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APRESENTAÇÃO 

 

III SIMPÓSIO REGIONAL DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

/CNPq/UniSL  

ABRIL DE 2019 – CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS – PORTO VELHO/RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Reitoria, o Comitê Institucional do Programa Institucional de 

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

Universitário São Lucas (UniSL) apresentam os resumos do III SIMPÓSIO 

REGIONAL DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA /CNPq/UniSL, e os 

resumos dos projetos científicos selecionados pelo Comitê para 

participação no referido evento.  

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

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

institucional, visando maior incentivo e reconhecimento aos jovens 

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

apresentados, em sessões conjuntas com os demais participantes do 

PIBIC/CNPq/PAP/ UniSL no evento.  
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OBJETIVO 

  

 

 

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

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

universitário no domínio do método científico.  

 

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

formação de profissionais para o setor produtivo.  

 

• Estimular pesquisadores a envolver estudantes de graduação no processo de 

investigação científica, otimizando a capacidade de orientação da instituição.  

 

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

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

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

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

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

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

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

destinado a esclarecer e completar a formação intelectual dos alunos. 

 

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

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

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

grupos de pesquisa. O sentido é contrário: é o pesquisador e o seu grupo que devem 

dedicar parte de seu tempo ao ensino prático e conceitual da pesquisa ao aluno de 

graduação. Portanto, quanto mais dedicados, mais bem capacitados e mais experientes 

forem os pesquisadores, melhor para o aluno. Não será o aluno de Iniciação Científica 

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

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

poderão desenvolver o aluno.   
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INTRODUÇÂO: Os agricultores brasileiros no ano de 2017 utilizaram 540 mil 
toneladas de ingredientes ativos de agrotóxicos segundo os dados do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) o que nos 
coloca na liderança do ranking mundial de consumo. Cada um dos habitantes do 
nosso país consome em média 7,3 litros de agrotóxico por ano. O lobby das 
transnacionais produtoras de agrotóxicos tem atuado de maneira eficiente para 
desestruturar a agricultura familiar e orgânica brasileira. A materialização desse lobby 
se concretizou com a aprovação em comissões da Câmara dos Deputados do Projeto 
de Lei (PL) 4576/2016 (que objetiva limitar e restringir a venda direta de produtos 
orgânicos em feiras livres ou em propriedade particular) e o PL 6299/2002 (que 
pretende flexibilizar o uso de agrotóxicos). Contrapondo-se ao modelo convencional 
de produção os camponeses do Coletivo Luzinei Barreto optaram pela produção 
orgânica livre de insumos químicos e agrotóxicos. OBJETIVO: Verificar junto aos 
assentados do Coletivo Luzinei Barreto os motivos que os impulsionaram a viver de 
forma coletiva e identificar as razões da opção pela produção orgânica.  MATERIAIS 
E MÉTODOS: Em relação aos objetivos da pesquisa optou-se pelo exploratório-
descritivo e recorreu-se à pesquisa bibliográfica. A coleta de dados se consubstanciou 
na observação não-participante e na entrevista em profundidade que foi realizada com 
quatro assentados do Coletivo Luzinei Barreto do município de Ouro Preto do Oeste. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com os dados coletados observou-se que 
a opção por viver de forma coletiva se deu em função do tamanho da propriedade que 
gravita em torno de 9,2 alqueires o que inviabilizava a divisão entre as famílias. O 
Coletivo Luzinei Barreto possui as seguintes linhas de produção: atividades agrícolas 
que se materializa com uma variedade de plantas sanzionais e de curtos ciclos como 
cana, banana, mandioca, abacaxi, milho, batata, feijão guandu e a horta. Os 
moradores produzem adubos e biofertilizantes que são feitos a partir da matéria prima 
da palha de café, folhagem e esterco de gado. Outra linha de produção é a de aves e 
suína, de caráter caipira, para abastecimento interno e comércio para parceiros\as. As 
atividades do Coletivo são realizadas por todos, com uma organização básica de 
divisão de tarefas, embora as tarefas sejam revezadas entre os participantes, e que, 
na ausência de um, outro substitui naquela tarefa durante o período. Nos diálogos 
com os moradores do coletivo referente à opção pela produção de alimentos 
orgânicos, evidenciou-se que esta escolha perpassa por um posicionamento político 
e social, movidos pela consciência socioambiental de cuidar dos recursos naturais e 
na luta em garantir alimentos mais saudáveis. A produção é destinada para o 
autoconsumo e o excedente é comercializado nas feiras no município de Ouro Preto 
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do Oeste, a opção por este espaço se deve ao fato que os assentados podem dialogar 
com os consumidores, e ao mesmo tempo mostrar a relevância social, política e 
econômica da produção sem agrotóxicos e dar visibilidade à Reforma Agrária. 
CONCLUSÂO: A resistência do Coletivo Luzinei Barreto se dá desde a sua 
organização, que foge à lógica do individualismo até a sua forma de produção 
orgânica contrapondo-se ao agronegócio. Embora a produção orgânica desperte o 
interesse do consumidor, essa forma de produção encontra algumas barreiras para 
se fortalecer. Entre as principais dificuldades que os produtores orgânicos encontram 
está a falta de sementes crioulas; a baixa comercialização dos produtos; a falta de 
interesse da população e o pouco apoio dos governos para a forma de produção 
orgânica. 
 

PALAVRAS CHAVE:  Coletivo Luzinei Barreto. Produção orgânica. MST.  
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INTRODUÇÃO: Este resumo científico tem por objetivo apresentar os Direitos dos 

povos amazônicos indígenas, no que diz respeito aos preceitos constitucionais, 

assegurando a estes povos, através do respeito à sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições. MATERIAL E MÉTODOS: Trabalho realizado através 

de pesquisas em sites, jornais, livros referente a humanização dos povos indígenas, 

concebendo os direitos indígenas nas pesquisas feitas na Biblioteca da São Lucas de 

Ji- Paraná- RO; RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na Organização Social dentro das 

comunidades não há divisão de classes sociais das comunidades amazônicas, 

apenas divisão de deveres, onde os homens cuidam da caça, pesca e derrubadas 

das árvores. Enquanto as mulheres cuidam dos filhos, plantio, colheita e o preparo 

das refeições. A maioria dos povos amazônicos se concentra em áreas urbanas. 

Línguas, crenças e tradições – Conceito língua: Os índios do Brasil falam diversas 

línguas, estas estão reunidas em troncos linguísticos, os povos indígenas da 

Amazônia são divididos em seis troncos linguísticos: Tupi, Aruaque, Tukano, Jê, Karib 

e Pano. Conceito Crença: Cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos 

diferenciados. Porém, muitos povos acreditavam nas forças da natureza e nos 

espíritos dos antepassados. Para esses deuses e espíritos, faziam rituais, cerimônias 

e festas. Conceito de Tradição: Quando comparados à nossa sociedade, os povos 

DIREITOS DOS POVOS AMAZÔNICOS INDÍGENAS 
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apresentam características comuns. No entanto, quando vistos de perto, nota-se além 

das semelhanças, muitas diferenças. Mesmo após abandonarem o estilo de vida na 

floresta, os índios amazônicos ainda buscam manter as tradições, exemplo deste o 

ritual da moça nova é prova de algumas das tradições, na qual é um rito de passagem, 

ao menstruar pela primeira vez, a moça que protagoniza o ritual é submetida à 

depilação do couro cabeludo. Tomar banho várias vezes por dia em rios, lagos e 

riachos, se alimentar de alimentos retirados da natureza, realizar cerimônias e rituais 

com muita dança e música. A Constituição de 1988 pode ser considerada um marco 

na conquista e garantia de direitos pelos indígenas no Brasil. A população indígena 

amazônica, assim como as demais no Brasil, possuem riquezas de detalhes, no que 

concerne sua cultura, sendo de extrema importância, pois estes tem uma visão mais 

ampla em relação ao mundo que vivemos, e estas culturas não são restritas e nem 

reprimidas pelo capitalismo. Seus direitos se baseiam na educação escolar 

diferenciada, podendo ter uma escola dentro de sua própria aldeia. Tendo em vista o 

direito à saúde, na qual são implantadas uma rede de serviços para atender essa 

população. CONCLUSÃO: O Brasil é um dos países da América do Sul que não 

reconhecem os direitos indígenas, a cultura, o modo de vida dos povos indígenas, e 

nos últimos tempos vem sofrendo com a influência dos que se intitulam civilizados, 

com a inserção do homem civilizado e sua cultura, os indígenas aos poucos vem 

sofrendo significativas mudanças. No entanto, é preciso rever as leis que asseguram 

os índios, conforme a Constituição Federal rege, pois ainda há muito que melhorar 

para os povos indígenas, dado como falta de consulta, prestação inadequada de 

cuidados à saúde, educação e serviços sociais. A cultura indígena é importante para 

a preservação da floresta, esses são os guardiões da Amazônia. 
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INTRODUÇÃO O presente trabalho tem como escopo explanar acerca da valorização 
da prevalência do negociado sobre o legislado, diante da introdução do artigo 611-A 
da CLT, bem como visa a analisar os reflexos da dita disposição legislativa sobre as 
relações de trabalho, em especial ao seu aspecto negativo. Em sendo assim, os 
princípios da norma mais favorável, da inalterabilidade contratual lesiva e, 
especialmente o da expressa vedação ao retrocesso serão apresentados como 
subsídio teórico à construção deste posicionamento.  Entretanto, de modo a atingir a 
construção deste posicionamento, faz-se imprescindível clarificar o conteúdo do 
binômio negociado-legislado na seara trabalhista, antes de adentrar no teor da 
disposição legal do artigo 611-A da CLT, bem como compreender as alterações 
decorrentes da primazia do direito negociado. Em sendo assim, restará exposto se a 
prevalência da disposição legal do negociado sobre o legislado foi capaz de ampliar 
os benefícios aos trabalhadores, bem como se desequilibrou mais do que o normal as 
relações de trabalho. Este ensaio possui como objetivo geral analisar a disposição da 
valorização do negociado sobre o legislado, na perspectiva dos benefícios e 
malefícios, introduzida pela Reforma Trabalhista. Os objetivos específicos consistem 
em compreender a complexidade da disposição legal do negociado sobre o legislado 
introduzido pela Reforma Trabalhista, bem como verificar que os argumentos 
apresentados como positivos não equilibram a relação de trabalho. Por fim, traz-se 
como finalidade discutir os pontos negativos da referida disposição, com ênfase a sua 
prejudicialidade à segurança das relações de trabalho. MATERIAL E MÉTODOS O 
método utilizado foi o embasamento teórico através da pesquisa bibliográfica, 
amparada em obras, artigos científicos relacionados à área, legislação pertinente ao 
campo de estudo, dentre outros. RESULTADOS E DISCUSSÃO O artigo 611-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, o qual dispõe sobre a primazia do negociado 
sobre o legislado, traz à tona os malefícios que podem sofrer os direitos trabalhistas. 
Ao longo dessa dissertação, verificou-se evidente contrariedade deste dispositivo aos 
direitos sociais assegurados aos trabalhadores na Carta Republicana de 1988, uma 
vez que promove claramente o retrocesso social desses direitos e garantias 
fundamentais. Por tudo quanto explanado, constata-se flagrante desrespeito aos 
princípios da norma mais favorável, da inalterabilidade contratual lesiva e, 
principalmente da vedação expressa ao retrocesso social, princípios esses que 
constituem a matriz fundamental das normas de Direito do Trabalho. Sendo assim, 
assevera-se que não foram criadas melhores oportunidades de negociação para o 
trabalhador, muito pelo contrário, criou-se, a partir dos artigos 611-A e 611-B, 
flexibilização desses direitos com vistas a redução de direitos legais. CONCLUSÃO À 
vista da problemática apresentada, compreendeu-se o questionamento sobre a 
disposição legal da valorização do negociado sobre o legislado trazida com a Reforma 
Trabalhista. Portanto, constatou-se que a disposição é maléfica ao trabalhador, uma 
vez que viola a sistemática de proteção trabalhista, bem como infringi os princípios 
consagrados no Direito do Trabalho da norma mais favorável, desta forma, os pontos 
ditos negativos, tais como a relativização do princípio da norma mais favorável, a 
afronta ao princípio da vedação expressa ao retrocesso social, bem como a aplicação 
do princípio da intervenção mínima, foram relativizados, representando um retrocesso 
ao trabalhador e desequilíbrio às relações de trabalho, devido às dificuldades 
existentes em efetivar as normas trabalhistas. AGRADECIMENTOS Centro 
Universitário São Lucas – UNISL.  
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INTRODUÇÃO: Vivemos em um desesperador crescente número das estatísticas 
criminais em paralelo ao número de encarceramento. O crime é um fenômeno 
negativo e complexo, produto da sociedade, que reflete o resultado da soma de falhas 
sistêmicas, que estão pressentes nos mais diversos contextos desta complexa 
estrutura social brasileira. Este é um fenômeno comum à toda e qualquer sociedade 
que produz consequências devastadoras, isso quando não controladas pelo poder 
político.  Na tentativa de diminuir a criminalidade brasileira, na atualidade, em muitos 
dos casos, as políticas criminais adotadas são, muitas das vezes, aquelas imediatistas 
que escondem a verdadeira face de “manobras politiqueiras” atendendo ao clamor 
social, que produz em curto prazo, uma rápida sensação de alívio político-social. Na 
aplicação desta políticas o que se observa é um efeito contrário a do objetivo inicial 
que, ao invés de diminuir, faz é fomentar a violência e criminalidade. Aqui neste 
resumo vamos estudar as “penas” que tem um papel fundamental neste combate e 
levar o leitor a uma conclusão sobre de como deverá ser aplicada no futuro. 
MATERIAL E MÉTODOS: Com a “transversalidade” das informações cientificas de 
grandes autores, utilizaremos a “metodologia bibliográfica”, com auxílio das “técnicas 
filosóficas” da análise e indução, abordaremos a “Pena” com ótica cientifica. A 
“análise” será para chegarmos a uma conclusão obtida através dos ensinamentos do 
passado/ presente. Já a “indução” será para construirmos uma previsão de “futuro das 
Penas”. OBJETIVO: Tonar o assunto em um embrião no mundo científico para auxiliar 
a sociedade brasileira na construção de políticas públicas criminais eficazes. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: As políticas criminas da atualidade, ao serem 
implementadas, causam efeito contrário ao planejado. A eclosão do crime no seio 
social depende de diversos fatores. É neste contexto que a “pena” tem sua função 
social importante. Para NUCCI (2016) na obra “Manual do Direito Penal”, no capítulo 
XXI, descreve as “finalidades da Pena”, ou seja, sua “dupla finalidade” que existem 
para afirmar o tutela penal do estado e desestimular a incidência do crime. A “Geral” 
(na sociedade), e outra a “Especial” (no apenado). A “finalidade especial”, deve agir 
no campo subjetivo do apenado para este dominar sua tendência criminosa. A pena 
deve provocar uma “reeducação” através da “disciplina” adquirida no ambiente penal, 
como retrata FOUCAULT (1975) em “Vigiar e Punir”. Outro aspecto relevante é a 
“liquidez” da sociedade, a de BAUMAN (1999) na obra “Modernidade Líquida”, que 
retrata as “construções e desconstruções” das estruturas sociais, e dentro deste 
contexto, o advento da internet que acelerou estes processos de mudanças, que 
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inicialmente impactou primeiramente na esfera comercial, mais adiante para 
relacionamentos afetivos, por fim para “viver dignamente” (trabalhar, estudar etc). 
Uma confirmação da dependência social de conexão com a internet, foi quando a 
ONU considerou que a “exclusão digital” de qualquer ser humano é uma violação dos 
DH, ou seja, se torna uma transgressão de normativa de cunho mundial. 
CONCLUSÃO: As constantes mudanças nas estruturas sociais geram a necessidade 
de uma constante mobilização política-científica para que atenda a necessidade 
social. Se a Pena não acompanhar às necessidades, perderá sua finalidade pública. 
É neste complexo contexto social desfavorável que interfere diretamente na 
“disciplina” necessária à “reeducação” do apenado para a concretizar a “inclusão 
social”. Atualmente o apenado, apesar de estar dentro de uma prisão atingindo a 
finalidade Geral da Pena, mas que, na maioria dos casos, a outra finalidade, a 
especial, já perdeu sua função social. Para a construção de uma política criminal 
eficiente, necessita-se do apoio científico. AGRADECIMENTOS: A UniSL pelo apoio. 
PALAVRAS-CHAVE: Penas. Futuro das Penas. Direito Penal. E-MAIL: 
teodoro.opo@gmail.com 
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INTRODUÇÃO: A extração de produtos nativos da biodiversidade sempre foi 
constante na história do Brasil. Atravessando ciclos econômicos, ela encontrou 
épocas em que pode se constituir como principal atividade regional. Um exemplo é a 
época do prevalecimento das “drogas do sertão” (especiarias advindas do extrativismo 
colonial: canela, castanha, etc.). Em pleno século XXI, a extração continua sendo 
expressiva na constituição econômica de muitas famílias. Entretanto, o extrativismo 
ainda não recebe muito apoio de órgãos públicos nem estímulos econômicos/fiscais 
suficientes para seu pleno desenvolvimento em virtude da grande quantidade de 
pessoas dependentes desta atividade. Nesse cenário, surgem unidades de 
conservação (UCs) de uso sustentável como a Floresta Nacional (FLONA) do 
Jacundá, criada pelo Decreto Federal s/n de 01/12/2004, com área oficial de 
220.644,52 hectares, nos municípios de Porto Velho e Candeias do Jamari, em 
Rondônia. De acordo com a Lei nº 9.985/2000, define-se Floresta Nacional como uma 
área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, tendo como 
objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa 
científica, com ênfase em métodos de exploração sustentável em florestas nativas. 
Desse modo, o presente trabalho teve por objetivo analisar o impacto da extração 
madeireira na FLONA do Jacundá em decorrência das necessidades 
socioeconômicas e, também, demonstrar como o estabelecimento de diretrizes, 
atividades e zoneamento da UC podem auxiliar na redução dos danos ambientais. 

O IMPACTO DO DESMATAMENTO EXTRATIVISTA NA FLONA DO 

JACUNDÁ 

 



 

 

 22 

MATERIAL E MÉTODOS: O presente estudo consiste em um conjunto de ideias 
sobre a região Amazônica e suas riquezas quanto à biodiversidade, com enfoque na 
perda de sua flora e fauna por pressões externas antrópicas na FLONA Jacundá, que 
enfatizam a grande ameaça devido, principalmente, à extração ilegal de madeira, 
acarretando o desmatamento. Sendo assim, a pesquisa baseou-se nos dados do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o qual relata que 
nesse ambiente foram identificadas potenciais ameaças, que consistem em situações 
já existentes e por vezes desfavoráveis, podendo elas comprometer a implementação 
da FLONA e de seu plano de manejo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com a análise 
acerca dos estudos realizados quanto ao cenário extrativista diante à problemática do 
desmatamento na FLONA do Jacundá, pesquisas revelaram que há tendência de 
expansão da atividade antrópica nela. Entre 2001 e 2003 essas ações tiveram um 
incremento de 1000%, valor esse duplicado no ano seguinte e mantido até 2011, ano 
em que houve uma pequena queda nos índices. Um fator impulsionador desse 
crescimento são as atividades referentes ao Projeto de Assentamento Florestal 
Jequitibá, criado em 2007, devido às inúmeras estradas de acesso a ele. Além disso, 
o desmatamento é um recorrente problema ambiental da atualidade em frequente 
aumento. Mesmo com Planos de Manejo Florestal Sustentável nas áreas de entorno 
da UC, a exploração madeireira é intensa. Sendo preciso maior controle e fiscalização 
dessas áreas, visto a necessidade de coexistência com o meio ambiente. 
CONCLUSÃO: Com o desmatamento, é liberado dióxido de carbono para a 
atmosfera, acelerando o efeito estufa e intensificando o aquecimento global. Ademais, 
há a perda da biodiversidade e degradação do solo. Para evitar mais problemas, 
organizações aconselham o reflorestamento e o fim da prática do desmatamento. 
Portanto, há necessidade de efetivar sua proibição principalmente pelos órgãos 
responsáveis. 
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Introdução: Com a expansão da urbanização, ativou as atividades industriais, 
atraindo milhares de pessoas para zona urbana, provocando mudanças notáveis a 
natureza, desencadeando inúmeros problemas ambientais, como desmatamento, 

IMPACTOS AMBIENTAIS URBANOS – ESTUDO DE CASO DE UMA 

PRAÇA PÚBLICA EM PORTO VELHO – RONDÔNIA. 
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redução da biodiversidade, mudanças climáticas, além da poluição sonora, visual, 
atmosférica e a própria produção de resíduos sólidos e esgotos a céu aberto. Esses 
impactos ambientais causam um grande prejuízo ao meio ambiente e como forma de 
contenção, é necessário ações efetivas de Gestão e Educação Ambiental, pois este é 
o meio mais eficaz para promoção de mudanças na conduta da sociedade em relação 
à preservação do meio ambiente e o equilíbrio de meios econômicos e sociais. 
Objetivo: Identificar os impactos ambientais gerados em espaços urbanos, utilizando 
como foco de análise uma praça pública de Porto Velho – RO. Material: Foi utilizado 
roteiro de observação, bem como registros fotográficos para organização e registro 
dos dados. Método: Foram realizadas visitas ao espaço público foco desta pesquisa 
em horários estratégicos e de grande circulação de pessoas (finais de semana) no 
mês de março 2019. O roteiro de observação utilizado como estratégia para registro 
investigava informações sobre: o tamanho do espaço, número de lixeiras, atividades 
comerciais realizadas no local, tipologia e classificação de resíduos tipos de resíduos 
gerados no local e o perfil dos visitantes. Resultado: A Praça Aluízio Ferreira foi 
fundada em 01/11/1943, possui aproximadamente 1000 metros quadrados, sendo 
atualmente muito frequentada por famílias e grupos de jovens. Neste local acontece 
a Feira do Porto, composta por diversas tendas que comercializam alimentos, bebidas 
e artesanatos locais totalizando em média 1.700 pessoas para usufruir do lazer 
oferecido como também consumir os produtos comercializados gerando assim, 
resíduos. A praça possui apenas 8 lixeiras de pequeno porte, insuficientes para 
acondicionar de maneira adequada cerca de 350 kg de resíduos sólidos gerados por 
dia causando, impacto ambiental negativo, poluição visual, proliferação de insetos e 
roedores pela disposição inadequada dos resíduos. Discussão:  Foi constatado que 
independente da classe social, todos possuem o mesmo hábito e a falta de 
preocupação com o ambiente, jogando resíduos sólidos no chão e fora das lixeiras. A 
exemplo deste espaço público, outros locais não possuem infraestrutura adequada 
para as atividades que se propõe a realizar, gerando assim impactos negativos ao 
ambiente, interferindo na qualidade de vida do entorno e da população visitante do 
local. Como medida mitigadora é necessário estabelecer um planejamento ambiental 
para adaptação de lixeiras de acordo com as atividades desenvolvidas e o fluxo de 
pessoas no local, padronizar os espaços dos permissionários, organizando a 
identidade visual e condições de higiene, minimizando assim, a poluição atmosférica 
e visual do local. Conclusão: Os Impactos Ambientais gerados no local são 
classificados como direto, indireto e cíclicos, pois ocorrem em períodos específicos e 
de grande circulação de pessoas, em virtude da falta de consciência ambiental e 
adequação dos espaços para as atividades propostas para minimização da poluição 
atmosférica e visual no ambiente.  
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A discussão sobre as Usinas Hidrelétricas - UHEs, Pequenas Centrais Hidrelétricas – 
PCHs e Centrais de Geração Hidrelétricas – CGHs, torna-se relevante para reflexão 
e compreensão do desenvolvimento da expansão dos empreendimentos hidrelétricos 
no estado de Rondônia, permite compreender como ocorrem às reformulações 
normativas e anseios dos investidores, e contradições do ponto de vista normativo em 
que as instalações de determinadas Hidrelétricas tornam vulneráveis áreas 
destinadas a preservação (terras indígenas e unidades de conservação). Neste 
sentido, o objetivo do presente trabalho é demonstrar a distribuição territorial das 
pequenas e grandes hidrelétricas no Estado de Rondônia e analisar as contradições 
através do Zoneamento Sócioeconômico Ecológico de Rondônia – ZSEE/RO 
(instrumento ordenador do uso do território de Rondônia) Lei n° 9.985. O conceito 
norteador é o Território concebido por Rafesttin (1993), onde há uma relação múltipla 
de interesses e poderes. A metodologia pautou-se em dados da Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL e do Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado de 
Rondônia – ZSEE/RO, onde foram especializadas as informações e localização das 
hidrelétricas sobrepondo-as ao ZSEE/RO conforme figura 01. Os resultados 
demonstram em alguns casos contradições entre sua localização e aproximação com 
áreas destinadas a preservação.  Em Rondônia encontra-se em operação quatro (4) 
Usinas Hidrelétricas – UHEs, dezoito (18) Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs e 
doze (12) Centrais Geradoras Hidrelétricas – CGHs conforme a Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, 2019. A expansão da construção de pequenas e grandes 
centrais hidrelétricas, tendem a ser um fator preocupante quando estas localizam-se 
na zona 2, onde o zoneamento indica que são áreas de fragilidade ambiental 
acentuada, não devendo ser estimulado o uso e ocupação intensiva. Tal situação é 
evidenciada com a usina de Samuel que está próximo de zona 3.1 em operação e a 
Tabajara, no município de Machadinho D’Oeste ainda em fase de planejamento. 
Conclui-se que a espacialização das UHEs, PCHs e CGHs e a sobreposição com o 
instrumento de planejamento do Estado de Rondônia, o Zoneamento Sócioecônomico 
e Ecológico, permite evidenciar incongruências no planejamento, o que poderia ser 
caracterizado como possíveis contradições ambientais e melhor planejamento a 
gestão pública. 

