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APRESENTAÇÃO 

 
II SIMPÓSIO REGIONAL DE PESQUISA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE  

18 A 20 DE ABRL DE 2018 – CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS – PORTO VELHO/RO 
 

 

 

 

 A Direção de Pesquisa do Centro Universitário São Lucas (UniSL) apresentam os 

resumos selecionados pelo Comitê para participação no II SIMPÓSIO REGIONAL DE 

PESQUISA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

SÃO LUCAS. 

 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 no evento.  
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OBJETIVOS 
 

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

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

universitário no domínio do método científico.  

 

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

formação de profissionais para o setor produtivo.  

 

• Estimular pesquisadores a envolver estudantes de graduação no processo de investigação 

científica, otimizando a capacidade de orientação da instituição.  

 

• 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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GALVÃO, Neiandro dos Santos1 ; NASCIMENTO, Eduarda Helena Leandro1; 

ARAÚJO, Hugo Gaêta1 ; FREITAS, Deborah Queiroz1 ; HAITER-NETO, Francisco1 

OLIVEIRA, Matheus Lima1 

 
1Departamento de Radiologia Odontológica, Faculdade de Odontologia de Piracicaba, 
Universidade Estadual de Campinas FOP/UNICAMP 

 

INTRODUÇÃO/OBJETIVO: A compensação automática de exposição (AEC) é um 
pré-processamento digital que altera o histograma das imagens radiográficas e é 
influenciado pela densidade do objeto radiografado. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a influência da AEC no diagnóstico radiográfico da lesão de cárie proximal na 
presença de materiais de alta densidade e o efeito do pós-processamento de imagem 
adicional para esta tarefa diagnóstica. MATERIAL E MÉTODOS: Quarenta dentes 
posteriores foram montados em pares em um fantoma radiográfico composto por seis 
outros dentes, e radiografados pela técnica interproximal com os sistemas Digora Toto 
e Digora Optime. Posteriormente, um dente do fantoma foi substituído por um implante 
de titânio e uma coroa protética, e radiografado novamente, gerando um total de 80 
imagens. Cinco radiologistas dentistas avaliaram as radiografias e indicaram a 
presença de lesões de cárie proximal utilizando uma escala de 5 pontos. Essa 
avaliação foi repetida com o uso de pós-processamento de imagem: brilho e contraste. 
Lesões de cárie proximal foram confirmadas por meio de micro-tomografia. Acurácia, 
sensibilidade, especificidade e valores preditivos foram calculados e comparados para 
cada sistema radiográfico utilizando o teste ANOVA (α = 0,05). RESULTADOS E 
DISCUSSÃO:  A presença de material de alta densidade e o uso de pós-
processamento de imagens não influenciaram significativamente no diagnóstico de 
lesões de cárie proximal (p≥0,05) para o Digora Toto. Para o Digora Optime, o pós-
processamento de imagens aumentou significativamente (p <0,05) a acurácia 
diagnóstica na presença de material de alta densidade. CONCLUSÃO: Em geral, a 
presença de material de alta densidade não influencia a acurácia diagnóstica das 
lesões de cárie proximal. Em casos específicos, quando a precisão é reduzida, o pós-
processamento de imagens é recomendado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: radiografia odontológica; radiografia digital odontológica; cáries 
dentárias; diagnóstico por imagem 
Autor correspondente: Neiandro dos Santos Galvão. 

E-mail: neiandrogalvao@gmail.com 
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MATERIAIS DE ALTA DENSIDADE 

mailto:neiandrogalvao@gmail.com


 

 
 

10 

 

 
LIMA, Mayara Monteiro1; OLIVEIRA, Fernanda Martins de1; SILVA, Suziane Casemiro da1; 
BARRETO, Thélisson Cássio S.1; SOUZA, Leane Mendes de1; SOUZA, Diana Marinho de1; 

AMARO, Êmili Lima; SANTOS, Inez Helena da Silva1 

 
¹ Centro Universitário São Lucas 
 

INTODUÇÃO: Para um produto alimentício ser considerado novo, inicialmente ele 
deve se encaixar na legislação sanitária vigente, que considera como alimento todas 
as substâncias e misturas de substâncias que tem como finalidade proporcionar 
nutrientes ao ser humano, auxiliando na formação, manutenção e desenvolvimento 
normal do organismo atendendo aos requisitos presentes na Resolução nº 16/1999. 
A Amazônia possui uma grande diversidade de frutas com alto valor nutricional, dentre 
essas está o Astrocaryum vulgare, conhecido popularmente como tucumã. O tucumã 
é amplamente consumido na região Amazônica, apresenta polpa altamente nutritiva, 
contendo em sua composição elevada concentração de betacaroteno (99 µg/100g), 
um carotenóide precursor de vitamina A. São relacionados diversos efeitos desta 
vitamina, redução do risco de contrair doenças crônicas degenerativas, atividade 
protetora antitumoral e propriedades antioxidante. A deficiência de vitamina A pode 
ocasionar a hipovitaminose A, que se não tratada pode levar a cegueira. A principal 
forma de prevenir a deficiência de vitamina A é através de uma alimentação 
balanceada, consumindo-se diariamente alimentos fontes desse nutriente. 
OBJETIVOS: Elaborar uma saltenha recheada com frango e tucumã – Saltemã, 
aumentando as opções de alimentos regionais vendidos em feiras livres, voltado para 
o público jovem, como mais uma opção de alimento fonte em vitamina A. MATERIAL 
E MÉTODOS: A Saltemã foi produzida no Laboratório de Práticas Dietéticas do Centro 
Universitário São Lucas, localizado no município de Porto Velho-RO. Os principais 
ingredientes utilizados na preparação da massa foram farinha de trigo, ovo, colorífico. 
O recheio foi preparado com peito de frango, creme tucumã, cebola, alho, sal e 
cebolinha. Os ingredientes utilizados na preparação foram adquiridos de forma 
aleatória em estabelecimento comercial local. No processo de desenvolvimento da 
Saltemã foi realizada a pesagem dos ingredientes para conversão de medidas 
caseiras em unidades de medidas padronizadas, com os valores obtidos na pesagem 
foi calculada a ficha técnica de preparação. Após o cálculo da ficha foi elaborado o 
rótulo nutricional do produto. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao analisar o rótulo 
nutricional de uma porção de 100 g da Saltemã a mesma apresentou-se como fonte 
de proteínas 7 g e fibras 3,1 g e alto conteúdo de vitamina A 202µg. De acordo com 
valores preconizados na RDC N° 54/2012 considera-se fonte de proteína os alimentos 
que apresentem no mínimo 6g gramas de proteína em 100 g de alimento, e fonte de 
fibras os que contêm o mínimo de 3g por porção de 100g. De acordo com está mesma 
legislação, para ser considerado alto conteúdo de vitamina A os alimentos devem 
conter o mínimo de 30% da ingestão diária recomendada e ao consumir uma porção 
de Saltemã será ingerido 34% do recomendado. CONCLUSÃO: O produto elaborado 
pode ser consumido tanto por jovens, como por indivíduos que buscam uma 
alimentação equilibrada, mostrando-se de grande valia para aumentar o aporte de 

ELABORAÇÃO DA SALTEMÃ: SALTENHA COM TUCUMÃ 
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proteínas, fibras alimentares e vitamina A, podendo ser incluído em dietas que visam 
acrescer o consumo destes nutrientes. 
Palavras chave: Rótulo Nutricional. Amazônia. Carotenóides. Alimento regional. 
E-mail: mayaramonteiro2992@gmail.com  

 
RAMOS, Vanessa Rodrigues1; SANTOS, Inez Helena Vieira da Silva1; OLIVEIRA, Alice Lima¹; 

SILVA,Dulcilene Paiva¹; CASTRO, Larissa Gomes¹; MARTINS,Maria de Lourdes Almeida¹; 
SILVA, Valdirene Barboza¹; AMARO,Êmili Lima¹. 

 

INTRODUÇÃO: A doença celíaca é uma intolerância permanente a ingestão de glúten 
caracterizada em indivíduos geneticamente predispostos. O glúten é uma proteína 
formada por gliadina e glutenina, presente no trigo, centeio e cevada, tendo como 
principal função prover características viscoelasticas e maciez aos produtos de 
panificação. O consumo de cereais contendo glúten por indivíduos celíacos, atrofia e 
achata as vilosidades do intestino delgado, conduzindo à limitação da área disponível 
para absorção de nutrientes, podendo levar a desnutrição. O único tratamento desta 
patologia consiste em banir da alimentação dos celíacos alimentos que contêm glúten 
em sua composição. Para desenvolver um novo produto alimentício,este precisa estar 
de acordo com a legislação sanitária, a mesma relata que alimentos são todas as 
substâncias e misturas de substâncias cuja destinação é fornecer nutrientes 
necessários ao organismo humano para o mesmo desempenhar suas funções. Após 
ser considerado alimento, o produto deve atender aos requisitos presentes na 

Resolução nº 16/1999. Nos últimos tempos o consumo de carnes exóticas vem 
crescendo no Brasil e no mundo, dentre estas está a carne de jacaré que possui 
aparência visual atraente, maciez e sabor suavealém de alta digestibilidade.Esta 
carne apresenta ótima aceitação pelos consumidores e tem sido procurada devido 
suas qualidades nutricionais e sensoriais, pois possui alto conteúdo protéico, 
vitaminas do complexo B, valores reduzidos de colesterol e gorduras totais e além de 
apresentar quantidades significativas de ácidos graxos essenciais na composição. A 
mandioca, ManihotEsculentaCrantz, é uma raiz tipicamente brasileira, considerada 
um dos alimentos de maior consumo, e acessibilidade no Brasil. A mandioca amarela 
além de possuir diversas formas deutilização,é rica em fibras e apresenta na 
composição maior  quantidade de vitaminas A, B1, B2 e C. OBJETIVOS:Desenvolver 
uma pizza com massa de mandioca e recheio de carne de jacaré voltado para o 
público celíaco, como mais uma opção alternativa na alimentação do mesmo. 
MATERIAL E MÉTODOS: A elaboração do produto foi realizada no laboratório de 
Práticas Dietéticas do Centro Universitário São Lucas, no município de Porto Velho-
RO. Os ingredientes utilizados na preparação foram adquiridos de forma aleatória em 
estabelecimentos do comércio local.  O produto teve como base a receita original de 
pizza, com a substituição de farinha de trigo pela mandioca e farinha de arroz e o 
recheio teve como ingredientes principais de carne de jacaré, queijo minas e tomate. 
No processo de desenvolvimento do produto foi realizada a pesagem de todos os 
ingredientes para conversão de medidas caseiras em unidades de medidas 
padronizadas.Com os valores obtidos na pesagem foi calculada a ficha técnica de 
preparação. Após o cálculo da ficha foi elaborado o rótulo nutricional do novo produto. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na análise do rótulo nutricional da porção de 100g 

COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DE PIZZA COM MASSA DE MANDIOCA E 
RECHEIO DE CARNE DE JACARÉ 

https://saude.abril.com.br/bem-estar/vitamina-a-conheca-sua-importancia-para-o-corpo-humano/
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da pizza, que corresponde a uma fatia, a mesma apresentou 18g de proteínas, 24% 
do valor diário de referência. De acordo com os valores estabelecidos da RDC 
Nº54/2012, alimentos que apresentem no mínimo 12 g de proteína em 100 gramas de 
alimentos, este, podendo ser considerado de alto teor proteico. Este produto também 
apresentou valor reduzido de sódio na sua composição (8%), pois de acordo com esta 
mesma legislação, considera-se reduzidos, valores inferiores a 25% ao conteúdo da 
porção. CONCLUSÃO: O produto desenvolvido, revelou-se como excelente 
alternativa de preparação isenta de glúten, sendo apta para dietas restritivas como a 
doença celíaca, apresentando ótimas propriedades nutricionais visando uma 
alimentação equilibrada. 
 
PALAVRAS CHAVE: Doença Celíaca. Glúten. Rotulagem Nutricional. Amazônia 
 

 

 
PRESTES JUNIOR, Pedro de Brito;GUTIERRES, Lânderson Laífe Batista; CORDEIRO, Edilene 

Macedo; TEIXEIRA, Taiane Falcão. 
 
INSTITUIÇÃO: Centro Universitário São Lucas 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente a enfermagem desponta como ciência do cuidado e 
busca novos horizontes de descobertas científicas visando aprimorar as práticas das 
tecnologias do cuidado realizadas por enfermeiros. Essa busca objetiva alcançar 
melhores resultados na assistência ao paciente, visando recuperar e manter sua 
qualidade de vida junto à família e sociedade. Wanda de Aguiar Horta, uma importante 
estudiosa da enfermagem, a define como "a ciência e a arte de assistir o ser humano 
nas suas necessidades básicas, de torná-lo independente desta assistência através 
da educação; de recuperar, manter e promover sua saúde, contando para isso com a 
colaboração de outros grupos profissionais". Dentro do pensamento das inovações e 
do aperfeiçoamento das práticas da enfermagem, se usa a Semiologia, que inclui a 
investigação e o estudo de sinais e sintomas apresentados pelo paciente, e a 
Semiotécnica, que envolve o estudo e o método das ações que sucedem ao exame 
físico. Neste sentido, pelas amplas conquistas e o surgimento de novas oportunidades 
da enfermagem, o Curso de Enfermagem do Centro Universitário São Lucas percebe 
a importância de despontar a organização de grupos de estudos acadêmicos sobre a 
semiologia e semiotécnica da enfermagem no âmbito rondoniense, colaborando para 
o empoderamento de acadêmicos e profissionais da enfermagem. OBJETIVO: 
Relatar a criação do primeiro grupo de estudo de enfermagem em semiologia e 
semiotécnica do Estado de Rondônia. MATERIAL E METODOS: Trata-se de um 
relato de experiência desenvolvido a partir da criação do primeiro Grupo de Estudo 
em Semiologia e Semiotécnica – GEESS, criado no mês de fevereiro de 2018 no 
município de Porto Velho, Estado de Rondônia, com a junção de professores e 
acadêmicos de enfermagem do Centro Universitário São Lucas. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: O GEESS-RO é uma entidade sem fins lucrativos apartidário, de 
duração ilimitada, vinculado ao Curso de Enfermagem do Centro Universitário São 
Lucas. O GEESS-RO visa cumprir seus objetivos de ensino, pesquisa e extensão de 

INTERFACES DA PRÁTICA E SABER CIENTÍFICO DAS TECNOLOGIAS DO 
CUIDADO: CRIAÇÃO DO PRIMEIRO GRUPO DE ESTUDO DE ENFERMAGEM 

EM SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA 



 

 
 

13 

forma integrada, capacitar os graduandos de enfermagem e complementar sua 
vivência teórico-prática na área de semiologia e semiotécnica. É composto por 
professores orientadores com experiência comprovada em sua área de atuação, 
sendo suas atividades coordenadas e geridas por acadêmicos do curso de 
Enfermagem do Centro Universitário São Lucas, submetidos a processo seletivo 
próprio. A principal razão da criação parte do empoderamento do profissional, 
valorização e aperfeiçoamento das técnicas da enfermagem e das novas tecnologias 
do cuidado partindo da pesquisa dos métodos dos cuidados e de sua reflexão no 
campo acadêmico e profissional. Tem o intuito de trazer também o acadêmico a refletir 
sobre essas práticas cuidativas, desenvolvendo seu senso crítico-científico e 
potencializar sua atuação como futuro enfermeiro. Dessa forma o GEESS, além de 
capacitar os graduandos, vem com uma proposta inovadora, o empoderamento na 
enfermagem. Afim de aflorar o interesse árduo no acadêmico em criar novas 
oportunidades para a enfermagem, acadêmicos empoderados, certamente serão 
profissionais empoderados com satisfação profissional. CONCLUSÃO: Através deste 
relato de experiência observa-se a importância de projetos voltados para o 
aprimoramento das habilidades do acadêmico, além de despontar o cenário 
rondoniense como momento oportuno para a prática científica da enfermagem. 
Contudo, o GEESS abrange de forma prática e teórica a construção de conhecimentos 
através do seu trabalho, visando respostas positivas e transformadoras para os 
estudantes, professores e profissionais da enfermagem.  
 
