebol”; “recursos fisioterapêuticos”; “Pós-operatório” e “Ligamento Cruzado 
Anterior”.  RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dentre os recursos fisioterapêuticos 

citados nos achados bibliográficos, 80% citaram a cinesioterapia, 60% destacaram a 
eletroestimulação, 50% a crioterapia, 50% estimulação sensória motora e 20% a 
hidroterapia. Dentre os recursos de cinesioterapia é possível destacar exercícios 
resistidos, mobilização patelar, movimentos passivos, exercícios de isometria e treino 
de marcha. Em ambiente aquático, destacaram-se os movimentos passivos, 
proprioceptivos, isométricos, treino de marcha e coordenação, bem como exercícios 
resistidos e de flexibilidade. A fim de estimulação sensória motora, foram verificados 
exercícios de treino de equilíbrio com acessórios – como disco flexível, balancim e 
cama elástica. Na eletroterapia foi observado o emprego de TENS, FESS e corrente 
russa. CONCLUSÃO: Embora este trabalho tenha verificado que o recurso mais 

utilizado seja a cinesioterapia, conclui-se que, de uma maneira geral os vários 
recursos fisioterapêuticos utilizados no pós-operatório de LCA demonstram maior 
eficiência quando empregados de forma combinada. 
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INTRODUÇÃO: A sociedade de uso intensivo da informação amplia as exigências 
cognitivas dos profissionais já formados e em formação, por conta da constante 
mutação do cenário sócio técnico. Um novo sujeito apto a aprender de modo 
autônomo e permanente, disposto a lançar mão do mundo digital em busca de 
informações significativas, capaz de interagir e promover a construção coletiva de 
conhecimentos é requerido atualmente. Novas experiências educativas por parte de 
algumas instituições de ensino tem sido incentivadas, e tentam implicar docentes e 
alunos em outras dinâmicas de ensino/ aprendizagem. É nesse contexto que tem se 

EXPERIÊNCIAS COM USO DO GOOGLE CLASSROOM COMO 
INSTRUMENTO NA MEDIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
DO MANEJO DA DOR COM BASE NA NEUROCIÊNCIA NA FISIOTERAPIA 
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ampliado o ensino à distância e o híbrido, onde se associam a utilização de 
equipamentos, softwares, entre outros artefatos, à programas e/ou projetos de 
formação de professores, com o objetivo de transformar o cotidiano da formação 
superior. Uma das ferramentas que se enquadra nesses recursos é o Google 
Classroom, que possui características de E-Learnig (eletronic learning), ou seja, 
aprendizagem eletrônica, que tem sua ação voltada para fora do ensino presencial, e 
se apresenta como uma ferramenta desenvolvida para a interação entre professores 
e alunos na construção de conhecimentos, servindo de apoio tecnológico e 
pedagógico, além de potencializar o alcance comunicativo fora da sala de aula. 
OBJETIVO: Verificar a percepção dos alunos de formação em Fisioterapia em relação 
ao uso do Google Classroom na dinâmica de ensino/aprendizagem do manejo da dor 
com base na neurociência. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo 
descritivo, no qual foram utilizados questionários eletrônicos e atividades práticas de 
aplicação dos conceitos abordado, todos analisados a partir de uma abordagem 
qualitativa e quantitativa. Participaram da pesquisa 21 estudantes do 9º período da 
graduação em Fisioterapia que cursavam o Estágio Curricular Supervisionado de 
Fisioterapia em Ortopedia que participaram de uma Oficina de Manejo da Dor com 
Base na Neurociência, com duração de 4 horas. RESULTADO E DISCUSSÃO: 
Quanto aos pontos positivos do uso da plataforma Google Classroom, foram 
destacadas a facilidade de uso, maior acesso aos conteúdos e a satisfação em sair 
do modelo tradicional de aula expositiva. Tais posicionamentos remetem à esse novo 
sujeito imerso num contexto de fluxo contínuo de informações, autônomo e que 
constrói o conhecimento de modo independente. Em relação aos pontos negativos 
apontados pelos estudantes no uso da plataforma Google Classroom, a instabilidade 
da internet sem fio da instituição foi o fator que mais dificultou o uso da ferramenta. 
Apesar de as tecnologias de informação e comunicação já terem inserção na 
educação, ainda há dificuldades estruturais que restringem o amplo uso dessas 
ferramentas, tais como infraestrutura inadequada, falta de manutenção de 
equipamentos e instabilidade na rede de internet. Quanto à contribuição do uso da 
ferramenta Google Classroom para o aprendizado dos estudantes, tal contribuição 
parece se evidenciar no posicionamento dos estudantes ao serem questionados 
quanto à auto percepção da competência para empregar a neurociência no manejo 
da dor em pacientes atendidos no Estágio de Fisioterapia em Ortopedia após a 
participação na Oficina. Nesse tópico, 80% dos estudantes afirmaram ser 
competentes para tal prática da Fisioterapia. A estratégia de incluir a ferramenta 
Google Classroom no planejamento da aula foi bem avaliada pelos estudantes, e 
houve relato de que a “experiência foi positiva. A aula trouxe bastante informação 
nova, agregando uma nova forma de ver a dor”. CONCLUSÃO: A percepção dos 
alunos em relação ao uso do Google Classroom foi positiva e ficou evidente a 
contribuição da ferramenta para o desenvolvimento das habilidades e competências 
relacionadas à dinâmica de ensino/aprendizagem do manejo da dor de pacientes 
ortopédicos com base na neurociência.  
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INTRODUÇÃO: A Ora-pro-nóbis (OPN) do grupo de plantas alimentícias não 
convencionais (PANC). Suas folhas são suculentas e podem ser utilizadas frescas em 
preparações como saladas, refogados, recheio de tortas, ou desidratadas em massas 
como o pão e macarrão. O Ministério da agricultura pecuária e abastecimento, 
recomenda o consumo de PANC devido ao teor significativo de minerais, vitaminas, 
fibras, carboidratos e proteínas, além do reconhecido efeito funcional. OBJETIVO: 