Palavras chave: Hidrelétrica. Contradições. Zoneamento. 
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INTRODUÇÂO: Compreender a relação da cozinha como espaço social suscita 
quebrar alguns paradigmas acerca desse ambiente familiar. Existem algumas visões 
equivocadas a esse respeito, na maioria das vezes é vista somente como ambiente 
de trabalho doméstico ou culinário, mas esmiuçando a história, ver-se-á que vai mais 
além, ou seja, a casa a priori é o primeiro espaço onde os sujeitos socializam entre si. 
É nele que os indivíduos sociais aprendem a conviver com as diferenças e vivenciam 
experiências cotidianas, que determinam sua personalidade e cultura. OBJETIVO: 
Analisar o uso social da cozinha como espaço de interação e fortalecimento de 
vínculos no coletivo Luzinei Barreto. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma 
pesquisa de natureza qualitativa e os dados foram coletados através da observação 
não-participante e das conversas informais que aconteceram tanto no espaço da 
cozinha como na área social. O estudo voltou-se especificamente para o Coletivo 
Luzinei Barreto, que fica localizado no município de Ouro Preto do Oeste no KM 31 
da Br 364- RO. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No Coletivo, o espaço da cozinha é 
simples contando com três fogões sendo um  a lenha (destinado para as refeições e 
o outro para a fabricação das rapaduras, melado e açúcar mascavo), o fogão a gás é 
destinado à (refeição mais rápida) e um elétrico, duas pias (sendo uma próxima ao 
fogão e a outra no lado de fora da cozinha), uma geladeira e um freezer e duas outras 
geladeiras (que não refrigeram, mas são utilizadas para armazenamento de produtos 
e alimentos não perecíveis) um filtro de barro. É nesta simplicidade que se permite a 
inventividade possível dos assentados haja vista que o cardápio era calcado no que 
dispunham para a refeição.O café era preparado sem adição de açúcar, mas poderia 
ser adoçado com açúcar mascavo, o almoço em sua maioria era feito no fogão a 
lenha, em raras exceções utilizava-se o fogão a gás ou no forno elétrico. A utilização 
do fogão a lenha por exemplo, demonstra a preservação de uma cultura passada, que 
não foi esquecida, mas incorporada a vida moderna com adaptações como a chapa 
de ferro e as panelas de alumínio se incorporaram no cotidiano do Grupo. A lenha é 
retirada da mata, cortada e armazenada nas proximidades da cozinha para facilitar na 
hora de acender o fogo, pois este é aceso logo cedo e se mantém até a hora do jantar. 
A forma que o Grupo Coletivo se organiza para a preparação das refeições segue a 
mesma lógica das outras atividades, mas com a diferença que nas outras atividades 
realizadas no Coletivo a divisão é feita por responsabilidade de tarefas, e na cozinha 
é feita de forma que, quem concluir suas obrigações até a hora do almoço vai para a 
cozinha preparar a comida para os demais. Apesar de cada membro do Coletivo ter 
seu espaço e objetos de uso próprio, a cozinha é coletiva, tanto na utilização quanto 

A COZINHA COMO ESPAÇO SOCIAL REFLEXÕES A PARTIR DA 
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nos custos. CONCLUSÃO: Verificou-se que o preparo dos alimentos está 
organicamente vinculado com a cultura por isso, o saber-fazer enquanto ação 
comunicativa transformam a elaboração de uma refeição em uma manifestação da 
cultura. A racionalidade, o cuidado para evitar o desperdício revela a história no 
momento em que viviam embaixo da lona preta. A cozinha não se reduz aos poucos 
metros quadrados, mas adentra outros espaços, o olhar vigilante do “cozinheiro” 
revela a sua magia de elaborar as refeições. Por esses aspectos que este espaço 
social contribui para a reificação da sua simbologia perante o Grupo. 
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Introdução: A educação brasileira, ao longo dos anos, passou por mudanças 

significativas principalmente nas práticas inclusivas para alunos do ensino regular. 

Diante desse fato, propostas e métodos surgiram para contribuir com uma inclusão 

efetiva e de qualidade para o estudante de escola pública. Sendo assim, o Ensino 

Colaborativo caracteriza-se como uma ferramenta que visa proporcionar a inclusão 

de todos nas aulas. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi levantar informações sobre 

a prática colaborativa ou ensino colaborativo para conferir qual a contribuição dos 

mesmos ao âmbito educacional e inclusivo. Material e Métodos: Foi utilizado o 

método de pesquisa bibliográfica com procura em bases eletrônicas Portal Periódicos 

Capes e Portal Scielo pelas palavras chave Ensino Colaborativo e Educação Inclusiva. 

Foram encontrados vinte e três (23) publicações, das que foram selecionadas 

dezessete (17), excluindo publicações que não correspondiam a área educacional e 

sim a área clínica, publicadas entre 2007 e 2018 com as que se realizaram análises 

que permitiram recolher os conceitos divulgados que foram organizados por temas. 

Resultados e Discussão: Entre as publicações selecionadas foram encontradas dez 

(10) pesquisas de campo e sete (07) pesquisas bibliográficas que trouxeram a 

descrição dos seguintes conceitos: Efetiva contribuição do ensino colaborativo com o 

respeito à diversidade, á cooperação, ao  diálogo, a igualdade entre professores da 

ENSINO COLABORATIVO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
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sala de aula e especialistas, ao mútuo relacionamento de ajuda que se mostrou fruto 

da convivência e do exercício diário do compartilhamento de deveres, problemas e 

sucessos, enriquecendo a prática educativa. Também foi encontrado o conceito de 

ensino colaborativo como, uma parceria entre os professores de Educação Regular e 

os professores de Educação Especial, na qual um educador comum e um educador 

especial dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar os procedimentos 

de ensino a um grupo heterogêneo de estudantes. Nas publicações foi apontado que 

o conhecimento dos participantes sobre o aumento da aplicação do co-ensino e a 

capacitação docente para o co-ensino é relatado como um fator valioso na execução 

da educação inclusiva. Nas publicações foi encontrado que o ensino colaborativo foi 

fator determinante para delimitar quais as implicações para a inclusão escolar no 

espaço do ensino comum de alunos com deficiência. Foi aferido também que o ensino 

colaborativo é uma forma de apoio para a escolarização de todos os alunos e uma 

estratégia que contribui para o sucesso da aprendizagem dos alunos, sua socialização 

e desenvolvimento. As contribuições das publicações vão de encontro ao 

cumprimento das leis sobre o ensino inclusivo que determinam o respeito à 

diversidade, o investimento da educação em capacitação dos professores e a 

efetivação de metodologia própria para facilitar a aprendizagem das pessoas com 

deficiência. Conclusão: Observou-se o crescente número pesquisas sobre o tema, 

relevando sua importância e o interesse do mesmo o que contribui para uma 

quantidade significativa de produções científicas tanto bibliográficas como pesquisas 

de campo, facilitando a compreensão do assunto, e salientando a importância de sua 

implantação nas escolas. 

Palavras chave: Educação Especial, co-ensino, inclusão, qualidade, aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO: No Brasil rege a Constituição Federal de 1988, mais conhecida como 

Constituição Cidadã, uma vez que os direitos fundamentais do indivíduo estão 

expressos em suas cláusulas pétreas. Quando se fala no Art. 23, CF/88, tem 

referência ao poder que pode ser delegado e feito por cada membro da federação, 

seja ele a União, Estados, DF ou Municípios, ao tratar do poder administrativo comum. 

Neste mesmo artigo no inciso VII, há a especificação no que tange a preservação da 

fauna, flora e florestas. Com as informações já descritas, foi possível notar no meio 

de comunicação as grandes inundações que ocorreram no país, muitas vezes, por 

falta de canalização adequada nas cidades e, principalmente, construções nas 

RESIDÊNCIAS A MARGEM DO RIO MACHADO NA CIDADE DE JI-
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margens de nascentes, rios ou algo do tipo, ou seja; não obedecendo aos requisitos 

necessários da Lei n.º 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais). 

Nos três primeiros meses de 2019, a cidade de Ji-Paraná sofreu com alagações não 

só nas residências localizadas na beira do rio, mas sim nos igarapés que estão 

envoltos à cidade. MATERIAL E MÉTODOS: O presente estudo persiste num 

conjunto de ideias sobre as crises de alagações ocorridas na cidade no primeiro 

trimestre de 2019, o qual traz riscos à saúde da população e frustações em requisito 

de ter os imóveis molhados e a impossibilidade de permanecer na residência. Sendo 

este estudo baseado nas reportagens que foram disponibilizadas pelo meio de 

comunicação e, principalmente, relatos de famílias que passaram por esta situação, 

em conjunto com as normas legislativas que o Estado oferece para determinado fato. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com observância ao que foi estudado, é notável o 

descaso dos entes federados juntamente com a sociedade, uma vez que nenhuma 

das partes toma iniciativa para a conservação ou implantação das Áreas de 

Preservação Permanente, pois ocasiona o impedimento de catástrofes naturais; uma 

vez aplicada à efetividade da norma jurídica no que tange a restauração da fauna nos 

pontos que houver maior índice de subida de água e principalmente, dando uma nova 

roupagem para o Rio Machado, o qual é fonte de agua doce servindo, portanto, para 

abastecer a cidade, seja ela na zona urbano ou rural, impulsionando o agronegócio, 

que por sua vez produz empregos e impulsiona a economia local, já que o estado de 

Rondônia é um grande agente no agronegócio. CONCLUSÃO: Por conseguinte, foi 

possível contemplar que não basta só ter respaldado no ordenamento jurídico a 

proteção à fauna, mas sim manifestar efetividade através dos governos e, 

principalmente, a sociedade, a última, colocando em prática e mantendo o que é de 

suma importância para o desenvolvimento de uma nação. Lembrando que a partir do 

momento que for implantando algum projeto que mude esta situação em Ji-Paraná, 

não acarretará mais para a população transtornos com enchentes e para o Estado, 

economia, no que tange as ações de deslocamentos de famílias e auxílios nas 

estadias durante este período. 
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Introdução: Qualidade de vida reflete a percepção dos indivíduos de que suas 
necessidades estão sendo satisfeitas ou, ainda, que lhes estão sendo negadas 
oportunidades de alcançar a felicidade e a auto-realização, com independência de seu 
estado de saúde físico ou das condições sociais e econômicas. Qualidade de vida não 
inclui apenas fatores relacionados à saúde, como bem-estar físico, funcional, 
emocional e mental, mas também outros elementos importantes da vida das pessoas 
como trabalho, família, amigos, e outras circunstâncias do cotidiano, sempre 
atentando que a percepção pessoal de quem pretende se investigar é primordial. A 
Extensão Universitária possui papel importante na contribuição com a sociedade, 
sendo que a partir do momento em que há esse contato entre o aprendiz e a sociedade 
beneficiada por ele, acontece por parte dos dois lados, benefícios. Aquele que tá na 
condição do aprender acaba aprendendo muito mais quando há esse contado. 
Objetivos: Este trabalho deve como objetivo analisar a contribuição dos projetos 
sociais realizados por meio da Extensão Universitária as comunidades assistidas em 
2017. Material: Projetos Relatórios e registros do Centro Universitário São Lucas do 
ano de 2017. Método: Para a analise desse trabalho foi utilizado Relatórios de 
Extensão, tabelas, gráficos, dados e demonstrativos de atendimentos e ações 
realizadas pelo UniSL, dados esses que se encontram no Relatório de Atividades de 
Extensão 2017, elaborado pela Coordenação de Extensão, Cultura e Esportes - COEX 
do Centro Universitário São Lucas, que expõe a participação acadêmica docente e 
discente, bem como a quantidade de atendimentos realizados pela extensão 
universitária. Resultado: durante o ano de 2017 o UniSL realizou diversas atividades 
comunitárias visando o atendimento de comunidades carentes, destacando os 
seguintes projetos: São Lucas em Ação (3 edições = 510 atendimentos), São Lucas 
Solidário (2 edições = 2.234 atendimentos) e o Barco Saúde e Cidadania (1 edição = 
1.937 atendimentos) os atendimentos são realizados em diversas áreas da saúde, 
educação e cidadania como medicina, biomedicina, nutrição, enfermagem, 
fonoaudiologia, biologia, direito e outros. Discussão: Foram realizados 4.681 
atendimentos durante a execução destas seis ações comunitárias alcançando o 
objetivo de melhorar a qualidade de vida destes que se encontravam em situações de 
vulnerabilidade social e contribuindo para a diminuição do tempo de espera por 
atendimento no SUS, oferecendo um serviço de excelência e contribuindo para uma 
formação acadêmica de qualidade e humanizada. Conclusão: Conforme o resultado 
apresentado, conclui-se que a extensão universitária é de suma importância para a 
melhoria na qualidade de vida para as comunidades assistidas, bem como é de grande 
importância para a sociedade o ganho de informações adquiridas nas diversas áreas 
da extensão.  Agradecimentos: Ao Centro Universitário São Lucas. 
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A liderança é um fenômeno que existe desde que o homem passou a viver em 
sociedade e decidiu organizá-la onde vivia, podendo influenciar e ser influenciado; 
trabalhando em benefício das pessoas. Conexões e sinergias são necessárias à 
construção de redes e colaboração mútua para o alcance dos objetivos sociais, de 
forma dinâmica e eficaz. Para possibilitar a organização, a colaboração se utiliza de 
instrumentos de diálogo e de cocriação, aos quais podem ser acrescentadas a 
inteligência e a persistência. A inovação em processos, serviços e produtos, os quais 
emergem das alterações nos comportamentos individuais e organizacionais, onde os 
indivíduos são estimulados à criatividade, se faz necessária mentalidade de 
crescimento que representa inteligência a ser desenvolvida, estimulada. A liderança 
colaborativa pode promover a mudança da situação atual em que resíduos são 
despejados em lixão a céu aberto, na capital do Estado de Rondônia (RO), situação 
caótica. A Teoria U de Scharmer proporciona reflexão a partir de percurso que 
possibilita modelos mentais e compreensão da realidade como um exercício, para que 
lideranças vislumbrem excelentes possibilidades à inovação. Nesse contexto, a 
expectativa deste trabalho é responder a seguinte pergunta: Quais os aspectos 
instrumentais da liderança colaborativa entre stakeholders na gestão da inovação? 
Para obter essa resposta, traz como objetivo geral estudar a liderança colaborativa 
em apoio à gestão da inovação com base na Teoria U. Optou-se pelo método estudo 
de caso, a fim de estudar qualitativamente o fenômeno liderança colaborativa em 
Cooperativa Rondoniense de Catadores e Catadoras de Resíduos Recicláveis – 
CATANORTE – situada em Porto Velho (RO), em uma concepção construtivista, cujos 
significados subjetivos e fenômenos sociais concentram-se na situação, uma 
realidade por trás dos seus detalhes, partindo de modelo de gestão para cooperativas, 
abordado por Oliveira (2015). Os dados coletados por meio de entrevistas, 
observações, documentos públicos e privados, materiais audiovisuais e aplicação de 
formulários aos cooperados e stakeholders, atores sociais, foram analisados conforme 
Albert Humphrey (ZOGBI, 2013). Os aspectos instrumentais de liderança colaborativa 
encontrados foram: comportamento, aprendizagem, comunicação, pensamento 
sistêmico e inovação. Constatou-se que a Catanorte necessita estabelecer identidade 
organizacional, desenvolver as pessoas, estabelecer comunicação interna e com seus 
stakeholders, pensar mais sistemicamente, desaprender e aprender a cada dia, 
enquanto organização, de forma colaborativa com seus cooperados. Ressalta-se a 
mentalidade de crescimento; apesar dessa percepção, os atores sociais em liderança 
colaborativa não foram capazes de inovar e solucionar o grave problema sócio-
econômico-ambiental. Pela passividade que os cooperados reagem frente às 
questões que lhes são impostas, visto a fragilidade impulsionada pelo histórico da 
formação da Catanorte e pela deficiência de instrução formal e informal, onde a maior 
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parte dos cooperados não possui ensino fundamental; sugere-se parceria com os 
stakeholders, como universidade estabelecida nas proximidades da vila Princesa, com 
diversos trabalhos publicados, tendo como locus de pesquisa a própria vila, de forma 
que haja cooperação permanente em todas as áreas do conhecimento, atendendo às 
demandas da Catanorte, prioritariamente, no que tange às áreas de gestão, núcleo 
das ciências sociais aplicadas, contribuindo com planejamento estratégico aplicável, 
envolvendo o que foi registrado neste e em outros estudos. Conclui-se que os 
stakeholders, o poder público e os atores sociais respondentes são co-responsáveis 
pelo estágio de inércia em relação as possibilidades existentes à aprendizagem. Há 
um vazio entre a necessidade latente de comunicação entre os atores sociais; a 
responsabilidade é compartilhada. 
 
Palavras-chave: Inovação. Liderança. Reciclagem. Sustentabilidade. Teoria U. 
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Resumo: Introdução: A circulação de pessoas na cidade com autonomia e segurança 
é um direito fundamental, que devem ser observadas para o exercício de um direito 
universal, resultante de conquistas sociais e cidadania. Lopes et al. (2007, p.2) 
apontam que: “O ambiente é de extrema importância no dia a dia de todos e a 
responsabilidade de ter uma relação de bem-estar com as pessoas que o utilizam. As 
calçadas são espaços públicos por onde pulsa a vida de uma cidade. Atendem a 
todos, sem qualquer distinção, democraticamente, dando suporte a grande parte dos 
deslocamentos diários, e que impacta diretamente no direito coletivo, influenciando na 
qualidade de vida, na segurança, na cultura, nos negócios, na identidade dos lugares. 
Para que estes ambientes sejam acessíveis é imprescindível identificar as dificuldades 
que as pessoas encontram ao se deslocarem pela cidade, sejam elas com deficiência, 
mobilidade reduzida ou não. A relevância deste trabalho se dá, pois, a qualidade das 
calçadas é um assunto secundário no planejamento das cidades brasileiras, indicativo 
de valor dado aos espaços públicos no país. A cidade de Porto Velho, desde 2011, 
com a publicação da Lei nº 1.954/2011 vem tentando promover uma padronização 
das calçadas, entretendo, passados quase 8 anos, os efeitos da aplicação da lei na 
cidade são mínimos. Desta forma, objetivou-se analisar as condições de 
acessibilidade das calçadas de Porto Velho, identificando quais os principais 
obstáculos na circulação das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou não. 
Material e métodos: A pesquisa consiste em uma abordagem qualitativa do urbano, 
procurando a compreensão do objeto de estudo, neste caso, as condições de 
acessibilidade das calçadas de Porto Velho. Em suas instâncias dos espaços sociais 
e físicos, configura-se como uma pesquisa exploratória e descritiva. O método 
utilizado para coleta de dados foi a observação e a investigação em campo, bem como 
a aplicação de formulários para análise da qualidade de caminhabilidade das calçadas 
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que envolviam aspectos sobre dimensionamento, segurança, superfície, drenagem, 
sinalização, atração e conexão. Resultados e discussão: Um dos maiores problemas 
a ser ressaltado é a ausência das calçadas. Em regiões em processo de regularização 
fundiária, muitas vias possuem meio fio, mas não possuem calçadas construídas, ou, 
em outros casos, a via sequer apresenta leito carroçável delimitado por meio fio. Outro 
problema é a largura da calçada estreita, devido a necessidade de manter o mesmo 
número de faixas ao longo de toda a via. Ausência de arborização, pavimento 
danificado, desníveis e degraus para acesso dos veículos ao lote, rampas muito 
inclinadas ou fora da norma NBR9050 foram os problemas mais recorrentes (Figura 
01). Por fim, foram identificados a ocupação irregular da calçada por ambulantes, 
mercadorias e mobiliários particulares, além de veículos estacionados sobre as 
calçadas. Conclusão: Há uma demanda latente por novas abordagens na gestão 
urbana das cidades brasileiras, uma vez que a mobilidade está em pauta como 
prioridade no mundo todo. Há estudos que as pessoas têm andado a pé cada vez 
menos, fruto da expansão urbana e da má qualidade das calçadas, além de que 
cidades com espaços urbanos menos atrativos, monofuncionais, de baixa densidade 
e carro-dependentes têm perdido o seu mais valioso capital: o humano. As calçadas 
não precisam necessariamente de um dono. São bens de uso comum e seu cuidado 
deve ser compartilhado entre todos. Agradecimento: Ao Centro Universitário São 
Lucas que apoia o desenvolvimento desta pesquisa através da bolsa de pesquisa 
promovida pelo edital PAP no. 03/2018. 
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O direito penal tem como finalidade proteger os bens mais importantes e 

necessários para a sobrevivência da sociedade, sendo a pena, simplesmente um 
instrumento de coerção de que se vale para a proteção dos bens, valores e interesses 
mais significativos. Dessa forma, surgiu o princípio da insignificância, também 
conhecido como criminalidade de bagatela, na qual é vedada a atuação penal do 
Estado quando a conduta não é capaz de lesar ou no mínimo de colocar em perigo o 
bem jurídico tutelado pelo direito penal, sendo atípica. Ou seja, além de restringir a 
qualificação de condutas traduzidas em ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, o 
princípio da insignificância encaixa-se também em válida medida de política criminal, 
visando, para além da descarcerização, ao descongestionamento da Justiça Penal, 
que deve ocupar-se apenas com as infrações tidas como mais graves (HC 
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104.787/RJ). Esse trabalho pretende verificar a possibilidade de aplicação do princípio 
da insignificância pela autoridade policial antes da lavratura do auto de prisão em 
flagrante. A pesquisa faz o uso do Método Dialético, sendo classificada como 
qualitativa, que visa demonstrar a possibilidade de aplicação do princípio da 
insignificância pela autoridade policial. Quanto às técnicas de coleta de dados, é 
utilizada a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, baseada no estudo de doutrina 
jurídica na área de Direito Processual Penal e Direito Penal. Quanto ao método de 
procedimento, será utilizada a pesquisa doutrinária, concentrada no Direito Penal. 
Quanto à seleção dos textos, serão analisados somente artigos publicados em 
periódicos com ISSN, entre os períodos de 2012 à 2018 e que tenham em seus títulos 
o termo “Princípio da Insignificância”. Foram encontrados 9 textos que se encaixaram 
nos critérios citados, sendo 2 publicados em 2012, 2 em 2014, 3 em 2016 e 2 em 
2018. Em regra, o princípio da insignificância tem sua aplicabilidade reservada ao 
judiciário. Entendimento este que não é pacifico na doutrina, pois há os que defendem 
sua aplicação pela autoridade policial antes mesmo da lavratura do auto de prisão em 
flagrante, sob o argumento da ausência de tipicidade material. Podemos citar como 
exemplo a prática da conduta descrita no artigo 155, caput, do Código Penal. Ao 
praticar a conduta descrita como furto, o sujeito ativo incorre na tipicidade formal, que 
é a adequação entre o fato praticado e o modelo de crime descrito na norma penal, 
mas encontra-se ausente a tipicidade material, caracterizada pela inexpressividade 
da lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nesta linha de pensamento, 
entende-se que o princípio da insignificância deve ser valorado pela autoridade policial 
antes de se instaurar procedimento administrativo, tendo em vista que ela possui 
conhecimento técnico-jurídico e capacidade para verificar quando uma infração 
preenche ou não os requisitos da aplicação do princípio sobredito, classificando-a 
como típica ou atípica, bem como que a sua aplicação traria também benefícios, tais 
como além da redução do número de processos penais em tramitação, a possibilidade 
da movimentação da máquina estatal com vistas a reprimir outros delitos com maior 
valoração. Ademais, em 20 de junho de 2013, foi aprovada a Lei 12.830, que dispõe 
que as funções de polícia judiciária, exercidas por delegado de polícia são de natureza 
jurídica e estabelecendo ainda que a este deve ser dispensado o mesmo tratamento 
protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública, 
Ministério Público e aos advogados. 
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INTRODUÇÃO: O processo de transexualidade pode vir acompanhado de intenso 

sofrimento. Esta experiência se dá não apenas por uma percepção de não 

pertencimento ao sexo dito biológico, mas, sobretudo, devido a não aceitação social 

proveniente da normatividade cultura em que o indivíduo está inserido. O presente 

trabalho tem como objetivo refletir sobre a transexualidade no contexto das políticas 

de saúde pública com uma perspectiva analítica comportamental. Para isto, 

problematiza-se a real necessidade do diagnóstico de TIG como condição de acesso 

ao tratamento na rede pública, buscando compreender de que forma se deu 

historicamente e o que faz com que perpetue até os dias hodiernos a patologização 

de transexualidade. Finalmente, pretende-se destacar a importância de 

compreendermos a subjetividade sob um enfoque monista; não fragmentando mente-

corpo, sendo o organismo visto como um todo e reflexo de suas interações com o 

ambiente, entretanto, o Behaviorismo Radical não nega a existência de eventos tidos 

como mentais, apenas rejeita a ideia de que sejam a causa direta dos 

comportamentos. MATERIAL E MÉTODOS: Foi utilizada a pesquisa bibliográfica 

narrativa qualitativa na qual se tenciona maior familiaridade com o problema, no 

sentido de torná-lo mais explícito. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O que o 

diagnóstico de transtorno de identidade de gênero (TIG), expressão que substitui o 

termo transsexualismo, como registado no DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico 

das Doenças Mentais), ao mesmo tempo em que possibilita o acesso ao tratamento 

no sistema público de saúde, aprisiona o indivíduo a em uma amarra social 

patologizante. A definição deste diagnóstico se dá pela concepção normativa de sexo-

gênero, que caracteriza um sistema regulador da sexualidade. Partindo da perspectiva 

de que o homem é biopsicossocial (filogenético, ontogenético, cultural), e está em 

contínua inter-relação com o ambiente, modificando e sendo modificado como 

consequência dessa ação, a Análise do Comportamento traz reflexões pertinentes a 

diversidade de formas da construção do gênero na transexualidade, possibilitando 

ponderações críticas que permitam o descolamento da transexualidade da categoria 

de patologia e ressaltando a influência das contingências ambientais no 

comportamento humano, contrapondo o estereótipo de doença e comportamento que 

são considerados problemáticos no prisma social. CONCLUSÃO: Conclui-se que ao 

contrário do que o SUS parece fomentar, a cirurgia de transexualização não é a 

resolução mágica dos problemas das pessoas que não se identificam com o gênero 

que lhes é designado ao nascer. É comum que a equipe de saúde mental, psiquiátrica 

e a psicológica, seja vista como sinônimo de emissão de laudos, porém este 
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atendimento deve ir muito além. Ao buscar formas de desvencilhar-se da mera 

confirmação diagnóstica, escapa-se também de um reducionismo de que visa à 

descrição psiquiátrica de transexualismo e seu protocolo de tratamento (processo 

cirúrgico). Destarte, portas são abertas para a compreensão e atender a multiplicidade 

da experiência transexual. 
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Max Weber procurou formular categorias gerais que pudessem ser aplicadas em 
diferentes períodos históricos. Um dos conceitos chave da sociologia weberiana é o 
de dominação. O conceito de dominação weberiano serviu não somente para 
descrever as estruturas de dominação, mas também para descrever toda a 
organização da sociedade. Max Weber coloca uma noção básica sobre o conceito de 
poder, pois para ele, esse aspecto está ligado exatamente nas sociedades humanas, 
não como um aspecto de autoridade, mas sim na colocação de que o indivíduo deve 
impor suas vontades próprias. Os indivíduos passam por certas transformações que 
os tornaram, homens que buscaram seus próprios métodos, e a partir deles é que 
cada um deles vai querer possuir mais que os outros, daí surge a origem do 
capitalismo, suas mudanças nas sociedades humanas e a divisão de tais sociedades 
que o sistema capitalista vai usufruir da maneira que desejar. Existem dois elementos 
essenciais que constituem o Estado na teoria Weberiana: a autoridade e a 
legitimidade. Desses dois elementos, Weber apresenta três tipos puros de dominação 
legítima, cada um deles gerando diferentes categorias de autoridade. Esses tipos são 
classificados como puros porque só podem ser encontrados isolados no nível da 
teoria, combinando-se quando observados em exemplos concretos. O primeiro tipo 
de dominação puro é a dominação tradicional. É o tipo de dominação em que a 
obediência se dá por motivos de hábito, pois esse comportamento já faz parte dos 
costumes e está enraizada na cultura da sociedade. O segundo é a dominação 
carismática. É o tipo de dominação sustentada pela crença dos subordinados nas 
qualidades superiores do dominador. A dominação carismática se especifica por 
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encontrar legitimidade no fato de que a obediência dos dominados é uma obediência 
ao carisma e ao seu portador. O último tipo de dominação é a dominação legal, que 
encontra legitimidade através das leis ou regras de um determinado grupo. Nessa 
situação, um grupo de indivíduos se submete a um conjunto de regras formalmente 
definidas e aceitas por todos os integrantes. São essas regras que determinam, ao 
mesmo tempo, a quem e em que medida as pessoas devem obedecer. Poucos são 
os autores na literatura existente sobre mensuração e desenvolvimento de escalas 
aplicadas na área de administração, que trazem as etapas necessárias para se validar 
escalas de mensuração da dominação humana. O objetivo geral deste trabalho é 
efetuar um estudo teórico-conceitual sobre o método quantitativo na mensuração da 
dominação humana; Quanto ao problema, se propôs à seguinte pergunta: como 
mensurar de forma válida, a dominação caracterizada por Max Weber? O método 
adotado aqui neste ensaio teórico foi o de revisão bibliográfica. Considerando o que 
foi descrito e em resposta ao problema de pesquisa, é possível afirmar que há poucos 
trabalhos quantitativos que utilizam escalas de mensuração válidas para medir a 
dominação humana em um instrumento unificado. Sendo necessário que sejam 
realizadas pesquisas teóricas-empíricas que executem as etapas necessárias aqui 
descritas, para analisar a confiabilidade e a validade de escalas de mensuração. 
Alguns construtos indicativos da presença da dominação de Max Weber, são 
indicados: poder, vontade, autoridade, legitimidade, obediência, hábito, ordenação, 
crença, submissão e aceitação. É sugerido desenvolver uma escala com itens que 
possam mensurar os construtos descritos e seguir a etapas necessárias para gerar 
como resultado, uma escala válida para mensurar a dominação humana. 
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INTRODUÇÂO: A relação dos povos indígenas com os colonizadores inicia-se no 
século XV com a chegada de Cristóvão Colombo a América. Contudo, a origem destes 
indígenas era incerta para os europeus, levando-os a interrogação se os mesmos 
eram ou não humanos. A palavra “índio” foi uma identidade atribuída pelo colonizador, 
enquadrando-os como primitivos ou exóticos. Esta visão eurocêntrica em relação a 
esses povos fomentou base para a sua escravização vituperando as suas formas de 
organização ou recorrendo aos processos de genocídio e etnocídio para atender os 
interesses do capital. OBJETIVO: Analisar os motivos que fomentaram as bases para 
a inserção da questão indígena na agenda do Serviço Social. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Para este estudo recorreu-se a pesquisa bibliográfica realizada em livros 
e revistas acadêmico-científicas na área de Serviço Social que abordam a temática 