PALAVRAS CHAVE: Enfermagem, Estudos, Semiologia e Semiotécnica. 
AREA TEMÁTICA: epidemiologia, diagnóstico e terapêutica. 
SUBÁREA: enfermagem de saúde pública 
E-MAIL: pedrojr.saolucas@gmail.com 

 
 OLIVEIRA, Jéssica Almeida; LIMA, Victor Wilson Lobato; FERNANDEZ, Gabriela Alejandra 

Moya 

Centro Universitário São Lucas, Porto Velho – Rondônia 

Introdução: O futebol de 7 é praticado por portadores de Encefalopatia Crônica Não-
Evolutiva (ECNE) mais conhecida como Paralisia Cerebral, podendo também ser 
exercido por aqueles que possuem sequelas de traumatismos crânio-encefálico ou de 
acidentes vasculares cerebrais. No Brasil, esta modalidade se tornou vigente na 
década de 80, tornando-se também um esporte competitivo em nível paralímpico. O 
Rondônia Clube Paralímpico (RCP) foi fundado no ano de 2003, na cidade de Porto 
Velho – Rondônia e possui filiação com as entidades ANDE (Associação Nacional de 
Desportos para Deficientes Físicos) e CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). 
Atualmente, o RCP apresenta as modalidades de atletismo, futebol de 7, bocha 
adaptada e natação. O clube movimenta-se de forma a socializar e incluir socialmente 
o indivíduo especial através do paradesporto. Objetivo: Apresentar a prática 
desportiva como método influenciador da melhora na qualidade de vida do praticante 
em todos os âmbitos, seja pessoal, social, comportamental e/ou intelectual, mais 
ainda se o atleta portador de deficiência associar uma modalidade à outra. Material e 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM EX PARATLETA DE FUTEBOL DE 7 DO 
RONDÔNIA CLUBE PARALÍMPICO (RCP) 
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Métodos: Portadores de ECNE – Paralisia Cerebral, devidamente matriculados no 
projeto do RCP, iniciando-se aos 12 anos de idade até a vida adulta. Os treinos 
ocorreram no Estádio Aluízio Ferreira nos dias de quinta-feira nos horários de 
17h00min às 19h00min e aos sábados no horário de 08h30min às 10h00min. O 
paratleta G.C.B.. , 17 anos, com PC, hemiparético à esquerda, asmático, praticou 
futebol de 7 dos 13 aos  14 anos de idade, concomitantemente atletismo até os dias 
de hoje. Resultados: O referido paratleta relata que sentiu uma melhora em seu 
condicionamento físico com a prática de futebol de 7, já que seu cansaço reduziu-se 
com o passar do tempo nas práticas esportivas – inclusive no atletismo, nas atividades 
de vida diária e ainda reduzindo significativamente suas crises de asma. Conclusão: 
Conclui-se que a prática do desporto traz consigo uma gama de melhorias na vida do 
indivíduo praticante, ainda mais se tratando de pessoas com necessidades especiais. 
Assim como os exercícios associados, às práticas de mais de uma modalidade 
esportiva possuem benefícios no desempenho esportivo e condicionamento 
cardiorrespiratório que, por sua vez, não só favorece no desporto, como também na 
vida em geral do indivíduo, os tornando mais independente e ativo. Agradecimentos: 
Agradecemos ao atleta G.C.B. que nos disponibilizou informações sobre sua vida no 
esporte, ao Rondônia Clube Paralímpico (RCP) por ter acolhido esse projeto, e 
também a Gabriela Alejandra Moya Fernandez que nos orientou neste trabalho. 

Palavras chave: Paralisia Cerebral, futebol de 7, Rondônia Clube Paralímpico (RCP). 
 

jessalmeida1@gmail.com 
E-mail: mariarosa@saolucas.edu.br. 

 
 

REBOUÇAS, Andressa Leal Rabelo¹; ALENCAR, Samilly Monteiro²; GUIMARÂES Maria Rosa 
F.S.Gomide3; CINTRA Luciano Tavares Angelo7; GUMIARÃES Ana Vitória Gomide8; 

CARVALHO Paulo Roberto Marão de Andrade5; DE SOUZA Viviane krominski Graça6; 
GUIMARÃES, Gustav4 

 
1,2 Discentes do curso de Odontologia do Centro Universitário São Lucas- RO. 
3,4,5,6 Professor do curso de Odontologia do Centro Universitário São Lucas -  RO. 7Professor 
Adjunto da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP - SP  8Médica Residente 
R1– Santa Casa de Misericórdia- Marília - SP 

 

INTRODUÇÃO: As desordens osteomusculares são consideradas as maiores causas 
de morbidade e invalidez em adultos em diversos países (Biswas, 2012) 
caracterizadas como um problema de saúde ocupacional (Hayes,2009). Alguns 
fatores determinam o surgimento dessas desordens em cirurgiões dentistas, como a 
postura inadequada e realização de movimentos repetitivos durante as atividades 
profissionais e jornadas de trabalho prolongadas associadas ao estresse e à fadiga 
(Lopes, 2005). Os acadêmicos do curso de odontologia também estão sujeitos ao 
desenvolvimento dessas desordens, pela fixação de vícios posturais relacionados à 
profissão (Maehler Paula, 2003). OBJETIVO: Avaliar a prevalência de dores 
osteomusculares e o nível de conhecimento sobre doenças ocupacionais em 
estudantes de odontologia de uma IES no munício de Porto Velho. MATERIAL E 

A PREVALÊNCIA DE DOR OSTEOMUSCULAR EM ACADÊMICOS DO CURSO 
DE ODONTOLOGIA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO 
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MÉTODOS: Estudo do tipo transversal, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa 
(nº 2.254.009). Foram selecionados 268 acadêmicos, com idade superior a 18 anos, 
divididos em 2 grupos de acordo com as atividades práticas semanais desenvolvidas 
no curso: Grupo controle: 76 acadêmicos com atividade somente no laboratório. 
Grupo teste: 192 acadêmicos com atividade em clínica. Realizou-se aplicação de 
questionário com perguntas sobre variáveis sociodemográficas (sexo, idade, estado 
civil, renda e nível de escolaridade) sobre o conhecimento de doenças ocupacionais, 
uso de medidas preventivas e avaliação da postura. Para avaliação das desordens 
osteomusculares, aplicou-se um Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares.  
A coleta de dados foi realizada de julho a dezembro de 2017 e os resultados tabulados 
para análise estatística. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Sobre o gênero, a 
prevalência maior foi feminino. Grupo controle: gênero feminino 63,16% (48) e gênero 
masculino 36,84% (28), idade média ±21,42 anos. Para o grupo teste: o gênero 
feminino 76,56%(147) e 23,44%(45) gênero masculino, idade média ±23,26 anos. 
Sobre as dores durante os atendimentos e conhecimento sobre doenças 
ocupacionais, o grupo teste apresentou a maior prevalência, 55,73%(107) com dor, e 
62,50% (120) afirmaram conhecer as doenças; grupo controle 26,32%(20) com dor e 
53,95%(41 indivíduos) ter conhecimento sobre doenças ocupacionais.  Sobre o uso 
de medidas preventivas: grupo controle: 18,42%(14) e grupo teste: 14,06%(27). Sobre 
a postura, grupo controle 80,26%(61) e grupo teste 64,58%(124) consideram adotar 
uma boa/ótima postura; grupo teste 35,41%(68) e grupo controle 19,74%(25) 
relataram postura ruim/péssima. Sobre as medidas preventivas às doenças 
ocupacionais, grupo controle: 9,21% afirmam adotar boa postura, 6,56% realizam 
alguma atividade física, 84,21% não realizam medidas preventivas ou não 
responderam. No grupo teste:  5,20% afirmam manter boa postura, 5,57% realizam 
alguma atividade física, 88,02% não realizam medidas preventivas. Sobre a presença 
de dor nos últimos 12 meses, grupo controle: 59(77,6%); no grupo teste: 164 (85,41%). 
Sobre a presença de sintomas dolorosos nos últimos sete dias, grupo teste: 50,00% 
(96); no grupo controle: 48,68%(37) CONCLUSÃO: Após análise dos resultados, 
conclui-se que os acadêmicos dos grupos controle e teste apresentam dores 
osteomusculares em diferentes níveis e regiões do corpo. Além disso, têm 
conhecimento sobre as doenças ocupacionais, porém uma pequena porcentagem 
realiza medidas preventivas; a maioria dos acadêmicos consideram adotar uma boa 
postura, e existe uma prevalência maior de dor musculoesquelética no grupo teste. 
 
Palavra-chave: Estudantes de Odontologia; Doenças Musculoesqueléticas; Doenças 
ocupacionais. 
E-mail: gustav@saolucas.edu.br 
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Centro Universitário São Lucas – RO – Faculdade de Fisioterapia  
 

Introdução: A terapia Manual consiste em uma ferramenta que utiliza de recursos 
manuais para interferir nas estruturas e na função do organismo. Dentre os principais 
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benefícios ofertados pelas diversas técnicas manuais, é possível citar: redução ou 
eliminação de dores musculares/articulares; diminuição das tensões musculares; 
promoção da lubrificação intra-articular; aumento da flexibilidade dos tecidos 
conectivos (músculos, cápsulas, ligamentos, tendões); entre outros benefícios. Dessa 
forma, percebe-se a notória indicação da Terapia Manual em ambientes laborais, 
evitando assim que o funcionário venha a sofrer com tensões nervosas/musculares e 
assim consequentemente com a fadiga e o estresse. Objetivos: Este trabalho teve 
como objetivo a redução da tensão muscular em ambiente laboral aos colaboradores 
de setores administrativos do Centro Universitário São Lucas – RO, e assim promover 
a redução do estresse. Material: Foi utilizada vaselina líquida para favorecer o 
deslizamento das mãos dos terapeutas durante as manipulações. Método: Foram 
realizados atendimentos individualizados no próprio local de trabalho por um período 
de 20 a 30 minutos com a participação de 58 alunos do Curso de Fisioterapia do 
Centro Universitário São Lucas. Vinte e cinco setores administrativos foram atendidos 
- num total de 160 funcionários - com frequência semanal de três vezes por semana, 
no período de março a junho de 2017.Foram utilizadas as seguintes manobras de 
manipulação: deslizamentos superficial e profundo, amassamento, compressão, 
rolamento, dedilhamento; além de Liberação Miofascial, alongamentos passivos, e 
orientações sobre posicionamento ergonômico e postura. Resultados: Após o 
término dos atendimentos, 149 funcionários atestaram que a terapia oferecida 
contribuiu de forma significativa para a melhoria do bem-estar no ambiente de 
trabalho, 9 funcionários atestaram que contribuiu razoavelmente, enquanto que 2 
funcionários atestaram que não houve qualquer contribuição de melhora. Discussão: 
Sabendo-se que o bem-estar é um fator preponderante para o combate ao estresse 
laboral, verifica-se que o trabalho realizado apresentou um significativo índice de 
satisfação, embora tenha sido notada que não houve 100% de contentamento com a 
abordagem proposta. Especificamente, neste caso, foi apurado que os dois 
colaboradores que não se mostraram satisfeitos, apresentavam outras situações 
associadas, como hérnia discal e recuperação pós trauma ortopédico.  Conclusão: 
Conforme os resultados apresentados, a Terapia Manual se mostrou uma ferramenta 
bem-sucedida na promoção do bem-estar e consequente redução do estresse em 
ambiente laboral. 
 

 
ANDRADE, Miriã Ortiz Passos. ANDRADE, Rafael Ademir Oliveira de. SANTOS, Evanice. 

 

Introdução: Sobre os grupos indígenas é possível afirmar que esses se encontram, 
em geral, em condições de saúde semelhantes às camadas mais precarizadas das 
sociedades urbanas “não indígenas”: desnutrição, alcoolismo, mortalidade infantil e 
como no exemplo abordado por Meihy (1991), suicídio, ocorrendo de forma sistemática 
entre os Guarani Kaiowá. Mais recentemente, em 2015, um estudo realizado na reserva 
indígena de Dourado, o índice de suicídios entre os indígenas foi de 89,92 a cada 100 
mil habitantes, sendo que o índice nacional é de 9,6, sendo o número geral 400% maior 
que dos não indígenas no estado do Mato Grosso (REIS, 2018). Esses dados 
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demonstram que a temática não é algo superado pelas organizações sociais 
envolvidas, mas sim que há uma atenuação do problema entre as comunidades 
indígenas. A questão da saúde coletiva indígena e a atenção psicológica em sua 
precarização são marcadas pela lógica da empresa colonial que subalternizou o 
indígena em todos os aspectos, inclusive no que tange ao corpo, saúde, organização 
para a saúde, atendimento e etnoconhecimentos - passando pela própria ação estatal 
na construção de uma política pública de saúde básica e de atenção à saúde mental 
das etnias indígenas. Essa organização dos territórios e das cosmogonias indígenas é 
ligada à violência histórica e atual, isolamentos e discriminações relacionadas à visão 
indígena, inserção desigual na divisão do trabalho não indígena, dentre outros 
fenômenos que redundam em índices altos de doenças psicológicas que podem 
redundar em autoagressão entre os indígenas, um grave problema da saúde coletiva 
no Brasil. O objetivo deste artigo de revisão é debater os elementos debatidos na 
academia sobre a atenção psicológica aos coletivos indígenas no Estado de Rondônia 
tendo em vista as necessidades apontadas pelos dados elencados na composição da 
pergunta orientada da pesquisa. Materiais e Métodos: Neste artigo em específico 
iremos fazer um levantamento da produção científica acerca do tema Atenção 
Psicológica na saúde indígena, buscando apreender a reincidência das pesquisas 
sobre o objeto, aferindo assim a importância atribuída ao mesmo. Os bancos de dados 
foi o Portal de Periódicos da CAPES/MEC, neste, foram utilizadas as palavras chave 
“Saúde Indígena Rondônia” na busca de resultados e foram considerados como efeitos 
de personalização de resultados: artigos, teses e dissertações, historicidade de 1981 a 
2017, todas as coleções e idiomas disponíveis e apenas artigos com avaliação por 
pares. Resultados e Discussão: Foram encontrados 108 resultados que relacionam 
debates sobre saúde indígena em Rondônia, sendo destes 03 focalizaram na questão 
da saúde mental: (1) Política de atenção integral à saúde mental das populações 
indígenas de Porto Velho/RO: a voz das lideranças e (2) Aspectos psicológicos na 
utilização de bebidas alcoólicas entre os Karitiana e (3) Denúncias de estupro contra a 
mulher indígena: bioética intercultural feminista, saúde coletiva e justiça. Os demais 
trabalhos debatem acerca de aspectos nutricionais, tuberculose, parasitoses 
intestinais, dentre outros. Este levantamento vai de acordo com a dissertação de 
Marianna Queiróz Batista (2014) que encontrou, no ano de seu desenvolvimento, 
apenas 01 trabalhos sobre o tema em Rondônia. Entre 2014 e 2017 adicionamos 02 
trabalhos publicados ao rol de artigos. A partir da leitura dos artigos podemos concluir 
que dos 08 autores, 07 são da Universidade Federal de Rondônia e 01 da Universidade 
Federal do Amazonas, concentrando-se no Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Regional e Sustentável, não havendo atenção ao tema nos 
programas da saúde ou psicologia. Conclusões: Esta primeira investigação sobre o 
tema nos trouxe um esvaziamento das produções sobre o tema, é preciso continuar 
analisando possibilidades para construir uma perspectiva de fato sobre o objeto. 
Apontamos como continuação desta pesquisa a análise dos bancos de dados das 
dissertações/teses defendidas e os arquivos dos “Gts” de eventos das áreas da 
Antropologia, Psicologia e Saúde Coletiva, apontando assim pesquisas concluídas e 
em andamento ainda não publicadas em forma de artigos. Por fim acreditamos que é 
preciso ampliar a discussão sobre a saúde mental indígena em Rondônia, 
estabelecendo conexões e pesquisas.  
Palavras-chave: Saúde indígena. Atenção psicológica. Rondônia. 
Endereço para contato do 1º autor: miortizpassos@gmail.com  
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INTODUÇÃO: A doença celíaca consiste em uma intolerância permanente ao glúten 
e está associada a inadequada absorção e digestão dos nutrientes e vitaminas, por 
lesionar a mucosa do intestino delgado quando acompanhado de dieta inadequada. 
Atualmente, a única terapia eficaz para esta patologia é a dieta isenta de glúten, um 
tratamento que parece simples, porém tem enormes reflexos nos hábitos nutricionais 
e sociais do paciente. A dieta é restrita, difícil e permanente, ocasionando alterações 
na rotina dos indivíduos e de sua família, devido ao caráter genético da doença. A 
mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma raiz tipicamente brasileira, considerada 
um dos alimentos de maior consumo e acessibilidade no Brasil. Devido ao seu alto 
valor energético, desempenha um importante papel na alimentação, especialmente 
entre as classes mais populares. A entrecasca da mandioca além de possuir alto teor 
de amido, é fonte de fibras alimentares de boa qualidade. O peixe Pirarucu (Arapaima 
gigas) tem vasta distribuição na Bacia Amazônica. É considerado um peixe magro, 
por possuir abaixo de 5 g de lipídeos em 100 g de filé além de 20 g de proteínas. Além 
disso, possui as vitaminas A, do complexo B, D, E, e minerais como o cálcio, o fósforo 
e o ferro. OBJETIVO: Avaliar a aceitabilidade de coxinha de mandioca isenta de glúten 
recheada com pirarucu e entrecasca de mandioca. MATERIAL E MÉTODOS: Todo o 
experimento de elaboração e análise sensorial do produto foi realizado no Laboratório 
de Práticas Dietéticas do Centro Universitário São Lucas no município de Porto 
Velho/RO. Os ingredientes utilizados na preparação foram adquiridos de forma 
aleatória em estabelecimentos do comércio local. Baseando-se em uma receita de 
coxinha tradicional desenvolveu-se coxinha isenta de glúten, utilizando como 
principais ingredientes da massa mandioca, farinha de arroz e farinha de rosca isenta 
de glúten, recheada com entrecasca da mandioca e pirarucu salgado. Este estudo 
possui aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP), 
CAAE: 34041314.4.0000.0013. Foi utilizado o teste de aceitação de escala hedônica 
de nove pontos seguindo a escala que varia entre “gostei extremamente” e “desgostei 
extremamente”, visando julgar a aceitabilidade deste produto. Foram avaliados os 
atributos consistência, aroma e sabor do produto. O teste foi aplicado em 100 pessoas 
que aceitaram participar da pesquisa voluntariamente. Os resultados foram tabulados 
e analisados por meio de médias ponderadas e apresentados em porcentagem. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: No atributo consistência 94% dos avaliadores 
gostaram extremamente e 6% gostaram moderadamente. Um diferencial deste 
produto foi a utilização da farinha de rosca sem glúten presente na coxinha deste 
estudo. No aspecto aroma os resultados demonstraram uma satisfação regular que 
torna o público, 49 % gostaram ligeiramente e 51% gostaram moderadamente. Esse 
resultado ocorreu devido o pirarucu possuir um aroma característico, este peixe seja 
conhecido popularmente como o “bacalhau da Amazônia”. Quanto ao sabor, 83% 
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gostaram extremamente, 5% gostaram muito e 12% gostaram moderadamente, 
indicando uma boa aceitação do sabor  coxinha.  CONCLUSÃO: O produto 
desenvolvido é uma excelente alternativa para os celíacos, que podem usufruir de um 
produto regional à dieta que necessitam seguir. 
 