Modificar preparações de bolo, torta e suco tradicional do cardápio do hospital Santa 
Marcelina (HSM), inserindo folhas frescas de Ora-Pro-Nóbis. MATERIAL E 
MÉTODOS: Folhas frescas de OPN foram colhidas do viveiro de Plantas Medicinais 
do HSM em Porto Velho e higienizadas. Foram pesadas em balança de precisão, bem 
como todos os demais ingredientes. Preparou-se um bolo doce e uma torta salgada 
utilizando-se 1,0 kg de farinha de trigo sem fermento, 1,0 L de leite integral, 10 
unidades de ovos, 50g margarina com sal e 10 g de fermento em pó para cada massa, 
0,8 kg de açúcar para o bolo e 10 g sal (NaCl) para a torta. Misturou-se os ingredientes 
de cada preparação em batedeira doméstica (2,0 L) e na massa do bolo foi acrescida 
150g de folhas de OPN. A massa da torta seguiu a receita padrão e para o recheio 
utilizou-se 1,0 kg de peito de frango cozido em panela de pressão por 25 minutos, 
desfiou-se e juntou-se 15g sal, 20 g alho, 20 g colorau, 200 g cebola, 400 g de cenoura 
sem casca, 400 g tomate, 200 g de conserva de milho verde, 200 g de ervilha e 50 g 
de folhas de OPN, atingiu-se (70ºC), e em seguida adicionou-se à massa da torta. 
Foram assados em forno industrial a gás, temperatura de 150ºC, por 35 minutos. Para 
o preparo do suco triturou-se 6,0 kg polpa de maracujá, 3,0 kg açúcar refinado e 25 L 
de água, 2,0 kg de folhas de OPN em liquidificador industrial (25 L), peneirado em 
peneira de aço inox e refrigerado (10ºC). RESULTADOS E DISCUSSÃO: O bolo com 

folhas de OPN, apresentou uma coloração verde escura uniforme, a torta ficou 
mesclada devido os fragmentos das folhas, porém ambos apresentaram consistência 
macia, sabor e odor levemente típico da planta; evidenciou-se pequenos pedaços das 
folhas no recheio. O suco ficou com a coloração verde escura, sabor e odor agradável, 
parecido ao suco convencional de maracujá com couve. A quantidade de proteína por 
preparação foi de 3,0g em 60 g de bolo e 9,05g em 100g de torta de frango e 1,0g em 
200 mL de suco, cálculos proporcionais ao resultado da análise química de proteínas 
de folhas de OPN/HSM, realizadas pelo SENAI Laboratório físico–químico de 
alimentos, Dourados-MS (2018), na qual se encontrou em 100g de folhas frescas, 4,87 
g de proteínas. As preparações tradicionais de bolo, torta e suco do cardápio-HSM, 