SERVIÇO SOCIAL E A QUESTÃO INDÍGENA: interlocuções necessárias 
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indígena. RESULTADOS/DISCUSSÕES: Como foi observado, o Serviço Social 
desde o seu surgimento esteve vinculado às relações de reprodução da vida social no 
espaço urbano. A prática profissional do assistente social tem como foco principal os 
grupos e segmentos sociais urbanos como destinatários de suas mediações. Contudo, 
esse campo profissional em função das contradições da lógica expansionista do 
capital ampliou os horizontes para a investigação/intervenção das populações 
tradicionais (ribeirinhos, quilombolas, indígenas e beiradeiros) nas políticas sociais. A 
Constituição Federal (CF) de 1988 traz em seu texto o direito ao usufruto de suas 
terras e ao gozo de suas expressões culturalmente diferenciadas. Todavia, face ao 
avanço do conservadorismo e dos interesses econômico-financeiros representado 
pela autocracia burguesa nacional e internacional que na ânsia de concentrar terra e 
capital caminham em direção aos territórios e territorialidades dos povos indígenas 
violando os direitos garantidos pela Lei Maior de 1988. Tal cenário suscita para os 
profissionais do Serviço Social a defesa dos direitos sociais a estes previstos, 
possibilitando o acesso as políticas públicas e principalmente o direito a terra. 
CONCLUSÃO: Refletir sobre a questão indígena requer uma análise sobre a 
formação sociohistórica do Brasil na atual alguns traços como “escravismo”, 
“colonização”, “autoritarismo” ainda persiste na nossa sociedade e que rebate 
decisivamente nas relações sociais e nas formas como a Questão Social se manifesta 
no campo e na cidade que através do processo de expropriação e a violência atinge 
as comunidades indígenas, o desafio para os profissionais de Serviço Social é fazer 
uma leitura por dentro dessas comunidades na perspectiva de apreenderem as 
especificidades, a cultura, a concepção de território/espaço como pressupostos para 
edificação de novas formas de intervenção social.  
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: A partir da criação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA no ano de 1990 ficou instituída no Brasil uma proteção integral à 
criança e ao adolescente. O objetivo é mostrar as atividades preventivas quanto ao 
uso de drogas na infância desenvolvidas no projeto que destinou-se a atender 
crianças de 07 a 11 anos de idade, referenciadas pelo Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), com prioridade advinda dos bairros: Bosque dos Ipês I e 
Bosque dos Ipês II, criados para o atendimento das famílias contempladas no 
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Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Faz parte do Programa de Fortalecimento 
de Vínculo (PAIF), principal programa oferecido pelos (CRAS) através do Governo 
Federal, com contrapartida da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio da 
Secretária Municipal de Assistência Social (SEMAS). MATERIAL E MÉTODOS:A 
metodologia escolhida pra trabalhar com as crianças foi planejada com uma 
linguagem clara e acessível por meio de teoria, mas utilizando sempre que possível o 
lúdico, através de brincadeiras antigas adaptadas, rodas de conversas, pinturas, 
oficinas de artesanato, paródias e demais estratégias convenientes. RESULTADOS 
E DISCUSSÃO: Um dos principais desafios encontrados foi a dificuldade de 
realização das ações propostas nas dependências do CRAS, haja vista a distância e 
os perigos para o deslocamento das crianças até a unidade. As atividades então foram 
executadas dentro da comunidade, em um espaço cedido por uma igreja.  Com as 
ações interventivas realizadas pelo assistente social por meio do trabalho 
socioeducativo trouxe a tona uma reflexão que objetivou a sensibilização das crianças 
de maneira que pudessem ter a compreensão de que elas são sujeitos de direitos, e 
capazes de reproduzir e socializar dentre suas famílias e fora dela, o aprendizado ali 
repassado evitando assim à quebra de vínculos, a violação de direitos fundamentais, 
a prevenção, que é o papel primordial da atenção básica de Assistência social, 
sobretudo ao uso de drogas na infância. CONCLUSÃO Os subtemas relacionado aos 
objetivos foram sendo desenvolvidos gradativamente através das atividades 
socioeducativas. No primeiro encontro foram desenvolvidas apenas dinâmicas 
divertidas de apresentação e foi oferecida pintura facial. Neste contexto também 
aconteceu uma apresentação de fantoches com o nome “prevenir é bom” foi abordado 
o conceito e a importância de prevenção ao uso de drogas no cotidiano das crianças. 
Na semana seguinte o tema escolhido foi: drogas lícitas, e a proibição ao uso destas 
por crianças e adolescentes, posteriormente, por meio de roda de conversa 
debateram-se alguns males que as drogas fazem a saúde, ao final de cada encontro 
sempre cantávamos uma musiquinha repetitiva que criamos com objetivo de fixar 
melhor o tema proposto, prevenir é bom. Também foi desenvolvida pintura com tinta 
guache onde eles se expressaram com o pincel o que eles acham, o seu olhar em 
relação ao uso de drogas. Dentre várias brincadeiras e atividades elaborou-se 
também uma espécie de atividades rotativa onde tínhamos cinco mesas e cada uma 
representava uma brincadeira diferente, eles puderam produzir textos relacionados ao 
que estudamos, mas com a abordagem de acordo com a escolha de cada um, 
puderam brincar de massa de modelar, fazer pinturas e jogar jogo da memória. O 
encerramento do projeto se deu com um concurso de redação, com premiação, a que 
melhor que abordasse os assuntos mais relevantes discutidos ao longo dos nossos 
encontros. Com as atividades socioeducativas é possível conciliar a educação formal, 
com atividades divertidas, agregando conhecimentos, e proteção ás crianças. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social, Família, Prevenção.  
Autor correspondente: Adriana Oleias 
E-mail: josyamordry@hotmail.com 
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KAMERS, Anna Julia Soté; SILVA, Delaine Almeida; LIMA, Millena Cristina de. 

Centro universitário São Lucas - Ji-Paraná. 

INTRODUÇÃO:  A violência sexual intrafamiliar se caracteriza como o uso intencional 
da força física ou do poder, real ou por ameaça, contra uma pessoa de sua própria 
família, e tem alta probabilidade de resultar em morte, lesão, problemas de 
desenvolvimento, privação e dano psicológico. Na maioria dos casos de abuso sexual 
intrafamiliar as vítimas são crianças, e na maioria das vezes a violência é praticada 
mais de uma vez.  A destruição do núcleo familiar e a destruição dos valores morais 
da criança são as principais consequências desses atos que violam severamente os 
Direitos Humanos. Levando em conta que menos de 10% dos casos de abuso sexual 
intrafamiliar infantil chegam às delegacias, é um problema social e de saúde pública 
gravíssimo, que precisa de uma intervenção imediata e eficaz. OBJETIVO: Analisar o 
problema da violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes e suas 
consequências (as marcas físicas, psicológicas e emocionais deixadas na vítima). 
MATERIAL E MÉTODOS: Todos os dados encontrados na presente análise são 
resultados de estudos e pesquisas realizadas pelo Ipea - Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada com base no Sistema de Informações de Agravo de Notificação 
do Ministério da Saúde (SINAN), bem como de anuários do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. Foram analisados gráficos referentes ao número de crianças que 
sofrem violência sexual no âmbito familiar, bem como suas etnias, idade e grau de 
parentesco com o abusador. Durante as análises foi possível observar lacunas aos 
cuidados da criança vítima dessa violência. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Desde 
os primórdios, os seres humanos praticavam atos de violência à criança, sendo essas 
consideradas apenas um objeto não merecedor de proteção especial, tendo inclusive 
o apoio da própria legislação e a cultura dominante. Através de gráficos e pesquisas 
foi possível observar que 69,2% dos casos de abusos intrafamiliares com crianças 
ocorre dentro de casa, onde 37% dos agressores tem vínculo familiar e ainda, 81,6% 
dos abusos são cometidos por homens e 4% por mulheres. Além desses dados a 
pesquisa revela que das crianças vítimas de abuso 74,2% são do sexo feminino e 
25,8% do sexo masculino. Há ainda, um outro dado relevante: 45,5% dos abusos são 
cometidos a crianças negras, 39% a crianças brancas,14% a crianças indígenas e 
1,5% a amarelas e não identificadas. Esses dados ainda revelam a vulnerabilidade 
das crianças negras e indígenas (levando em conta a proporção de indígenas 
inseridos ao nosso meio social com as taxas de abuso o número se torna alarmante). 
Segundo a antropóloga Mirian Goldenberg, agressores de crianças foram quase 
sempre vítimas de agressão na infância. Uma consequência que pode ser observada 
em casos de abusos é um desvio de conduta, em que a criança não aprende a 
distinguir o certo do errado, não cria valores morais, e consequentemente pode vir a 
apresentar uma conduta inadequada ou violenta. CONCLUSÃO: É notório a 
necessidade de um sistema exclusivo para monitorar casos de abuso sexual infantil, 
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bem como um melhor acompanhamento da família na vida da criança. A 
responsabilidade do Estado e da família são essenciais para que haja uma diminuição 
na taxa de abusos sexuais cometidos contra crianças no âmbito familiar. Ademais, é 
necessário que haja efetividade do ECA para que esses casos diminuam. 
PALAVRAS-CHAVE: Abuso sexual, infantil, violência. 
E-mail: annajuliaskamers.aj@gmail.com 
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INTRODUÇÃO: A CID10 diz que depressão causa diminuição da atividade em razão 
do estado emocional, apatia, abatimento moral, falta de coragem no enfrentar da vida 
e é acentuada pelo abuso sexual infantil, chegando até a comorbidade. As ciências 
médicas têm depressão como doença, desordem do funcionamento cerebral que 
compromete o funcionamento orgânico, com reflexos na vida emocional, psicológica, 
familiar e social. Deve se considerar não só a ótica biológica, mas, os desdobramentos 
sociais, históricos, econômicos e cognitivos. Sintomas da depressão levam a 
somatizações, como: alcoolismo, estresse, demência e outras. Os desdobramentos 
são: a. as síndromes, onde latejam alterações de humor (apatia, tristeza, irritação, 
etc.); b. as alterações cognitivas, com perda da capacidade do processo mental de 
percepção, memória, juízo e ou raciocínio. Para OMS, três em cada dez pessoas 
apresentam sintomas de depressão e há manifestações precoces e recorrentes, 
ensejando cronificação. Como sintoma, ela tem fatores psicossociais: desemprego, 
separações, conflitos familiares que são acentuados nas “famílias disfuncionais” 
(BOWLBY, 1977, P. 201-210). O mesmo é verdade na infância em que os irmãos são 
muito agressivos entre si (YEH; LEMPERS, 2004, p. 794). Também se dá com relação 
ao bullying escolar (HAWKER; BOULTON, 2000, p. 441-455), onde a depressão é 
acentuada pela ansiedade e baixa autoestima, refletindo na vida escolar. O ECA 
considera criança até 12 anos incompletos, a adolescência entre 12-18 anos e, 
excepcionalmente, até 21 anos. O IBGE 2014 aponta que 58,5% dos estudantes 
universitários estavam na faixa 18-24 anos; assim, grande parte adolescente. É 
possível que o baixo rendimento esteja atrelado a sintomas depressivos. Os docentes 
devem estar preparados para a percepção deles e encaminhamento a profissionais. 
O problema é que, quase sempre, a origem é familiar, nos distúrbios da “família 
disfuncional”. O gap entre docentes universitários capacitados em fazer leitura dos 
sintomas nas diversas áreas é gritante. O núcleo diretivo das universidades precisa 
prover treinamento docente adequado, para haver percepção real e encaminhamento. 
Os docentes têm que saber identificar os sintomas da depressão nos alunos, ajudando 
na diminuição do fracasso escolar. É preciso ambiente adequado para o 
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desenvolvimento de estratégias metacognitivas, que levem o aluno a autocrítica, 
autocontrole e autorregulação de seus processos cognitivos. Isso só será possível se 
a interdisciplinaridade colaborativa for efetiva na percepção sintomática da depressão. 
OBJETIVO: Apresentar necessidades de desenvolvimento de competência docente 
universitária, via componente curricular, para reconhecimento de sintomas 
depressivos em discentes. MATERIAIS E MÉTODOS: Qualitativo; revisão 
bibliográfica e vivência docente específica dos autores. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Para o atingimento do desenvolvimento de competência docente 
universitária ao reconhecimento dos sintomas depressivos, é preciso a introdução de 
componente curricular na grade de formação docente em todos os cursos, além de 
aprofundamentos em semanas pedagógicas. O docente competente reconhece os 
sintomas, cria clima de confiança docente-discente e, a partir da autorização desse 
aluno, encaminha para núcleos específicos. Estes – via instituição – fariam a 
interdisciplinaridade colaborativa efetiva acontecer, com o docente participando, 
juntamente com os profissionais da área psicológica e psicopedagógica, de todo o 
processo de tratamento. CONCLUSÃO: A empatia entre docente, com competência 
específica e aluno, que confiou na demanda e encaminhamento ao profissional de 
psicologia ou congênere, terá resultados mais positivos e rápidos se houver o 
acompanhamento físico e emocional do profissional docente a quem o aluno 
“entregou sua vida”, até que a mesma confiança se estabeleça entre aluno e 
profissional da saúde.  

Palavras chaves: Depressão. Competência Docente. Psicologia Educacional. Gap 
Docente. 
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UNIJIPA 

 

INTRODUÇÂO: A transposição didática é uma estratégia no qual se transforma o 
conhecimento científico em conhecimento escolar, para que possa ser ensinado pelos 
educadores e aprendido pelos alunos. O mesmo possibilita que o conhecimento 
construído em sala de aula possua uma linguagem adequada à compreensão dos 
estudantes, de forma que seja possível a apreensão deste conhecimento. Assim, cabe 
ao educador fazer a transposição didática de seu conhecimento específico (teórico), 
fazendo a seleção ou recorte dos conteúdos, hierarquizando, dividindo e reforçando 
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alguns temas, organizando uma sequência e/ou buscando estratégias de ensino 
(prática). Fazer uso desta estratégia em sala de aula tornou tão importante quanto, 
pois além de ser muito importante em toda a trajetória do ensino, nos anos iniciais e 
fundamental que os educadores façam uso da transposição didática para que o 
processo de ensino-aprendizagem aconteça com mais eficácia, até por que o público 
que compõe os anos iniciais são crianças, e esse público precisa de educadores 
preparados para trabalhar e transformar a educação. Não é fácil transformar a teoria 
na prática, mas também não é impossível, esse e o grande desafio dos educadores. 
Partido deste princípio este trabalho tem como objetivo refletir e analisar sobre os 
desafios dos educadores nos anos iniciais no que realiza a transposição didática. 
MÉTODOS: A pesquisa é uma revisão bibliográfica, realizada no período de Março a 
Abril de 2019, através de estudo exploratório e descritivo. A fim de atender aos 
objetivos proposto foram realizados leituras e fichamentos em diversas publicações, 
trabalhos, artigos, sendo eles impressos e eletrônicos. Também realizamos leitura 
especializada através de livros textos e periódicos que abordam à temática. 
DISCUSSÃO: A transposição didática está relacionada à ação entre professor, aluno 
e o saber, pois é da relação existente entre essa tríade que vai ocorrer situações de 
ensino e aprendizagem. O professor precisa estar atento às transformações e 
adaptações que elabora sobre o seu saber, para que este não perca sua essência e 
possa ser aprendido pelos seus alunos. O processo de transposição didática exige 
que o educador responsável pelo ensino de sua disciplina reconheça a significação e 
importância da transposição dos saberes, considerando a função social de sua área 
com o contexto em que está atuando, a fim de estabelecer uma compatibilização entre 
a sua área específica de conhecimento e de outras áreas. A Transposição didática é 
uma estratégia de ensino que permite ao conhecimento ser palatável pelo processo 
cognitivo dos educando. Neste processo de transposição é preciso que o professor 
tenha domínio do conteúdo a ser ensinado, e transforme o conhecimento científico de 
modo que este não perca suas características. A transposição didática apresenta-se 
como um elemento essencial na atuação do professor em sala, pois é a partir dessa 
transposição que os conteúdos serão apresentados aos alunos de forma que favoreça 
a sua aprendizagem, utilizando-se dos mais diversos recursos e materiais. Este é o 
desafio do educador, transpor os conhecimentos científicos em conhecimentos 
escolares, de modo que facilite a aprendizagem dos estudantes. Isso é um fator que 
normalmente acontece atualmente, em todos os níveis da educação, desde a 
educação básica até o ensino superior, principalmente no ensino fundamental anos 
iniciais. CONCLUÇÃO: Portanto, é preciso que todos os professores tenham uma 
formação continuada, que o mesmo busque meios para estar sempre apto a 
mudanças e aberto a novos conhecimentos, o professor que está sempre em 
processo de aprendizagem, este tem capacidade de ensinar. Com este estudo 
podemos entender a real importância da transposição didática para o processo de 
ensino-aprendizagem tanto para os estudantes quanto para todos que estão evolvidos 
no processo de escolarização.  
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COSTA, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA¹. SANTOS, 
MARICÉLIA MESSIAS CANTANHÊDE DOS² 

Centro universitário São Lucas (UniSL) 

Introdução: O crescimento populacional urbano, trouxe muitos problemas relevantes 
para sociedade, com a geração e acúmulo de resíduos sólidos. O espaço público 
denominado “Espaço Alternativo”, foi criado para oportunizar a prática esportiva como 
caminhadas, ciclismo bem como, um espaço de lazer para a família. A Lei 12.305/10 
dispõe sobre os resíduos sólidos, destaca o conceito de resíduos sólidos como: 
material, substância, objeto ou bens descartado resultante de atividades humanas em 
sociedade. A Conferência Intergovernamental (Tbilisi, 1977), destaca a educação 
ambiental como processo constante, onde os indivíduos e a comunidade adotam 
consciência sobre o meio ambiente e passam a adquirir conhecimentos, habilidades, 
experiências e os valores, tornando-os aptos a atuar individualmente e coletivamente 
e conseguem resolver problemas ambientais presentes e futuros (DIAS, 1992). A 
educação ambiental deve exercer atitudes primordial para melhor compreender o 
meio ambiente como um todo, principalmente os que afetam, tornando um sistema de 
conhecimento de habilidades e valores, mudando o próprio comportamento, conduta 
voltada a proteger esse meio ambiente, a pratica da educação ambiental, se deve ao 
compromisso de compreender os dilemas presente do meio ambiente, esclarecendo 
para a sociedade da sua importância e garantindo a manutenção do meio ambiente, 
o objetivo da educação ambiental é fazer com que o indivíduos compreenda e se 
responsabilize pelas suas atitudes praticada (BARBOSA, 2004). Objetivo: Analisar a 
Gestão dos Resíduos Sólidos no Espaço Alternativo de Porto Velho – RO. 
Material/Método: Foram utilizados registros fotográficos do local evidenciando a 
situação atual em relação a gestão dos resíduos e roteiro de observação com 
perguntas direcionadas a temática resíduos sólidos como a geração, segregação e a 
disposição final dos mesmos. Na pesquisa, pode ser usado além de roteiros, 
questionários e entrevista, também podem ser usados recursos de sons e imagens 
como instrumentos de observação, pois o pesquisador deve se valer de todos os meio 
que a pesquisa fornece no momento da análise (PINHEIRO et al., 2005). 
Resultados/Discussões: O Espaço Alternativo de Porto Velho, foi reconhecido como 
espaço público aberto à visitação e prática esportiva em 2017, após a reforma do local 
medindo aproximadamente 20.000.00 m². Na pesquisa de observação foi possível 
constatar que há uma grande circulação de pessoas no local sem preocupação 
nenhuma com a disposição dos resíduos, existe também aproximadamente 1.300 
vendedores ambulantes que ao gerarem renda, contribuem para a geração de 
resíduos sólidos e apesar do local possuir muitas lixeiras cerca de 200 unidades, os 
visitantes do local possuem o hábito de jogar os resíduos fora da lixeira, não se 
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importando com a poluição visual, acúmulo de roedores e o péssimo odor, 
acarretando ao poder público a responsabilidade de manter o local limpo. Conclusão: 
Não existe gestão de resíduos no local, ficando sob a responsabilidade do poder 
público a disposição final dos resíduos gerados pelos visitantes sem nenhuma 
preocupação ambiental, não existindo nenhum tipo de segregação por parte dos 
usuários. Esta pesquisa enfatiza a importância da Educação Ambiental em espaços 
urbanos e rurais, a fim de trabalhar de maneira eficaz o comportamento humano e a 
sensibilização da coletividade para o Meio Ambiente. Agradecimentos: 
Agradecimento a professora Maricélia Messias Cantanhêde dos Santos pelo grande 
apoio e força de vontade para esta a frente do presente trabalho e ao CENTRO 
UNIVERSITARIO SÃO LUCAS. Palavras-Chave: Resíduos Sólidos, Meio Ambiente, 
Gestão 
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SILVA, Robson Bandeira da¹; SILVA, Diessica Soares² 

1Centro Universitário São Lucas – UniSL 
1Orientador, docente do Curso de Nutrição – UniSL 

2 Acadêmica de nutrição – UniSL 
 

INTRODUÇÃO/OBJETIVO: As dietas enterais exercem um papel fundamental na 
terapêutica de pacientes no âmbito hospitalar que apresentam alterações em seu 
estado nutricional devido a diferentes patologias e que podem levar ao estado de 
catabolismo ou aporte inadequado de nutrientes acarretando em desnutrição, 
condição essa responsável pelo grande número de morbi-mortalidade hospitalar 
(FREITAS et al. 2010). A terapia nutricional enteral é ofertada via sondas 
nasoentéricas, nasogástricas ou ostomias, com intuito de melhorar e ou manter o 
adequado estado nutricional do paciente (REIS et. al. 2013). A nutrição enteral (NE) é 
um método de primeira escolha em pacientes críticos, porem complicações pelo uso 
de fármacos vasoativos (FVA) podem acarretar na incompleta oferta da necessidade 
energética e nutricional. Diante o exposto, esse estudo versa sobre as reações 
adversas causadas por FVA empregados em pacientes em uso de dietas enterais. 
MATERIAL E MÉTODOS: O presente estudo consiste em uma revisão bibliográfica 
acerca das reações adversas causadas por FVA que interferem na oferta de NE. 
Realizou-se uma pesquisa em periódicos e artigos disponíveis nas bases de dados 
Scielo e PubMed. Como critério de inclusão foram selecionados apenas literaturas 
que abordavam sobre reações adversas de FVA e sua influência na NE, buscou-se 
pelas palavras chaves: FVA e nutrição enteral, FVA e reações adversas. Sendo 
considerado publicações de todos os anos e idiomas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
As catecolaminas, também chamadas de aminas ativas, mais empregadas na prática 
clínica são: a noradrenalina, a adrenalina, a dopamina, a dobutamina, e vasopressina 
(OSTIN et. al 1998). Estes fármacos estão presentes na terapêutica de pacientes 
instáveis hemodinamicamente. A escolha de determinado medicamento leva em 
consideração a sua fisiologia básica e seus princípios farmacológicos, preferências 
clínicas e protocolos estabelecidos (AGUIAR, 2015). A NE em pacientes com uso 
dessas aminas é um desafio na prática clínica, tanto pelas alterações hemodinâmicas 
da dieta, quanto pelas mudanças na perfusão esplâncnica provocada por essa 
terapêutica, pois a mucosa do trato gastrointestinal é sensível às modificações do 
fluxo sanguíneo ou do aporte de oxigênio, e a manutenção desse equilíbrio é de suma 
importância hemodinâmica (LEMOS et.al 2008). A norepinefrina pode apresentar 
como reação adversa a redução da circulação esplênica, levando a isquemia do órgão 
e aumento do volume residual gástrico e de seu retorno. Outro exemplo ocorre quando 
essa amina for utilizada juntamente aos sedativos, causando uma redução na 
motilidade e contração peristáltica, levando ao quadro de constipação intestinal e 
redução do tempo de esvaziamento gástrico, podendo se fazer necessário o uso de 
procinéticos (FREITAS, et. al. 2010). CONCLUSÃO: Dentre as reações evidenciadas 
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pelo uso dos FVA, a constipação pela redução do transito gastrointestinal se mostrou 
mais prevalente. Outro ponto é o retorno e aumento do volume residual podendo gerar 
mais prejuízos ao paciente como o risco de broncoaspiração. Esses eventos resultam 
na diminuição do volume e ou interrupção da dieta, tornando-se um empecilho para 
atender as necessidades nutricionais do paciente. Tais intercorrências são de grande 
preocupação, pois favorece o surgimento e ou agravamento de patologias como a 
desnutrição, e prolongando o tempo de internação e elevando o custo. 
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1.FACULDADES INTEGRADAS APARÍCIO CARVALHO- FIMCA 

2. CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS (UNISL)/AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/REDE 
DE FRIO 

3. COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (COREMU)/SESAU-RO 

Introdução: A anemia ferropriva, também conceituada como um dos tipos de anemia 
nutricional, é a causa principal de anemia gestacional. As reservas de ferro são 
escassas durante a gestação em razão de uma maior demanda que é requerida para 
poder suprir a elevação de hemoglobina circulante e o desenvolvimento do feto. Caso 
haja ingestão de ferro menor que as necessidades corporais, se o intervalo entre as 
gestações e partos for curto ou se houver complicações intrapartal, como 
hemorragias, levando a anemia ferropriva a rapidamente a se instalar. Objetivo: 
Identificar as principais dificuldades do enfermeiro no tratamento da gestante com 
anemia ferropriva; Material e métodos:Trata-se de uma pesquisa de campo, de 
caráter descritivo-exploratório e quantiqualitativa, que foi realizada nas seguintes 
Unidades de Saúde da Família: Ernandes Índio, Manoel Amorim de Matos, Hamilton 
Raulino Gondim, Renato Medeiros, José Adelino da Silva. A coleta de dados foi 
realizada entre os meses abril a maio de 2017, num período de 15 dias. O instrumento 
de pesquisa utilizado foi um questionário semiestruturado, com um total de 08 
questões. Participaram do estudo 17 enfermeiros.A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa sob o parecer 1.992.334. Para a análise dos dados, os mesmos 
foram registrados, classificados em categorias e analisados. Os dados quantitativos 
foram analisados por meio do Microsoft Excel e os qualitativos por meio da análise de 
conteúdo. Resultados e Discussão: A pesquisa foi realizada com 17 participantes, 
que tinham em média 05 anos de serviço sendo o menor tempo 01 ano e o maior 10 

AS PRINCIPAIS DIFICULDADES DO ENFERMEIRO NO TRATAMENTO 

DE GESTANTES COM ANEMIA FERROPRIVA 
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anos. O sexo feminino predominou, sendo 14 (82%) e o sexo masculino 3 (18%), 
predominou a idade entre 20 e 30 anos, sendo 8 participantes (47%). Entre as ações 
dos enfermeiros entrevistados, todos realizam pré-natal, porém, encaminham a 
gestante com anemia ferropriva ao pré-natal de alto risco e encontram resistência das 
mesmas ao tratamento, pois dentre os motivos elencados pelos enfermeiros para as 
gestantes interromperem o tratamento foi o desconhecimento da mesma sobre a 
importância do ferro na gestação 7 (14%), falta de suplementação de ferro nas 
farmácias 15 (30%), baixo nível socioeconômico da gestante 13 (26%), intolerância 
gastrintestinal e reações adversas ao sulfato ferroso 15 (30%). Percebeu-se pela 
pesquisa também, que os maus hábitos alimentares são determinantes do problema, 
justificando a prevalência da anemia. Outras ações de saúde dos enfermeiros são: 
orientações nutricionais 17 (32%), encaminhamento ao nutricionista se necessário 7 
(13%), prescrição de sulfato ferroso 17 (32%), Encaminhamento ao pré-natal de alto 
risco se Hb persistir < 11 g/dL após o tratamento 10 (19%). Os enfermeiros procuram 
cumprir o que lhes compete no acompanhamento da gestante anêmica no pré-natal 
de baixo risco, realizando o esclarecimento das dúvidas da gestante em relação à 
patologia e da importância da suplementação de ferro na relação materno-fetal. São 
fornecidas as orientações nutricionais, a prescrição da suplementação de ferro, o 
rastreio da anemia através das solicitações de exames, o encaminhamento da 
gestante ao pré-natal de alto risco se anemia grave e o encaminhamento da mesma 
ao nutricionista para acompanhamento compartilhado. Conclusão: Verificou-se que 
a principal dificuldade do enfermeiro no tratamento da gestante com anemia ferropriva 
é a falta do sulfato ferroso nas farmácias associado à dificuldade socioeconômica da 
gestante. Tal dificuldade poderia ser amenizada tendo em vista que a gestante muitas 
vezes também não consegue tolerar ao medicamento, e que a orientação de 
enfermagem quanto à importância do ferro é primordial para uma gestação saudável. 
Agradecimentos: Ao Centro Universitário São Lucas pela iniciativa em realizar o III 
simpósio regional de pesquisa científica e tecnologia de Rondônia, permitindo assim 
crescimento acadêmico. 
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1. Aluno do Curso de Medicina do Centro Universitário São Lucas – UniSL, Porto 

Velho, RO, Brasil 2. Orientador do Projeto do Curso de Medicina do Centro 

Universitário São Lucas – UniSL, Porto Velho, RO, Brasil 

INTRODUÇÃO/OBJETIVO A saúde mental e física de pessoas LGBT+ é frustrada e 

agravada, principalmente, em decorrência do preconceito contra essa comunidade na 

sociedade brasileira. Esses preconceitos podem influenciar em doenças mentais, uso 

de substâncias ilícitas, aumento de riscos de abusos físicos e sexuais. Além disso, a 

homofobia nos profissionais de saúde pode complicar a relação médico-paciente, a 

terapêutica e o tratamento de pessoas LGBT, que frequentemente sentem na rotina 

médica o medo de serem discriminados ou estigmatizados. O objetivo deste projeto é 

fazer uma roda de conversa com o intuito de impactar a população e promover 

reflexões acerca do tema, assim como estimular o ensino, pesquisa e educação 

continuada nos meios acadêmicos. MATERIAL/MÉTODOS Tal roda de conversa fora 

realizada em uma sala no Centro Universitário São Lucas, no segundo semestre de 

2018, com o comparecimento de 25 pessoas, na presença de um mediador e quatro 

componentes da roda, dois médicos, um psicólogo e uma técnica de assistência 

social. Neste evento utilizou-se um projetor para exibição de slides e vídeos.  Fora 

abordado, então, o tema “Saúde da Comunidade LGBT+ e seus Impactos na 

Sociedade”, voltado especificamente a membros da comunidade, familiares e 

profissionais da saúde. Por meio dos assuntos “orientação sexual, identidade de 

gênero e direitos específicos perante o SUS”, estes profissionais debateram sobre tais 

problemáticas, demonstrando o impacto da discriminação na saúde da população 

LGBT+, a falta de acolhimento desta comunidade no SUS e também no meio familiar. 

Foi-se bastante discutido também a questão do desconhecimento sobre os direitos e 

políticas públicas desta população de modo geral. Para finalizar a ação, houve o 

espaço para a realização de perguntas pertinentes aos assuntos tratados e um 

minidocumentário denominado “Mostrando as Verdadeiras Cores”, incluindo relatos 

reais desta população perante a discriminação. RESULTADOS/ DISCUSSÃO A partir 

do evento percebeu-se que o descaso e a discriminação contra a população LGBT+ 

acarreta em despreparo médico ao lidar com pessoas desta comunidade. Além disso, 

foi perceptível, também, o desconhecimento não só da população em geral, mas 
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também de membros da comunidade LGBT+ sobre seus direitos e políticas dentro do 

SUS. CONCLUSÃO Tendo em visto os resultados obtidos, faz-se necessário a 

necessidade de uma maior promoção de debates sobre o tema, a fim de levar 

informações sobre as políticas e os direitos da comunidade LGBT+ no SUS para a 

população em geral, exteriorizando dos limites do meio científico. Além disso, faz-se 

necessário a realização de educação continuada, pesquisas e ensino dessa vertente 

em meios acadêmicos. AGRADECIMENTOS Agradeço ao Centro Universitário São 

Lucas pela oportunidade da realização deste projeto no âmbito acadêmico. Aos 

colegas de classe que participaram das pesquisas e elaboração, bem como realização 

deste propósito. Aos orientadores que nos guiaram nas pesquisas e no método de 

aplicação, para que a roda de conversa obtivesse êxito. Aos integrantes que estavam 

presentes durante a roda de conversa que participaram ativamente afim de estimular 

reflexão e obter conhecimento. 
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1. CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS (UNISL) 

2. AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 

Introdução: Quando uma criança é internada devido ao diagnóstico de câncer, além 
do sofrimento psicológico, tem-se o sofrimento físico, fisiológico e dos familiares. O 
câncer infantil pode afetar o desenvolvimento da criança em termos físicos, cognitivos 
e emocionais, podendo desencadear reações de estresse e ansiedade. As atividades 
lúdicas vêm como uma intervenção psicoterapêutica promovendo saúde por meio do 
lúdico. As atividades com grande aceitação dos pacientes são as brincadeiras 
realizadas por palhaços, conhecidas como risoterapia, por proporcionar momentos de 
felicidade, humanização e vínculo com todos os envolvidos no contexto do tratamento. 
Objetivo: O objetivo geral desse estudo foi analisar a contribuição das atividades 
lúdicos terapêuticas no tratamento de crianças com câncer e como objetivos 

ATIVIDADES LÚDICAS NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM 

CÂNCER 
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específicos foram: Demonstrar os proventos das atividades lúdicas como intervenção 
na saúde mental; compreender os benefícios da lúdico terapia na adaptação ao novo 
ambiente; identificar a percepção das atividades lúdicas pelos pais. Material e 
Métodos: A metodologia utilizada para a pesquisa foi qualitativa, quantitativa, de 
campo, descritiva e exploratória. O instrumento utilizado foi uma entrevista realizada 
por meio de um roteiro semiestruturado com perguntas abertas e fechadas com 13 
participantes, sendo pai ou mãe das crianças com câncer em tratamento no Hospital 
de Base Dr Ari Pinheiro. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
sob o parecer 2.982.443. Para a análise dos dados, os mesmos foram registrados, 
classificados em categorias e analisados. Os dados quantitativos foram analisados 
por meio do Microsoft Excel e os qualitativos por meio da análise de conteúdo. 
Resultados e discussão: Neste estudo, participaram 13 pessoas, sendo pai ou mãe 
de filhos com diagnóstico de algum tipo de câncer. Os dados foram tabulados e 
analisados visando averiguar a contribuição das atividades lúdicas no tratamento de 
crianças com câncer. Por meio de pergunta aberta, os entrevistados foram 
estimulados a relatar de que forma o ambiente físico colorido e a oferta de atividades 
lúdicas facilitavam o tratamento quimioterápico das crianças, mostrando que tais 
aspectos contribuem, principalmente, para o esquecimento da dor e da hospitalização, 
funcionando como incentivo ao tratamento. A idade dos pais variou de 25 a 46 anos, 
sendo de 31 a 47 anos 53,9%. O sexo feminino prevaleceu com 92,3%. A escolaridade 
predominou o ensino médio 30,7%. A idade das crianças prevaleceu entre 5 e 8 anos 
61,5%. O câncer prevalente foi a leucemia 61,5%. Em relação às perguntas sobre o 
conhecimento dos pais, contribuição das atividades lúdicas no tratamento das 
crianças, todos afirmaram que as atividades auxiliam no enfrentamento da doença, 
adaptação da internação, melhora o humor e o ambiente terapêutico. Foi constatado 
durante a pesquisa que as atividades lúdicas auxiliam o processo de recuperação da 
criança e permitem reduzir a apatia, promovendo interação social, momentos de 
satisfação e mudanças positivas no humor. Os dados evidenciaram que o brincar 
representa um instrumento importante para o desenvolvimento de habilidades 
adaptativas da criança com câncer. Conclusão: O estudo demonstra que as 
atividades lúdicas não só colaboram com estado emocional, mas, proporcionam 
alegria e bem-estar, como também serve como uma porta de fuga para as crianças 
que estão internadas, pois por meio destas atividades, as crianças conseguem 
diminuir o nível de estresse, medo, tristeza, dor e também esquecem por alguns 
instantes que estão doentes. Agradecimentos: Ao Centro Universitário São Lucas 
pela iniciativa em realizar o III simpósio regional de pesquisa científica e tecnologia de 
Rondônia, permitindo assim crescimento acadêmico.  
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Introdução: A gestação é uma fase de transformação do organismo feminino, 
considerada como um acontecimento fisiológico, e no decorrer podem surgir 
complicações como a Síndrome Hipertensiva da gestação (SHG), doença comum e 
uma das principais complicações entre as gestantes do mundo todo. É considerada 
uma das causas responsáveis pelo alto índice de mortalidade materno-fetal e 
morbidade no Brasil. Estabelece que a pressão arterial for maior ou igual que 140/90 
mmhg, aferidas em duas ocasiões distintas por no mínimo 4 a 6 horas, com proteinúria 
(> ou igual 0,3g/24h) acompanhadas ou não de algumas alterações. O Município de 
Porto Velho oferece a assistência integral à muitas mulheres, porém o fluxo de 
atendimento e encaminhamento da mesma ainda é pouco conhecido, sendo isso uma 
fragilidade de saúde pública. Mediante isso, o objetivo deste é “Descrever o fluxo de 
atendimento da gestante com síndrome hipertensiva atendida na rede de saúde 
pública de Porto Velho.” Material e Método: Trata-se de um estudo de campo 
observacional com a finalidade de traçar o fluxo do acompanhamento da assistência 
a mulher com síndrome hipertensiva na gestação. Para isso foi observado o 
acolhimento da gestante desde a primeira consulta até a descoberta da complicação 
gestacional e como aconteciam as condutas dos profissionais. Envolveu entender a 
assistência na atenção primária em saúde e sua ligação com atenção secundária e 
atenção terciária, bem como saber como acontece esse diálogo entre a saúde 
gerenciada pelo Município de Porto Velho e pelo Estado de Rondônia.  Esse estudo 
não implica em questões éticas com seres humanos e não inflige a Resolução nº 466 
de 2012. Resultados e Discursão: No município de Porto Velho as gestantes tem 
direito à consulta de pré-natal a partir da descoberta da gestação. São encaminhadas 
para as unidades básicas de saúde onde tem seu acolhimento realizado pelo 
enfermeiro e/ou médico, com consultas intercaladas. Muitas delas podem chegar de 
demanda espontânea ou terem sua consulta agendada pelo agente comunitário de 
saúde de seu bairro. Na primeira consulta é criado o número do SIS- pré-natal, aberto 
a caderneta de saúde da gestante e solicitado os primeiros exames laboratoriais. São 
ainda verificados a condição de saúde pregressa e atual, a situação ginecológica e 
obstétrica, e feito um exame físico voltado a saúde dessa mulher: avaliação das 
mamas, cardiovascular e do abdome gravídico usando a manobra de Leopold. Nas 
demais consultas são realizadas principalmente o cálculo da idade gestacional, 
avaliação do estado nutricional, aferição da pressão arterial, medido a altura do útero 
e verificado os batimentos cardiofetais. A gestante com elevação da pressão arterial 
é solicitado um mapa pressórico de acompanhamento diário por 7 dias, bem como 
exames de ureia, creatinina, sódio, potássio e proteinúria 24 horas. Caso seja 
diagnosticada a hipertensão arterial na gestação (assintomática) a mesma deverá 
iniciar o pré-natal de alto risco em uma unidade de referência (municipal ou estadual), 
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porém compartilhada com a sua unidade básica de referência. Caso sintomática, a 
gestante deve ser encaminhada para a maternidade municipal e de lá o fluxo pode 
seguir para o centro obstétrico da rede estadual. Para a gestante sintomática, há a 
indicação para o parto cesariano conforme conduta médica. Considerações Finais: 
O fluxo de atendimento a mulher gestante com hipertensão desenvolvida na gestação 
acontece na atenção primária (rede municipal) e pode, conforme a sua condição 
clínica, finalizar na atenção terciária (municipal ou estadual). O diálogo entre as duas 
esferas acontece de modo eficaz, porém ainda é percebido que muitas gestantes não 
compreendem esse fluxo, de onde elas irão. Mediante isso, traçar esse fluxo de 
atendimento, proporcionou melhor informação a usuária gestante e se torna uma 
ferramenta a ser usada nas consultas de pré-natal feita com o médico ou enfermeiro.  

Agradecimento: À Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho e ao Centro 
Universitário São Lucas. 

Palavras-chave: Síndromes Hipertensão gestacional. Saúde da mulher. Sistema 
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           INTRODUÇÃO: A automedicação é conceituada como o uso de medicamentos 
por conta própria, sem avaliação prévia de um profissional de saúde. 
Entretanto, é uma prática culturalmente aceita por mais que resulte em 
consequências prejudiciais a quem a adota, sendo frequente no ambiente 
acadêmico. Dentre os fatores que podem instigar a automedicação desse 
público estão: quantidade de matéria, tempo de sono, ansiedade, cobrança 
familiar, baixa imunidade e auto cobrança. Desta forma, é cabível uma análise 
a fim de colher dados para averiguar a incidência da automedicação entre os 
estudantes. OBJETIVOS: Avaliar o padrão de automedicação entre os 
estudantes do 3° e 8° período de Medicina do São Lucas Educacional. 
MÉTODOS: Para avaliar o consumo de medicamento escolhemos os 

CONSUMO DE ANALGÉSICOS ENTRE OS ACADÊMICOS DO 3º E 8º PERÍODOS 

DO CURSO DE MEDICINA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE PORTO 
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analgésicos, que são usados para o alivio da dor por meio da inibição da 
comunicação nervosa. Entre os acadêmicos, foi aplicado um questionário de 
autoria própria baseado em outros preexistentes (parecer n° 3.094.843 – CAAE 
97281118.5.0000.0013). O n amostral foi definido com critério de aprovação 
ser aluno do 3° período, que não tiveram a matéria de farmacologia clínica, ou 
8° período que já teve, e fazer uso de automedicação. O critério de exclusão 
foi procurar o médico quando sentem dor e tomar analgésicos sob prescrição 
médica. Os acadêmicos foram questionados a respeito de dados demográficos 
e estudantis, conhecimento sobre automedicação, leitura da bula, procura por 
médico em situações de dor, indicação/influência na escolha dos analgésicos, 
conhecimento dos riscos da automedicação, efeitos adversos e alergias 
advindos de tal prática e os analgésicos utilizados sem orientação. 
RESULTADOS: Foram entrevistados 56 acadêmicos do 3° e 8° período do 
curso de Medicina no São Lucas Educacional. Destes foram excluídos 9, 
totalizando 47 entrevistados, sendo 27 alunos do 3º período e 20 alunos do 8º 
período. Entre os entrevistados, 100% conheciam a definição de 
automedicação. Com relação ao conhecimento através da leitura da bula, os 
acadêmicos do 8° período mostraram que leem mais se comparados aos do 3° 
período. Sobre a ida ao médico em caso de dor, a maioria dos acadêmicos de 
ambos os períodos se mostraram avessos a essa prática. Quanto à indicação 
do medicamento, a maioria dos estudantes do 3° período é influenciada pela 
família, enquanto os do 8° período fazem uso por conta própria. A respeito das 
reações adversas, a maioria da população dos dois grupos mostrou-se não 
sofrer com tal problema. Ao avaliar os analgésicos mais utilizados para 
automedicação, os três mais prevalentes foram a Dipirona, o Paracetamol e o 
Dorflex®. Por fim, ao analisar as patologias que mais levam ao uso 
indiscriminado de fármacos o resultado encontrado foi cefaleia, mialgia e 
cólicas. CONCLUSÃO: Observou-se uma alta incidência de automedicação na 
população estudada por meio do questionário aplicado. Através da utilização 
dos dados dessa pesquisa, pode-se buscar por fatores que levam a população 
estudada a se automedicar. Faz-se necessário ainda, que haja maior 
divulgação das complicações medicamentosas, riscos, intoxicações, reações 
adversas e informações a respeito da importância do profissional médico para 
prescrição de um tratamento adequado. AGRADECIMENTOS: Agradecemos 
ao São Lucas Educacional e ao Dr. Arlindo Gonzaga B. Junior pelos 
ensinamentos e empenho. PALAVRAS-CHAVE: automedicação; dor; 
analgésico. E-mail: gonzaga.arlindo@gmail.com 
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INTRODUÇÃO: A doença celíaca é uma patologia autoimune induzida pela ingestão 

de glúten, proteína presente em cereais como trigo, aveia, centeio e cevada. Devido 

ao processo inflamatório no sistema gastrointestinal, a doença leva uma má absorção 

dos nutrientes, com manifestações clínicas intestinais e extra intestinais. Esta 

proteína, proporciona elasticidade e volume em diversas preparações que é utilizada. 

O tratamento da doença celíaca é dietoterápico, e consiste na retirada do glúten da 

dieta dos pacientes e o seu cumprimento pode ocorrer devido à escassez de oferta 

de produtos isentos de glúten. A pupunha (Bactris gasipaes Kunth), fruto da região 

norte, possui aroma e sabor agradável, e componentes nutricionais importantes como 

a gordura insaturadas, fibras e alto valor energético, além de não possuir glúten na 

sua composição e a coxinha é um salgado caracteristicamente brasileiro, porém na 

maioria das vezes, sua massa é a base de farinha de trigo, que contém glúten, 

impedindo indivíduos celíacos de consumirem este produto. Por existir poucas 

preparações voltadas para os celíacos, se fez necessário elaborar um novo produto 

isento de glúten e nutritivo, como coxinha de frango a base de pupunha e avaliar 

nutricionalmente os nutrientes relevantes contidos no rótulo nutricional da coxinha a 

base de trigo e a base de pupunha. OBJETIVO: Realizar avaliação dos rótulos 

nutricionais entre coxinha de frango a base de pupunha e coxinha tradicional. 

METODOLOGIA: As formulações de coxinhas recheadas com frango tradicional e de 

pupunha foram desenvolvidos no Laboratório de Práticas Dietéticas do Centro 

Universitário São Lucas. Os ingredientes utilizados nas preparações foram adquiridos 

de forma aleatória em estabelecimentos do comércio local. No processo de 

desenvolvimento das formulações de coxinhas foram realizadas as pesagens de todos 

os ingredientes, com os valores obtidos, foram calculadas as fichas técnicas de 

preparação, sendo o peso de cada porção 40 g, com base na RDC nº 359/2003. Para 

obtenção das informações nutricionais, foram utilizadas Tabelas de Composição dos 

Alimentos e de Alimentos Regionais Brasileiros. Para o comparativo dos teores 

nutricionais utilizou-se a RDC nº 54/2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O rótulo 

nutricional da formulação tradicional apresentou o valor energético total de 120 kcal 

(6%), 21 g de carboidratos (7%), 6 g de proteína (8%), 4 g de gordura total (7%), 2 g 

de fibra alimentar (0,5%) e 225 mg de sódio (9%). Já a formulação à base de pupunha 

apresentou valor energético total de 340 kcal (17%), 10 g de carboidratos (3%), 4 g 

de proteínas (5%), 5 g de gorduras totais (9%), 3 g de fibra alimentar (12%) e 16 mg 

de sódio (0,6%). Em avaliação, observou-se que novo produto é fonte de fibras, pois 

de acordo com a RDC nº 54/2012, é considerado fonte de fibras o alimento que 

apresenta acima de 2,5 g de fibras na porção. As fibras alimentares são importantes 
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para regulação do intestino propiciando a sensação de plenitude gastrointestinal e 

reduzindo níveis de glicose na corrente sanguínea e colesterol. Em relação ao teor de 

carboidratos, a coxinha de pupunha possui valor reduzido em 50% em relação à 

coxinha tradicional, sendo os teores respectivamente A RDC nº 54/2012 também 

aponta que a coxinha a base de pupunha possui teor muito baixo de sódio e também 

é considerada light em relação à coxinha tradicional, pois apresentou 93% menos 

sódio na porção em comparação à coxinha tradicional. A redução de sódio nas 

preparações reduz risco e agravos de doenças cardiovasculares. 10 e 21 g, essa 

redução pode ser positiva na redução de peso. CONCLUSÃO: O novo produto 

contém mais vantagens do ponto de vista nutricional, pois somando seus benefícios 

como baixo teor de sódio, fonte de fibras e menor concentração de carboidratos, estes 

corroboram para a qualidade de vida de pessoas celíacas.  

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

São Lucas. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 

Palavras chave: Bactris gasipaes Kunth; Petisco; Alimento Regional; Amazônia 

 
 
 

 

 

ARAÚJO, Gislane Gonçalves¹; COELHO, Lucinea dos Santos1; COSTA, Beatriz 

Soares1; LIMOEIRO, Regiane Durães1; TIAGO, Maeli Cristiane da Silva1; SILVA, 

Nayana Hayss Araújo1; SANTOS, Inez Helena Vieira Silva¹; AZEVEDO, 

Mariangela Soares2 

1Centro universitário São Lucas. 2Universidade Federal de Rondônia 

  

INTRODUÇÃO: A pupunheira (Bactris gasipaes Kunth) é uma palmeira originária da 

Região Amazônica, desbravada e disseminada nessa região e na América Central por 

povos indígenas. No Brasil, sua produção corresponde a 36% da produtividade 

mundial, tornando o país um dos três maiores produtores dos frutos. Possui aroma e 

sabor agradável, além de componentes nutricionais importantes como a gordura, fibra 

e um alto valor energético, que contribui para que a exploração econômica de produtos 

e subprodutos dos seus frutos se expandisse, principalmente na área da alimentação, 

utilizando-os como ingredientes culinários. Tipicamente, a pupunha é geralmente 

consumida cozida, sem casca e sem semente, alternativas de consumo, é o fruto 

moído na forma de farinha. A elaboração da farinha de pupunha é uma maneira de 

impedir a saturação em mercados de frutos in natura e poderá modificar a demanda 

para a pupunha, pois são inúmeras receitas que podem utilizar a farinha de pupunha, 

como em pães, biscoitos, bolos e salgados. No Brasil, dentre os salgados mais 

AVALIAÇÃO DOS TEORES DE MINERAIS DAS MASSAS DA 

COXINHA À BASE DE PUPUNHA E COXINHA TRADICIONAL 
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consumidos pela população a coxinha toma destaque, por ser facilmente encontrada 

em lanchonetes, padarias e supermercados. A coxinha é um salgado 

caracteristicamente brasileiro, contemplado em todas as regiões do país, e apresenta 

alterações de recheios entre cada região. OBJETIVO: Realizar avaliação dos teores 

de minerais das massas da coxinha tradicional e da coxinha à base pupunha. 