Palavras chave: Doença Celíaca. Lanches. Manihot esculenta Crantz. Dieta  
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OBJETIVO\INTRODUÇÃO: O presente trabalho tem como objetivo principal a 
investigação dos casos de leptospirose urbana no estado de Rondônia no período de 
2007 a 2017, assim como, identificar a relação entre sexo e idade na incidência da 
infecção. A leptospirose é uma doença causada por bactérias do gênero Leptospira e 
é transmita aos humanos pela urina de animais contaminados. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde, a leptospirose é uma doença epidemiológica 
emergente em todo o planeta, em especial nos países de clima tropical. Segundo 
PAPPAS (2007), a leptospirose tem sido uma das doenças mais comuns e temidas 
em todo o mundo, onde fatores climáticos e socioeconômicos favorecem a 
endemicidade em vetores animais e exposição humana. MATERIAL E MÉTODOS:  
Estudo observacional descritivo, correspondente a um levantamento de dados para 
análise dos aspectos epidemiológicos da leptospirose. Dados obtidos da base de 
dados do sistema Nacional de Agravos e Notificações (SINAN/DATA SUS), nos 
períodos de 2007 a 2017, utilizando o método bibliográfico e amostra quantitativa. 
RESULTADOS E DISCURSÕES: No período de 2007 a 2017, foram confirmados 
19.485 casos de leptospirose no Brasil, sendo a região norte ocupante do 2° lugar 
com incidência média anual de 2,1/ 100.000 habitantes e Rondônia classificada em 5° 
lugar na média anual de casos de leptospirose da região norte (SINAN/DATASUS). 
No período estudado foram registrados em Rondônia 621 casos de leptospirose, 
revelando um aumento contínuo, sendo a média da porcentagem de aumento anual 
em torno de 400%, um acréscimo importante na incidência da doença, levando assim 
a discursão sobre os possíveis fatores que explicam tal fato. De acordo com o último 
censo do IBGE em 2010, a população do estado de Rondônia estava estimada em 
1.562,409 habitantes e em 2017 a estimativa era de 1.805.788. Portanto, avalia-se um 
aumento de 243.379 pessoas no período que compreende aos anos de 2010 a 2017. 
A partir destas informações, pode-se discutir as relações do crescente populacional 
no estado e o aumento de casos de leptospirose somados a outros fatores, como a 
precariedade de saneamento básico. De acordo com o instituto Trata Brasil, no ano 
de 2014 apenas 3,5% da população rondoniense tinha acesso a este serviço. Além 
disso, neste mesmo ano, ocorreu a enchente histórica do Rio Madeira, provavelmente 
contribuindo para 2014 ter a maior incidência da leptospirose, sendo 59 casos na 
cidade de Porto Velho. Além disso, chama atenção o fato de que a maior incidência 
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da doença ocorra em indivíduos do sexo masculino. Segundo dados do SINAN, no 
período estudado ocorreram 413 casos em indivíduos do sexo masculino e 208 do 
sexo feminino. Em porcentagem, corresponde a 66,5% e 33,5% respectivamente. Os 
homens ainda configuram como o principal provedor de suas famílias e provavelmente 
podem por suas atividades estarem mais expostos a situações de risco, quer seja em 
casa ou no trabalho. A relação de idade e contaminação é descrita na base de dados 
compreendendo de < 1 ano a 80 e +. Interpretando, observa-se o maior índice de 
notificações na faixa etária dos 20 a 59 anos, estimando este grupo em 71% dos 
casos, podendo ter como possível explicação a atividade no mercado de trabalho, 
podendo este dado corroborar com uma maior exposição a contaminações. 
CONCLUSÃO: Este estudo demonstra que a leptospirose é uma doença 
epidemiológica e em crescente aumento no estado de Rondônia, desta forma, 
necessitam de ações específicas de combate e prevenção a esta patologia que ainda 
é considerada como negligenciada, principalmente aos grupos que se encontram em 
maior exposição. AGRADECIMENTOS: A base de dados SINAN/DATASUS e a 
faculdade FIMCA, pelo fornecimento de dados e estrutura necessária para a 
realização deste trabalho. INSTITUIÇÃO: Faculdades Integradas Aparício Carvalho- 
FIMCA. 
 