INSERÇÃO DE FOLHAS DE ORA-PRO-NÓBIS EM PREPARAÇÕES 
CULINÁRIAS NA PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL    
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possuem os respectivos valores de proteínas: 2,89g; 9,01g; 0, 4g, comparando-se 
com as preparações produzidas com folhas de OPN, observou-se o aumento de 0,11g 
(3,7%) no bolo, 0,4 g (0,42%) na torta e 0,6 g (162%) no suco de nas quantidades de 
proteínas. O acréscimo de OPN aumentou expressivamente o valor protéico do suco, 
agregou vitaminas e minerais a todas as preparações. Verificou-se que a quantidade 
de proteínas encontradas nas folhas de OPN/HSM é maior que outros estudos 
realizados com folhas frescas. Em hortaliças convencionais, o valor nutricional pode 
variar de acordo com a parte da planta, mas no geral apresenta-se de 1 a 3% de 
proteínas. CONCLUSÃO: As preparações culinárias com adição de OPN foram 

favoráveis no que se refere às características organolépticas, além do valor nutritivo 
agregado ao produto original. Recomenda-se a ampliação do plantio e consumo dessa 
hortaliça classificada como PANC para populações urbanas e rurais, preservando 
seus benefícios nutricionais. 

Agradecimentos: Ao Hospital Santa Marcelina. 
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INTRODUÇÃO: A doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) é uma das 

manifestações de uma doença sistêmica inflamatória grave, a aterosclerose, e está 
associada ao aumento da morbimortalidade, limitação da capacidade funcional e piora 
da qualidade de vida. O objetivo primário deste trabalho foi determinar a prevalência 
e os fatores de risco de indivíduos com DAOP atendidos no Instituto de Ciências 
Biomédicas 5- USP (ICB5/USP) através de estudo de caso-controle pareado, 
utilizando-se do índice tornozelo-braquial (ITB) para caracterização da doença. De 
uma população de 2.629 pessoas ≥ 50 anos, foram selecionados 194 casos e 194 
controles pareados por sexo e idade, através de amostragem randômica. A análise 
estatística foi realizada com o auxílio do programa Epi Info, com significância de p < 
0,05. Observou-se uma prevalência de DAOP de 9% (IC 7,7- 10) em indivíduos com 
idade ≥ 50 anos. Destes, 52% apresentaram alteração leve (0,7 a 0,89), 14% 
apresentaram alteração grave (< 0,4) e 28,3% apresentaram ITB > 1,4. Os principais 
fatores de risco associados nesta população foram a idade avançada, a história 
familiar de doença cardiovascular (OR 2,33) e Doença Renal Crônica (OR 1,87). 
Portanto, considerando o índice de subnotificação, a alta morbimortalidade e a 
influência que a DAOP pode exercer na qualidade de vida dos pacientes, é importante 
o diagnóstico precoce desta patologia, desta forma contribuímos com dados de 

DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA PERIFÉRICA EM PACIENTES 
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frequência da doença na Amazônia ocidental e confirmamos que o ITB como 
marcador de DAOP assintomática mostra-se como um importante instrumento na 
atenção básica. 
 
Palavras-chaves: Doença arterial obstrutiva periférica; índice tornozelo-braquial; 
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INTRODUÇÃO: 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. 
Com baixos investimentos em terapias e profilaxias, a doença foi instituída no grupo 
das enfermidades negligenciadas. O tratamento existente pode causar muitos efeitos 
adversos e com o passar do tempo, diversas populações de protozoários resistentes 
foram sendo selecionadas, diminuindo a eficácia terapêutica. Nesse contexto, 
diferentes medidas vêm sendo tomadas afim de encontrar novos medicamentos que 
auxiliem como arsenal anti-Leishmania, destacando-se alguns compostos presentes 
nos venenos de serpentes, que têm demonstrado atividade microbicida com reduzida 
toxicidade celular, podendo ser uma nova opção ao tratamento dessa enfermidade. 
OBJETIVO: O objetivo dessa pesquisa foi a avaliação in vitro do efeito de frações e 