METODOLOGIA: Para realização do comparativo nutricional, desenvolveu-se no 

Laboratório de Práticas Dietéticas do Centro Universitário São Lucas duas massas de 

coxinha – tradicional, a base de farinha de trigo, e isenta de glúten e lactose – à base 

de pupunha. Os ingredientes utilizados nas preparações foram adquiridos de forma 

aleatória em estabelecimentos do comércio local. No processo de desenvolvimento 

das massas de coxinha foram realizadas as pesagens de todos os ingredientes. Com 

os valores obtidos, foram calculadas as fichas técnicas de preparação, sendo o peso 

de cada porção 40 g, com base na RDC nº 359 de 2003. Para obtenção das 

informações nutricionais, foram utilizadas Tabelas de Composição dos Alimentos e de 

Alimentos Regionais Brasileiros. Após os cálculos, dos minerais considerou-se o 

conteúdo da porção usualmente consumida em relação às DRI’s – Dietary Reference 

Intakes e no estabelecido pela RDC nº 54 de 2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Ao avaliar as formulações, verificou-se que tanto a massa da coxinha tradicional, 

quanto a massa da coxinha de pupunha não atenderam os requisitos estabelecidos 

pelas DRI’s para serem consideradas fontes de mineral, porém, obtiveram variações 

consideráveis de minerais. Enquanto a massa à base de pupunha alcançou valores 

os seguintes valores nos minerais: cálcio: 11,2 mg; magnésio: 10 mg; manganês: 

0,052 mg; fósforo: 19,6 mg; ferro: 0,2 mg; sódio: 0,4 mg; potássio: 121,2 mg; cobre: 

0,12 mg, a coxinha à base de farinha de trigo obteve os seguintes valores de minerais: 

cálcio: 4,9 mg; magnésio: 6,2 mg; manganês: 0,091 mg; fósforo: 24,1 mg; ferro: 0,25 

mg; sódio: 317,4 mg; potássio: 30,55 mg; cobre: 0,03 mg; zinco: 0,16 mg; iodo: 32, 5 

mcg; selênio: 0,01515 mcg. Por fim, em relação ao valor diário de referência 

determinado pela RDC 54, o teor de sódio na formulação tradicional foi de 317,4 mg 

(1%) por conter em sua composição 0,1058 g de caldo de galinha e 0,2116 g de sal, 

e na formulação adaptada obteve apenas 0,4 mg (0,001%) não contendo adição de 

sal ou ingredientes que tenha sais de sódio adicionados à massa, podendo ser 

considerado, portanto, um produto que não contém sódio em sua composição, tendo 

potencial para ser uma opção também para indivíduos hipertensos. CONCLUSÃO: 

Sendo considerado um produto que não contém sódio em sua composição, a coxinha 

preparada com a massa à base de pupunha, demonstra que pode fazer parte da dieta 

de coletividades com restrições, especialmente os hipertensos. 
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INTRODUÇÃO: A coxinha é um salgado tipicamente brasileiro, apreciado em todo o 
país, sendo a massa básica composta por farinha de trigo e caldo de frango, e o 
recheio mais usual, é o de frango. Entretanto, é possível observar um número 
crescente de pessoas com patologias, como a doença celíaca e a intolerância a 
lactose, que são impedidas de ingerir este tipo de produto. A doença celíaca é 
caracterizada pela intolerância ao glúten, produzindo lesões no intestino delgado e 
levando a hipertrofia e atrofia das vilosidades intestinais. Quando não tratada, esta 
patologia, pode desenvolver nos pacientes intolerância à lactose, devido o 
achatamento das vilosidades intestinais, fazendo com que o indivíduo não consiga 
metabolizar a enzima lactase, responsável pela absorção da lactose no intestino 
delgado. Porém, no mercado há poucas opções de alimentos com qualidade 
nutricional para este público. Com isto, a necessidade de transformar alimentos como 
a coxinha em produtos isentos de glúten e com funcionalidade nutricional. Para isto, 
é possível utilizar produtos típicos da região Norte, como a pupunha, que apresenta 
em 100g de parte comestível 2,5g de proteína, 9,2g de lipídios, 21,7g de carboidratos, 
8,9g de fibras, além de 1500µg de retinol, 0,06mg de Tiamina, e 0,5mg de Niacina. O 
elevado teor de ß-caroteno contido no fruto explica sua cor amarelada, alaranjada ou 
até avermelhada. Com base nestes aspectos foi desenvolvida uma coxinha à base de 
pupunha, que proporciona um conceito de alimento inovador e prático para o 
consumo. OBJETIVO: Analisar os teores de vitaminas contidos na massa da coxinha 
de pupunha em comparação com os valores da massa da coxinha tradicional. 
METODOLOGIA: Para realização do comparativo nutricional, desenvolveu-se no 
Laboratório de Práticas Dietéticas do Centro Universitário São Lucas duas massas de 
coxinha: a tradicional a base de farinha de trigo, e a isenta de glúten e lactose a base 
de pupunha. Os ingredientes utilizados nas preparações foram adquiridos de forma 
aleatória em estabelecimentos do comércio local. No processo de desenvolvimento 
das massas de coxinha foram realizadas as pesagens de todos os ingredientes. Com 
os valores obtidos, foram calculadas as fichas técnicas de preparação, sendo o peso 
de cada porção de 40g, com base na RDC nº 359 de 2003. Para obtenção das 
informações nutricionais, foram utilizadas Tabelas de Composição dos Alimentos e 
Tabela de Alimentos Regionais Brasileiros. Após os cálculos das vitaminas 
considerou-se o conteúdo da porção usualmente consumida em relação às DRI’s – 
Dietary Reference Intakes. A classificação das vitaminas foi baseada na porção usual 

COMPARATIVO DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS VITAMINAS E 

PRESENTES NAS MASSAS DE COXINHA TRADICIONAL E DE 

PUPUNHA 
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do valor da DRI considerando: excelente-fonte – contendo mais de 20%; boa fonte – 
contendo 10 a 20%; e fonte – contendo mais de 5%. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Ao fazer o comparativo entre as duas formulações, a massa da coxinha de pupunha 
é fonte de vitamina A com 600µg de retinol (8%) enquanto a massa tradicional 
apresentou 54µg (0,72%).  A Vitamina A contribuirá na visão, no crescimento, no 
desenvolvimento, na manutenção da pele e na imunidade. A massa de pupunha é boa 
fonte de Tiamina 0,24mg (20%), enquanto a massa tradicional não, pois apresentou 
0,08mg (6,7%). A Tiamina é importante para o processo metabólico dos carboidratos, 
sua carência pode inibir seletivamente o metabolismo de carboidratos, causando 
acúmulo de piruvato. Quanto ao teor de Niacina, a massa de coxinha tradicional 
apresentou fonte desta vitamina com 3mg (19%) e já a massa de pupunha não, possui 
0,2mg (1,3%). Esta vitamina é importante para quase todas as reações bioquímicas 
dos macronutrientes, está presente principalmente em alimentos de origem animal. 
CONCLUSÃO: A massa da coxinha de pupunha apresenta melhores qualidades 
nutricionais em relação a massa da coxinha tradicional, principalmente devido ao alto 
teor de carotenoides, sendo uma opção nutritiva a ingestão deste produto.  
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INTRODUÇÃO: As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC), são plantas 
espontâneas, silvestres ou cultivadas, que possuem fácil crescimento e não exigem 
cuidados específicos ou especiais, de distinção ecológica possuindo partes 
comestíveis sendo incluída na alimentação humana. A Ora-pro-nóbis (palavra do latim 
que quer dizer “rogai por nós”), nas folhas possuem cerca de 25% de proteínas (peso 
seco), das quais 85% encontram-se numa forma digestível, facilmente aproveitável 
pelo organismo. Possui ainda vitaminas A, B e principalmente C, além de cálcio, 
fósforo e quantidade considerável de ferro, ajudando no combate a anemias. 
OBJETIVO: Elaborar um novo produto com folhas de ora-pro-nóbis e fornecer 
informações nutricionais. MATERIAL E MÉTODOS: A elaboração do biscoito 
(cookies) foi desenvolvido em um Serviço de Alimentação e Nutrição localizado na 
cidade de Porto Velho- RO. Com base numa receita tradicional de cookies, foi 
elaborado o biscoito (cookies) com folhas de Ora-Pro-Nóbis (OPN), farinha de trigo 
integral, uva passas, linhaça dourada, óleo de soja, açúcar, sal refinado e fermento 

ELABORAÇÃO DE BISCOITO COOKIES COM FOLHAS DE ORA-

PRO-NÓBIS PARA COLETIVIDADES SADIAS  
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químico. Para a padronização do biscoito (cookies) com folhas de OPN, foi realizada 
uma ficha técnica de preparação, com medidas caseiras, peso bruto, peso líquido, 
fator de correção, per capita peso bruto, per capita peso líquido, custos, valor 
energético total da preparação e da porção, % rendimento, índice de cocção, números 
de porções, tempo de preparo, tempo de cocção, peso da porção e modo de preparo. 
O preparo da massa foi dividido em duas etapas:  folhas de OPN com o óleo de soja 
foram batidas até homogeneizar em liquidificador doméstico; após essa etapa juntou-
se os ingredientes secos em utensílio (bacia inox) até o ponto em que a massa 
soltasse das mãos. A massa foi envolvida com o filme plástico e descansou por 30 
minutos. Os biscoitos (cookies) foram moldados em formato redondo e achatado, 
distribuídos em uma forma antiaderente e forneados a 180 °C por 20 minutos. Utilizou-
se Resoluções 359 e 360/ 2003 rotulagem nutricional e a 54 de 12/2012 para obter 
informações nutricionais. Além disso, para identificar os macronutrientes, 
micronutrientes, vitaminas e minerais foi utilizada a Tabela de Composição de 
Alimentos (TACO 2011). RESULTADOS E DISCUSSÃO: O biscoito (cookies) 
apresentou coloração verde escuro devido as folhas de OPN, manteve-se formato de 
cookies tradicional (redondos e achatados), com borda levemente crocante e miolo 
macio, com rachaduras e pontos escuros devido á uva passas. Padronizou-se o 
biscoito (cookies) em porção de 30 g (1 unidade), conforme RDC 359/2003, desta 
forma o novo produto enquadra-se no rol de produtos de panificação, com rendimento 
de 35 porções. A porção possui 12% do valor energético total, 16% (49 g) de 
carboidratos, 3% (2,3 g) de proteína de origem vegetal, 4% (4,9 g) de gordura total, 
13% (3,1) de fibra alimentar e 2% (61,8 mg) de sódio. Já o biscoito (cookie) tradicional 
tem 7% valor energético total, 5 % (16 g) de carboidratos, 2% (1,7g) de proteínas, 13% 
(7,3 g) gorduras totais, 4% (1,1 g) de fibra alimentar 1,1 e 3% (83 mg) de sódio. 
Observou-se que o biscoito (cookies) com folhas de OPN apresentou valores 
significativos de proteína 2, 3 g (3%), baixo teor de sódio 61,8 mg (2%) e importante 
fonte de fibras alimentares com 3,1 (13%) de acordo com a RCD 54/2012. Sabe-se 
que os produtos que se destacam com elevado teor de proteínas são importantes para 
a construção e reparação muscular, formação de células, tecidos, alguns hormônios 
e outras estruturas do corpo, além da redução de sódio e fontes de fibras corroboram 
para saúde e qualidade de vida das pessoas por reduzirem as doenças 
cardiovasculares. CONCLUSÃO: Diante dos dados obtidos, o biscoito (cookies) com 
folhas de OPN, do ponto de vista nutricional é viável para coletividades sadias, no qual 
é uma boa opção de lanche saudável quando não há restrição clínica de nenhum dos 
ingredientes, uma vez que oferece um ótimo teor energético e um aporte equilibrado 
de macro e micronutrientes, destacando-se o elevado teor de fibras e reduzido valor 
do sódio em comparação com a receita tradicional do biscoito cookies.  
AGRADECIMENTOS: São Lucas Educacional.   
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: O Acidente ofídico é decorrente de envenenamento por 
inoculação de uma peçonha através das presas de serpente (BRASIL, 2019). Em 
2017 ocorreram 463 casos em Rondônia. Dentre as complicações por acidentes com 
serpentes do gênero Bothrops, a insuficiência renal aguda (IRA) costuma ser 
infrequente, entre 1,6 a 5% (LIMA, et al, 2019). A dieta nestes casos deve contribuir 
para normalização do estado clínico e reduzir o risco de complicações. O objetivo do 
estudo é apresentar um caso clinico de ofidismo com IRA e o plano dietoterápico 
indicado. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo transversal, observacional, descritivo, 
aprovado pelo CEP/UNISL (CAE 95118918.8.3001.0011), realizado no CEMETRON 
em Porto Velho. Foi coletada a história clinica por anamnese com dados do prontuário 
e entrevista, avaliação antropométrica, a dieta habitual por meio do questionário de 
frequência alimentar e escala hedônica de aceitabilidade da dieta atual hospitalar 
adaptada. RESULTADOS E DISCUSSÃO: História clinica: Paciente de 61 anos, 
aposentada, reside em zona rural, renda percapta R$ 332,00, ensino fundamental 
incompleto, não etilista/tabagista, hipertensa há 12 anos em tratamento regular. 
Sofreu o acidente ofídico (Botrópico) no tornozelo direito por jararaca de cauda 
branca, no dia 07/03/2019 às 07h e foi admitida no hospital às 09h.  Recebeu soro 
antiofídico na UTI conforme protocolo, evoluiu para insuficiência renal aguda (IRA) 
com anúria nas 24h após internação. No dia 08/03, apresentou ureia 55 mg/dL 
(referência até 45 mg/dL) e creatinina 2,20 mg/dL (referência até 1,4 mg/dL). No dia 
12/03 trombocitopenica 74.000 (referência 150.000 a 450.000 mm³), discreta anemia 
normocítica e normocrômica, com hemoglobina 11,8 g/dL (referência 12,2 g/dL à 15,6 
g/dL), ureia 144 mg/dL e creatinina 5,3 mg/dL, iniciou hemodiálise três vezes por 
semana. No dia 19/03 apresentou ausência de anemia, ureia 35 mg/dL e creatinina 
2,16 mg/dL. No dia 20/03 recebeu alta da hemodiálise. Dentre os medicamentos 
administrados, a losartana em curto prazo pode reduzir os níveis séricos do zinco e o 
captopril pode ocasionar hipercalemia (CUPPARI, 2014). O objetivo dietoterápico 
neste caso foi retardar a progressão da doença renal, evitar o ganho de peso sem 
comprometer a melhora clínica da paciente. O Peso atual de 93 Kg, IMC de 35,87 
kg/m², sobrepeso grau II (OMS, 1995), circunferência da cintura 119 cm, risco muito 
alto de doenças cardiovasculares. Utilizou-se o peso ajustado (85kg) para obesidade 
nos cálculos de ofertas nutricionais. Na fase pré-dialítica foi ofertada dieta hipocalórica 
com 26,5 cal/Kg/dia, proteínas 0,7g/kg, lipídios 0,95g/Kg, hipossódica com o máximo 
de 5.000 mg de cloreto de sódio e 2.400 mg/dia, potássio 2g a 3g/dia para evitar a 
retenção de água e a HAS, oferta hídrica de 30ml/kg. O controle dos níveis séricos de 
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potássio é essencial para determinar a necessidade de uma dieta rica ou pobre no 
mineral. No período dialítico a dieta deve manter os níveis de aminoácidos devido à 
perda durante a diálise, foram ofertadas 35cal/kg, proteínas 1,5g/kg, lipídios 1,24 g/Kg.  
As recomendações de sódio é de 1000mg a 4000 mg, fósforo entre 1000 e 2000 
mg/dia, cálcio menor que 1000 mg e ferro 15 mg. É necessário atenção nas vitaminas 
hidrossolúveis, pois são perdidas durante a diálise (WAITZBERG,2017). Foram 
ofertadas frutas ricas em vitamina C essencial para síntese do colágeno na 
cicatrização de feridas. A paciente aceitou melhor a dieta branda e hipossódica após 
esclarecimentos da importância da mesma pelo nutricionista. No dia 22/03 a paciente 
recebeu alta hospitalar.  CONCLUSÃO: A evolução clínica da paciente para IRA e as 
suas comorbidades ligadas ao excesso de peso e HAS foram mandatórios para a 
conduta nutricional. Neste caso, o acidente ofídico foi o gatilho para a IRA em uma 
paciente que já apresentava obesidade e HAS como fatores de risco. Ressalta-se a 
relevância da individualização da dieta e do dialogo na adesão ao tratamento 
dietoterápico. 
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INTRODUÇÃO: O Quibe é um prato típico do Oriente Médio, é um prato muito popular 
e considerado o prato nacional do Líbano, Síria e Iraque.  Imigrantes difundiram a 
receita no Brasil e pode encontrar esse salgado em padarias, lanchonetes, 
restaurantes e bares. Consiste em um bolinho de massa de triguilho ou semolina, 
carne moída e ervas, que pode ser cru, cozido ou frito.  O triguilho ou farinha de quibe 
integral são excelentes fontes de fibras, rico em carboidratos, proteínas do complexo 
B. A busca por uma alimentação saudável cria inovações de novos produtos que 
atendam às necessidades e preferências dos consumidores com produtos mais 
atrativos, saborosos e nutritivos. OBJETIVO: Desenvolver um novo produto com base 
em uma receita tradicional de quibe, como opção nutritiva e saudável para 
consumidores que buscam a reeducação alimentar. MATERIAL E MÉTODOS: Uma 

DESENVOLVIMENTO DE UM QUIBE DE MOELA DE FRANGO 

ACRESCIDO DE BATATA DOCE E JAMBÚ 
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receita tradicional de quibe frito contém trigo para quibe, carne bovina moída, cebola 
branca, pimenta síria, pimenta do reino e sal refinado; o novo produto foi elaborado 
com farinha de quibe hidratada por 30 minutos; retirou-se o excesso de água. Triturou-
se tomates, cheiro verde, salsa, jambú, pimentão; cocionou-se batata doce com casca 
e posteriormente a moela de frango, ambas em panela de pressão, separadamente; 
após essas etapas, juntou-se a farinha de trigo hidratada e, ovos inteiros crus e suco 
de limão, até formar uma massa uniforme. Formatou-se a massa em ‘‘bolinhas com 
furos ao centro”; assadas em forno convencional por 50 minutos; adicionou 4 g queijo 
cheddar em cada “bolinha” e levou ao forno para derreter o queijo. Folhas de hortelã 
foram higienizadas e adicionadas para aromatizar a preparação. Utilizou-se ficha 
técnica de preparo e tabela TACO (NEPA, 2014). RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Hidratar a farinha de quibe e retirar o excesso de água é necessário para qualquer 
tipo de quibe. Houve uma diversificação na técnica culinária do novo produto quando 
comparado com o quibe tradicional devido novos ingredientes, pois a moela de frango, 
é constituída por músculos e precisa ser cozida e triturada; a batata doce integral 
cozida e ovo cru não são requeridos no quibe tradicional. Optou-se em fazer “bolinha” 
com furo para adicionar o recheio e assar, diferenciando-se do quibe tradicional que 
possui formato arredondado e chato e geralmente é frito. O rendimento do novo 
produto foi superior ao quibe tradicional, 50 e 40 porções consecutivamente, ambos 
com 80g; o novo produto custou 0,50 centavos e o quibe tradicional R$0,87 centavos. 
Os valores nutricionais do novo produto foi significativo, 107 calorias, 9g de 
proteína,12g de carboidrato, 2,2g de gorduras totais, 3g de fibras, 91mg sódio, 2mg 
de ferro e 52mg cálcio. Já o quibe tradicional possui 203 calorias; 11g proteínas, 9,8g 
carboidratos, 12,6g gorduras totais; não possui fibras, e 670mg sódio, 1,6mg ferro, 
17,6mg cálcio, ambos com 80 g (1 unidade). A moela de frango, apesar de pouco 
consumida pela população, é uma fonte protéica, possui vitaminas, sais minerais, 
fonte de ferro, baixo teor de lipídios e baixo custo. A batata-doce é uma hortaliça que 
pode ser utilizada de forma integral e substitui parcialmente farinha de trigo na 
confecção de doces e salgados. O jambu é um vegetal folhoso enriquecido de 
nutrientes comumente utilizado na culinária da região norte. As folhas de hortelã 
possuem vitaminas e minerais, cálcio, fósforo, ferro, potássio, tendo um aroma único, 
comum nas receitas de quibe, CONCLUSÃO: O novo produto traz possibilidades de 
novos ingredientes para quibes, especialmente miúdos de frango e emprego integral 
de alimentos, apesar de requerer técnica culinária diferenciada do quibe comum, 
apresentou benefícios significativos, em relação aos valores nutricionais e redução de 
custo aos indivíduos que desejam fazer uma alimentação saudável. Portanto 
recomenda-se o novo produto para crianças, adolescentes e adultos, como uma 
opção saudável de lanche ou petisco.  
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Causada por protozoários do gênero Plasmodium, a Malária é uma doença prevalente 

principalmente em regiões tropicais e subtropicais do planeta com relatos de 350-500 

milhões de casos anuais, no Brasil cerca de 90% dos casos são registrados nos 

estados da Amazônia legal, entre eles Rondônia. O crescente relato da resistência 

desses parasitas aos medicamentos atualmente disponíveis no mercado tem 

demonstrado a urgência e importância na busca por novos potenciais farmacológicos, 

com isso os venenos de serpentes surgem como fontes promissoras para a pesquisa 

de moléculas bioativas com potenciais antimaláricos significativos. Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antimalárica de peptídeos do veneno de 

B. insularis contra Plasmodium falciparum cepa W2. Para o isolamento dos peptídeos 

realizou-se cromatografia de exclusão molecular em coluna Superdex 10/300 do 

veneno bruto, sendo obtidas cinco frações identificadas de P1 a P5, estas foram 

submetidas a corte molecular por filtro Amicon de 3kDa. A massa molecular relativa e 

a pureza das frações foram analisada em SDS-PAGE 12,5%. A fração P1 apresentou 

proteínas com massa molecular entre 10 e 70 kDa, a fração P2, proteínas com massa 

molecular aparente de 10 kDa, e as frações P3 a P5 não demonstraram conteúdo 

proteico. A avaliação da atividade antimalárica foi realizada pelo método de Sybr 

Green com determinação da concentração inibitória de 50% (IC50). Foram obtidos 

resultados significativos com destaque para a amostra P4 com IC50 de 4,76 µg/mL. 

Os resultados obtidos de peptídeos com atividade antimalárica neste trabalho 

demonstram a necessidade de novos testes para continuidade desse estudo.  