Palavras Chave: Leptospirose, Rondônia, notificação.  
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INTRODUÇÃO. A hanseníase é doença infectocontagiosa que pode apresentar evolução 
clínica mesmo após a cura medicamentosa, com progressão crônica. Isso gera um 
impacto negativo no cotidiano no sujeito, comprometendo as atividades diárias sociais, 
em consequência das deformidades físicas. O objetivo deste estudo é apresentar ações 
de reabilitação socioeconômica realizadas em uma unidade de referência. MATERIAL E 
MÉTODOS. Trata-se de um relato de experiência vivenciado durante e após as Oficinas 
de Geração de Renda no Centro Especializado em Doenças Tropicais Padre Adolfo Rohl 
de Ji-Paraná (RO). Os sujeitos participantes das oficinas foram selecionados seguindo os 
requisitos do Grupo de Autocuidado (GAC); a) baixa renda; b) com sequelas causadas 
devido a hanseníase; c) em tratamento de reações hansênicas ou companheiro, 
companheira ou familiar deste. Foram realizadas em três etapas: 1a) de 05 a 09 de junho 
de 2017 base teórica de orientações sobre noções de higiene na manipulação de 
alimentos e os riscos de acidentes, valores nutricionais dos alimentos, leitura de rótulos, 
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armazenamento, embalagens e precificação dos produtos confeccionados.; 2a) de 07 a 11 
de agosto de 2017 com o tema “Doces e Salgados”, aulas práticas na produção de 
alimentos; 3a) de 12 a 16 de março de 2018 com o tema “Ovos de Páscoa e Festa Junina”, 
curso de empreendedorismo com o grupo exemplificando o perfil do empreendedor, as 
qualidades o diferencial de um empreendedor de sucesso. As atividades foram 
conduzidas por uma nutricionista com a colaboração dos coordenadores dos grupos para 
as atividades teóricas e práticas, e do SEBRAE. RESULTADOS E DISCUSSÃO. Foram 
selecionadas três usuárias do SUS, duas em tratamento de reação hansênica e a mãe de 
um usuário menor de 15 anos em tratamento medicamentoso inicial para hanseníase. As 
oficinas contaram com a participação de dez GAC de Rondônia, totalizando 25 pessoas 
de Ji-Paraná, Ouro Preto, Jaru, Ariquemes, Monte Negro, São Miguel do Guaporé, 
Guajará Mirim e Porto Velho, com a gerência e coordenação da AGEVISA e a colaboração 
do SEBRAE. Após as oficinas cada coordenador de GAC manteve contato com os 
participantes, motivando e compartilhando experiências de fabricação e comercialização 
dos produtos. O GAC tem como estratégia a educação em saúde, objetivando contemplar 
as necessidades de saúde dos participantes, reabilitando e adaptando a realidade de cada 
sujeito, proporcionando a autonomia e responsabilidade para com sua saúde física, 
psíquica. A reabilitação socioeconômica em sua definição popular trata de “viver como 
membro útil e independente da comunidade”. Ao reunir a ideia de independência 
socioeconômica e de utilidade, esta frase engloba perfeitamente seus princípios. Em 
Rondônia projetos e ações voltadas para a reabilitação socioeconômica aos acometidos 
pela hanseníase vêm sendo desenvolvidos nas últimas décadas contribuindo com 
centenas de pessoas. Ações estas que trazem oportunidade de trabalho e proporcionam 
a estabilidade financeira, melhoram as condições de vida e autoestima, primordiais para 
subsistência e qualidade de vida nas pessoas atingidas pela hanseníase. CONCLUSÃO. 
Esta experiência gerou renda extra aos participantes, interação social, quebra de estigma, 
autonomia pessoal, comprometimento com o grupo de autocuidado, fortalecimento das 
ações do grupo de autocuidado. 
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Introdução. O Rotavírus (RV), é um agente viral causador de doenças diarréicas 
aguda principalmente em crianças menores de 5 anos de idade. Estima-se que a cada 
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ano são registrados 130 milhões de casos de diarréia por Rotavírus e 453 mil crianças 
morrem em virtude da diarréia.  Atualmente, existem diferentes métodos para 
identificação de RV, porém faltam estudos que comprovem a eficácia de tais métodos. 
Dentre os métodos existentes, destacam-se os testes imunocromatográficos, que é 
baseada na formação do complexo antígeno-anticorpo, utilizando anticorpo 
monoclonal anti VP6A e a utilização da eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE), 
que detecta os 11 segmentos do Rotavírus a partir do RNA viral. Devido ao grande 
número dos testes comerciais disponíveis, torna-se necessária a indicação do mais 
adequado. Objetivo: Tem como objetivo avaliar o desempenho do teste 
imunocromatográfico Coris Bioconcept Combi-Strip, frente à análise da Eletroforese 
em Gel de Poliacrilamida (PAGE). Materiais e métodos: Foram coletadas amostras 
de fezes por evacuações espontâneas e acondicionadas em frasco coletor e/ou 
fraldas descartáveis, onde foram mantidas e transportadas sob refrigeração. Após 
análises feitas no laboratório de Microbiologia CEPEM-Fiocruz, no qual primeiramente 
foram feitas suspensões fecais por Tris cálcio, e posterior submissão ao teste 
imunocromatográfico Coris BioConcep Combi-Strip e a técnica de extração de RNA 
viral para serem aplicadas no PAGE. Resultados e discussão: Foram coletadas 81 
amostras diarréicas, e todas foram testadas para RV. A partir das análises do PAGE 
foi possível observar que 23% (28/81) apresentaram bandas compatíveis e 
características de Rotavírus, enquanto que a imunocromatografia detectou 8% (9/81).  
De acordo com esses resultados, foi possível perceber que a metodologia para 
determinação do RV por PAGE, mostrou maior eficácia, enquanto que o teste 
imunocromatográfico demonstrou menor taxa de detecção para RV. Pode-se concluir 
que o PAGE oferece melhor resultado que o teste imunocromatográfico, porém o 
PAGE é mais comumente utilizado em laboratórios de pesquisas, pelo fato de ser mais 
dispendioso e demorado, enquanto o teste imunocromatográfico apresenta vantagem 
de ser rápido e simples. Conclusão: Os resultados mostraram que a PAGE foi o 
melhor método para identificação de RV. Sugerindo que sejam realizadas pesquisas 
para melhoria dos testes imunocromatográficos para fins de diagnósticos laboratoriais, 
já que a PAGE é mais restrita a laboratórios de pesquisa. 
Palavras-chave: Imunocromatografia, Rotavírus, PAGE.  
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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 
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complicado, pois o protocolo recomendado para tal população é usar somente as 
Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes (EOAET). Embora essa tecnologia seja 
capaz de detectar perdas auditivas, as crianças com ENA vão “passar” na triagem 
auditiva neonatal (TAN), ou seja, elas não serão encaminhadas para a realização de 
exame eletrofisiológico (o PEATEa – Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 
automático – que tem a vantagem de identificar distúrbios auditivos neurais). 
Considerando que a população de RN com baixo risco para a DA pode apresentar 
alteração indicativa do ENA e não ser detectada durante a TAN, fez-se necessária a 
realização desse estudo para se identificar precocemente tal patologia neste grupo. 
OBJETIVO: Analisar a ocorrência de espectro da neuropatia auditiva em RN de baixo 
risco para perda da audição na infância. MÉTODOS: Estudo quantitativo de caráter 
transversal, do qual participaram 123 recém-nascidos atendidos no programa de TAN 
do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro 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 janeiro de 2018. Foram 
excluídos os RN que falharam na TAN com EOAT, aqueles cujas variáveis do estudo 
não foram possíveis de ser identificadas no prontuário, aqueles cujas mães não 
realizaram o pré-natal adequadamente, aqueles que não dormiram ou relaxaram para 
a realização do exame e aqueles em que não foi possível obter impedância ideal dos 
eletrodos de superfície para captação dos potenciais. RESULTADOS/DISCUSSÃO: 
Dos 123 participantes, 47,2% (n = 58) eram do sexo masculino e 52,8% (n = 65) do 
sexo feminino; 74% (n = 91) apresentaram peso adequado ao nascer; 77,2% (n = 95) 
nasceram a termo; 96% (n = 118) passaram na TAN; em 3,2% (n = 4) não foi possível 
concluir o exame e 0,8% (n = 1) falhou na TAN. O RN que falhou na TAN com 
resultado “falha” no exame PEATE-A foi encaminhado à Clínica Limiar para 
diagnóstico onde foram realizados exames complementares, tendo este obtido  
resultados dentro do padrão da normalidade. CONCLUSÃO: Até o presente 
momento, não foi encontrada alteração na TAN indicativa de ENA na população 
estudada. No Brasil, estão disponíveis poucos dados sobre prevalência e incidência 
dessa patologia 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. AGRADECIMENTOS: Ao PIBIC/CNPq e ao Centro 
Universitário São Lucas, UniSL. 
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Introdução. A diarreia é uma doença que atinge grande parte da população em países 
em desenvolvimento, 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, sendo 
transmitidos majoritariamente por alimentos e água contaminados. Diante das 
circunstâncias. Objetivo. O objetivo desse estudo é 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. Foram coletadas amostras fecais de crianças 
de 0-5 anos com diarreia e sem diarreia para fins de estudo de caso e controle no 
Hospital Cosme e Damião, onde foi aplicado um questionário epidemiológico aos 
responsáveis das crianças que aceitaram participar da pesquisa e assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados e Discussão. Até o presente 
momento foram coletadas 198 amostras sendo que 100 amostras se porta aos casos 
(crianças com diarreia) e 98 amostras controle (crianças sem diarreia).  Dentre as 
amostras diarreicas 54% eram 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 ao consumo de legumes e frutas 93% das amostras faz ingestão, 
contudo, apenas 12% fazem a higienização correta, 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 infecções gastroentéricas, inclusive as virais. As etapas que ainda 
estão em desenvolvimento, irão investigar a presença ou ausência do Norovírus como 
causador da diarreia nos participantes do estudo. Conclusão. Ao final dessa pesquisa 
espera-se contribuir com os órgãos da saúde na divulgação dos dados aqui coletados, 
incentivando a busca de estratégias que visem melhorar a qualidade de vida desse 
grupo de risco. 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: As gastroenterites são infecções entéricas que podem ter 
como agente infeccioso vírus, parasitas e/ou bactérias, responsáveis por desencadear 
sintomas como diarreias, náuseas e vômitos. Dentre os patógenos citados o Rotavírus 
é o vírus entérico que mais acomete crianças de todas as faixas etárias, sendo que 
as crianças até os 6 anos de idade são as mais afetadas devido a imunidade em 
desenvolvimento. Nessa fase o índice de morbidade e mortalidade por vírus entérico 
está associado a falta de saneamento básico. Mesmo com a disponibilização da 
vacina contra o Rotavírus, que se encontra desde 2006 no calendário de vacinas 
brasileiro oferecida pelo SUS, ainda se nota alta prevalência de infecção entérica 
devido ao polimorfismo do referido vírus associado ao sistema imunológico imaturo 
das crianças. 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%. Este estudo terá como objetivo 
identificar e caracterizar Adenovírus e Rotavírus, isolados em crianças de 0-5 anos de 
idade, na região de Porto Velho-RO. MATERIAL E MÉTODOS: Inicialmente realizou-
se coleta no período de setembro de 2016 a janeiro de 2018 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. Os espécimes fecais foram submetidos a técnicas específicas para 
caracterização dos referidos vírus por meio de suspensão fecal para clarificação das 
amostras através de tris-cálcio, posterior extração de RNA por trizol (invitrogen), 
visualização em Eletroforese de Gel de Poliacrilamida (PAGE) e teste rápido para 
triagem de adenovírus. Até o presente momento foram coletadas 198 amostras, onde 
157 foram analisadas. Projeto com aprovação do CEP/CONEP sob o número: 
1.249.634. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos resultados de Rotavírus 47% das 
amostras apresentaram positividade para Rotavírus (74/157), 41% foram negativas 
(64/157) e 12% expressaram em PAGE perfil indeterminado, sugestivo para Rotavírus 
(19/157), e como resultado da triagem por teste rápido, 100 amostras foram 
analisadas até o presente momento, sendo que destas 1% (1/100) apresentou 
positividade para Adenovírus. CONCLUSÃO: Tais resultados preliminares tornam o 
presente estudo importante para compreensão da situação de risco de aquisição de 
Adenovírus e Rotavírus na população avaliada, além de auxiliar na identificação e, 
consequentemente, no tratamento para não evolução dos sintomas típicos da 
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infecção. Perspectivas futuras remetem a seguir com a caracterização dos referidos 
vírus entéricos e, posteriormente, genotipagem dos Rotavírus, possibilitando a 
caracterização dos genótipos mais circulantes e determinando as amostras que 
apresentaram perfil indeterminado, no PAGE, sugestivo a Rotavírus. 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: O conhecimento e aceitação do conceito de morte 
encefálica (ME), como a morte de uma pessoa é o elemento chave no 
desenvolvimento da doação de órgãos e transplante de órgãos. Este conceito não é 
muito bem compreendido pela população, limitando a doação de órgãos (RÍOS, A., 
ET AL, 2011). Os profissionais de saúde têm um papel importante no fornecimento de 
informações ao Público sobre o conceito de ME (COLLINS, TIMOTHY J., 2015). Este 
estudo terá como objetivo identificar as barreiras à doação de órgãos em pacientes 
com morte encefálica, determinar o perfil epidemiológico, potencial de doação de 
órgãos e etiologias primárias ao diagnóstico de Morte Encefálica no Hospital de Base 
Dr. Ary Pinheiro - 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 outubro de 2017 até o mês de junho de 2018, bem como seu 
possível potencial para doação de órgãos no hospital de Atenção Terciária e 
Referência na Amazônia Ocidental – HBAP. Serão registradas informações 
epidemiológicas e sociais, tais como RG, nome, data de nascimento, idade, sexo, 
etnia, peso e altura, nome da mãe, naturalidade, nacionalidade, procedência, religião, 
data de admissão no hospital, UTI e diagnóstico de morte encefálica, local de 
residência, fonte da admissão, desfecho (doação voluntária, impossibilidade de 
doação ou não consentido doação) e causa da morte encefálica. Os pacientes serão 
divididos em três grupos da seguinte forma: 1) pacientes com mortes encefálicas não 
elegíveis para doação de órgãos; 2) pacientes com mortes encefálicas que eram 
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 estará 
condicionada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
pelo responsável legal. Serão excluídos pacientes com ME de outros hospitais e quem 
não houve consentimento familiar para participar deste estudo. O banco de dados será 
a plataforma do aplicativo Microsoft Excel®. Para comparação dos dados quantitativos 
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entre grupos será utilizado o teste t de Student para amostras independentes ou teste 
não-paramétrico de Mann Whitney. A comparação de dados qualitativos será 
analisada através do teste Qui-quadrado (c²) ou teste Exato de Fisher com significativa 
adotado de 5%. O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do 
UniSL e aprovado, e possui o CAAE: 69633917.0.0000.0013. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Durante a coleta de dados foram admitidos 9 pacientes na Unidade de 
Terapia intensiva do Hospital de Base Ary Pinheiro que evoluíram para Morte 
Encefálica. Destes pacientes 8 (88,8%) eram do sexo feminino e 1 (11,2%) do sexo 
masculino. De acordo com a metodologia proposta, os pacientes foram divididos em 
3 grupos. Dois pacientes foram incluídos no Grupo 1 por não serem elegíveis para 
doação, um devido à idade e outro por sepse. Quatro pacientes eram elegíveis para 
doação, mas houve recusa familiar, inclusos no Grupo 2 e apenas um paciente era 
elegível e houve aceitação familiar, encaixando-se no Grupo 3. CONCLUSÃO: Até o 
presente momento o N não permite finalizar nenhuma relação estatística (teste qui-
quadrado) com importância estatística (p<0,05); derradeiramente à análise global dos 
dados e inclusão de mais pacientes no período disponível de coleta de dados será 
possível ter uma visão melhor do cenário em estudo.  
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INTRODUÇÃO: A doença celíaca é caracterizada como uma doença autoimune 
desencadeada pela ingestão de cereais que contém glúten na composição, sendo 
necessária a presença de fatores imunológicos e ambientais para que a doença se 
desenvolva. O tratamento desta patologia ocorre pela eliminação do glúten da dieta, 
buscando a recuperação da mucosa intestinal e melhora da absorção dos nutrientes. 
A indústria de alimentos busca atender aos anseios dos consumidores em relação a 
novos produtos, pois somente assim poderão sobreviver em um mercado competitivo. 
No desenvolvimento de um novo produto é essencial considerar sua aceitabilidade e 
valor nutricional. O conhecimento do valor nutricional de novos produtos é de 
fundamental importância para a recomendação de dietas alimentares adequadas para 
indivíduos, de alimentação balanceada para populações e para avaliação do nível de 
risco e controle de doenças. O rótulo nutricional em um alimento tem como objetivo 
informar o consumidor, de forma clara e objetiva, sobre o alto conteúdo de nutrientes 
que, em excesso, são prejudiciais à saúde. Por meio do rótulo, o consumidor tem 
garantido o acesso à informação adequada, o que viabiliza escolhas alimentares mais 
conscientes e mais saudáveis. Porém, produtos isentos de glúten costumam ter em 
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sua composição elevados teores de proteínas e gorduras para conferir textura e sabor 
ao alimento, que é proferida pelo glúten em produtos de panificação tradicionais. 
OBJETIVO: Realizar análise comparativa dos rótulos nutricionais entre pães 
embalados integrais tradicionais e pães sem glúten comercializados em 
estabelecimentos comercias de Porto Velho- RO. MATERIAL E MÉTODOS: Foram 
avaliadas dez marcas de pães, sendo cinco pães integrais com tradicionais com glúten 
produzidos através das misturas prontas, de acordo com suas disponibilidades nos 
supermercados, e cinco pães tradicionais sem glúten comercializados em 
supermercados e lojas de produtos naturais do município de Porto Velho - RO. Todas 
as marcas dos pães avaliados não foram identificadas pelos seus nomes, a fim 
preservar a identidade do produto, e sendo enumeradas de 1 a 5 tradicionais e 1 a 5 
sem glúten. Nos critérios de inclusão dos rótulos, foram escolhidas marcas que 
constavam em sua descrição os termos de “pão integral com glúten” e “pães 
tradicionais sem glúten” ou “glúten free”, e que constasse a informação nutricional na 
embalagem do produto. RESULTADO E DISCUSSÃO: Somente uma marca de pão 
sem glúten apresentou valor energético baixo, os demais apresentaram valores 
próximos entre si. Já o teor de carboidratos foi baixo em duas marcas de pães sem 
glúten. Produtos de panificação geralmente são ricos em amido e pobres em outros 
nutrientes. Sabe-se que, por contribuir para a formação estrutural da massa, o amido 
desempenha função importante e no aumento do volume dos produtos. Entretanto, o 
seu consumo excessivo é frequentemente associado a fatores de riscos para a 
instalação de doenças cardiovasculares. Os teores de proteínas foram baixos em uma 
marca de pão sem glúten e uma marca de pão tradicional. Em relação as gorduras 
totais somente um produto sem glúten apresentou valores menores que os pães 
tradicionais. O teor de gorduras saturadas dos pães, uma marca de pão tradicional 
apresentou elevada em relação aos demais pães. O teor de fibras de duas marcas de 
pão sem glúten apresentou acima do preconizado pela legislação, o que é produto 
sem glúten, apresentando os demais valores elevados, um produto tradicional e um 
produto sem glúten, apresentando os demais valores elevados. CONCLUSÃO: Os 
pães sem glúten pesquisados possuem maior qualidade nutricional que os pães 
integrais. Nem sempre os alimentos considerados integrais possuem a qualidade 
nutricional desejada na composição. 

Palavras-chave: Pão. Composição nutricional. Glúten. Rótulo Nutricional. 
AGRADECIMENTOS: Programa de Apoio à Pesquisa do Centro Universitário São 
Lucas – PAP/UniSL. 
Email do autor: bezerrasouza123@hotmail.com 
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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. Na patogenia das dislipidemias um dos fatores de riscos mais reconhecidos 
da arteriosclerose é a disfunção das lipoproteínas plasmáticas que são responsáveis 
por eventos cardiovasculares, como os enfartes do miocárdio, tromboses, angina. A 
fisiopatogenia da obesidade é caracterizada pelo armazenamento de gordura no 
tecido adiposo, principalmente, na cavidade intraperitoneal e no fígado. Tal patologia, 
demonstra ser influenciada por fatores genéticos, como mutações monogênicas no 
gene da leptina, responsável pelo controle da ingestão alimentar. 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 serão os alunos devidamente matriculados no curso de Medicina 
do Centro Universitário São Lucas e que estejam cursando do primeiro ao quarto ano 
do curso. Ao concordarem com a participação, será explicado detalhadamente os 
objetivos e métodos aplicados no estudo. Na sequência os discentes irão assinar o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para elencar os fatores de 
riscos para obesidade e dislipidemia serão coletadas informações tais como: 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 classificar o hábito alimentar será utilizado um questionário 
com as principais frequências alimentares relatadas pelos acadêmicos. Os dados 
anotados em papel, inicialmente, serão transcritos em planilhas do Excel. No 
questionário e nas planilhas não haverá identificação do paciente, apenas das 
variáveis estudadas. Para avaliação de sobrepeso será utilizado o Índice de Massa 
Corporal. A aferição da circunferência abdominal será medida no meio da distância 
entre a crista ilíaca e rebordo costal inferior. Para a realização da dosagem do perfil 
lipídico os participantes serão orientados a fazer jejum de 12 horas para a coleta de 
amostras de sangue. A punção será realizada por técnico treinado, utilizando agulha 
e seringa descartável.  RESULTADOS E DISCUSSÃO: O processamento dos dados 
será realizado de forma computadorizada, com formatação de tabelas, comparações 
entre os achados clínicos laboratoriais, com utilização do programa Microsoft Office 
Excel 2016. Ao avaliar os resultados, a presente proposta, se compromete a trazer 
contribuições para a vida acadêmica dos estudantes de medicina do Centro 
Universitário São Lucas. Tais contribuições permitirão que os discentes alvo da 
pesquisa saibam se o seu perfil lipídico está alterado, bem como prevenir futuras 
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complicações que as dislipidemias e obesidade podem gerar. CONCLUSÃO: Estudos 
mostram que obesidade está associada a um maior valor de triglicerídeos. Dessa 
forma, como resultado final, o projeto vai orientar aqueles que tiverem um resultado 
alterado ou aqueles que tiverem bem próximo do limiar de normalidade, não deixando 
de fazer um diagnóstico precoce para aqueles que não souberem que possuem tal 
morbidade e também contribuirá para a instrução de uma vida mais saudável, desde 
hábitos alimentares até o desestímulo ao sedentarismo. AGRADECIMENTOS: Os 
agradecimentos vão para o Centro Universitário São Lucas.  
Palavras –chaves: Dislipidemia, Obesidade, Rondônia  
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Introdução: A doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) é uma manifestação 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 dos pacientes. Objetivo: O objetivo primário deste estudo foi determinar a 
prevalência e os fatores de risco de indivíduos com DAOP a partir de 50 anos 
atendidos no Instituto de Ciências Biomédicas 5- USP (ICB5/USP) nos últimos 5 anos, 
utilizando-se o índice tornozelo-braquial para caracterização da doença. Materiais e 
Métodos: Trata-se de estudo de caso-controle, onde foram amostradas 2.629 
pessoas e selecionados 194 casos e 388 controles pareados 1:2 por sexo e idade, 
através de amostragem randômica. A análise estatística foi realizada com o auxílio do 
programa OpenEpi, com significância de p < 0,05. Resultados Preliminares: 

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 
encontrados foram o tabagismo (OR 5,917), a dislipidemia (OR 3,921), o diabetes (OR 
3,318), história familiar de doença cardiovascular (OR 3,838) e a idade avançada. 
Conclusão: Portanto, considerando o índice de prevalência, 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, e confirmamos que o 
ITB como marcador de DAOP assintomática mostra-se como um importante 
instrumento na atenção básica, além de trazer informações acerca da epidemiologia 
da doença na população nortista, mais especificamente Rondônia. 