toxinas isoladas do veneno da serpente Bothrops brazili contra Leishmania 
amazonensis. MATERIAL E MÉTODOS: A amostra do veneno de B. brazili foi 

adquirida do banco de venenos do Centro de Estudos em Biomoléculas Aplicadas à 
Saúde (CEBio) e mantida sob refrigeração até o momento do uso. O fracionamento 
do veneno ocorreu 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. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram obtidas 10 frações, que após serem 

liofilizadas, foram dosadas e posteriormente submetidas à eletroforese em gel de 
poliacrilamida (SDS-PAGE). As frações isoladas revelaram a presença de proteínas 
com massa molecular relativa próxima a 14 kDa – compatível com as fosfolipases de 
serpentes; enzimas alvos do presente estudo. As frações 9 e 10 foram selecionadas 
para a pesquisa, pela presença de fosfolipases básicas, boa dosagem de proteínas e 
baixa quantidade de contaminantes observados. 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, inibindo quase 
100% dos parasitas em concentrações maiores que 10 µg/mL. A fração 9 apresentou 
um IC50 de 0,08 µg/mL, inibindo o crescimento de 100% dos microrganismos a 0,2 
µg/mL e 98% a 0,1 µg/mL. A fração 10 apresentou um IC50 de 0,049 µg/mL, com 
inibição de 100% dos parasitas a 0,2 µg/mL e 99,22% a 0,1 µg/mL. CONCLUSÃO: 
Os resultados mostrados, revelam o potencial efeito anti-Leishmania do veneno de B. 
brazili, abrindo perspectivas para a geração de novos agentes terapêuticos contra 
leishmaniose e outras doenças causadas por agentes microbianos. 
Agradecimentos: Centro Universitário São Lucas, FIOCRUZ/Rondônia.   
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INTRODUÇÃO Tricomas refere-se à ocorrência de pêlos, acúleos, escamas ou pelos 
glandulares na epiderme vegetal, existindo grande variedade de tipos e função para 
essas estruturas. Os tricomas presentes nas famílias selecionadas representam uma 
importante característica taxonômica, por serem de fácil observação e análise. O 
objetivo desse trabalho é identificar e representar os diferentes tipos de tricomas 
designados nas famílias selecionadas, estas incorporadas no acervo do herbário Dr. 
Ary Tupinambá Penna Pinheiro (HFSL). METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada 
em duas etapas: através da consulta em bibliografia especializada com o intuito de 
conhecer a função dos tricomas, as estruturas e tipos, assim como as principais 
famílias que apresentam. A segunda etapa foi desenvolvida utilizando material 
herborizado, as exsicatas depositadas no acervo do herbário HFSL do Centro 
Universitário São Lucas. As amostras foram analisadas individualmente, com registro 
manual das informações (número de registro do banco de dados BRAHMS, 
localização e tipo de tricoma) para posterior análise. Como parte da análise, parte do 
material também foi fotografado, para identificação e amostragem. A partir dos 
resultados, foi elaborada uma tabela no programa Excel para representar as famílias 
mais representativas e seus respectivos tipos de tricomas observados, estes também 
representados através de fotografia e identificados seguindo indicação bibliográfica. 
RESULTADOS: Como resultado foram analisados 93 espécimes incorporadas no 

acervo HFSL, distribuídas em 5 famílias, destacando-se as espécies/gêneros com 
maior presença e variedade de tricomas. A análise levou em conta a presença de 
tricomas nos ramos do vegetal, bem como na lâmina foliar, incluindo a face adaxial e 
abaxial. Foi constatada a família com maior representatividade sendo Malvaceae, 
encabeçada pela espécie Sida acuta L. (Vassourinha, malvinha). Seguida das famílias 
Melastomataceae e Solanaceae, os gêneros de destaque sendo Miconia e Clidemia 
para Melastomataceae enquanto que para família Solanaceae, o gênero Solanum se 
mostrou mais representativo. Para a família Euphorbiaceae, o gênero predominante 
se mostrou sendo Acalypha, enquanto que o gênero Cecropia foi o com maior 
representação para a família Urticaceae. CONLCUSÃO: O trabalho evidenciou 