Palavras Chave: Venenos, Peptídeos, B. insularis, Malária.  
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A leishmaniose é uma doença já descrita há muitos séculos, porém sofre 
discriminação por ser uma enfermidade pouco atraente para indústria farmacêutica, 
estando incluídas no rol de doenças tropicais negligenciadas. A doença é endêmica 
em 88 países, dentre eles está o Brasil, que possui em média, 17,5 mil casos anuais. 
A quimioterapia para a leishmaniose é realizada com os antimoniais pentavalentes 
(Glucantime), sendo os fármacos de segunda escolha a Pentamidina e a Anfotericina 
B, todos com vários efeitos colaterais e reações adversas. Estudos sobre 
reposicionamento de fármacos podem dar origem a novas alternativas para o 
tratamento da referida doença. Diante disso, os antimaláricos se tornam promissores 
para o reposicionamento no tratamento das leishmanioses, devido à ação 
comprovada em microrganismos intracelulares e por ter sua administração via oral. O 
objetivo desse estudo é avaliar os efeitos do quinino sobre as formas promastigotas e 
amastigotas de Leishmania amazonensis e sua citotoxicidade frente a linhagens 
celulares THP-1 (monócitos humanos) e HepG2 (hepatócitos humanos). O teste 
preliminar com o quinino foi realizado pelo método de fluorescência com Resazurina 
obtendo o valor de IC50 de 12,78 ± 2,69 µM; enquanto que o teste de citotoxicidade 
com células HepG2 e THP-1 foi realizado pelo método de MTT (3-(4,5-
Dimethylthiazol-2-yl) -2,5-diphenyltetrazolium bromide) para obter os valores médios 
de CC50 de 113,57 ± 6,69 µM e 156,88 ± 4,12 µM, respectivamente; assim, podendo 
calcular o Índice de Seletividade (IS) de 8,88 e 12,27. Para o teste contra a forma 
amastigota, foi realizada a infecção do parasito no macrófago THP-1 e após o 
tratamento de 72 h com o quinino, foi realizada uma lise controlada da membrana do 
macrófago infectado. Em seguida, foi efetuada a leitura de forma indireta dos parasitos 
expostos e que sobreviveram ao tratamento, pelo método de Resazurina. O valor de 
IC50 contra as formas amastigotas encontrado foi de 24,5 ± 0,32 µM, assim calculando 
o IS de 6,4. De acordo com os resultados obtidos, o quinino mostrou ser um candidato 
para o reposicionamento de fármacos contra a leishmaniose, podendo ser usado para 
as próximas etapas de ensaios de quimioterapia in vitro contra outras espécies de 
Leishmania, mecanismo de ação e testes in vivo. 
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A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium, do qual cinco espécies 
são conhecidas por infectar humanos. Por definição, é uma doença parasitária grave 
considerada um problema de saúde pública, sendo prevalente em regiões de clima 
tropical e subtropical. No Brasil, a maioria dos casos ocorre na região Amazônica, 
sendo as espécies prevalentes Plasmodium vivax, P. falciparum e, em menor 
proporção, P. malariae. Devido aos relatos de resistência aos derivados de 
artemisinina pelos parasitos (terapia usada atualmente no tratamento da malária 
falcípara), é de grande importância o desenvolvimento de novas alternativas 
quimioterápicas. Diante desse contexto, o objetivo deste estudo consistiu na 
investigação da atividade in vitro e ex vivo contra P. falciparum, cepa W2 e cepas 
circulantes, em pacientes atendidos no Centro de Pesquisa em Medicina Tropical 
(CEPEM/RO) no período de janeiro de 2017 a outubro de 2018. A inibição de 
crescimento de 50% (IC50) de W2 tratado com o composto sintético 1-(3-Benziloxia-4-
metoxi-fenilo) -3-(3,4,5-trimetoxi-fenilo) propano (S303) em concentrações seriadas 
de 100-1,5 µM, foi avaliada por fluorescência através da técnica Sybr Green. Com a 
finalidade de avaliar a seletividade do composto, realizou-se ensaio de citotoxicidade 
para 50% das células (CC50), por meio do método de Brometo de Tetrazólio (MTT) em 
células Vero (rim de macaco verde) na concentração de 400-1,15 µM. A leitura dos 
testes de IC50 e CC50 foram realizadas após 48h de tratamento. Obtendo esses 
resultados, calculou-se o índice de seletividade (IS) do composto utilizando a razão 
entre CC50 e IC50. Os ensaios de ex vivo foram iniciados após coleta do sangue total 
do paciente infectado com P. falciparum; em seguida ocorreu o processo de retirada 
dos leucócitos por centrifugação e as hemácias foram lavadas com meio RPMI e 
filtradas em coluna de celulose CF11. Ajustou-se o hematócrito para 5% em meio 
RPMI suplementado com plasma compatível e com S303 em concentrações seriadas 
de 100-1,5 µM. A maturação dos parasitos foi acompanhada por 24-48h de incubação 
através da gota espessa corada por Giemsa do controle não tratado para verificar a 
evolução do ciclo assexuado até atingir no mínimo 40% de esquizontes em 200 formas 
de parasitos. Os resultados da atividade in vitro contra cepa W2 com o composto S303 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE IN VITRO E EX VIVO DE 1-(3-
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mostraram os seguintes valores: IC50 de 24,4 ± 1,4 µM, CC50 > 685 µM para células 
Vero e o IS obtido foi maior que 28. A atividade antiplasmodial para as cepas 
circulantes de P. falciparum foi representada pela mediana com os valores de IC50 de 
8,3 µM calculados em relação ao número amostral de oito pacientes analisados (N=8). 
Em conclusão, aos resultados obtidos, o S303 apresentou atividade antimalárica 
contra P. falciparum nos ensaios in vitro com W2 e ex vivo de cepas circulantes em 
Porto Velho. Além disso, pode-se observar a ausência de citotoxicidade da molécula 
contra células do hospedeiro, o que demonstra uma possível especificidade deste 
composto, destacando-o como um protótipo interessante para mais investigações in 
vitro e in vivo contra esses protozoários causadores da malária.  
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INTRODUÇÃO: Saúde é um “estado completo de bem-estar físico, mental e social e 
não a mera ausência de doença,” segundo Organização Mundial da Saúde (OMS), é 
um bem de todos que necessita ser promovida para todos, sem distinção de raça, 
sexo, religião, apologia política ou socioeconômica (GOUVEIA, 1960). As metas da 
saúde devem ser contextualizadas com as desigualdades sociais, e conforme 
constituição que rege a OMS, umas de suas funções é promover melhoramento da 
alimentação (OMS, 1946). As políticas de alimentação e nutrição foram iniciadas em 
1948 quando foram contemplados como direitos humanos fundamentais no artigo 25 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e no Brasil em 1999 foi aprovada a 
Política Nacional de alimentação e Nutrição (PNAN), propondo respeito, proteção, 
promoção e provisão dos direitos humanos à saúde e à alimentação. OBJETIVO: 
Analisar as contribuições da PNAN no Brasil para promoção de saúde. MATERIAL E 
MÉTODOS: Pesquisa de revisão literária, a partir de publicações científicas como 
teses, livros, periódicos e artigos. Utilizou-se a base de dado LILACS, MEDLINE, 
biblioteca eletrônica, SCIELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), os termos 
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indexadores foram: “promoção de saúde”, “alimentação e nutrição”, “programa social”, 
“vigilância alimentar”, “alimentação adequada” com o objetivo de identificar estudos 
científicos refretes a PNAN. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Vários avanços foram 
identificados na interação do PNAN e o programa estratégia saúde da família criado 
em 1994, como: o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e até os 
dois anos com complementação; no ambiente escolar, a introdução da educação 
alimentar e o incentivo das cantinas saudáveis; fiscalização das propagandas de 
alimentos infantil; rotulagem nutricional; suplementação do iodo ao sal de cozinha e 
de ferro e ácido fólico às farinhas de trigo; a elaboração do Guia Alimentar para a 
População Brasileira (BRASIL, 2012). Essas medidas trouxeram a erradicação de 
doenças, como foi o caso do bócio endêmico, depois a suplementação das farinhas 
de trigo, teve reconhecimento internacional como sendo efetiva no combate e controle 
da anemia. Métodos de levar a informação a população foram adotados a fim de 
incentivar alimentação saudável. A rotulagem de produtos disponibiliza as 
informações pertinentes para alimentação adequada, visto que, no Brasil as condições 
ainda caminham longe do que seria considerado adequado, o expressivo número de 
obesos e sobrepesos é crescente a cada nova pesquisa, mesmo em um país onde 
casos de desnutrição ainda são realidade, demonstra que medidas mais efetivas 
devem ser adotadas. Estratégias voltadas a abordagem em escolas tem sido uma boa 
opção, proporcionando a educação alimentar e criação de hábitos saudáveis, bem 
como proporcionar opções saudáveis no ambiente escolar. A publicação dos Guias 
de Alimentação para cada ciclo de desenvolvimento, trouxe a população de forma 
simplificada as orientações pertinentes a alimentação saudável, a fim de garantir a 
todos independente de condições econômicas ou sociais o acesso a alimentação 
saudável. CONCLUSÃO: Para promover o acesso universal aos alimentos foram 
necessárias articulações entre os setores da saúde e da sociedade com governo, 
consistindo numa ampla negociação devido os principais determinantes da 
alimentação e nutrição estarem sob domínio de diversos setores, como trabalho, 
renda e produção agrícola. O papel da estratégia de transferência de renda é de 
grande importância na diminuição da insegurança alimentar, PNAN é um excelente 
instrumento para promover a alimentação saudável, minimizar as diferenças 
socioeconômicas, valorizar a alimentação regional, reduzir o consumo de produtos 
industrializados e garantir acesso igualitário a alimentação saudável a todas as 
regiões. 
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Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) tem se tornado um 
grande problema de saúde pública mundial. O vírus da imunodeficiência humana 
(HIV), seu agente etiológico, ataca os linfócitos T-CD4+, as quais são células 
importantes na resposta contra vírus. Em relação aos aspectos clínicos, a doença 
possui uma fase assintomática, podendo durar de dois a 10 anos e outra sintomática, 
sendo de grande gravidade e eventualmente levando o paciente à morte se não 
tratada. Entre o período de 2005-2015, houve um aumento no número de casos de 11 
para 18 casos a cada 100 mil habitantes no Brasil. Entre os estados mais atingidos 
está Rondônia, com 43,7 casos para cada 100 mil habitantes, evidenciando uma 
situação especialmente preocupante. Objetivo: Diante desse contexto, o objetivo 
deste trabalho foi investigar a prevalência de casos de pacientes HIV+ no município 
de Ariquemes – RO. Materiais e métodos: O levantamento de dados foi realizado 
após a liberação da Secretaria de Saúde do Município para o acesso a dados 
epidemiológicos de pacientes HIV positivos entre os anos de 2010 a 2015. Os 
pacientes foram classificados em relação ao número de crianças infectadas, de 
gestantes, em relação ao gênero e, por último, faixa etária. Resultados e discussão: 
No intervalo de tempo avaliado, foram registrados 232 casos de HIV na cidade de 
Ariquemes, o que equivale a uma média anual de 46,4 casos. Em relação ao número 
de crianças HIV+, foram registrados 28 casos, dos quais a maioria ocorreu em 
crianças com menos de um ano. Esse dado reflete a negligência ou falta de 
informação por parte das mães para a realização de exames preventivos ao HIV no 
primeiro trimestre de gestação. Para as gestantes, foram registrados 35 casos no total, 
com casos registrados em todos os trimestres de gravidez. Em relação aos adultos, 
foram registrados 169 casos, dos quais 78 foram em homens e 91 foram de mulheres, 
dado que reflete a tendência atual do crescimento do número de casos HIV+ em 
mulheres em relação ao número de homens, principalmente pela maior 
vulnerabilidade por contato sexual. Tais dados também refletem a falta de informação 
ou negligência em relação à prevenção do HIV+. Finalmente, em relação às faixas 
etárias, foi registrado o maior número de casos na faixa entre 20-39 anos, com 65 
casos. Tal fato se evidencia pelo fato de esta faixa etária ser aquela que normalmente 
possui a vida sexual mais ativa, propiciando assim um aumento na probabilidade de 
infecção por essa faixa etária.  Conclusão: O estudo evidenciou uma quantidade 
grande de casos de HIV no município de Ariquemes, assim como a falta de 
conhecimento dos pacientes em relação à prevenção da infecção. Como perspectiva, 
objetiva-se analisar o número de casos no período entre 2016 e 2020. Tal 
levantamento pode orientar políticas públicas importantes para o controle e prevenção 
do HIV. 
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A infecção pelo vírus Zika foi a causa de um surto de transtornos neurológicos que 
levou à declaração de situação de emergência no Brasil em 2016. Este elevado 
número de casos com características e manifestações variadas foram classificadas 
pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em cinco patologias 
reconhecidas como Síndrome Congênita pelo Zika vírus, a qual inclui as 
manifestações microcefalia, hipertonia, contraturas congênitas, dano ocular e 
calcificações subcorticais cerebrais. A maioria dos estudos epidemiológicos tem 
buscado caracterizar os fatores de risco envolvidos no desenvolvimento da 
microcefalia, tendo as demais patologias um menor impacto em relação às pesquisas 
e notificação, apesar do importante comprometimento do desenvolvimento dos 
indivíduos acometidos. Este projeto tem como objetivo determinar a contribuição do 
ZIKV no desenvolvimento das patologias atípicas caracterizadas na Síndrome 
Congênita, em relação aos fatores clínicos, epidemiológicos e ambientais em 
neonatos e crianças assistidos no estado de Rondônia. Dados da Agência de 
Vigilância em Saúde (AGEVISA) foram utilizados neste estudo previamente aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Um total de 150 gestantes investigadas entre o 
período de fevereiro a outubro de 2016 foram incluídos neste estudo. A confirmação 
sorológica da infecção pelo Zika vírus foi realizada para 11,3% (17/150) das gestantes, 
enquanto evidências clínicas de infecção foram observadas para 10% (15/150) dos 
casos. Os demais 118 casos foram assintomáticos ou sem informação sobre infecção 
por Zika vírus. Quanto às manifestações avaliadas, um total de 24% (36/150) dos 
casos foram diagnosticados com microcefalia, enquanto outros 1,3% (2/150) 
possuíram, pelo menos, uma evidência de malformações atípicas da Síndrome 
Congênita associada ao ZIKV. As manifestações atípicas observadas foram ectasia 
assimétrica do corno temporal e posterior do ventrículo lateral esquerdo e foco 
hipodenso (occipital esquerdo) e múltiplas calcificações cerebelares. Dentre esses 
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indivíduos com manifestações atípicas, somente um foi testado para infecção pelo 
ZIKV, tendo o resultado sido inconclusivo. A análise desses dados demonstra a 
ocorrência de patologias atípicas possivelmente associadas à infecção pelo ZIKV no 
estado de Rondônia. Este fato evidencia a necessidade da atenção básica na 
notificação e avaliação sistematizada de outros tipos de manifestações relacionadas 
a Síndrome Congênita Associada ao Zika vírus, exceto a microcefalia. A 
subnotificação dessas intercorrências pode levar à descontinuidade da assistência à 
saúde e aumento da carga imposta às famílias na busca por diagnóstico e suporte 
terapêutico. Este estudo conta com a colaboração da Agência Estadual de Vigilância 
em Saúde de Rondônia (AGEVISA -RO) e foi financiado pelo CNPq, através da 
concessão de bolsas de iniciação científica  pelo Programaga Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (PIBIC) e pela Fundação de Apoio à Fiocruz (FIOTEC). 
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Introdução: A população brasileira vem sofrendo grandes mudanças em seu perfil 
demográfico tendo como características a diminuição da população ativa e um 
aumento considerável da população acima dos 65 anos. E este fato traz uma 
preocupação em cena: essa população está envelhecendo com qualidade de vida? O 
termo qualidade de vida (QV) envolve um contexto complexo, multidimensional e 
subjetivo, pois considera a percepção e compreensão da realidade de cada indivíduo, 
estando comumente relacionado com características de gênero, condições 
socioeconômicas, escolaridade, Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), 
autocuidado e suporte familiar. No estado de Rondônia percebem-se dados 
alarmantes nos últimos anos que estão associados à queda da QV na pessoa idosa. 
E tais alterações no perfil populacional trazem consigo novos desafios na assistência 
oferecida pela família, sociedade e serviços de saúde. Por isso, o presente estudo tem 
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por objetivo avaliar a atuação de enfermagem na qualidade de vida da pessoa idosa 
do município de Ji-Paraná. Material e Métodos: Trata-se de um estudo exploratório, 
qualitativo, quantitativo, utilizado método simples de porcentagem, realizada na cidade 
de Ji-Paraná, estado de Rondônia. Composta de uma amostra de 393 idosos. A coleta 
de dados ocorreu no período de março de 2019 a abril de 2019, por meio de visitas 
às residências dos pesquisados com a idade igual ou acima a 65 anos. Antes da 
coleta, foi esclarecido ao participante os objetivos, riscos e benefícios do estudo, com 
a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos mesmos. O 
presente estudo foi aprovado pelo comitê de Ética e Pesquisa respeitando os 
preceitos éticos e legais com o número de parecer 3.001.114/2018. Resultados e 
Discussão: Foram alocados para o estudo 415 idosos com idade superior a 60 anos. 
Entre o total de idosos avaliados, 22 foram excluídos porque tinham idade abaixo de 
65 anos, conforme critério do instrumento utilizado. Logo 393 idosos, com faixa de 
etária de 65 a 100 anos, destes 53,9% eram do sexo feminino e 46,1% do sexo 
masculino foram avaliados para análise. Quanto à escolaridade, 38% eram 
analfabetos e 45,8% só tinham até a quarta série. Com relação às doenças 
prevalentes, a mais recorrente foi a Hipertensão Arterial com a prevalência de 65,9% 
dos entrevistados, superior no sexo feminino (68,39%) em relação ao masculino 
(63,3%). Seguida pela Diabete Méllitus que atingiu 18,5% dos entrevistados, também 
superior nas mulheres (21,2%) e (15,4%) nos homens. Nesta pesquisa, notou-se que 
as mulheres apresentaram os maiores escores de doença, mas isso é explicado pelo 
fato do sexo feminino reconhecer mais sua condição de saúde por buscarem mais os 
serviços de saúde que os homens. A presença das DCNT podem resultar em uma 
maior restrição, aumento na procura de atendimento hospitalar e de fármacos, que 
por sua vez, leva a queda da qualidade de vida. Por isso, a educação em saúde 
oferecida pela enfermagem é um instrumento útil nesse aspecto, pois visa um 
atendimento constante e integral, considerando suas expectativas e necessidades 
físicas minimizando assim o impacto dessas doenças na qualidade de vida da pessoa 
idosa.  Conclusão: Portanto todos esses aspectos na vida do indivíduo idoso podem 
levar ao aumento da morbidade que afeta sua vida socioeconômica e por consequente 
sua QV. E o enfermeiro exerce importante papel nessa área, realizando ações de 
acompanhamento e monitoramento da saúde, atuando na promoção e prevenção de 
saúde, identificando dificuldades e oferecendo cuidado integral no processo de saúde-
doença. 

Palavras Chaves: Enfermagem, Qualidade de Vida, pessoa idosa. 
Agradecimentos: A instituição de ensino Faculdade São Lucas.  
E-mail: ezequielkleber@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA E TRATAMENTO COM 

ANTIDEPRESSIVOS INIBIDORES SELETIVOS DE RECAPTAÇÃO DA 

SERETONINA (ISRS). 

 

mailto:ezequielkleber@gmail.com


 

 

 73 

 
SOUZA, Ivone Teixeira de¹; ANTONUCCI, Gabrielli¹; CUNHA, Vanessa Oliveira¹; SILVA, 

Ana Paula Rodrigues Florêncio da¹; DALCIN, Magda Fardim² 

1 Centro Educacional São Lucas Ji-Paraná, Rondônia. 2 Docente do Centro Educacional 
São Lucas Ji-Paraná. Especialista em Farmácia Hospitalar. 

INTRODUÇÃO: A depressão é uma psicopatologia que afeta grande parte da 
nação, incluindo os adolescentes. Nessa fase existem alterações corporais e 
hormonais, podendo ser confundida com tristeza. A patologia representa um alto 
grau de morbidade e mortalidade, é um caso assíduo tratado na saúde pública, 
apresentando as seguintes classificações leve, moderado ou grave. Logo no início 
do tratamento farmacológico a primeira escolha de prescrição médica, são os 
antidepressivos Inibidores Seletivos de Receptação da Serotonina (ISRS), 
apresentando menos reações adversas comparados aos outros medicamentos e 
baixa toxicidade. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi enfatizar a depressão 
na adolescência, abordando o melhor tipo de intervenção farmacológica. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizada revisão bibliográfica no período dos anos 
2015 a 2019, nos periódicos e plataformas como Scientific Eletronic Library Online 
(SCIELO), PubMed-NCBI. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os ISRS como a 
fluoxetina, sertralina, paroxetina, citralopam e escitalopram são considerados 
mediadores químicos, agindo como inibidores da reabsorção do neurotransmissor 
5-hidroxitriptamina, responsável pelo humor, sono e ritmo cardíaco. O tratamento 
pode variar entre 6 meses a 2 anos ou uso permanente, diferindo pelo grau 
diagnosticado, a dose terapêutica e metabolização do organismo. Na primeira 
semana podem ocorrer reações adversas, trazendo problemas na adaptação. O 
mecanismo de ação eleva a concentração extracelular do neurotransmissor 5-HT 
no corpo e no cérebro. A sua seletividade quanto aos serotoninérgicos faz a 
concentração e o bloqueio da ação de outros neurotransmissores como 
Noradrenalina, Norepinefrina e Dopamina. CONCLUSÃO: Os fármacos ISRS 
apresentam grande potencial para o tratamento da depressão e agem diretamente 
no neurotransmissor 5-TH responsável pela estabilização do humor e bem-estar 
proporcionando uma melhor qualidade de vida para o paciente, visando o 
tratamento com métodos farmacológicos e não farmacológicas. Agradecimentos: 
Centro Educacional São Lucas de Ji-Paraná. 

Palavras chave: depressão, antidepressivos, adolescência. 

Email: teixeiraivone@outlook.com 

 
 

A ENFERMAGEM DISCUTINDO SOBRE SEXUALIDADE HUMANA 

EM CONTEXTO ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA 

ATUAÇÃO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE PORTO VELHO - 

RONDÔNIA 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neurotransmissor
mailto:teixeiraivone@outlook.com


 

 

 74 

BATISTA, Solana Monteiro; BELO, Rosângela Araújo*; BRAGA, Tainá Monteiro*; COSTA, 

Beathriz Taline; GONÇALVES, Jhuly Ramos*; MORAIS, Joyce Ingrid L. Santos*; TORRES, 

Alynne S. Leônida**8; ÁGNI, Grégori** 

1** Docentes do Centro Universitário São Lucas em Porto Velho – RO 

 

Resumo: A sexualidade é um processo dialético, envolve diversidade, prazer, afeto, 
relações de poder, aspectos biológicos, psicológicos, históricos, sociais, culturais e 
políticos, auxilia na construção da personalidade, identidade e na maturação 
biopsicossocial. Hoje, apesar do fácil acesso às informações, os adolescentes ainda 
possuem dúvidas em relação ao tema e é fundamental esclarecê-las. Assim, este 
trabalho apresenta as possibilidades de aprimoramento de projetos socialmente 
comprometidos que tenham como finalidade a educação sexual na escola e na 
comunidade. Objetivo: relatar a breve atividade de educação sexual em que foram 
discutidos, com adolescentes, temas referentes às sexualidades. Metodologia: Trata-
se de relato de experiência de cunho descritivo sobre atividade realizada com alunos 
de ensino fundamental de uma escola pública de Porto Velho. A ação durou cinco 
horas e contou com a participação de turmas de 8º e 9º ano, formadas por meninas/os 
de 12 a 17 anos, contemplando um total de 110 alunos. As ações fomentaram debates 
sobre temas clássicos e emergentes na área da enfermagem, tais como: cuidado com 
a saúde sexual; uso de preservativos e métodos contraceptivos; doenças sexualmente 
transmissíveis; gravidez indesejada; vida sexual precoce; tabus; conceito de sexo, 
gênero, identidade de gênero, papéis de gênero, orientação/expressão afetiva sexual; 
preconceito e discriminação; respeito e cidadania, tal como preconiza os Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Os recursos didático-metodológicos utilizados nas dinâmicas 
foram: notebook; caixa de som; projetor multimídia; fotografias, panfletos e vídeos 
informativos e; preservativo feminino e masculino. No que se refere à análise dos 
dados, ao longo da ação, foram realizados registros em diário de campo que serviram 
como base para a avaliação da experiência, possibilitando aprimorar o conhecimento 
e as técnicas voltadas para esse tipo de atividade. Resultados e Discussão: Nas rodas 
de conversa, os adolescentes afirmaram não terem espaços para falar sobre 
sexualidade na família. Informaram que tiveram “quase nenhuma” [sic] atividade 
pedagógica sobre o tema e que desconheciam as informações e conceitos discutidos. 
Verificou-se que a sexualidade é encarada como um conteúdo polêmico, permeado 
de crenças, valores morais e religiosos. Todavia, os adolescentes mostraram 
criticidade nas discussões, interesse em esclarecer dúvidas e abertura para dirimir os 
preconceitos provenientes da desinformação. A repressão e negação em falar sobre 
sexualidade pode repercutir de modo negativo na saúde física, mental e emocional 
dos adolescentes ao produzir desconhecimento, discriminação, comportamentos de 
risco e sofrimentos. Conclusão: A atuação crítica de profissionais da saúde nas 
escolas é necessária e desafiante. Tal atuação deve se dar na intersetorialidade entre 
saúde e educação, superando ações centradas em palestras, onde as informações 
são passadas desconsiderando a realidade cultural e comunitária. Deve-se superar a 
compreensão biologicista sobre o tema e começar a discutir sobre gênero, identidade, 
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vulnerabilidade de gênero, liberdade sexual, relações homoeróticas, direitos 
humanos, reprodutivos e sexuais para promoção de um debate mais afeito com as 
demandas sociais. O trabalho conjunto entre comunidade escolar e equipe de saúde, 
por meio de grupos de discussão, é uma estratégia para diminuir os sofrimentos 
advindos da desinformação. Enquanto acadêmicas e futuras profissionais da 
Enfermagem, encaramos a experiência não apenas como uma atividade acadêmica 
a ser cumprida, mas como uma oportunidade de aprendizado e de troca de saberes. 
O Enfermeiro pode contribuir em tais projetos sensibilizando os adolescentes a 
adotarem práticas sexuais seguras e de autocuidado, transformando-os em agentes 
multiplicadores e construindo relações de respeito na comunidade escolar e no seu 
entorno. Agradecimentos: ao Centro Universitário São Lucas pelo fomento e apoio 
durante a realização das atividades. 

Palavras-chave: Adolescência. Educação Sexual. Enfermagem. Escola Pública. 
Região Norte. 
 

 
 
 
 
 

 
ZANINI, Hélio; GOTARDO, Priscila Zanini; DINIZ, Helen Geane Marques; LIMA, 

Filipe Thiago Da Silva; SANTA ANA, Karen Larissa De Souza; PÓVOA, Janaine; 
GOTTARDO, Ana Carolina; NINK, Fabiana 
Centro Universitário São Lucas de Ji-paraná 