Palavras-chaves: Doença arterial obstrutiva periférica; índice tornozelo-braquial; 
Amazônia. 
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INTRODUÇÃO: As leishmanioses são doenças negligenciadas consideradas um 
importante problema de saúde pública. A leishmaniose tegumentar (LT) apresenta 
uma variedade de manifestações clínicas e pode ser classificada em cutânea e 
mucosa, sendo a forma cutânea subdividida em localizada, disseminada e difusa. A 
estratégia mais comum para o diagnóstico de LT utiliza amostra de lesão de pele para 
a detecção do parasita por microscopia. Por outro lado, ensaios moleculares para 
detecção de DNA de Leishmania dispõem maior sensibilidade, especificidade, além 
de poderem ser realizados a partir de uma variedade de amostras biológicas. A 
detecção molecular do parasita no diagnóstico de LT por PCR convencional é a 
abordagem molecular mais amplamente utilizada. Contudo, a aplicação de 
metodologias ainda mais sensíveis, como o PCR em tempo real (qPCR), e que 
dispensariam a interpretação de eletroforeses em gel poderiam aumentar a 
capacidade de detecção e a gama de amostras testadas. A padronização de uma 
reação utilizando o sangue como amostra, além de ser menos invasiva para o paciente 
pode ser implementada em bancos de sangue e ser utilizada para realizar o 
diagnóstico de pacientes assintomáticos. OBJETIVO: O objetivo do presente trabalho 
é padronizar um teste de PCR em tempo real para detecção do DNA de Leishmania 
em amostras de sangue, utilizando o alvo molecular hsp70. MATERIAL E MÉTODO: 
O DNA das amostras foi extraído usando um kit comercial e foi feita uma diluição 
seriada do DNA para analisar a eficiência da amplificação. Foi realizado um gradiente 
de concentração de oligonucleotídeo para determinar a concentração ideal a ser 
utilizada. O gradiente de concentração e o teste da eficiência da amplificação foram 
feitos utilizando o DNA de uma cultura de Leishmania como controle positivo, e o DNA 
extraído de amostra de sangue. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O oligonucleotídeo 
hsp70 apresentou uma amplificação ideal na concentração de 400ηM. Foram 
processadas 84 amostras (em duplicatas) de pacientes positivos para LT atendidos 
no hospital CEMETROM e em 43 dessas foi detectado o DNA de Leishmania por 
qPCR com amplificação entre os ciclos 30 e 39. Das 41 amostras restantes, 33 
apresentaram amplificação em apenas uma das replicatas e por isso não foi possível 
confirmar a detecção do DNA de Leishmania. A partir dos resultados obtidos, observa-
se que é possível utilizar o alvo molecular hsp70 para a detecção do DNA de 
Leishmania em amostras de sangue periférico por qPCR. CONCLUSÃO: A utilização 
dessa metodologia para o diagnóstico de LT mostrou ser uma técnica fiável, junto ao 
fato de utilizar uma amostra coletada de forma menos invasiva. Espera-se que seja 
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possível propor a aplicação dessa abordagem para detecção de Leishmania em 
sangue com consequente melhoria no diagnóstico e prognostico de LT. 

 
AGRADECIMENTO: FAPERO, CAPES e Laboratório de Epidemiologia genética - 
FIOCRUZ.  
Palavras chaves: Leishmania, PCR em tempo real, hsp70. 
E-mail: anakarolinechruz@gmail.com 
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INTRODUÇÃO: O câncer é uma doença complexa, caracterizada pelo crescimento 
desordenado de células malignas que invadem tecidos e órgãos, causando depleção 
do estado nutricional e tendo como um de seus tratamentos a quimioterapia que 
normalmente gera sintomas que levam a diminuição da ingestão alimentar e 
consequentes alterações no estado nutricional. OBJETIVO: investigar as alterações 
no estado nutricional e sua relação com a ingestão alimentar dos pacientes com 
câncer em tratamento quimioterápico, sendo relevante por demonstrar a importância 
de um diagnóstico nutricional precoce para evitar agravos futuros, e contribuir para 
verificação do estado nutricional, vinculado à patologia e seu tratamento, durante o 
mesmo. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, qualitativo e 
descritivo, no qual foram realizadas avaliação antropométrica, utilizando os 
parâmetros Índice de Massa Corporal, Circunferência do Braço, Prega Cutânea 
Tricipital e Circunferência Muscular do Braço; e avaliação do consumo alimentar, 
empregando Questionário de Frequência Alimentar e Recordatório 24 horas. Os 
dados coletados foram tabulados no programa Microsoft Excell 2016 com 
complemento Anova. Foram avaliados 53 pacientes, sendo 26 (49%) do sexo feminino 
e 27 (51%) do sexo masculino. RESULTADO E DISCUSSÕES: Na avaliação 
antropométrica, houve uma maior prevalência de eutrofia nos parâmetros IMC (55% 
N= 29) e CMB (53% N = 28), e de desnutrição nos parâmetros CB (51% N = 27) e 
PCT (57% N = 30). Na avaliação do consumo alimentar, de acordo com o R24h, do 
total da amostra avaliada, 51% (n=27) tiveram a alimentação classificada em 
insatisfatória, 36% (N=19) em alimentação razoável e 13% (N=7) em alimentação 
satisfatória, e segundo o QFA verificou-se maior consumo de cerais (28% N=15) 
seguido por óleos/gorduras (21% N=11), hortaliças/frutas (19% N=10), carnes, ovos e 
leite (13% N=7), feijão/oleaginosas (11% N=6) e açúcar/doces (8% N=4). 
CONCLUSÃO: Os dados encontrados no presente estudo, em sua maioria, destoam 
dos encontrados na literatura, independente disto, evidencia a alteração no estado 
nutricional e a má alimentação do paciente em tratamento quimioterápico. 
AGRADECIMENTO: Agradecemos ao Centro Universitário São Lucas e ao Instituto 
de Oncologia e Radioterapia São Pellegrino pelo incentivo e oportunidade, para a 
realização deste estudo.  
 

PALAVRAS CHAVE: Avaliação Antropométrica. Consumo Alimentar. Diagnóstico 
Nutricional. 
E-mail: lusouzanutri@outlook.com 
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INSTITUIÇÃO: Centro Universitário São Lucas 

 
INTRODUÇÃO: Na adolescência começam a se manifestar as descobertas sexuais, 
ocasionadas pela puberdade. Descobertas, desejos e a necessidade de 
relacionamentos interpessoais, partem desse momento para uma fase de formação e 
solidificação. Em meio às inseguranças, vergonhas, estereótipos, medos e 
preconceitos que cercam esse indivíduo, aumenta a sua vulnerabilidade e absorção 
de saberes errados, que o levam a adquirir infecções sexualmente transmissíveis 
(IST), ou até mesmo uma gravidez indesejada. Nesse contexto as escolas, se 
mostram como um importante espaço para conversar sobre sexualidade e prevenção 
de IST. OBJETIVO: Relatar sobre ações educativas sobre infecções sexualmente 
transmissíveis em uma escola pública do município de Porto Velho, Rondônia. 
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência vivenciado com adolescentes 
de uma escola pública, da zona cental do Município de Porto Velho no segundo 
semestre de 2016. Foi realizada oficina com alunos do segundo e terceiro ano do 
ensino médio, sobre as IST, cuidados a serem tomados e principais sintomas. Usou 
se peças anatômicas e camisinhas para dinâmicas referentes ao sexo seguro, slides 
com fotografias para explanação do conteúdo, caixa de perguntas e respostas para 
desenvolver uma dinâmica sanar dúvidas mais pertinentes entres os jovens e 
distribuição de panfletos informativos, antes da apresentação foi desenvolvido um 
projeto, o qual continha as doenças na qual o trabalho foi baseado integralmente. 
RESULTADO: O projeto foi apresentado na escola, bem como explanado o objetivo 
da visita. Observou-se que os alunos possuíam conhecimento limitado sobre a 
maneira como usar o preservativo para o sexo seguro, principalmente em relação a 
camisinha feminina, que muitos não sabiam como colocá-la, então houve algumas 
observações e os alunos puderam adquirir conhecimento sobre como é a inserção 
correta da camisinha. Foi trabalhada em slides informações sobre as doenças, as 
mais recorrentes na região, as quais foram sífilis, hepatite B, síndrome da 
imunodeficiência adquiridas (SIDA),o vírus human immunodeficency vírus (HIV) e 
tricomoníase, tratando-se desde a profilaxia às complicações. Mostraram-se vídeos 
de prevenção e tratamentos, observou-se que todos os alunos se mostraram 
interessados sobre o assunto fazendo muitas perguntas, bem como os docentes da 
escola. Durante a apresentação circulava pelas mãos dos alunos uma caixa a qual foi 
orientado para que eles colocassem perguntas, sem precisar de identificação. Ao final 
da apresentação selecionou-se perguntas a serem respondidas. Logo em seguida os 
alunos receberam folders e foram dispensados. CONCLUSÃO: Através deste relato 
de experiência observou-se sentimento de ser o educador de saúde, propagadores 
de orientações positivas na vida dos adolescentes, levando informações necessárias 
para o público adulto-juvenil. Os acadêmicos envolvidos viram a precisão de buscar 
conhecimentos aprofundados em artigos científicos e livros, sobre cada tema 
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apresentado, acrescentando em suas vidas acadêmicas, pois é um conhecimento 
necessário para a vida profissional do enfermeiro, que irá tratar diretamente com 
esses tipos de infecções. 
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INTRODUÇÃO: A aprendizagem da linguagem escrita e oral é um doa grandes fatores 
para as crianças ampliarem as possibilidades de participação em atividades práticas 
sociais. (Piaget 1986) É considerada como a primeira alternativa de comunicação 
infantil, é com ela que as crianças aprendem a interagir e se comunicar (Ely & 
Gleason, 1996)  e na grande maioria, ela é executada através dos pais, por meio de 
instruções verbais, durante o dia-a-dia da criança. De acordo com Garton (1992), 
quanto mais a criança interage, têm mais experiências no meio social, mais cedo a 
ela irá desenvolver a linguagem. A fala, é caracterizada pela parte motora da 
linguagem. Para que se tenha uma boa produção dos sons da fala, é necessário que 
a mesmo tenha um bom desenvolvimento cognitivo e fonológico, integridade no 
desenvolvimento neurológico e nas estruturas orofaciais. Que se tenha uma boa 
capacidade articulatória ou motora, da rapidez e coordenação dos movimentos do 
sistema estomatognático. Mesmo que a criança a partir dos três anos de idade, 
neurofisiologicamente estejam adaptas a produzir os sons da fala. (Douglas, 2002). 
Referente a produção dos sons, é importante saber também as características 
estruturais e funcionais das articulações da fala. OBJETIVO: Caracterizar as praxias 
não-verbais em crianças de três, quatro e cinco anos. MÉTODOS: Estudo quantitativo 
de caráter transversal, no qual participaram 263 pré-escolares, sendo 145 da Escola 
Flor do Piquiá e excluídos 4 crianças por se encaixarem nos critérios de exclusão, 
totalizando 141 e 124 da Escola Sementes do Araça e excluídos 2, totalizando 122. 
Para essa pesquisa será utilizado o protocolo proposto por Hage (2000), que consiste 
em uma avaliação dirigida realizada ludicamente. O protocolo é composto por quatro 
níveis, cada um contendo seis estágios referentes às habilidades praxicas da criança. 
Por meio dele é solicitado que a criança realize movimentos de lábios, língua, face e 
de articulação, sendo seis de cada subitem. Para cada movimento executado 
corretamente atribui-se um ponto e para aqueles que não forem executados nenhum 
ponto é destinado RESULTADOS/DISCUSSÃO: Na pesquisa, foram avaliadas 
crianças nas seguintes faixas etárias: três, quatro e cinco anos, tendo como referência 
a pesquisa realizada por Campo (2000) sobre o desempenho práxico de 120 crianças 
normais nas faixas etárias de três a seis anos. Nesta pesquisa, até o presente 
momento, o sexo predominante foi o masculino. Sendo este um achado inédito, visto 
que ainda não há pesquisas relacionadas as praxias não verbais em escolares. Estes 
achados podem estar diretamente ligados à quantidade de sujeitos participantes das 
pesquisas serem relativamente distintos. CONCLUSÃO: Até o presente momento, a 
evolução das praxias se da com o aumento gradual da idade dos escolares. A apraxia 
da fala possui características únicas que a diferenciam de qualquer outro distúrbio de 
comunicação. A primeira delas é o contraste existente entre a execução voluntária e 
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involuntária da fala. Nesse sentido, quando um paciente fala improvisando, repete 
uma expressão já aprendida ou responde a um estímulo, podendo produzir muitas 
palavras com precisam articulatória.  AGRADECIMENTOS: Ao PIBIC/CNPq e ao 
Centro Universitário São Lucas, UniSL. 
 