identificação e destaque dos diferentes tipos de tricomas presentes nas famílias mais 
representativas selecionadas dentro do material do herbário HFSL, o que contribui 
para melhorar o conhecimento a respeito dessas estruturas e disponibiliza consulta 
para estudos futuros. 
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Macrofungos são aqueles que produzem corpos de frutificação (basidioma, ascoma) 
visíveis a olho nu, que atuam diretamente na ciclagem dos nutrientes nos 
ecossistemas. Com objetivo de contribuir para ampliação do conhecimento da 
diversidade de macrofungos da Amazônia Ocidental, foram realizadas coletas no 
período de agosto a outubro de 2017 e de janeiro a março de 2018, na Fazenda W&F 
em Canutama (AM) e no Parque Natural Senador Olavo Pires em Porto Velho (RO). 
Os macrofungos encontrados foram coletados manualmente com auxílio de faca, 
acondicionados em sacos de papel e herborizado em estufas. Os espécimes foram 
analisados macro e microscopicamente e a identificação baseou-se em bibliografia 
recomendada e a nomenclatura das bases de dados Mycobank e CABI. Forma 
coletados 215 espécimes de fungos macroscópicos, representantes de 18 famílias, 
39 gêneros e 76 espécies para as áreas de estudo, onde a família mais representativa 
foi à família Polyporaceae, com 13 gêneros e 28 espécies. Observa-se uma riqueza 
de espécies especifica na Fazenda W&F (AM) pelo registro de 29 espécies exclusivas, 
enquanto que o Parque Natural Senador Olavo Pires (RO) teve o registro de 30 
espécies exclusivas. Dezessete espécies são comuns para ambas às áreas de 
estudos. Portanto, as coletas realizadas nas áreas de estudos foram relevantes para 
a ampliação do conhecimento sobre a diversidade de fungos macroscópicos no 
estado de Rondônia e no Amazonas, sendo assim áreas importantes para 
conservação da diversidade. 

Palavras-chave: Amazônia, Basidiomycota, Ascomycota.  
Agradecimentos: PIBIC/CNPq/UniSL 
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INTRODUÇÃO: A Malária é uma doença tropical parasitária frequentemente 
relacionada com altos níveis de pobreza e estima-se que existam por volta de 212 
milhões de pessoas infectadas e 429,000 mortes por ano. Apesar de doença tropical, 
não leva a classificação de negligenciada pelo fato de que há muitos investimentos 
destinados à sua erradicação. Contudo, existem ainda inúmeras dificuldades 
relacionadas a toxicidade dos fármacos atualmente utilizados, além de resistência 

FOSFOLIPASE A2 ÁCIDA DO VENENO DA SERPENTE Bothrops Moojeni: 
POTENCIAL PLASMODICIDA  
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por parte do vetor aos inseticidas e a presença de inúmeras espécies do protozoário 
causador da doença. OBJETIVO: O objetivo geral deste projeto consiste na avaliação 
in vitro do efeito plasmodicida da Fosfolipase A2 Ácida isolada do veneno da serpente 
Bothrops moojeni a fim de encontrar novos potenciais para o tratamento da malária. 
MATERIAL E MÉTODOS: O veneno foi adquirido do banco de venenos do Centro de 

Estudos em Biomoléculas aplicadas à Saúde e mantido sob refrigeração até o 
momento do uso. Para purificação da toxina de interesse, 50mg do veneno foram 
solubilizados em 1 ml de bicarbonato de amônio 50 mM e posteriormente fracionado 
em cromatografia de troca catiônica em coluna CM-Sepharose FF. Para observação 
do perfil eletroforético do veneno realizou-se dosagem proteica e em seguida 
eletroforese em gel de poliacrilamida. Foi realizado atividade fosfolipásica para 
determinar a presença da proteína de interesse nas frações obtidas. Como segundo 
passo cromatográfico, realizou cromatografia de interação hidrofóbica em coluna n-
Butyl-Sepharose apenas com as frações contendo fosfolipase A2 ácida. 
RESULTADOS: Foram obtidas 9 frações oriundas da cromatografia de troca 