 
Segundo Diretrizes da sociedade Brasileira de Diabetes 2017/2018 o pé diabético é 
conceituado como infecção, ulceração e/ou destruição de tecidos moles associados a 
alterações e aos graus de doenças arterial periféricas nos membros inferiores. Nos 
países em desenvolvimentos, como no Brasil, a infecção é a complicação mais comum 
das ulceras de pés diabéticos o que resulta em altas taxas de amputações; essa 
frequência também se associa a falta de padronização de cuidados dos portadores do 
diabetes e suas comorbidades. Anualmente um milhão de indivíduos com DM perde 
uma parte da perna em todo mundo, o que traduz-se em três amputações por minuto. 
Em decorrência da neuropatia diabética, há diminuição da sensibilidade dolorosa, 
térmica e proprioceptiva, o que favorece as lesões dos MMII. O profissional deve 
buscar não só os fatores que poderão estar envolvidos direta ou indiretamente na 
instalação dessas complicações, mas também as consequências destes na vida do 
paciente, destacando-se, como medida principal, o manejo e controle DM. Objetivo: 
Realizar um estudo de caso e a sistematização da assistência de enfermagem de um 
paciente com pé diabético, com fatores relacionados ao indivíduo/patologia e a 
prescrição de enfermagem no tratamento e orientações na atenção básica. Método: 
Trata-se de uma pesquisa em formato de estudo de caso, baseado no caso clínico de 
um paciente com pé diabético, internado na clínica médica do hospital municipal de 
Ji-Paraná (HMJP) Dr. Claudionor Couto Roriz. Para a realização da coleta de dados, 
utilizou-se de questionamentos realizados oralmente, direcionadas ao paciente; a 
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entrevista realizada foi estruturada, de maneira que as questões fossem pertinentes 
ao estado de saúde e a patologia do paciente. A elaboração da sistematização da 
assistência de enfermagem ao referido caso, foi realizada a partir da taxonomia 
NANDA (2015-2017). Resultados: O Sr. C.V.B. 42 anos, em 6° DIH, hipertenso, 
diabético há 20 anos, sob uso de Insulina NPH, com histórico de amputação do 1º 
(hálux) e 2º pododáctilos do MIE há dois anos e meio. Encontra-se agitado devido ao 
ambiente hospitalar e a história pregressa de sua patologia, internado atualmente com 
lesões em ambos os pés, aguardando avaliação vascular. Conclusão: O paciente, ao 
participar da elaboração do plano de cuidados, deve ser orientado a fim de ser 
capacitado para o autocuidado como conduta da sua doença de base, portanto, o 
portador de DM, para manter-se sem evolução das complicações micro e 
macrovasculares, necessita de um comprometimento eficaz com o controle glicêmico 
além de um adequado acompanhamento pela equipe de enfermagem, afim de ambos 
serem capazes de detectar o desencadeamento e/ou controlar as doenças associadas 
ao diabetes, com consequente melhoria na qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO: O câncer é considerado uma das principais causas de morte no 
mundo. Logo, há uma necessidade constante de encontrar novas maneiras de 
preveni-lo e/ou combate-lo.  A utilização de plantas medicinais tem despertado grande 
interesse na sociedade, por apresentar muitos benefícios na prevenção e tratamento 
de patologias como o câncer. A quimioprevenção do câncer envolve a aplicação de 
compostos naturais ou sintéticos para reduzir o risco de seu desenvolvimento.  O Nrf2 
(fator nuclear eritroide 2 relacionado ao fator 2) é um regulador positivo do Elemento 
de Resposta Antioxidante (ERA), que impulsiona a expressão de enzimas 
antioxidantes. Assim, o Nrf2 pode modular os níveis de expressão de produtos 
gênicos que podem afetar o estresse oxidativo e as doenças relacionadas, como o 
câncer. Pesquisas evidenciam o efeito quimiopreventivo dos fitoquímicos, que são 
ativadores de Nrf2, e ocorrem naturalmente nas plantas, podendo ser ingeridos na 
dieta. OBJETIVO: Deste modo, essa pesquisa objetivou esclarecer como alguns 
fitoquímicos atuam nessa via de forma a prevenir o desenvolvimento de processos 
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carcinogênicos. MATERIAL E MÉTODOS: O presente resumo trata-se de uma 
revisão de literatura realizado por meio de buscas nas bases de dados PubMed, 
ScienceDirect, Scielo e Google Acadêmico, utilizando os seguintes descritores: 
fitoquímicos, radicais livres, estresse oxidativo, carcinogênese, quimioprevenção e 
Nrf2, no idioma correspondente ao do banco de dados consultado. Os critérios de 
seleção foram artigos publicados nos últimos 15 anos, incluindo ensaios originais e 
revisões, que estavam relacionados ou investigavam diretamente a atuação de 
fitoquímicos no fator de transcrição Nrf2 e a prevenção do desenvolvimento de câncer. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos revisados apontaram que compostos 
bioativos oriundos de plantas, tais como resveratrol, quercetina, cafestol, carotenoides 
curcumina, isotiocinato, luteolina, entre outros, atuam na ativação da via Nrf2, 
utilizando diferentes mecanismos. Em geral, uma característica comum dos agentes 
fitoquímicos que ativam a via Nrf2 é a capacidade de reagirem com tióis nos resíduos 
de cisteínas, como a Keap1 é uma proteína rica em cisteína, isso facilita a dissociação 
do complexo Keap1-Nrf2, auxiliando na ativação do fator de transcrição. No entanto 
existem também outros mecanismos, como a ativação de proteínas quinases, 
oxidação de moléculas para formação de eletrofílicos, modificações epigenéticas, 
entre outros. CONCLUSÃO: Portanto, com base nos dados revisados, foi possível 
observar que os fitoquímicos possuem capacidade de ativar a via Nrf2, utilizando para 
isso diferentes mecanismos e deste modo, auxiliam na prevenção de processos 
carcinogênicos. No entanto ainda não são completamente elucidados todos os 
mecanismos utilizados pelos fitoquímicos, sendo necessários maiores estudos nessa 
área.  
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Introdução/objetivos: As vulvovaginites representam o processo inflamatório 
ocasionado, na vulva e/ou vagina, por Candida albicans, Trichomonas vaginalis ou 
bactérias, sendo a mais comum a Gardnerella vaginalis. Esses microrganismos 
causam anormalidades na secreção fisiológica, como aspecto bolhoso ou de 
coalhada, coloração branca, amarelada ou esverdeada e/ou odor fétido, variando de 
acordo com a patologia, além disso pode apresentar prurido, ardência ou vermelhidão, 
bem como disúria e dispareunia. Uma vez que muitas mulheres não buscam 
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orientação profissional para compreensão do próprio corpo, se faz necessário que o 
farmacêutico, munido de informações, contribua para a disseminação da diferença 
entre corrimento patológico e a secreção vaginal, que pode ser confundido por muitas 
mulheres. O farmacêutico clínico é o profissional capacitado para a orientação quanto 
ao uso racional de medicamentos, para o tratamento em tempo correto, com dose 
adequada e custo acessível, ou ainda tratamento não farmacológico, a fim de 
promover melhores resultados na farmacoterapia, diminuindo a incidência de erros. 
Sendo assim, este trabalho busca mostrar a importância do papel do atendimento 
clínico farmacêutico no tratamento de pacientes que apresentem quadro de leucorreia. 
Material e métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica associando os termos 
“vulvovaginites”, “tratamento”, “farmácia clínica”, “comportamento”, “corrimento” e 
“relato” em diferentes bases de dados, tais como o Google acadêmico, SciElo, 
PubMed, não sendo incluídos filtros relacionados a data, relevância ou idioma, foram 
selecionados 8 artigos e 3 protocolos de saúde da mulher, além das leis referentes a 
farmácia clínica. Resultados e Discussão:  A orientação do farmacêutico clínico é 
fundamental para direcionar a paciente na busca de tratamento adequado, procurando 
o médico ginecologista para o devido diagnóstico e alertar para os riscos da 
automedicação inconsciente, mas ao mesmo tempo instruindo a paciente 
apropriadamente naquilo que pode ser realizado por ela mesma, concomitante ao 
tratamento. Pode ser indicada a realização de banhos de assento com vinagre ou 
bicarbonato de sódio, a depender do pH alterado pelo 
microrganismo, conforme descrito no protocolo de enfermagem de saúde da mulher 
da secretaria municipal de Florianópolis, além disso também podem ser prescritos 
pelo farmacêutico clínico, medicamentos fitoterápicos, antissépticos vaginais e 
antifúngicos tópicos. Mudanças nos hábitos também devem ser alertadas pelo 
farmacêutico, assim como a atenção que se deve ter no tipo de lubrificante utilizado 
durante as relações sexuais. Algumas recomendações devem ser realizadas quanto 
ao tratamento com antibióticos e antifúngicos, uma vez que podem ocorrer interações 
com outros medicamentos e com métodos contraceptivos, como os anticoncepcionais 
hormonais e com preservativo e diafragma quando se faz uso de algumas pomadas 
ginecológicas. Nos casos de infecção recorrente, principalmente as candidíases o 
farmacêutico clínico pode monitorar a patologia, com auxílio de exames a fim de 
acompanhar a evolução do quadro clínico da paciente e se atentando para os hábitos 
de vida dela. Conclusão: Portanto, o farmacêutico clínico é capacitado e possui papel 
essencial para assegurar o tratamento adequado à paciente, orientação quanto ao 
uso correto dos medicamentos prescritos e quanto a alguns cuidados necessários 
para garantir a eficácia da farmacoterapia na terapêutica das vulvovaginites. 
Agradecimentos: Ao Centro Universitário São Lucas de Ji-Paraná, pelo incentivo à 
pesquisa e pelo auxílio financeiro.   
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: O território brasileiro tem sido ocupado pelos indígenas 
desde antes do seu descobrimento. Com o passar dos anos, o número de indígenas 
tem se reduzido nas aldeias e, em consequência, no território nacional. A redução no 
território nacional se dá pela extinção desses povos pelos mais diversos fatores: fome, 
massacres, doenças, etc. Outro fator que reduz o número de indígenas nas aldeias é 
a migração para os centros urbanos em busca de sobrevivência. A questão social se 
agrava a cada dia, pois não há políticas públicas que atendam a demanda da 
população que está exposta os riscos e vulnerabilidades sociais. Nesse contexto a 
saúde do indígena engloba fatores como: condições de moradia, acesso a tratamento 
de saúde com qualidade, alimentação balanceada, informação abundante (ensino 
sistematizado e acesso à notícia), estrutura familiar, todos esses fatores considerando 
os valores culturais dessas populações tradicionais. Objetivo deste trabalho é refletir 
a política do direito á saúde voltada aos povos indígenas, visando preservar a 
qualidade de vida destes povos. MATERIAL E MÉTODOS: Neste trabalho utilizou-se 
a pesquisa bibliográfica, pois permite que o pesquisador reúna dados e informações 
que contribuía para construção da investigação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) vigente, os povos 
indígenas devem ter seus direitos garantidos em pé de igualdade com os outros 
povos, pois para a lei não existe distinção, uma vez que em seu Artigo 5° caput, “todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” Sendo a saúde direito de todos 
e dever do Estado, devendo ser garantida por políticas sociais, objetivando a redução 
do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, considera-se de responsabilidade pública as 
ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre 
sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. (Art. 196/197CF) CONCLUSÃO: Considerando então que a CRFB reza o 
respeito às diferenças étnicas, assegurando de forma igualitária que todos são iguais 
perante a Lei, os indígenas, segundo o direito a eles estendidos, devem ser assistidos 
por uma saúde que venha complementar as suas práticas, tendo em vista que os 
indígenas  possuem em sua cultura os rituais de cura com medicamentos formulados 
à base de ervas, direito este que deverá ser suprido com políticas públicas que visem 
assegurar seu comprimento junto aos povos indígenas. Assim, é necessário criar e 
implementar políticas sociais de sustentabilidade em que os indivíduos, inclusive a 
população indígena, tenham liberdade de decidir o rumo de suas vidas e da 
coletividade, visando a preservação de seus conhecimentos tradicionais e da 
qualidade de vida de todas as etnias.  
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Introdução/objetivo: As intoxicações aos manuseadores de agrotóxicos é o principal 
problema advindo da sua utilização, sendo que o grau de intoxicação dependerá da 
quantidade de substância absorvida, tempo de exposição, toxidade do agente químico 
e suscetibilidade do organismo. O objetivo do estudo foi relacionar sinais e sintomas 
e alterações laboratoriais com casos de intoxicações por agrotóxicos em produtores 
rurais de Ji-Paraná/RO. Material e métodos: O estudo constitui-se em uma pesquisa 
transversal de caráter epidemiológico com delineamento quantitativo. O instrumento 
utilizado foi uma adaptação do Protocolo de Avaliação das Intoxicações Crônicas 
(2013). E para definição da situação toxicológica dos trabalhadores se obteve como 
base nos critérios do protocolo de Guia de Vigilância em Saúde (2017). A população 
do estudo foi composta por 94 produtores rurais, estes que foram submetidos a uma 
avaliação clínico-laboratorial em diversas etapas do processo. Resultados e 
discussão: Os resultados mostram que o principal grupo químico utilizado é o da 
Glicina (65,21%) seguido do Bipiridílio (35.86%) e Piretróide(33,69%) sendo em sua 
maioria de formulações da classe agronômica dos herbicidas e inseticidas. Dos sinais 
e sintomas apresentados pelos produtores, percebe-se que 96,80% apresentam um 
ou mais sinais e sintomas compatíveis com intoxicação. Quando observados os 
distúrbios mais frequentes entre eles são a dificuldade da acuidade visual, visão turva, 
e câimbras. O Protocolo de Avaliação das Intoxicações Crônicas, traz que sinais e 
sintomas encontrados neste estudo, como: dispneia, perda de apetite, náusea, 
vômitos, fraqueza muscular, entre outros, podem estar intimamente ligados à 
presença dos compostos químicos do herbicida no corpo. Já os inseticidas 
relacionados à apresentação de câimbras, irritação das mucosas, náusea/vômito e 
outros. Os sinais e sintomas também se apresentam como marcadores para possíveis 
alterações nos sistemas do organismo. Na análise bioquímica nas funções hepática e 
renal foi identificada considerável alteração laboratorial da bilirrubina em 46(48,94%) 
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e Urina tipo I em 64(68,09%), entre diversas outras alterações nos exames de TGO, 
TGP, GAMA GT e ureia. Sendo tais alterações sugestivas de intoxicação, bem como 
alterações hemodinâmicas no organismo. A partir de uma análise considerando os 
critérios do protocolo, os trabalhadores rurais foram divididos em três grupos: 
Intoxicados, com sinais de intoxicação e expostos. Nesta ordem 29,78% intoxicados 
atendendo aos critérios de alterações laboratoriais, sinais e sintomas específicos, 
exposição a agrotóxicos e vínculo epidemiológico espacial e/ou temporal. Sinais de 
intoxicação 62,76% e os expostos 7,44% do grupo de produtores rurais deste estudo. 
A partir de tais dados vê-se a importância de uma avaliação minuciosa para 
diagnóstico de intoxicação por agrotóxicos. Pois no ano de 2017 foram notificados 
como intoxicação exógena 539 indivíduos no estado de Rondônia, sendo 46 do 
município de Ji-Paraná, visualizando-se dessa forma considerável número de 
subnotificações. Conclusão: Considera-se importante a realização de pesquisas 
aprofundadas na área da avaliação das intoxicações por agrotóxicos, principalmente 
nas regiões Norte e Centro-oeste do país. Pois, ainda é grande o número de 
subnotificações de intoxicação por despreparo das equipes de saúde em avaliar e 
identificar tal problema em tais regiões. Agradecimentos: Ministério Público do 
Trabalho de Rondônia (MPT) e Fundação de Amparo à Pesquisa em Rondônia 
(FAPERO). 
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Introdução/objetivo: A educação infantil é a primeira etapa do processo de ensino, 
onde escolas são encarregadas do desenvolvimento integral priorizando a educação, 
cuidado e nutrição de crianças, sendo a alimentação um dos fatores fundamentais 
para a saúde e desenvolvimento infantil. Existem diversos programas criados para a 
supervisão, orientação e aprimoramento para a gestão referente à alimentação 
escolar e atualmente uma das maiores preocupações é a contaminação por 
microrganismos a qual está relacionada a alimentos, condições inadequadas de 
armazenamento, falhas de higiene e contaminação cruzada durante o processo de 
preparo. O referido estudo objetiva realizar análise microbiológica de pratos de 
escolas de educação infantil no município de Ji-Paraná/RO. Material e métodos: O 
estudo constitui-se em uma pesquisa quantitativa. Para as coletas, foram utilizadas 
superfícies de pratos limpos e armazenados em armários de duas escolas municipais 
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de Ji-Paraná, identificadas como escola A e escola B. Foram coletadas amostras de 
90 pratos por escola em três dias consecutivos (30 pratos/dia). As amostras foram 
inoculadas no meio Agar Padrão de Contagem (PCA), onde se retirou 1 ml da diluição 
e foram transportadas para a estufa com a temperatura de ±37ºC por 24 horas, não 
havendo crescimento, foram mantidas inoculadas por mais 24 horas. As amostras 
foram também inoculadas pela técnica de plaqueamento por superfície em Meio Agar 
Manitol Sal para identificação de Staphylococcus aureus e no Agar MacConkey para 
identificação de bactérias gram negativas. As amostras que apresentaram 
crescimento em Agar MacConkey, foram incubadas em Rugai com Lisina por 24 horas 
a ±37ºC para a identificação da bactéria e na análise de Rugai foi identificado o 
crescimento da Klebsiela conforme apresentado nos resultados. Resultados e 
discussão: O total de amostras contaminadas da creche A é de 32 amostras, onde 
18 amostras obtiveram crescimento de mesófilos, equivalente a 56,25% do total de 
contaminação das amostras positivas. Já em relação à presença de Klebsiela sp. 4 
amostras apresentam positividade, representando 12,5%. A classe dos fungos 
obtiveram o crescimento em 10 amostras, totalizando 31,25%. Os resultados 
apresentados demonstram a necessidade de cuidados em relação a higienização, 
tendo em vista que houve uma quantidade significativa de contaminação. Em relação 
a creche B observa-se um total de 22 amostras contaminadas, sendo observado 
crescimento dos seguintes microrganismos: 12 amostras com presença de mesófilos 
onde corresponde a 54,5%do total de contaminações em pratos da creche B, 4 
amostras com klebsiella sp. 18,2% e 6 amostras de fungos 27,3%. Apesar da escola 
B obter um número significativo de amostras contaminadas, atingiu um índice inferior 
comparado aos resultados da escola A, entretanto, ainda assim torna-se importante 
afirmar que a escola B também demonstra falhas no processo de higienização dos 
pratos, causando por vezes riscos a saúde das crianças que fazem uso diariamente 
destes utensílios. Conclusão: Os resultados obtidos na referida pesquisa demonstra 
que as escolas avaliadas não estão seguindo os quesitos exigidos nas legislações 
vigentes. Uma vez que houve presença de microrganismos indicando que as 
sujidades dos pratos não foram retiradas de maneira eficiente. Ressalta-se ainda a 
importância de mais orientações e fiscalizações por parte dos órgãos competentes. 
Esses resultados expressam as falhas de higienização nos pratos analisados, tal 
situação pode estar ocorrendo por falta de conhecimento em boas práticas de 
fabricação (BPF) ou falta da aplicabilidade da mesma pelos funcionários que exercem 
a função de higienização destes pratos. Dessa forma orientações devem ser feitas 
com os responsáveis pelo processamento e higienização de alimentos, para que se 
minimize as falhas. 
Palavras chaves: Escolas, Higiene, Alimentação. 
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INTRODUÇÃO: A doença celíaca é intolerância permanente ao glúten, que quando 
não tratada com a dieta adequada atinge diretamente as células intestinais, causando 
inflamações e achatamento destas, além de outros problemas entéricos, como a 
diminuição da degradação da lactose pela enzima lactase. O consumo de produtos a 
base de farinha de trigo é um hábito muito comum da população brasileira, incluindo 
as massas de panquecas, porém esta preparação é elaborada a base de farinha de 
trigo, que contêm glúten na composição, impossibilitando o consumo deste alimento 
pela população celíaca. Por sua vez, se faz necessário a criação de novos produtos 
que atendam às demandas da população celíaca, tendo em vista que, normalmente 
não há uma grande variedade de produtos sem glúten e sem lactose disponível no 
mercado. Também vale considerar que produtos isentos de glúten em sua maioria não 
apresentam qualidades nutricionais desejadas, pois em sua grande parte possuem 
muito amido na sua composição. Com isto, a necessidade da elaboração de novos 
produtos com melhor qualidade nutricional. OBJETIVO: Avaliar a qualidade nutricional 
da massa de panqueca isenta de glúten e lactose elaborada com batata doce em 
relação à massa de panqueca tradicional elaborada com farinha de trigo. MATERIAL 
E MÉTODOS: Este trabalho foi realizado no laboratório de técnica e dietética do 
Centro Universitário São Lucas. Os ingredientes utilizados nas preparações das 
panquecas foram adquiridos de forma aleatória em estabelecimentos do comércio 
local. Foram elaboradas receitas das duas massas de panqueca, a massa tradicional 
a base de farinha de trigo e a massa isenta de glúten e lactose elaborada com batata 
doce, amido de milho e leite zero lactose. No processo de desenvolvimento das 
panquecas foi realizada a pesagem dos ingredientes para conversão de medidas 
caseiras em unidades de medidas padronizadas, com os valores obtidos na pesagem 
foram calculadas as fichas técnicas de preparação das duas massas. Após o cálculo 
das fichas foram elaborados os rótulos nutricionais das preparações na porção de 30 
g cada preparação e os valores comparados pela RDC Nº 54. Em relação aos teores 
de vitaminas os valores foram avaliados com base nas Dietary Reference Intakes 
(DRI’s). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi possível observar, segundo a RDC Nº 
54, que a massa de batata doce apresentou uma redução de 32,7% das calorias totais, 
contendo 76 kcal na porção em relação à tradicional que continha 113 kcal. Em 
relação às gorduras totais, a massa isenta de glúten apresentou 0,7 g alcançando 
uma redução de 86% em relação a massa tradicional com 5 g. O teor de gorduras 
saturadas na massa isenta de glúten foi de 0,3 g, 72,7% menor que a tradicional, 1,1 
g. A panqueca isenta de glúten apresentou também valor muito baixo em sódio, sendo, 
19 mg e ainda valor superior em relação às fibras (0,5 g) quando comparada a massa 
tradicional (0,3 g).  Em relação aos teores de vitaminas das DRI’s, a massa de batata 
doce apresentou alto teor de vitaminas A (370,8 RE), K (483,7 mcg). CONCLUSÃO: 
A massa de panqueca isenta de glúten e de lactose apresentou melhor qualidade 
nutricional quando comparada com a massa de panqueca tradicional.  



 

 

 84 

AGRADECIMENTOS: Programa de Apoio a Pesquisa – PAP.  

Palavras-chave: Novo Produto; Batata Doce; Doença Celíaca; Teor Nutricional. 
 

E-mail: camilafb17@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

BAIM, José Lucas Gonzaga1,2, COSTA, Joana D’Arc Neves2,3,4  

1Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA). Iniciação científica no 2Centro de 

Pesquisa em Medicina Tropical (CEPEM/SESAU) de Porto Velho – Rondônia, 3Instituto de 

Pesquisa em Patologias Tropical – (IPEPATRO)4Programa de PósGraduação Bionorte.  

  

Apesar de alguns avanços nas últimas décadas no diagnóstico das 
enteroparasitoses, estas doenças ainda acometem diversos grupos da sociedade, 
suas correlações com o grau de desnutrição afetam o desenvolvimento físico, 
psicossomático e social das crianças em idade escolar. As prioridades diante do seu 
enfrentamento focam as ações estratégicas que visem a detecção dos casos, a 
prevenção e a redução destas contaminações. No que tange aos fatores que 
favorecem, a maioria dos portadores dos geo-helmintos são assintomáticos, todavia, 
as baixas cargas parasitárias são desafiadoras e a ocorrência de poliparasitismo 
podem acarretar infecções severas. Alguns trabalhos abordam a importância de 
insetos como formigas e moscas na veiculação mecânica de ovos e cistos que ficam 
grudados às suas patas. Esses insetos, principalmente em área onde o saneamento 
é precário, assentam em fezes contaminadas e esgotos a céu aberto e 
posteriormente repousam em alimentos. Alguns animais podem transportar os ovos 
nos seus intestinos e eliminá-los no ambiente por meio de seus dejetos, além das 
veiculações hídricas que também contribuem na disseminação dos parasitos, 
contaminando a cadeia produtiva dos alimentos. A frequência das parasitoses 
intestinais pode acometer diferentes faixas etárias, prejudica a saúde da população 
e eleva os gastos com a saúde pública e afeta a qualidade de vida, a frequência 
pode sofrer variações quanto à região e possui sua maior prevalência vinculada a 
áreas que se apresentam com condições higiênico-sanitárias precárias. O presente 
estudo teve como objetivo a avaliação preliminar dos diagnósticos empregados para 
detecção dos protozoários e os geo-helmintos desafios e avanços. A metodologia do 
presente estudo foi a abordagem quali-quantitativa dos estudos retrospectivos. Os 
critérios de inclusão foram estudos científicos armazenados em bibliotecas virtuais: 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
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Ciências da Saúde (LILACs), Scientific Electronic Library Online – (SciELO). Durante 
o período de 2000 a 2018. Os descritores/uni termos utilizados foram: “parasitoses 
intestinais”, “enteropatógenos intestinais” e “enteroparasitoses intestinais”, a 
abordagem de seleção foi realizada com a leitura na integra e a filtragem com a 
abordavam dos “métodos laboratoriais”, “parasitoses intestinais assintomáticas”. 
Nos idiomas português, inglês e espanhol. Os critérios de exclusão foram estudos 
associados com outras doenças, propagandas, resumos de eventos, estudos sem a 
abordagem de interesse e os estudos repetidos. Os resultados obtidos nas bases de 
dados pesquisadas BVS/LILACs foram (n=267). Com a filtragem em “humanos” 
foram adotados n=160 (59,9%) e em “diagnóstico” foram n=107 (40,1%). Os estudos 
separados por tema e resumo foram n=109 (40,8%). Para a leitura na íntegra n=81 
(30,3%). Após a leitura foram selecionados n=52 (19,4%) para o estudo, entre estes 
selecionamos estudos com “humanos” n=45 (16,9%) e em “diagnóstico” n=7 (2,6%) 
relacionados ao interesse na pesquisa. Os estudos excluídos foram n=215 (80,6%). 
No SciELO foram encontrados (n=149) publicações. Com a filtragem em “humanos” 
foram adotados n=105 (70,5%), em “diagnóstico” foram n=44 (29,5%). Os estudos 
separados por tema e resumo permaneceram os mesmo para a leitura na íntegra 
com n=30 (20,2%). Após a leitura na íntegra, em “humanos” foram selecionados para 
o estudo n=14 (9,3%) e em “diagnóstico” n=11 (7,4%) relacionados ao nosso 
interesse na pesquisa. Os estudos excluídos foram n=124 (83,2%). No levantamento 
preliminar foi possível observar que os métodos coproparasitológicos são utilizados 
sem associação de ensaios para detecção de cistos, ovos e larvas, falta o controle 
de qualidade e a detecção das baixas cargas parasitária é um desafio. A adversidade 
esbarra no conhecimento do agravo, priorizar ações educativas para a promoção de 
saúde e do diagnóstico das enteroparasitoses com a baixa carga parasitária com o 
tratamento adequado. Os estudos relatam os avanços das ferramentas da biologia 
celular e molecular têm contribuído para a sensibilidade do diagnóstico, contudo, as 
localidades onde há indivíduos com carga parasitária baixa é necessário repetir 
várias vezes o exame parasitológico. Além disso, há outras razões que são 
destacadas como desafios, como a efetiva implementação de condições sanitárias, 
a resistência aos medicamentos já descritos e muitos mecanismos envolvidos 
durante infecções causadas por enteroprotozoários não estejam totalmente 
esclarecidos.  
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INTRODUÇÃO: Denomina-se câncer um conjunto de inúmeras patologias as quais 
têm em comum um crescimento desordenado de células que invadem tecidos e 
órgãos. Essas estruturas podem ter iniciado o seu desenvolvimento metastático por 
fatores externos (influencias do meio), internos (mecanismos genéticos) ou até 
mesmo por uma combinação dessas duas. Dessa maneira, a análise das origens 
cancerígenas é muito complexa devido à multifatoriedade causal dessa doença. 
Nesse viés, percebe-se que essa complexidade do tema dificulta a literatura atual no 
desenvolvimento de estudos decisivos e resolutivos acerca desse processo, o qual 
também é visto nas neoplasias de mama. OBJETIVOS: Objetiva-se primariamente 
compreender um desses intrincados fatores que é a relação entre os baixos níveis de 
escolaridade e a mortalidade por neoplasia maligna de mama e, secundariamente, 
identificar no que especificamente essa diferença atinge as mulheres modificando o 
processo saúde-doença dessa neoformação. METODOLOGIA: Quantitatização pelo 
DATASUS de 2010 à 2015 de todas as neoplasias malignas em mulheres 
demonstrando a relevância dessa doença; quantitatização da mortalidade por 
neoplasia maligna de mama no sexo feminino de 2010 à 2015 relacionando-a de forma 
direta à quantidade de anos de estudo; comparação dos níveis de mortalidade pela 
neoplasia maligna no sexo feminino entre as regiões Norte e Sul associada aos níveis 
de analfabetismo; revisão e análise de artigos que estudam a relação entre 
escolaridade com a neoplasia maligna de glândula mamária, além de outros que 
explicam a ação de distintos fatores sociais nessa questão. DISCUSSÃO E 
RESULTADOS: Pelos dados da plataforma do governo, fora percebido que a 
neoplasia maligna de mama é aquela que mais causa mortes com 17% no gênero. 
Além disso, destacou-se que as mulheres que apresentam de 1 à 7 anos de estudo 
representam cerca de 57% das mortes totais das pessoas acometidas por essa 
patologia (34.005 de 59.470) e que, de igual maneira, aquelas que estudaram de 1 à 
3 anos se comparadas com aquelas que estudaram 12 anos ou mais apresentaram 
uma taxa de mortalidade 1,9 vezes maior (9.548 de 18.063). Uma das explicações 
para isso é a de que essas são menos propensas a apresentarem um diagnóstico de 
câncer em seus estágios iniciais devido à estas realizarem menos mamografias, 
dessa forma, estas pacientes possuem maior chance de mortalidade por um 
reconhecimento tardio da doença. Outro viés o qual também explica essa relação 
afirma que as mulheres com maior tempo de estudo morrem menos por câncer de 
mama visto que elas realizam mais o auto-exame de mama mensal em relação 
àquelas de menor tempo de estudo. Outra comparação fora feita entre as regiões 
Norte e Sul relatando que a proporção de mortes pela neoplasia em questão é menor 
no Norte (0,002%) do que no Sul com (0,008%) ainda que a região norte apresente 
um índice de analfabetismo maior do que a região sul, demonstrando que 
provavelmente ainda existem fatores influenciadores os quais não foram analisados. 
CONCLUSÃO: O nível de instrução influenciará especificamente no momento em que 
o diagnóstico do câncer de mama será feito, o qual é mais tardio nas mulheres de 
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menor escolaridade, devido à uma menor atividade preventiva, sendo esse o ponto-
chave da maior mortalidade por neoplasia maligna de mama nessas. Além disso, 
percebemos também que este vínculo pode vir a possuir outras nuances como fora 
vista na comparação entre o Norte e o Sul as quais necessitam de uma análise mais 
detalhada. AGRADECIMENTOS: Às instituições Centro Universitário São Lucas e 
Centro Universitário de Anápolis as quais contribuíram como órgãos fomentadores 
para a construção desse texto.  
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Introdução: O câncer de mama é o segundo mais comum no mundo, correspondendo 
cerca de 28% dos casos novos a cada ano, trata-se da principal causa de óbito entre 
as mulheres brasileiras. Sabe-se que o diagnóstico tardio desfavorece o prognostico, 
e embora o rastreamento já esteja estabelecido na rotina assistencial alguns fatores 
podem retardar a procura de mulheres à assistência, a citar: falta de informações, 
mitos e crenças. Objetivo: Discutir sobre o conhecimento de mulheres em relação ao 
câncer de mama e rastreamento. Material e métodos: Trata-se de uma revisão de 
literatura, as buscas foram realizadas nas bases de dados SCIELO, LILACS e DECS, 
utilizando os descritores: conhecimentos, mulheres e câncer de mama. Resultados e 
Discussão: O autoexame vem sendo discutido quanto a sua eficácia para rastreio de 
câncer de mama, porém ainda sim muito utilizado e apontado por mulheres como 
rotina, porém alguns fatores podem influenciar a realização e conhecimento do 
autoexame, tais como o estado civil, ocupação e escolaridade. Verificou-se através 
dos estudos que as mulheres com companheiro e mais anos de escolaridade 
frequentemente praticam o autoexame, e as que estudaram por cinco anos ou mais 
tiveram conhecimento duas vezes maior que aquelas que não estudaram ou que 
estudaram por menos de cinco anos. Foi observado ainda, que a faixa etária mais 
adepta à realização compreende entre 31 a 35 anos de idade e as mulheres idosas, 
com menor renda familiar per capita, menor escolaridade e que realizam suas 
consultas no SUS representam uma menor probabilidade de realizarem o autoexame. 
O desenvolvimento de câncer de mama se dá mais frequente a partir dos 50 anos de 
idade, assim os dados encontrados nas pesquisas é de alguma forma preocupante, 
pois as mulheres que mais possuem chances de desenvolvimento da doença não 
realizam frequentemente o autoexame, o que pode favorecer o diagnostico tardio do 
câncer de mama, mesmo que alguns estudos apontem controversas sobre o 
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autoexame como método de diagnóstico precoce ainda sim utiliza-se na rotina e 
orientação assistencial. Outro exame apontado para rastreio foi a mamografia, porém 
foi verificou-se baixa frequência de realização, onde apenas 12,8% disseram realizar 
a cada dois anos, ainda verificou-se que 48,7% das mulheres nunca realizaram a 
mamografia apontado como causa por difícil acesso aos serviços de assistência à 
saúde. Verificou-se que o autoexame é o mais conhecido pelas mulheres como 
método de diagnóstico precoce, porém embora a maioria das mulheres conhecesse o 
autoexame, pouca os pratica, o conhecimento das mulheres limitou-se nos métodos 
de detecção precoce da doença, principalmente no autoexame das mamas. 
Conclusão: O estudo nos possibilita refletir sobre a importância da elaboração de 
educação em saúde direcionada a públicos específicos, sendo necessário levar em 
consideração a escolaridade e idade da população, a mulher deve ser orientada e 
informada desde os riscos para o desenvolvimento da doença até a execução dos 
exames de rastreamento, já que são fatores essenciais para o diagnóstico precoce do 
câncer de mama. Outro fator de suma importância para o diagnóstico precoce é o 
acesso ao serviço de saúde, que foi apontado como barreira para realização dos 
exames por ter um acesso difícil para agendamento, assim propiciar medidas de 
ampliação ao acesso de exames diagnóstico vem com medida a facilitar a adesão do 
rastreio. Assim diante a reflexão as medidas de educação em saúde, prevenção e 
promoção devem estar estreitamente ligadas ao perfil populacional.  
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: A doença diarreica aguda é uma síndrome cuja 
manifestação clínica marcante é o aumento do número de evacuações em um período 
superior a 24 horas, podendo está associada a outros sintomas como náuseas, 
vômitos, febre e dor abdominal. O agente etiológico envolvido pode ser de origem 
viral, bacteriana e/ou parasitária. Dentre os patógenos supracitados o Rotavírus 
merece destaque tento em vista que é o responsável por maior parte das infecções 
gastroentéricas em crianças menores de 6 anos. Relata-se em estudos 
epidemiológicos que mesmo após a disponibilização da vacina contra Rotavírus ainda 
verifica-se prevalência significativa da infecção entérica. Uma forma de controle do 
Rotavírus é a identificação prematura do patógeno, visto que essa é uma etapa 
fundamental para um tratamento eficaz. O Sistema único de Saúde, assim como 
alguns laboratórios privados utilizam testes rápidos para identificação de Rotavírus. 
Diante do exposto, este estudo teve como objetivo avaliar a eficiência dos resultados 
de teste rápido frente a genotipagem de Rotavírus isolados em crianças de 0-5 anos 
de idade atendidas por um hospital na região de Porto Velho-RO. MATERIAL E 
MÉTODOS: Projeto com aprovação do CEP/CONEP sob o número: 1.249.634. Como 
critério de inclusão estabeleceu-se crianças que apresentavam quadro de diarreia 
com causa desconhecida sendo denominadas amostras casos e crianças que 
estavam internadas por qualquer outro motivo que não seja diarreia sendo 
denominadas amostras controles. Inicialmente houve aplicação do termo de 
consentimento livre e esclarecido acompanhado do questionário socioeconômico-
epidemiológico ao responsável legal pela criança. Foram coletadas 200 amostras 
fecais, sendo 100 amostras casos e 100 amostras controles, que foram processadas 
e analisadas no laboratório de Microbiologia CEPEM-Fiocruz. Foram realizadas 
suspenção do material fecal com Tris-cálcio pH7,2 e posteriormente os espécimes 
fecais foram submetidos ao teste rápido ensaio imunocromatográfico Coris 
BioConcept Combi-strip e em um segundo momento à análise molecular pela técnica 
de extração de RNA por Trizol (invitrogen), para conseguinte analise por intermédio 
do gel de Poliacrilamida (PAGE) e genotipagem pela técnica RT-PCR. RESULTADOS 
E DISCUSSÃO: Como resultado da triagem por teste rápido para identificação do 
Rotavírus verificou-se que 7% (7/100) das amostras casos e 1% (1/100) das amostras 
controles foram positivas. No que tange as análises moleculares, verificou-se que 32% 
(32/100) das amostras casos e 45% (45/100) das amostras controles apresentaram 
perfil eletroforético compatível e característico de Rotavírus em PAGE. As amostras 
casos positivas em PAGE foram submetidas a técnica nested RT-PCR para 
determinação das cepas circulantes no público-alvo. Das amostras positivas para 
Rotavírus em PAGE, 68,75% das amostras do grupo caso (22/32) e 66,67% das 
amostras do grupo controle (30/45) confirmaram-se positivas na genotipagem após 
execução da técnica Nested-Pcr. Quando comparados os achados obtidos entre o 
teste rápido e a técnica nested-Pcr, houve 15% de concordância entre a positividade 
encontrada nos dois testes. CONCLUSÃO: Encontra-se discrepância quando 
comparado os resultados de teste rápido e genotipagem em razão da efetividade do 
teste rápido está diretamente relacionada a carga viral do vírus entérico enquanto que 
a genotipagem apresenta maior sensibilidade e especificidade devido a identificação 
ser através da extração do material genético. Dessa forma, demonstrando maior 
eficácia da genotipagem frente ao teste rápido na identificação de Rotavírus em 
crianças, além de elucidar a atual situação de contaminação entérica por Rotavírus 
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na região e auxiliar na prevenção e tratamento para não evolução dos sintomas típicos 
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Introdução/objetivo: As Infecções de Sítio Cirúrgico (ISCs) caracterizam-se como 