Palavras-Chave: Apraxia não verbal, linguagem, evolução das praxias. 
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INTRODUÇÃO A doença autoimune, que por definição, é a condição em que o 
sistema imunológico do corpo volta-se contra si mesmo, onde se desenvolve uma 
resposta imunológica a componentes próprios, aparentemente saudáveis, podendo 
resultar em morbidez ou mortalidade. Esta é uma ocorrência relativamente comum, 
afetando entre 1% a 5% dos indivíduos em algum momento de suas vidas, e depende 
de fatores genéticos e ambientais. OBJETIVOS O trabalho tem como objetivo 
Identificar os casos de doenças autoimunes e quantificar e qualificar os casos de 
doenças autoimunes diagnosticadas; E com isso analisar a dificuldade do atendimento 
inicial para diagnóstico da doença; analisar a dificuldade de autoimune; diagnóstico 
da doença; analisar o tipo de tratamento e as dificuldades encontradas durante o 
tratamento das doenças autoimunes e, analisar o perfil do paciente com doença 
autoimune. A relevância da pesquisa é relacionada com o aprendizado dos alunos 
frente à patologia e quais medidas devem ser tomadas para elucidação de um 
diagnóstico precoce e possível tratamento. MATERIAIS E MÉTODOS São estudados 
os pacientes atendidos no setor de Reumatologia da Policlínica Oswaldo Cruz (POC), 
diagnosticados com doença autoimune e, que consentiram em participar do estudo 
por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A 
coleta dos dados é realizada no setor de Reumatologia da Policlínica Oswaldo Cruz 
durante o atendimento médico, os pacientes que aceitam participar da pesquisa 
respondem um questionário, em seguida, os dados são passados para uma planilha 
no Excel 2007. RESULTADOS E DISCUSSÕES O Setor de Reumatologia da 
Policlínica Oswaldo Cruz conta com uma equipe que inclui técnicos de enfermagem, 
enfermeiros e médicos. Com o preenchimento dos questionários nota-se que os 
pacientes não se restringem apenas ao município de Porto Velho, sendo muitos de 
interiores próximos, os mesmos necessitam ir a capital pelo menos uma vez ao mês 
para o atendimento de rotina e acompanhamento médico. Atualmente, 52 pacientes 
responderam ao questionário, 12 pacientes ainda encontra-se com o diagnóstico 
aberto, uma pequena parte dos pacientes atendidos não aceitaram participar da 
pesquisa. Observa-se que, dos que estão ativos na pesquisa a maioria dos pacientes 
que possuem alguma doença autoimune diagnosticada são do sexo feminino, perto 
da perimenopausa ou menopausa. Do total até o presente momento 67,5% 
apresentam Artrite Reumatoide diagnosticada e tratada com fármacos com e 
orientação médica; 2,5% apresentam Artrite Psoriática; 2,5% Artrite Reativa – também 
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chamada de Síndrome de Reiter; 17,5% apresentam Lúpus Eritematoso Sistêmico; 
2,5% Síndrome de Jsjogren;  7,5% Fibromialgia; 2,5% Esclerodermia; 2,5% 
Trombocitemia Essencial. A maioria dos pacientes alegam que a medicação 
necessária é fornecida ou parcialmente fornecida pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). CONCLUSÃO: A pesquisa tem como finalidade contribuir para o meio 
cientifico e para a população que possuem doenças autoimunes, não só, mas também 
benefícios para a sociedade.  
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Introdução: A gravidade da toxoplasmose está geralmente associada ao período 
gestacional, onde há risco de anormalidades ao nascimento. O diagnóstico da 
toxoplasmose é realizado através da pesquisa de anticorpos das classes das 
imunoglobulinas G (IgG) e M (IgM) contra o T. gondii em amostras de soro. Os 
anticorpos IgM desaparecem após a fase aguda, entretanto, métodos sensíveis 
podem detectar IgM por longos períodos após a infecção (até 18 meses). A gestante 
que tem IgG positiva, anterior a gestação, o risco de acometimento fetal é incomum, 
não sendo necessário solicitar novos exames sorológicos. Quando IgG e IgM forem 
negativos, a gestante corre grande risco de ter a infecção, deve ser orientada sobre 
os cuidados e prevenção da infecção. O teste de avidez de IgG é indicado para 
determinar o período em que ocorreu a infecção na gestante, se foi no passado 
distante ou período recente. Os resultados são baseados na medida da avidez. 
Quando a avidez é baixa os anticorpos IgG tem baixa afinidade funcional pelo T. 
gondii, significando que a infecção é recente, se a avidez for alta, o anticorpo tem alta 
afinidade e a infecção aconteceu em um período anterior, podendo ter sido em período 
distante. O teste de avidez não é um diagnóstico definitivo, sendo necessário outros 
métodos complementares. Objetivo: Descrever o diagnóstico laboratorial da 
toxoplasmose segundo a percepção dos profissionais nas unidades básicas de saúde 
pesquisados. Material e Métodos:  Esse estudo faz parte de um projeto maior 
realizado nos municípios de Ji-Paraná, Ouro Preto d’Oeste, Jaru e Porto Velho do 
Estado de Rondônia, Brasil”. Os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros foram 
convidados a responder um questionário produzido pelo próprio estudo, tendo como 
base uma dissertação da UEL realizada em 2009. A abordagem ao profissional 
transcorreu no seu local de trabalho e cada profissional respondeu o questionário 
individualmente na presença do pesquisador, não sendo obrigatório a responder todas 
as questões. As variáveis utilizadas para o questionário, estavam relacionadas ao 
diagnóstico laboratorial da toxoplasmose: Conduta quanto a sorologia positiva para 
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IgM e IgG; conduta quanto a sorologia não reagente; conduta quanto aos diagnósticos 
utilizados na rotina de trabalho. Resultados e Discussão: Os resultados foram 
apresentados de acordo com o quantitativo de respostas em cada questão. 
Participaram do estudo 25/31 (80,6%) enfermeiros e 6/31 (19,4%) médicos. Em 
relação a conduta frente a uma gestante com sorologia IgM reagente e IgG reagente, 
57% (15/29) responderam solicitar o teste de avidez de IgG independente do trimestre 
gestacional e conforme resultado encaminhar “Pré-Natal de risco”, enquanto 44,8% 
(13/29) responderam solicitar teste de avidez de IgG dependendo do trimestre 
gestacional e conforme resultado encaminhar ao “Pré-Natal de risco”. Quanto a 
conduta frente a IgM e IgG não reagente, 76,7% (23/30) responderam que orientam a 
gestante sobre as medidas profiláticas da toxoplasmose, solicitando sorologia a cada 
trimestre gestacional. Tratando-se do teste de avidez, no caso de avidez fraca, 60,9% 
(14/23) responderam se o diagnóstico foi realizado até a 13º semana de gestação, 
iniciaria tratamento com medicamento de primeira escolha. Mulheres grávidas são 
frequentemente assintomáticas, tornando o diagnóstico clínico difícil, fazendo com 
que os exames laboratoriais sejam importantes no diagnóstico definitivo. Conclusão: 
Não houve uma adesão significativa entre os profissionais de saúde. As informações 
seriam mais precisas se houvesse uma maior participação. Mas as respostas 
demonstram uma conduta adequada, havendo a necessidade de maiores 
treinamentos para diagnóstico laboratorial entre os profissionais de saúde.   
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INTRODUÇÃO: A Ora pro-nobis (OPN) é uma planta alimentícia não convencional 
(PANC), perene, com características de trepadeira, com folhas suculentas 
lanceoladas. Suas flores, frutos e folhas frescas ou desidratadas podem ser utilizadas 
em preparações alimentícias exercendo grande influência na alimentação e na cultura 
de populações tradicionais (BRASIL, 2010). O Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento do Brasil (BRASIL, 2017) tem promovido o resgate do cultivo e 
utilização das hortaliças, incluindo as PANC de elevado valor nutricional, porém pouco 
conhecidas e raramente encontradas no mercado, restritas a algumas localidades ou 
regiões (BRASIL, 2010; KINUPP, 2014). OBJETIVOS: Diante desta perspectiva 
determinou-se a quantidade de proteínas de folhas frescas de Ora-Pro-nobis, 
cultivada no Viveiro de plantas medicinais do Hospital Santa Marcelina (HSM), a fim 
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de explorar o potencial desta planta para fins alimentícios na região norte. MATERIAIS 
E MÉTODOS: Selecionaram-se folhas frescas com aspectos normais, de modo 
aleatório, do ápice a para base, as 10:00 horas. Em seguida as folhas frescas foram 
pesadas em balança de precisão, colocadas em saco plástico de polietileno estéril. 
Para atender o protocolo de envio, a amostra foi identificada com nome da planta, 
temperatura da coleta (ambiente), data, horário da coleta e peso. Essa amostra foi 
enviada para o SENAI Laboratório físico–químico de alimentos, Dourados-MS. 
Adotou-se a metodologia e Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz: Métodos físico-
químicos para análise de alimentos. IV edição. Brasília 2005, para determinação da 
proteína das folhas frescas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na análise química das 
folhas frescas de ora pro-nobis, foi encontrado 4,87% de proteína em 100 gramas. Em 
hortaliças convencionais, Ornellas (2006) relata que o valor nutricional varia de acordo 
com a parte da planta, mas no geral apresenta-se de 1 a 3% de proteínas. Na Tabela 
Brasileira de composição de alimentos encontra-se a média de 1,87 gramas de 
proteínas em hortaliças (BRASIL, 2011), dados semelhantes ao de Abreu e Spinelli 
(2014), que apresenta a média de 1,93g de proteína em hortaliças. Quanto ao valor 
proteico de PANC, estudos recentes encontraram a média de proteína em 3,4g para 
100 gramas (KINUPP, 2014). O Ministério da Saúde (BRASIL, 2002) publicou valores 
proteicos de folhas de plantas alimentícias típicas da região norte, com destaque para 
as principais: alfavaca (3,30g), azedinha (2,10g), bertalha (1,60g), caruru (0,60g) 
coentro (3,30g), jambu (1,90g) e vinagreira (3,30g). É possível observar que os valores 
proteicos das hortaliças regionais são inferiores ao valor da OPN cultivada no Viveiro 
de plantas medicinais do HSM. Este resultado infere para a possibilidade de inclusão 
da planta em uma dieta nutritiva e saudável. Os referidos estudos apoiam o primeiro 
estudo científico sobre o valor nutritivo das folhas da OPN, realizado por Almeida Filho 
& Cambraia (1974), no qual os autores destacaram o alto teor proteico, alta fração 
proteica digestível, presença de aminoácidos essenciais e proporcionalidade 
adequada entre eles. Ao se avaliar o resultado da composição proteica das folhas 
frescas de OPN do no Viveiro de plantas medicinais do HSM, verifica-se que o valor 
é expressivamente superior, ao ser comparado com os resultados de Martinevsk 
(2013), o qual encontrou 2,65g em 100 gramas de folhas frescas de OPN no Rio 
Grande do Sul e o de Trennepohl (2016) que encontrou 3,4g de proteínas em folhas 
frescas, no estudo realizado em Curitiba. CONCLUSÃO: Os resultados deste 
experimento possibilitam a proposta de inserção de folhas frescas de OPN para 
elaboração de alimentos fortificados com a folha, em preparações culinárias 
tradicionais ou inovadoras, para atender populações que necessitam de um maior 
aporte proteico. 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO.  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. 
O mecanismo da dor pós-cirúrgica tem na sua gênese o trauma tecidual que resulta 
na ativação direta de nociceptores mecânicos e ativação indireta nociceptores 
químicos em decorrência do processo inflamatório gerado, acarretando no 
desenvolvimento de sensibilização periférica e central. Portanto, o adequado manejo 
da dor pós-operatória, especialmente farmacológico, 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 eficácia satisfatória. Sendo assim, a busca 
por alternativas terapêuticas a partir de produtos naturais torna-se uma alternativa 
válida. Portanto, o objetivo presente estudo foi avaliar o potencial efeito antinociceptivo 
preemptivo e pós-cirúrgico da administração intratecal de Tingenona B, um derivado 
triperpênico quinonametídeo oriundo de Maytenus guianensis Klotzsch ex Reissek, 
sobre a dor pós-operatória induzida experimentalmente em camundongos. 
MATERIAL E MÉTODOS: O estudo empregou camundongos fêmeas da linhagem 
Swiss (Aprovação CEUA nº 2017/06). Para a realização do procedimento de incisão 
na pata (modelo de dor pós-cirúrgica) 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) ou Tingenona B (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 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. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Até o momento, os resultados obtidos mostram que a injeção intratecal 
preemptiva de Tingenona B reduziu significativamente a alodinia mecânica induzida 
pela incisão de pata. O efeito antialodínico da Tingenona B foi observado a partir da 
segunda série de aplicações, perdurando praticamente todo o período de avaliação. 
Comparado a morfina, a Tingenona B apresentou efeito significativamente menos 
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intenso, mas apresentou duração significativamente maior. A morfina, por sua vez, 
bloqueou completamente a alodinia mecânica durante a 1ª e 5ª medida pós-cirúrgica, 
não apresentando mais efeito nas duas últimas medidas. 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. O efeito discreto da Tingenona 
B quando comparado à morfina pode estar associado à dose empregada, sendo 
necessário ensaios com doses mais altas. CONCLUSÃO: Os resultados mostram de 
forma inequívoca que a injeção intratecal de Tingenona B de modo preemptivo produz 
efeito antialodínico mecânico em modelo de dor pós incisional (modelo de dor pós-
cirúrgica.  
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: 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 ainda causa considerável mortalidade no  
mundo, especialmente quando sua evolução clínica acomete o sistema nervoso 
central, desencadeando a complicação neurológica severa denominada Malária 
Cerebral. A malária cerebral é a complicação neurológica mais severa da infecção por 
Plasmodium falciparum. Recentemente, em nosso laboratório, observamos que 
camundongos com malária cerebral experimental induzida por Plasmodium berghei 
apresentaram significativo desenvolvimento da hiperalgesia térmica no teste da placa 
quente, tanto nas fases iniciais de desenvolvimento da doença quanto em fases 
tardias. No entanto, os mecanismos pelo qual camundongos desenvolvem 
hiperalgesia térmica é desconhecido. Evidências indicam que a IL-10, uma das mais 
importantes interleucinas anti-inflamatórias, não somente reduz a produção de 
interleucinas pró-inflamatórias, mas também inibe sua ação. Portanto, o objetivo do 
estudo será avaliar a relação entre os níveis séricos de IL-10 o desenvolvimento de 
hiperalgesia térmica no teste da placa quente em camundongos infectados com 
Plasmodium berghei. MATERIAL E MÉTODOS: O estudo empregará camundongos 
Balb/c machos (25-30g) fornecidos pelo biotério da Fiocruz Rondônia (Aguardando 
aprovação CEUA para início do estudo). Os animais experimentais serão infectados 
por via intraperitoneal com amostras de sangue contendo 107 células sanguíneas 
infectadas obtidos a partir da infecção inicial de camundongos, conforme item 
Parasitas. A parasitemia será monitorada através de esfregaços sanguíneos corados 
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com coloração panótico. O limiar de resposta à estimulação térmica será 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 será definido quando 
os animais saltarem, encolher-se e / ou lamberem suas patas. O tempo máximo de 
permanência sobre a placa será fixada em 30 segundos para evitar danos nos tecidos. 
A quantificação de citocina IL-10 será realizado através do ensaio imunoenzimático 
(ELISA) de acordo com as orientações do fabricante. A concentração da IL-10 será 
feita a partir de amostras de soro analisadas determinadas a partir dos valores obtidos 
com a curva padrão. Os dados serão analisados empregando ANOVA seguido do 
teste post hoc de Tukey ou teste t de Student conforme o número de grupos 
experimentais avaliados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo encontra-se na 
etapa inicial de aprovação do CEUA para seu início.  
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INTRODUÇÃO: O gênero Leishmania compreende um grupo amplo de protozoários 
flagelados. Três manifestações clínicas da doença são possíveis: a leishmaniose 
visceral, a cutânea e a mucocutânea. O desenvolvimento de novos candidatos a 
fármacos está em progresso, com a exploração de vias metabólicas do parasita em 
busca de alvos e compostos com potencial de interação. A Tripanotiona redutase é 
uma enzima presente nos tripanosomatídeos, envolvida nos processos de proteção 
contra espécies reativas de oxigênio e considerada um alvo importante, pois sua 
função afeta de forma direta o ciclo vital do parasita. OBJETIVOS: O objetivo deste 
trabalho foi expressar, purificar e caracterizar bioquimicamente a enzima 
recombinante Tripanotiona redutase de Leishmania braziliensis (TRr). MATERIAIS E 
MÉTODOS: Utilizou-se o plasmídeo sintético recombinante do gene da TR de L. 
braziliensis inserido no vetor pET 28 (a+). Realizou-se a transformação de bactérias 
E. coli, cepas BL21(DE3) e TG1 quimiocompetentes. A cultura foi semeada em placas 
de Petri (90 x15) com meio de cultura Luria Bertani (LB) ágar e canamicina. As 
colônias transformantes foram cultivadas em 5 ml de LB líquido com canamicina em 
agitação (250 rpm) e 37 ºC durante 16 horas, e logo da cultura de BL21 (DE3) levou-
se uma alíquota em relação 1:100 com meio LB e antibiótico para indução. Realizou-
se a medição da densidade ótica (D.O.) a 600 nm até chegar ao valor de 0,6. 
Posteriormente a cultura foi induzida em distintos tempos (4-12 h) e concentrações de 
IPTG (0-1mM), foram separadas alíquotas para visualização em gel de poliacrilamida 
12,5% com tampão DTT e SDS. De cada condição da cultura induzida realizou-se a 
lise celular com TRIS 50 mM, pH 8,0 e lisozima e posteriormente submetidas a 
sonicação. Para purificação, utilizou-se o método de cromatografia de afinidade 
utilizando resina de níquel e tampão imidazol/fosfato de sódio/cloreto de sódio 10, 30, 
e 500 mM. Posteriormente a amostra foi submetida a análise por eletroforese SDS-
PAGE 12,5 %. Realizou-se a extração e quantificação plasmidial a partir de 5 mL de 
cultura de TG1 de 16 h. RESULTADOS: Foram obtidas colônias uniformes, 
demonstrando que as transformantes incorporaram o plasmídeo. Houve maior 
expressão da enzima após 4 h de indução e 1mM de IPTG. Na cromatografia, foi 
possível eluir a enzima a 280 nm de absorbância, com aproximadamente 70% de 
tampão de eluição. A enzima purificada teve rendimento de 20 mg/L. Finalmente, 
realizou-se um gel SDS-PAGE 12,5%, em condições redutoras e não redutoras. 
Obteve-se rendimento plasmidial de 38,4 ng/µL. CONCLUSÃO: Bactérias 
quimiocompetentes de E. coli foram transformadas, induzidas e posteriormente 
lisadas para purificar a proteína de interesse, e amplificação do plasmidio, atingindo 
os objetivos propostos para esse trabalho. 
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Introdução: A Doença de Chagas é uma doença negligenciada causada pelo 
protozoário Trypanosoma cruzi. A terapêutica disponível até o momento é 
parcialmente ineficaz, pois nenhuma droga consegue suprimir a infecção por T. cruzi, 
apresentando eficácia limitada na fase crônica da doença, sendo pouco tolerada pelos 
pacientes devido seus efeitos adversos. Diante disso, diferentes estratégias têm sido 
propostas na busca por novos compostos tripanocidas, a partir de recursos naturais, 
que sejam mais eficientes em relação aos fármacos convencionais. Objetivo: 
Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar o potencial tripanocida contra formas 
epimastigotas do T. cruzi de toxinas isoladas do veneno da serpente Bothrops 
jararacussu. Resultados e Discussão: Para o isolamento das toxinas, o veneno foi 
fracionado em coluna de troca catiônica (CM-Sepharose), com a obtenção de 10 
frações, denominadas F1 a F10, respectivamente. Em seguida, estas frações foram 
submetidas a eletroforese monodimensional (SDS-PAGE) a 12,5%, a fim de identificar 
seus perfis proteicos. A partir da análise da SDS-PAGE foram selecionadas: i) as 
frações F7 e F9, com bandas de ~14 kDa, compatíveis com massas de fosfolipases 
A2 (PLA2) do veneno de B. jararacussu (BthTX-I e BthTX-II), e ii) a fração F4, de ~23 
kDa, com massa sugestiva de metaloprotease da classe P1 (MP-II), também descrita 
para o veneno. As frações de interesse foram analisadas quanto suas atividades 
fosfolipásica (frações F7 e F9) e proteolítica (fração F4) sobre substratos específicos 
para cada tipo de proteína. Após atividade fosfolipásica, as frações F7 e F9 foram 
cromatografadas em coluna de fase reversa (coluna C18), para obtenção das toxinas 
com alto grau de pureza. Posteriormente, o potencial antiparasitário das toxinas 
BthTX-I, BhtTX-II e MP-II, bem como do veneno de B. jararacussu, foi avaliado sobre 
formas epimastigotas de T. cruzi. O veneno de B. jararacussu foi capaz de inibir 100% 
do crescimento de T. cruzi em todas as concentrações testadas, enquanto que BthTX-
I e BthTX-II inibiram aproximadamente 40% do crescimento do parasito na 
concentração de 400 µg/mL. A toxina MP-II não teve ação contra T. cruzi. Conclusão: 
Nesse trabalho foi possível isolar duas PLA2s (Bthtx-I e Bthtx-II) e uma metaloprotease 
de classe PI (MP-II), o que demonstra a eficiência dos métodos aplicados para a 
purificação das mesmas. O veneno bruto de B. jararacussu apresentou relevante 
atividade tripanocina in vitro, evidenciando o potencial dos venenos de serpentes, 
assim como de suas biomoléculas, na busca por novos candidatos antiparasitários. 
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INTRODUÇÃO: Peptídeos antimicrobianos (AMPs) tem emergido como promissores 
agentes contra patógenos resistentes a antibióticos, os mesmos possuem potente 
atividade contra uma variedade de microrganismos que abrangem bactérias Gram-
positivas e Gram-negativas, fungos, parasitas, protozoários, e viroses envelopados 
usando diferentes mecanismos para eliminar patógenos invasores. Sistemas 
biológicos geralmente envolvem eventos complexos e para entender sua 
complexidade modelos simples de membranas biológicas foram desenvolvidos. 
OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi investigar o mecanismo de ação do 
peptídeo antimicrobiano Ocellatin-K1 (OK1) sobre vesículas unilamelares gigantes 
(GUVs) e avaliar atividade antiparasitária frente a Plasmodium falciparum. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Os estudos de mecanismos de ação da OK1 sobre as 
GUVs foram realizados utilizando membranas de diferentes composições de 
fosfolipídios. Os resultados mostraram que os peptídeos atuam em maior grau em 
membranas carregadas negativamente. Desta forma, foram observados os efeitos de 
500 nM de OK1 sobre GUVs compostas por () POPC:POPG (9:1), POPC:POPG (8:2) 
e POPC:POPG (1:1). A avaliação da atividade antimalárica foi feita pelo método de 
Sybr Green com determinação da concentração inibitória de 50% (IC50) do 
crescimento de P. falciparum W2. A citotoxicidade foi determinada através do método 
colorimétrico de MTT contra linhagem HepG2, expressa como concentração citotóxica 
de 50% (CC50) e usada para determinação do índice de seletividade (IS). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados demonstraram a formação de poros 
na bicamada lipídica carregada, como evidenciado pelo contraste perdido em 10 
minutos de contato com o peptídeo. Para membranas POPC puras, o contraste 
perdido foi duas vezes mais lento. Em contrapartida as GUVs contendo colesterol 
(Chol) - (POPC:Chol - 9:1) apresentaram um cenário diferente ao interagir com OK1, 
e de fato, estas vesículas não foram afetadas por este peptídeo. A avaliação da 
atividade antimalárica sobre P. falciparum apresentou valor de IC50 ≥ 100 µM, os 
testes de citoxicidade contra HepG2 apresentaram valores de CC50 de 56 µM, o IS 
obtido para OK1 foi de 0.56.  CONCLUSÃO: Desta forma, este estudo revela que a 
ligação do peptídeo à membrana e a sua interação deve ser mediada 
eletrostaticamente e que Chol pode inibir este efeito, provavelmente devido a 
alterações na fluidez da bicamada. Por outra parte, embora a Ok1 apresentou 