catiônica. Após a realização da eletroforese, foi possível identificar bandas de peso 
molecular relativo à fosfolipase A2 ácida, as quais foram testadas com relação a 
atividade enzimática. As frações que apresentaram atividade foram reunidas e 
submetidas a cromatografia de interação hidrofóbica para o devido isolamento da 
proteína de interesse. CONCLUSÃO: Com base nos procedimentos realizados até o 
presente momento, tornou-se possível verificar a presença da Fosfolipase A2 Ácida 
nas frações iniciais/ácidas do veneno de B. moojeni fracionado em coluna CM-
Sepharose. Estas informações foram confirmadas por eletroforese monodimensional 
em gel de poliacrilamida 12,5% e teste de atividade fosfolipásica. Com base nestes 
dados foi possível decidir o segundo passo cromatográfico, onde em coluna de 
interação hidrofóbica, as frações BM-F1 e BM-F2 foram recromatografadas, obtendo-
se a amostra aparentemente isolada em perfil eletroforético. A etapa final dos 
experimentos, será a realização das atividades anti – Plasmodium falciparum. 
 
Agradecimentos: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
PIBIC/CNPq, Centro Universitário São Lucas, CEBIO. 
Palavras-Chave: toxinas; fosfolipase; efeito plasmodicida; proteômica de veneno.  
Contato: nflimalucas@gmail.com  
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Introdução: A malária é uma doença infecciosa causada pelo protozoário unicelular 

do gênero Plasmodium e transmitida pelo mosquito fêmea do gênero Anophelis, seu 
vetor. A malária é usualmente classificada como assintomática, não-complicada e 
complicada. A severidade da infecção por Plasmodium varia de acordo com fatores 
associados a espécie e ao hospedeiro, incluindo nível de imunidade do hospedeiro o 
qual está associada à exposição prévia ao parasita. Recentemente, em nosso 

AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE NÍVEIS SÉRICOS DE 
INTERLEUCINA-10 E HIPERALGESIA TÉRMICA DESENVOLVIDA DURANTE 

A INFECÇÃO POR PLASMODIUM BERGHEI EM CAMUNDONGOS 
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laboratório, observamos que camundongos com malária não-grave experimental 
induzida por Plasmodium berghei apresentaram significativo desenvolvimento da 
hiperalgesia térmica no teste da placa quente. No entanto, os mecanismos pelo qual 
camundongos desenvolvem hiperalgesia térmica é desconhecido. Evidências indicam 
que a IL-10, uma interleucina anti-inflamatória, apresenta-se reduzida em pacientes 
com Malária ou com dor crônica. Portanto, o objetivo do estudo é avaliar a relação 
entre os níveis séricos de IL-10 e o desenvolvimento de hiperalgesia térmica em 
camundongos infectados com Plasmodium berghei. Material e Métodos: O estudo 
empregou o uso de camundongos Balb/c machos (25-30g) fornecidos pelo biotério da 
Fiocruz Rondônia. Os animais experimentais foram infectados por via intraorbital com 
amostras de sangue contendo 107 células sanguíneas infectadas obtidos a partir da 
infecção inicial de camundongos, conforme item Parasitas. A parasitemia foi 
monitorada através de esfregaços sanguíneos corados com corante panótico. O limiar 
de resposta à estimulação térmica foi obtido através da exposição do animal à uma 
placa quente aquecida a temperaturas constantes de 55 ̊C (Teste da placa quente).  
O tempo de reação foi definido quando os animais saltarem, encolher-se e / ou 
lamberem suas patas. O tempo máximo de permanência sobre a placa foi fixada em 
30 segundos para evitar danos nos tecidos. A quantificação de citocina IL-10 foi 
realizado através do ensaio imunoenzimático (ELISA) de acordo com as orientações 
do fabricante. A concentração da IL-10 foi feita a partir de amostras de soro analisadas 
determinadas a partir dos valores obtidos com a curva padrão. O estudo foi avaliado 
no 5º, 10º, 15º e 20º dia pós-infecção. Os dados foram analisados empregando 
ANOVA seguido do teste posthoc de Tukey ou teste t de student conforme o número 
de grupos experimentais avaliados. A correlação foi avaliada usando método de 
correlação de Pearson. Dessa forma com os resultados o presente estudo confirmou 
evidências prévias do próprio laboratório que a infecção experimental por Plasmodium 
berghei induz hiperalgesia térmica, especialmente em fases tardias da infecção. Os 
resultados também mostram que a redução da latência está relacionada ao aumento 
da parasitemia nos camundongos infectados e aos baixos níveis séricos de IL10. 