EFEITO ANTIMICROBIANO E MECANISMO DE AÇÃO DE OCELLATINA-K1 
(OK1), UM PEPTÍDEO DERIVADO DE LEPTODACTYLUS KNDSENI 
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atividade antiparasitária contra P. falciparum, o peptídeo não apresentou um grau de 
seletividade aceitável devido ao baixo IS obtido. 
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O vírus da hepatite delta (HDV) possui afinidade hepatotrópica e é responsável por 
formas graves de infecções em seres humanos, com quadros de hepatite fulminante 
e potencial capacidade de agravamento de lesão hepática e desenvolvimento de 
carcinoma hepatocelular, quadro que leva o paciente a óbito em aproximadamente 
95% dos casos. Satélite ao vírus da hepatite B, ele é constituído por genoma de 1,7 
Kb, de ssRNA (-) circular e, devido a esta peculiaridade, possui uma ampla 
variabilidade genética e evolutiva que permite organizá-lo em 8 genótipos com 
diferenças extragenotípicas que podem chegar até 40%. O estudo da dinâmica do 
HDV permite observar a evolução, mudanças nas gerações e fixação das mutações 
que apareceram no decorrer do tempo que implicaram no comportamento do vírus 
nas últimas décadas. Os objetivos do estudo são: determinar a dinâmica das cepas 
isoladas na região da Amazônia ocidental, caracterizar genotípicamente os isolados, 
analisar as mutações e elucidar a linhagem evolutiva destas na base experimental de 
padronização de reação em cadeia da polimerase para isolamento do genoma 
completo do HDV.  Para a padronização, foram desenhados e utilizados 
primers/oligonucleotídeos oriundos da literatura em diferentes pares e combinações 
de temperatura e concentração para alcançar o isolamento de todo genoma viral. Para 
determinação da linhagem evolutiva, caracterização genotípica e determinação de 
mutações existentes o software MEGA7 foi utilizado, sob o método Maximun Likehood 
para análise filogenética e algoritmos Clustal W e MUSCLE para alinhamento de 
sequências nucleotídicas e peptídicas, respectivamente. Para elucidação da dinâmica 
viral, softwares pertencentes ao complexo BEAST combinando estimativa bayesiana 
para obtenção de resultados. Quanto a padronização, o isolamento contou com 2 
fragmentos distintos que se complementam na formação do genoma, sob utilização 
de 5 primers na concentração de 0.5 mM e temperatura de 59ºC de anelamento. Na 
caraterização genotípica, foi observado maior prevalência da variante HDV-3 
(33/95%) sobre a HDV-1 (2/5%). 6 mutações foram encontradas nas amostras 
pertencentes ao HDV-3 (R134K, S169N, I185L, F193Y, F198L e Y205H) e 8 em 
amostras de HDV-1 (I144V, Q148P, T159S, S170N, M171L, T180S, S191N e S206F). 
Com base nos resultados, a relação de prevalência do genótipo 3 sobre o genótipo 1 
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converge com estudos anteriores de genotipagem de cepas HDV isoladas na região. 
Algumas das mutações encontradas podem influenciar no curso natural da doença 
por serem localizadas em domínios importantes do antígeno delta, única proteína 
sintetizada pelo vírus e que possui papel fundamental na replicação viral, além de 
localizarem-se em regiões que já foram defendidas anteriormente por outros autores 
como prováveis epítopos de reconhecimento pelo sistema imune humoral do 
hospedeiro. Quanto aos objetivos, a elucidação da dinâmica viral ainda será realizada, 
pois a análise é dependente de todo o genoma.  Até então, cerca de 70% do genoma 
foi isolado, incluso o gene codificante do antígeno delta, permitindo a diferenciação 
genotípica e análise de mutações. 
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INTRODUÇÃO: A Doença de Chagas (DC), também chamada de tripanossomíase 
americana, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, foi descoberta pelo cientista 
Carlos Chagas em 1909, e mais de um século depois ainda é classificada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) como doença negligenciada.  As formas de 
transmissão da DC podem ocorrer através do vetor (forma vetorial), transfusão 
sanguínea, oral, acidental, congênita e por transplante de órgãos, apresentando-se 
na forma aguda e crônica. O tratamento atual da DC é realizado com fármacos 
tripanocidas, porém é limitado ao Benzonidazol ® e Nifurtimox ®, sendo mais comum 
o uso do Benzonidazol por possuir efeitos colaterais menores. Considerando o 
mencionado, torna-se necessário o desenvolvimento de novas alternativas ao 
tratamento, e neste contexto, a natureza vem sendo estudada como uma das 
principais fontes para o desenvolvimento de novos medicamentos, e neste sentido, a 
peçonha extraída das serpentes tem sido objeto de diversas pesquisas, por 
apresentarem uma composição bastante complexa de peptídeos e proteínas com 
potencial farmacológico demonstrado. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi 
realizar o fracionamento do veneno da serpente Bothrops moojeni e avaliar atividade 
antiparasitária do veneno e das frações contra formas epimastigotas de Trypanosoma 
cruzi. MATERIAIS E MÉTODOS: Realizou-se cromatografia de troca catiônica em 
coluna CM Sepharose (1 x 30 cm) utilizando tampão AMBIC. Obtiveram-se oito 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIPARASITÁRIA DO VENENO DE Bothrops 
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frações que foram identificadas e nomeadas de F1 a F8, uma vez secas, as frações 
obtidas foram submetidas à quantificação de proteínas e posteriormente foi avaliado 
o perfil eletroforético das frações mediante eletroforese monodimensional 12,5% em 
condições redutoras. Finalmente foi avaliado potencial antiparasitário contra formas 
epimastigotas de Trypanosoma cruzi da Cepa CL clone B5. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Mediante a quantificação de proteínas foi possível verificar que as 
frações contêm alto teor proteico. Dos componentes testados, tanto o veneno bruto 
quanto as frações (F1 à F8) apresentaram atividade antiparasitária contra formas 
epimastigotas de T.cruzi, quando comparado ao controle positivo (Benzonidazol, IC50 
0,8 µg/ml), já que apresentaram valores de IC50 <10 μg/mL. A F2 foi a que apresentou 
a melhor atividade antiparasitária, visto seu valor de IC50 de 2,285 µg/ml. Foram 
consideradas ativas as amostras que apresentaram IC50 <10 μg/mL, parcialmente 
ativas IC50 entre 10 a 50 μg/mL, e inativas com valores de IC50 > 50 μg/mL. 
CONCLUSÃO: Os resultados obtidos atenderam a proposta inicial do trabalho, no 
sentido de que o fracionamento do veneno mediante técnica de cromatografia de troca 
catiônica atendeu ao padrão esperado, obtendo-se oito frações com alto conteúdo 
proteico. A massa molecular das diversas proteínas presentes nas frações obtidas foi 
verificada através de eletroforese monodimensional, demonstrando uma grande 
variabilidade de proteínas. Tanto a diversidade de proteínas presentes nas frações, 
como os resultados de atividade antiparasitária, torna de interesse o posterior 
isolamento de moléculas para realizar testes contra T. cruzi, visando verificar se a 
proteína isolada apresenta atividade antiparasitária. 
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INTRODUÇÃO: Amauroderma pertence à família Ganodermataceae Donk, devido às 
características peculiares dos basidiosporos, subglobosos a cilíndricos, hialinos a 
amarelados e com parede dupla, sendo a interna ornamentada a raramente lisa, 
pigmentada e a externa lisa e hialina. As espécies podem causar podridão branca ou 
ser parasitas de árvores, apresentando uma ampla distribuição em regiões tropicais e 
subtropicais, e no Brasil é encontrado em todas as regiões. OBJETIVO: Ampliar o 
conhecimento sobre a distribuição geográfica da espécie de Amauroderma subsessile 
Gomes‒Silva, Ryvarden & Gibertoni no estado de Rondônia. MATERIAL E 
MÉTODOS: Foram realizadas coletas no período de 2016 a 2017 na Floresta Nacional 
do Jamari que está localizada, ao norte rondoniense a 120 km da capital Porto Velho, 
com cerca de 95% de sua área no município de Itapuã do Oeste e 5% em Cujubim 
possuindo 223.086,27 ha. Na área de estudo, foram percorridas trilhas pré-existentes 
e todos os substratos propícios ao surgimento de fungos macroscópicos foram 
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observados, os espécimes encontrados foram coletados com auxílio de uma faca e 
acondicionados em sacos de papel. Posteriormente, os basidiomas foram colocados 
em estufa a 45-50ºC pelo tempo necessário para a total secagem, dois a sete dias. 
Os espécimes foram analisados macro e microscopicamente e a identificação baseou-
se em bibliografia recomendada e a nomenclatura, na base de dados CABI. Os 
espécimes foram depositados no Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro (HFSL), 
localizado no Centro Universitário São Lucas-UniSL. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A partir da identificação dos espécimes coletados, observou-se a ocorrência de 
Amauroderma subsessile Gomes-Silva, Ryvarden & Gibertoni para região. Esta 
espécie foi descrita em 2015, a partir de espécimes coletados durante os anos de 
2011 e 2012 em Porto Velho, Rondônia. A partir da revisão de espécimes depositados 
nos herbários, pode-se ampliar a distribuição geográfica dessa espécie no Brasil (Pará 
e Rondônia), Costa Rica e Panamá. A espécie caracteriza-se pela presença de 
basidioma subestipitado, superfície abhimenial com colorações distintas, fortemente 
zonadas concentricamente, poros circulares creme, dissepimento inteiro, 6‒8 por mm 
e basidiosporos globosos (9‒11 × 8‒10 μm) e distintamente ornamentados. No estado 
de Rondônia, A. subsessile tem ocorrência para as áreas do Parque Natural Municipal 
Senador Olavo Pires e Estação Ecológica do Cuniã em Porto Velho, sendo recoletada 
após cinco anos da sua descrição para ciência, representando assim, primeiro registro 
para a Floresta Nacional do Jamari em Itapuã do Oeste, ampliando a ocorrência da 
espécie no estado. CONCLUSÃO: A área de estudo representa uma grande 
importância para a conservação da biodiversidade, pois abriga espécie fúngica 
recentemente descrita para ciência.  
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INTRODUÇÃO: Os venenos de serpentes possuem cerca de 90% do peso seco em 
proteínas que são responsáveis por efeitos locais e sistêmicos do envenenamento, 
sendo que as fosfolipases A2 (PLA2) podem representar de 30-60% das enzimas 
encontradas no veneno de algumas espécies. Essas moléculas foram encontradas 
também no veneno de B. brazili, no entanto, existem poucos estudos relatando a 
caracterização dessas fosfolipases. Objetivo: Por esse motivo, este trabalho teve 
como objetivo isolar uma fosfolipase A2 (PLA2) do veneno da serpente Bothrops Brazili 
para posterior caracterização biológica. Metodologia: O procedimento de 
fracionamento foi realizado por meio de cromatografia utilizando uma coluna de gel 
filtração Superdex G75. As frações obtidas foram submetidas a processo de 
rotaevaporação, ressuspendidas em H2O Milli-Q e quantificadas pelo método DC 

FRACIONAMENTO DO VENENO DE B. brazili E IDENTIFICAÇÃO DE UMA 
PLA2 ENZIMATICAMENTE ATIVA 
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protein. Em seguida, todas as frações foram analisadas por eletroforese 
monodimensional SDS-PAGE 12,5% e posteriormente testadas quanto à atividade 
fosfolipásica utilizando como substrato o ácido 4-nitro-octanoiloxibenzóico (4N3OBA). 
A fração ativa para atividade fosfolipásica foi aplicada a cromatografia de fase reversa 
em coluna C18 Discovery para obtenção da molécula isolada. Resultado: No 
processo de fracionamento por Gel filtração, foram obtidas oito frações nomeadas de 
F1 a F8. O perfil eletroforético demonstrou bandas com padrão de peso molecular 
semelhantes às PLA2 descritas para venenos de serpentes. A fração F3 demonstrou-
se enzimaticamente ativa quando testada frente ao substrato 4N3OBA. Uma PLA2 

com atividade semelhante à Asp-49 foi obtida a partir da fração F3 por meio de 
cromatografia de fase reversa.  Discussão: Embora existam poucos estudos 
descrevendo o perfil venômico de B. brazili, a literatura relata uma PLA2 Asp-49 obtida 
a partir do veneno dessa espécie com capacidade anti agregação plaquetária. 
Conclusão: Com os resultados obtidos até o momento, é possível concluir que o 
veneno de B. brazili possui uma PLA2 enzimaticamente ativa que pode ser isolada 
pela combinação de cromatografia de gel filtração seguida de cromatografia de fase 
reversa. A molécula obtida foi liofilizada e armazenada para posterior caracterização 
biológica. 
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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 pelos altos investimentos destinados à sua 
erradicação. Contudo, existem ainda inúmeras dificuldades relacionadas a 
toxicidade dos fármacos atualmente utilizados, além de resistência por parte do vetor 
aos inseticidas e a presença de inúmeras espécies do protozoário causador da 
doença. OBJETIVO: O objetivo do projeto foi avaliar in vitro o 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, 50 mg 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 eletroforese em gel de poliacrilamida. A atividade 

FOSFOLIPASE A2 ÁCIDA DO VENENO DA SERPENTE Bothrops moojeni: 
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fosfolipásica foi avaliada para determinar a presença da proteína de interesse nas 
frações obtidas. Como segundo passo cromatográfico, realizou-se cromatografia de 
interação hidrofóbica em coluna n-Butyl-Sepharose apenas com as frações contendo 
fosfolipase A2 Ácida. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram obtidas 9 frações 
oriundas da cromatografia de troca catiônica; método descrito como eficaz para o 
isolamento de fosfolipases. Após a realização da eletroforese foi possível identificar 
bandas com peso molecular de aproximadamente 14kDa, relativo à fosfolipases de 
serpentes, 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. 
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INTRODUÇÃO: Macrofungos são aqueles que produzem corpos de frutificação 
visíveis a olho nu, popularmente conhecido como cogumelo e orelha de pau. Algumas 
espécies possuem grande importância para as indústrias alimentícia e farmacêutica, 
além de atuarem diretamente na ciclagem dos nutrientes efetuando um papel central 
nos processos ecológicos fundamentais para a homeostase da biosfera. OBJETIVO: 
Contribuir para ampliação do conhecimento da diversidade de macrofungos da 
Amazônia Ocidental. MATERIAIS E MÉTODOS: Nas áreas de estudos, Parque 
Natural Senador Olavo Pires de Porto Velho – RO (390,8216 hectares) e Fazenda 
W&F de Canutama – AM (200 hectares), foram percorridas trilhas pré-existentes na 
mata de terra firme, no período de agosto de 2017 a março de 2018. Todos os 
substratos propícios ao surgimento de macrofungos, tais como troncos mortos, 
inclusive queimados, folhedo, raízes aparentes ou solo, foram observados e os 
espécimes foram coletados e acondicionados em sacos de papel e posteriormente 
herborizados em estufa a 45-50ºC. Os espécimes foram analisados macro e 
microscopicamente e a identificação baseou-se em bibliografia recomendada e a 

DIVERSIDADE DE MACROFUNGOS EM ÁREAS DA FLORESTA AMAZÔNICA 
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nomenclatura das bases de dados Mycobank e CABI. O material está depositado no 
herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro (HFSL) do UniSL. RESULTADO E 
DISCUSÃO: A partir das coletas realizadas, 126 espécimes de macrofungos foram 
registrados, distribuídos em 14 famílias, 34 gêneros e 59 espécies. Polyporaceae foi 
à família mais representativa, com 13 gêneros e 24 espécies, a saber: Earliella 
scabrosa (Pers.) Gilb. & Ryvarden, Fomes fasciatus (Sw.) Cooke, Funalia caperata 
(Berk.) Zmitr & Malysheva, Hexagonia hydnoides (Sw.) M. Fidalgo, Lentinus crinitus 
Lloyd, L. velutinus Fr., Lopharia cinerascens (Schwein.) G. Cunn., Microporellus 
obovatus (Jungh.) Ryvarden, Nigroporus macroporus Ryvarden & Iturr., Perenniporia 
contraria (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden, P. inflexibilis (Berk.) Ryvarden., P. martia 
(Berk.) Ryvarden, Polyporus dictyopus Mont., P. grammocephalus Berk., P. leprieurii 
Mont., P. tenuiculus (P. Beauv.) Fr., Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill., Stiptophyllum 
erubescens (Berk.) Ryvarden., Trametes cubensis (Mont.) Sacc., T. lactinea (Berk.) 
Sacc., T. modesta (Kunze ex Fr.) Ryvarden., T. supermodesta Ryvarden & Iturr., 
Trichaptum byssogenum (Jungh.) Ryvarden. e T. perrottetii (Lév.) Ryvarden.  
Observa-se a partir das espécies identificadas, uma riqueza específica na Fazenda 
W&F (AM) pelo registro de 27 espécies exclusivas, enquanto que o Parque Natural 
Senador Olavo Pires (RO) teve o registro de 15 espécies exclusivas. Dezessete 
espécies são comuns para ambas às áreas de estudos. CONCLUSÃO: 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. Todas as espécies 
coletadas na Fazenda W&F representam primeiro registro para a região de Canutama. 
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Introdução: A pesca é uma das atividades extrativistas de grande importância na 
Amazônia, geradora de fonte de alimento, emprego e renda, especialmente para as 
populações que residem nas margens do rio. Entretanto, a partir da metade deste 
século, a pesca tornou-se para muitos uma atividade profissional permanente. Entre 
as espécies de grande importância desembarcadas no Mercado Cai Nágua de Porto 
Velho – Rondônia, as espécies alvo desse estudo foram os Jaraquis 
(Semaprochilodus insignis e Semaprochilodus taeniurus). Esse estudo teve como 
objetivo: verificar se houve variação na captura e na representatividade dos Jaraquis 

PRODUÇÃO PESQUEIRA E ESTRUTURA EM COMPRIMENTO DOS 
JARAQUIS (Semaprochilodus insignis - Jardine, 1841) e (Semaprochilodus 
taeniurus -Valenciennes, 1821) DESEMBARCADOS E COMERCIALIZADOS 
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desembarcados no mercado pesqueiro de Porto Velho-RO e na estrutura em 
comprimento da espécie nos últimos nove anos. Os registros do desembarque 
pesqueiro da Colônia de Pescadores Z-1, foram obtidos para análise da participação 
da espécie na produção do pescado desembarcado no município de Porto Velho-RO. 
As análises da estrutura em comprimento foram realizadas a partir da amostragem 
aleatória do pescado, provenientes dos desembarques pesqueiros. De cada indivíduo 
foram coletados dados biométricos, como comprimento padrão (em centímetros) e 
peso total (em gramas) com auxílio de fita métrica e balança digital, nos anos de 2016 
a 2017. Posteriormente, esses dados foram comparados ao banco de dados do 
Laboratório de Ictiologia e Pesca – LIP/UNIR, obtidos nos anos de 2009 a 2013. Os 
resultados: mostraram que a produção anual de Semaprochilodus sp., entre 1990 a 
2014, apresentou a média de 56.238kg, com grandes variações interanuais e com 
tendência de queda nos últimos anos. A participação relativa dos Jaraquis na 
produção esteve na maior parte dos anos, entre 4% e 10%.  O maior pico observado 
foi em 1993, quando a produção desembarcada representou 16,9% (184.906 kg) e a 
menor participação foi em 2014, quando os jaraquis representaram 0,1% (2.403 Kg) 
do total desembarcado. Do total de indivíduos (n=2370) que tiveram seus 
comprimentos aferidos no mercado pesqueiro cai n'água de Porto Velho-RO, 
distribuídos nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016-2017, o menor peixe 
medido apresentou 14 cm e o maior 38 cm. Os dados da estrutura em comprimento 
demonstraram que a maioria dos indivíduos aferidos durantes os anos esteve entre 
as classes de 20-23 cm. Diferentemente em 2016/2017 que predominou indivíduos 
nas classes de 23-26 cm, representando 48% da captura. Contudo, apesar do 
resultado da ANOVA demonstrar que há diferença significativa entre os anos (f6; 
2.370= 29.27; p<0,001), os dados sugerem que atualmente estão sendo capturados 
indivíduos de maior tamanho. Esses dados reforçam a necessidade de refinamento 
no registro do desembarque pesqueiro, identificando sempre que possível às duas 
espécies, bem como a determinação do tamanho de primeira maturação para as 
espécies capturadas na região de Rondônia, visando uma análise mais acurada da 
situação do estoque. Portanto, é importante a continuação do monitoramento de 
desembarque dessa espécie, para que possíveis mudanças na dinâmica de suas 
populações possam ser identificadas e sejam tomadas medidas de conservação para 
essa e outras espécies que são desembarcadas no Mercado Cai N'água de Porto 
Velho – RO. Fonte de financiamento - FAPERO/CAPES. 
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INTRODUÇÃO: Malária, Leishmaniose e Doença de Chagas, são doenças causadas 
por protozoários e fazem parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

FOSFOLIPASES ISOLADAS DE VENENOS DE SERPENTES BRASILEIRAS E 
DA REGIÃO AMAZÔNICA: AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE 

ANTIPROTOZOÁRIA 
 



 

 
 

54 

Doenças e Agravos, sendo responsáveis pela morbidade e mortalidade de milhares 
de pessoas anualmente. Os medicamentos disponíveis ao tratamento dessas 
doenças são escassos, alguns surtem pouco efeito sobre o parasita e muitas vezes 
causam graves efeitos adversos no organismo do hospedeiro. Não obstante, com o 
passar do tempo, populações de protozoários resistentes foram sendo selecionadas 
e não mais respondem à terapia convencional, fazendo-se necessária à busca 
constante por novos medicamentos. Nesse contexto, os venenos de serpentes 
chamam atenção quanto às inúmeras propriedades bioquímicas, funcionais e 
estruturais e por apresentarem interessante atividade microbicida, mostrando-se 
ativos contra vírus, bactérias, fungos e parasitas. OBJETIVO: O objetivo dessa 
pesquisa é a avaliação in vitro do efeito tripanocida, leishmanicida e anti-malária das 
frações e toxinas isoladas do veneno da serpente Bothrops jararacussu, B. brazili e B. 
moojeni. MATERIAL E MÉTODOS: Até o momento, foi avaliado somente o veneno 
da serpente B. brazili. A amostra foi adquirida do banco de venenos do Centro de 
Estudos em Biomoléculas Aplicadas à Saúde e mantida sob refrigeração até o 
momento do uso. O veneno foi fracionado em cromatografia de troca catiônica para a 
purificação e isolamento das toxinas de interesse para os testes enzimáticos e análise 
da atividade antiprotozoária, contra formas promastigotas de Leishmania 
amazonensis. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram obtidas 10 frações, que após 
serem liofilizadas foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-
PAGE). As frações isoladas revelaram a presença de proteínas com massa molecular 
próxima a 14 Kda – compatível com as fosfolipases de serpentes; enzimas alvos do 
presente estudo. 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. CONCLUSÃO: A atividade 
antimicrobiana da fosfolipase isolada de B. brazili, bem como do veneno de B. 
jararacussu e B. moojeni, ainda serão investigadas neste trabalho. Entretanto, os 
resultados preliminares mostrados até o momento, revelam o potencial efeito anti-
Leishmania do veneno de B. brazili e abrem prespectivas para a geração de novos 
agentes terapêuticos contra Doença de Chagas, Leishmanioses e Malária. 
 
Agradecimentos: Centro Universitário São Lucas, FIOCRUZ/Rondônia.  Palavras-
chave: Venenos de serpentes; fosfolipases; leishmanicida; antiprotozoário; 
leishmaniose. 
E-mail: bruno110994@gmal.com 

 
AGUIAR, Lucas Ramos¹; OLIVEIRA, Uéslei Marques de¹; GOMES-SILVA, Allyne 

Christina1; SANTOS, Ana Lúcia de Souza1 
¹Centro Universitário São Lucas-UniSL  

 
INTRODUÇÃO: A prática de uma dissecação em laboratório é uma interessante 
escolha para estimulação dos alunos sobre o estudo dos peixes. OBJETIVO: O 
presente relato de experiência retrata uma aula prática de Biologia no 1º ano do 
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Ensino Médio da Escola Major Guapindaia, Porto Velho -RO, sobre “Dissecação de 
Peixes Ósseos”, com o intuito de reforçar e ampliar as possibilidades de 
aprendizagem do conteúdo teórico desenvolvido em sala de aula. MATERIAL E 
MÉTODOS: Foram ministradas duas aulas teóricas para cada turma do Ensino Médio, 
explicando todo o conteúdo disponível nos livros didáticos e algumas curiosidades 
sobre o mesmo. Para a realização desse experimento foram utilizados: peixes, 
tesoura, bisturi, faca de mesa, luvas, pinças, bandejas. Com auxilio desses materiais 
foi possível realizar a dissecação dos peixes, expondo aos alunos a morfologia 
externa e interna do animal. A aula prática foi abordada no laboratório da escola, no 
qual as turmas foram divididas em quatro grupos e cada grupo ficou responsável por 
seu material. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Primeiramente foi analisado o exterior 
do animal e observado as barbatanas, escamas, opérculo, linha lateral, dentes, língua, 
ânus e a abertura urogenital. Após a dissecação do peixe pode-se observar a sua 
morfologia interna e identificar os vários órgãos (brânquias, intestino, estômago, 
gônadas, fígado, coração, espinhas e bexiga natatória). Participaram da prática cerca 
de 120 alunos distribuídos em cinco turmas do primeiro ano do Ensino Médio. Os 
peixes adquiridos pelos alunos são comuns da região amazônica e são muito 
utilizados na culinária local. Os peixes utilizados foram: Colossoma macropomum 
Cuvier (tambaqui) com 16 exemplares, Mylossoma sp. (pacu-comum) e Brycon sp. 
(jatuarana) com um exemplar cada. Quando questionados com perguntas como "onde 
se localizam as brânquias?", "onde se localiza a linha lateral?", "qual parte é esta?", 
despertava nos alunos um interesse em pensar e buscar responder. A maioria dos 
questionamentos foram respondidos de forma coerente, uma vez que os alunos já 
tinham um conhecimento prévio abordados nas aulas teóricas, o que auxiliou a 
realização da prática. Um órgão que chamou bastante atenção dos alunos foi à bexiga 
natatória, que tem o formato de um saco inflável que pode se encher de ar e murchar 
e tem a função de controlar a posição do peixe dentro d’água. Quando retirada do 
peixe ela geralmente estourava, mas quando ficava intacta era possível de se colocar 
um canudo em uma das extremidades e soprado para ela inflar. CONCLUSÃO: A aula 
foi muito participativa e interativa, uma vez que muitos alunos nunca tinham tido a 
chance de estar no laboratório de Ciências e participar de uma aula prática.  O trabalho 
em grupo fortificou o aprendizado, pois foi um momento que oportunizou a interação 
entre os alunos, tornando possível a troca de conhecimento e possibilitando que os 
alunos sejam autores de seu processo de aprendizagem. 
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