 
Palavras-chaves: Malária experimental; nocicepção térmica; IL-10. 
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Introdução: No setor da construção civil, grande parte das tecnologias ainda 
aplicadas estão envolvidas nos projetos e desenhos, como o uso da ferramenta de 
Design Auxiliado por Computador (CAD), amplamente usado pelo setor e, a inovação 
de Building Information Modelling (BIM) já começa a utilizar tecnologias voltadas a 
gestão de obras e tomadas de decisão. No entanto, o planejamento e gestão de obras 
é uma etapa da construção civil que ainda se perde muitos recursos, tais como 
materiais, que representam de 50 a 60% dos custos em um projeto. Essas perdas 
fazem que qualquer tomada de decisão imprópria cause tanto atrasos na entrega, 
assim como reclamações, produzindo uma insatisfação do cliente. Objetivo: Verificar 
o uso de métodos digitais para tomada de decisão na gestão de recursos da 
construção civil. Materiais e Métodos: Foi utilizado uma metodologia exploratória, por 
meio de busca em periódicos e livros digitais em bases de dados públicas e resumos 
em bases privadas. Foram utilizadas as palavras chaves “algoritmo genético”, 
“machine learning”, “construção civil” e “engenharia civil”, sendo critério de resultados 
conteúdos relacionados aos últimos 25 anos, preferencialmente em português e 
inglês. Resultados: Um modo de mitigar tais impactos e auxiliar o gerenciamento de 

recursos em obras é o uso de métodos de tomada de decisão, tais como o Método 
ABC, MRP-ERP e ELECTRE TRI, sendo o último método baseado em algoritmos. A 
vantagem dos algoritmos é a possibilidade do uso de rotinas e, por sua vez, uma 
automatização dos processos de decisão. O uso de algoritmos também torna possível 
o uso de metodologias atuais dentro das Ciências da Informação, como o uso de 
mecanismos de análises como Aprendizado de Máquinas, ou Machine Learning, e 
algoritmos genéticos (AG). Esses mecanismos aumentam a produtividade, qualidade 
e colaboração durante a produção de determinados trabalhos. O conceito de ML, que 
envolve o aprimoramento de algoritmos e a automação, supervisionada ou não por 
operadores humanos, do processo de decisão, proporcionando uma diminuição do 
tempo de análise, permitindo decisões imediatas ou futuras baseadas em fatos 
passados e a atribuição de pesos e critérios de corte. No entanto, outra abordagem, 
é o uso dos AG, que utilizam critérios de seleção e otimização baseados nos critérios 
da Teoria Evolutiva de Darwin-Wallace. O princípio dessa seleção é que uma estrutura 
de dados representa uma estrutura de resolução de um problema, chamada de 
“cromossomo”, que será submetida com outras soluções, formando uma população, 
e submetidos a gerações, ou ciclos, de “seleções naturais”, constituindo de avaliação, 
seleções e outros operadores que simulam efeitos evolutivos, como recombinação e 
mutação cromossômica. Com o aumento do processamento, aumenta o número de 
ciclos possíveis para simulação, possibilitando a adoção de uma estratégia robusta e 
mais segura. O uso das ferramentas como ML e AG já são adotadas em diversas 
áreas: gestão de portos, tomada de decisão de perfuração de poços petrolíferos, 

USO DO MACHINE LEARNING E ALGORÍTMOS GENÉTICOS COMO 
RECURSOS DE TOMADA DE DECISÃO EM GESTÃO DE RECURSOS DA 
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alocação de espaço, classificação de clientes (data mining), e até mesmo 
reconhecimento de materiais em campo e monitoramento de estruturas. Discussão e 
Conclusões: Tais trabalhos evidenciam a grande aplicabilidade de tais algoritmos. 

Porém, o grande problema atual é a modelagem de tais situações, visto que as 
situações em construção civil apresentam grande nível de interferência ambiental e 
um número grande de variáveis. Tais interferências e variáveis, se mapeadas 
adequadamente, permitem análises rápidas e assertiva, tornando as tomadas de 
decisões mais robustas, seguras e satisfatórias para a execução. 
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