complicações decorrentes de procedimentos que se apresentam sempre no período pós-

operatório mediato, podendo acometer tecidos, órgão ou cavidades. No Brasil, permanecem 
dentre as infecções mais prevalentes em meio às IRAS. O objetivo do presente estudo 
foi determinar a incidência de infecção do sítio cirúrgico em um hospital municipal do 
interior de Rondônia. Material e métodos: Trata-se de um estudo quantitativo, 
transversal, exploratório e descritivo, aprovado pelo CEP nº 70801817.0.0000.5297, 
de 106 pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos eletivos, realizados durante 
o período de agosto de 2017 a março de 2018. O instrumento utilizado para coleta de 
dados constituiu em um questionário adaptado do artigo do autor Aguiar et al: “Fatores 
associados à infecção de sítio cirúrgico em um hospital na Amazônia ocidental 
brasileira” A coleta de dados ocorreram no pós operatório a partir do prontuário dos 
pacientes e contato telefônico no 7º e 30º dia para complementação do questionário. 
Resultados e discussão: Os resultados mostram que 75% dos pacientes que 
desenvolveram ISC eram do sexo feminino e 25% representaram o sexo masculino. 
O que pode ser atribuído ao fato de que homens procuram com menor frequência 
atendimento. Quanto aos maus hábitos de vida dentro do grupo que apresentou ISC, 
38% dos pacientes eram etilistas e 13% eram tabagistas, uma vez que sabemos que 
o tabaco retardada no processo de cicatrização. No estudo foi observado que dos 
pacientes que adquiriram infeções do sítio cirúrgico, 75% eram portadores de doenças 
crônicas. A presença de doenças crônicas é apontada como um fator de risco para o 
desencadeamento de ISC. Quando analisado de forma proporcional, visando à 
amostra total entre pacientes portadores de doenças crônicas e os não portadores de 
doenças crônicas, observou-se que pacientes saudáveis representaram apenas 2,7% 
dos que desenvolveram ISC enquanto que pacientes que possuíam doenças crônicas 
apareceram com 17,6%. Em relação ao potencial de contaminação, dentre os 
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pacientes afetados, 75% realizaram procedimentos com o potencial cirúrgico de 
potencialmente contaminados. Esta apresenta uma importante relevância já que 
dentre os pacientes acometidos, a maioria realizou procedimentos classificados como 
potencialmente contaminados, sendo sugerível que procedimentos como estes sejam 
mais suscetíveis a complicações como a ISC que procedimentos limpos. Alusivo ao 
uso de profilaxia antimicrobiana, todos os pacientes que desenvolveram infecção na 
ferida cirúrgica fizeram uso de antibiótico durante o pós-operatório. Estudos anteriores 
citam que, para uma defesa eficaz, a profilaxia antimicrobiana deve ocorrer dentro do 
pré-operatório, exceto em cirurgias limpas e no período pós-operatório nas primeiras 
24 horas, sendo uma medida eficaz que visa prevenir o desenvolvimento de ISC, 
levando esta informação em consideração, os pacientes não cumpriram as 
recomendações profiláticas antimicrobianas adequadas, tornando-se mais aptos para 
adquirirem ISC, logo que não havia relatos de administração profiláticas no pré-
operatório nas cirurgias potencialmente contaminadas. Conclusão: A incidência de 
infecção resultante da pesquisa foi de 7,5%, utilizando o cálculo de incidência da 
ANVISA sendo uma taxa de incidência acima do recomendado pelas autoridades 
sanitárias, fazendo-se urgente a promoção de medidas objetivando melhorar a o 
controle de infecção e a segurança do paciente, tais medidas como a prestação de 
mais informações aos profissionais da área da saúde sobre estes fatores de risco para 
estarem alerta, sendo possível a formulação de cuidados e orientações que possam 
contribuir com a diminuição da incidência de ISC. 
 
Palavras chaves: Procedimento cirúrgico; Fatores de risco; Infecção; Incidência.   
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: Os trabalhadores rurais possuem como rotina de trabalho 
o manuseio de substâncias que visam melhorar a produtividade e rendimento no 
campo, devido a demanda crescente de alimentos. O uso indiscriminado de agrotóxico 
leva a agravos na saúde destacando os transtornos mentais comuns (TMC), que 
apresenta um conjunto de sintomas não psicóticos que habitualmente estão 
relacionados com quadros subclínicos de ansiedade, depressão e estresse. O objetivo 
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do presente estudo foi determinar a prevalência de TMC em produtores rurais 
expostos aos agrotóxicos do interior de Rondônia. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se 
de um estudo epidemiológico, utilizado método estatístico simples de porcentagem. 
Realizado a coleta de dados entre os meses de julho a novembro de 2018. Com os 
produtores rurais do distrito de Ji-paraná, com a idade de 18 a 60 anos, que tem 
contato com agrotóxicos, constituindo uma amostra composta por 80 produtores de 
ambos os sexos. Utilizou-se a versão brasileira do Self-Reporting Questionnaire 
(SRQ-20) destinado a detectar sintomas – útil, portanto, para a mensuração do nível 
de suspeição (presença/ausência) de transtorno tendo como escore para sofrimento 
mental o valor maior ou igual a 7. Composto por 20 questões do tipo sim/não, das 
quais quatro são sobre sintomas físicos, e 16, sobre distúrbios psicoemocionais, sobre 
distúrbios psicoemocionais divididos em quatro eixos: Humor depressivo-ansioso, 
Sintomas somáticos, Decréscimo de energia vital, Pensamentos depressivos. Em 
conjunto questionário de dados socioeconômicos para a coleta de dados. Este 
trabalho faz parte de um projeto de pesquisa maior que busca avaliar a prevalência 
de intoxicação por agrotóxicos no munícipio de Ji-paraná- RO e foi aprovado pelo 
Comitê de Ética sob o parecer número 4343771.4.4444.5297. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: A amostra constituiu-se de 80 pacientes, entre as idades de 18 – 60 
anos, com idade média de 40,02 anos, 87,5% da amostra e composta pelo sexo 
masculino. Os resultados revelaram que 30% dos produtores sofrem de algum 
transtorno mental comum (TMC), e 26,3% tem o risco ou probabilidade de 
desenvolverem TMC, pois o escore apresentou próximo a 7. Os resultados da 
presente pesquisa indicaram uma elevada taxa de prevalência de TMC na população 
alvo investigada se dá pelos efeitos danosos dos agrotóxicos à saúde do trabalhador 
rural, impõe prejuízos a saúde mental pela sua capacidade neurotóxica. A 
manifestação de TMC, se caracteriza por queixas sintomáticas depressivas, ansiosas, 
subjetivas e isoladas, que compreendem insônia, irritabilidade, nervosismo, fadiga, 
cefaleia, esquecimento e falta de concentração. Por esse motivo muitas vezes são 
incapacitantes, constituindo uma causa importante de absteísmo no trabalho, além de 
elevarem a demanda nos serviços de saúde e representam alto custo social e 
econômico, tornado de suma importância rastrear e prevenir a integridade da saúde 
mental dos trabalhadores. Visto que os sintomas mais comuns apresentados são 
vagos, subjetivos e que, na maioria das vezes, não são relacionados pelo trabalhador 
rural com o uso de agrotóxicos, que remete à importância do profissional de saúde em 
conjunto com a equipe multiprofissional estar atento e planejar de ações da referentes 
à assistência integral nos serviços de saúde da população exposta a esse agente. 
CONCLUSÃO: Os resultados apresentados evidenciam que a situação relativa à 
problemática dos TMC é preocupante, por interferir na qualidade de vida, por causar 
incapacitação e sofrimento no indivíduo. Sendo necessário, portanto, promover 
atividades de acolhimento em saúde mental a fim de identificar e encaminhar os casos 
de TMC, como também realizar as intervenções educacionais aos trabalhadores, 
extensivo aos familiares e a comunidade. 

PALAVRAS CHAVES: TMC, agrotóxicos e produtores rurais. 
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Introdução/objetivo: O Aleitamento Materno Exclusivo (AME), preconizado pela 
Organização Mundial de Saúde e reforçado pelo Ministério da Saúde, pressupõe que 
a criança receba até os seis meses de vida somente o leite materno na alimentação. 
A autoeficácia em amamentar surge como um suporte na prática do aleitamento 
materno (AM), repercutindo na prevenção do desmame precoce, associado ao 
empoderamento da mulher, cujo desenvolvimento irá depender de sua confiança ou 
expectativa, conhecimentos e habilidades, possuindo relação direta com o apoio 
profissional e a promoção de saúde pela motivação na mudança de comportamentos. 
O objetivo do trabalho foi avaliar até o sexto mês do período pós-parto a autoeficácia 
de puérperas quanto ao seu potencial de amamentar, bem como a manutenção do 
AM e/ou AME. Material e métodos: Pesquisa de delineamento longitudinal, 
prospectivo, com abordagem quantitativa, trabalho aprovado a partir do CEP 
2.163.041. Os dados foram coletados em três momentos, sendo quando ainda 
presentes na maternidade, no 3° e 6° mês de vida. A amostra inicial do estudo foi 
composta por 60 puérperas, sendo 49 no 2º momento e 33 no 3º, isso devido algumas 
deixaram de amamentar ou por perda de contato. O instrumento utilizado consiste em 
uma versão brasileira reduzida da Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form 
(BSES-SF) de Dodt (2008), apud(9), este instrumento possibilita avaliar a autoeficácia 
das puérperas, classificando-as em baixa, média ou alta altaeficácia. Resultados e 
discussão: As mulheres foram analisadas quanto à autoeficácia em amamentar ainda 
no Alojamento conjunto (AC) e com 06 meses pós-parto. O resultado quanto a 
autoeficácia da amostra foi de 42 mães com médias altas, 18 com escores médios e 
nenhuma se apresentou baixa. Das 42 puérperas que apresentaram autoeficácia alta 
no AC, 25 permaneceram a amamentar aos seis meses, onde a média foi a mesma, 
nove interromperam a amamentação e oito não foi possível contato telefônico. Das 18 
que eram média no AC, 8 permaneceram amamentando aos seis meses, sendo que 
6 delas obtiveram escores maiores após tais meses passando para alta e 2 
continuaram com média, destas 18 também houveram 2 perdas devido 
impossibilidade de contato telefônico e 8 perdas por interrupção da amamentação. 
Diante disso, julga-se que índices elevados de autoeficácia no AC repercutiram na 
manutenção do AME, e que com o passar do tempo e aquisição de experiência as 
mães tendem a aumentar seus escores colaborando para a duração do AM até os 
seis meses. Segundo a duração em dias do AM ao final de 3 e 6 meses, 
respectivamente 49 (90,75%) e 33 (73,33%) mulheres permaneciam amamentando 
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seus filhos. No decorrer do estudo 17 delas interromperam a amamentação, sendo o 
maior quantitativo com 6 meses quando 12 (26,67%) deixaram de amamentar por 
motivos como: retorno ao trabalho; baixa produção de leite ou queda do ganho de 
peso do lactente; abandono do aleitamento por parte do bebê; falha na técnica do 
aleitamento e a influência de avós com a introdução de água, chás ou outros alimentos 
precocemente. Conclusão: As participantes apresentaram autoeficácia média e alta 
havendo indicativo de que escores elevados de autoeficácia podem influenciar tanto 
na amamentação exclusiva, quanto na maior duração do aleitamento materno. O 
enfermeiro no uso de suas atribuições quanto promotor da saúde, e maior vínculo com 
as mães no pré-natal, pode fazer uso da escala BSES - SF adaptada para o Brasil 
para mensurar os escores de autoeficácia em amamentar possibilitando assim, avaliar 
as nutrizes com maior risco de interromper precocemente o aleitamento materno 
intervindo de maneira eficaz. 
 
Palavras chaves: Autoeficácia; Aleitamento Materno, Criança. 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: Nos últimos anos têm-se observado uma relação entre 

os hábitos alimentares e o sedentarismo, como marcadores de risco para doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT). O estado de Rondônia tem apresentado um 

crescente aumento de obesos em sua população, levando á várias outras morbidades 

como a Diabetes e as Doenças Cardiovasculares que exibem uma alta taxa de 

mortalidade. Estes problemas que são evitáveis podem ser detectados de forma 

precoce a partir de instrumentos de baixo custo, de fácil aplicabilidade e interpretação, 

podendo-se citar o Índice de Massa Corporal (IMC), a Relação Cintura Quadril (RCQ) 

e a Circunferência Abdominal, cuja associação é utilizada como indicador da 

possibilidade de desenvolvimento das DCNTs. Portanto torna-se importante o papel 

da enfermagem, que é um agente ativo na promoção e prevenção da saúde, na 

aferição e avaliação dessas medidas antropométricas. No entanto, mesmo diante de 
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tais fatos, existem poucas pesquisas voltadas à avaliação nutricional da população do 

estado de Rondônia. Justificando assim, o objetivo do presente estudo de determinar 

o perfil nutricional e o risco de desenvolver doenças cardiovasculares dos usuários de 

uma Unidade Básica de Saúde do interior de Rondônia. MATERIAL E MÉTODOS: 

Trata-se de um estudo quantitativo, descritiva, utilizado método simples de 

porcentagem, realizado entre os meses de outubro a novembro de 2017. Com uma 

população de usuários de uma Unidade Básica de Saúde do município de Ji-paraná, 

com a idade de 18 a 60 anos, excluindo gestantes e lactantes, constituindo uma 

amostra composta por 102 usuários de ambos os sexos. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de ética pelo parecer número: 2.425.587, para dar início a coleta de dados. O 

instrumento utilizado para a coleta de dados constituiu em um adaptado questionário, 

baseado no modelo adaptado estabelecido por Ribeiro et. al (2006) em conjunto a 

aferição do peso, altura e circunferência da cintura e abdômen. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A amostra constituiu-se de 102 pacientes, entre as idades de 18 – 60 

anos, com idade média de 34,08 ± 10,6 anos, prevalecendo o sexo feminino com a 

participação de 62 mulheres. Os resultados mostram que 43,1% da população 

encontra com IMC ideal e cerca de 51% se encontram no estado sobrepeso e 

obesidade. Enquanto ao risco de desenvolver doenças cardiovasculares o RQC 

demonstra que 47% tem risco moderado e 27% apresenta alto risco, ou seja, a maior 

parte da amostra pode desenvolver tais patologias. Já na circunferência abdominal 

esses valores se invertem onde 38,2% da amostra são de alto risco enquanto 22,5% 

apresentam médio risco. Sendo observado que em relação ao RQC e CA, as mulheres 

têm risco maior de desenvolver cardiopatologias se comparado aos homens. Esses 

valores são alarmantes, visto que a incidência ou persistência da obesidade em 

adultos está associada ao desenvolvimento de doenças crônicas e aumento do risco 

de mortalidade precoce, uma vez que a ocorrência dessas doenças na população traz 

um impacto econômico e social para o país, tornando-se importante realizar um 

monitoramento constante dos fatores de risco que envolve a prevalência das DCNT. 

CONCLUSÃO: Portanto, torna se importante conhecer o estado nutricional, pois, é 

uma condição de saúde que reflete em todo o processo fisiológico e devem estar em 

equilíbrio. E o enfermeiro que tem o primeiro contato com o paciente, é o responsável 

pela avaliação e monitoramento nutricional tornando eficazes as intervenções 

dietoterápicas e análises de adequação nutricional dos indivíduos de uma população 

ou grupo. 

Palavras-chave: DCNT, Enfermagem, avaliação nutricional.  
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: A compensação automática de exposição (CAE) é um 
pré-processamento digital que altera o histograma das imagens radiográficas. A 
presença de materiais de alta densidade em sistemas radiográficos digitais afeta os 
valores de cinza equivalentes aos tecidos dentários, contudo, a influência da distância 
deste material precisa ser investigada. O objetivo no presente estudo será investigar 
a influência da distância do material odontológico de alta densidade sobre os valores 
de cinza equivalentes aos tecidos dentários em imagens radiográficas obtidas por 
meio de sistema digital com CAE. MATERIAL E MÉTODOS: Um fantoma radiográfico 
será feito para reproduzir as densidades radiográficas dos tecidos dentários. O 
fantoma será radiografado no sistema Digora Toto, no tempo de exposição 
radiográfica de 0,1s. As aquisições radiográficas serão repetidas na presença de 
materiais de alta densidade equivalentes a um implante de titânio nas distâncias perto 
e longe. Os valores de cinza dos tecidos dentários serão obtidos com o software Image 
J e comparados na presença de diferentes materiais de alta densidade usando 
ANOVA e teste de Tukey (α = 0,05). RESULTADOS ESPERADOS: Com o presente 
estudo, espera-se esclarecer a influência da distância de materiais de alta densidade, 
como os implantes dentários, sobre a CAE em um sistema radiográfico digital. 
Acredita-se que, a distância de materiais odontológicos de alta densidade não 
influencie nos valores de cinza das imagens radiográficas adquiridas, não interferindo, 
assim, no brilho e contraste destas, uma vez que têm-se na literatura que a CAE age 
ajustando o contraste radiográfico considerando o maior e o menor valor de pixel da 
imagem, não tendo relação direta com a variável distância deste material. No entanto, 
não existe nenhum estudo na literatura que confirme tal comportamento deste ajuste 
automático e a observação visual tem diferido dos conceitos presentes na literatura 
atual. 

Palavras chave: Radiografia dentária. Radiografia dentária digital. Cárie dentária. 
Diagnóstico por imagem. 
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INTRODUÇÃO: A Atenção Básica (AB) está inserida entre as ações prioritárias tendo 
em vista que consiste no eixo estruturante do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa 
perspectiva o NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da Família) constitui um dispositivo 
estratégico que visa à melhoria da qualidade da AB. O NASF é composto por equipe 
multiprofissional que atuam de forma integrada apoiando as equipes de AB por meio 
de compartilhamento de saberes, buscando auxiliá-las no manejo ou resolução de 
problemas clínicos e sanitários, ampliando a capacidade de resolutividade. O NASF 
desenvolve seu trabalho a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com 
as equipes a ele vinculadas. De acordo com a Portaria 3.124 existem 3 (três) 
modalidades de NASF, e a diferença entre cada uma está no número de equipes de 
saúde da família a qual estão vinculados e carga horária dos profissionais do NASF. 
Os profissionais que poderão compor o NASF são: médicos acupunturista; assistente 
social; profissional/professor de educação física; farmacêutico; fisioterapeuta; 
fonoaudiólogo; médico ginecologista/obstetra; médico homeopata; nutricionista; 
médico pediatra; psicólogo; médico psiquiatra; terapeuta ocupacional; médico 
geriatra; médico internista (clínica médica); médico do trabalho; médico veterinário; 
profissional com formação em arte e educação (arte educador); e profissional de 
saúde sanitarista. OBJETIVO: Este trabalho teve como objetivo analisar os dados 
quantitativos de equipe NASF presente no ano de 2018 no estado de Rondônia. 
MATERIAL E MÉTODOS: Estudo transversal, de abordagem quantitativa, realizado 
a partir de fonte de dados secundários. Para a coleta de dados foi utilizada a 
plataforma do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, o período 
avaliado foi de 2008, ano de criação do NASF até o ano de 2018. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: De acordo com os dados do sistema Cadastro de Estabelecimentos de 
Saúde – CNESnet o estado de Rondônia apresenta 23 (vinte e três) equipes de NASF, 
destas equipes 17 (dezessete) são de modalidade 1, 4 (quatro) equipes de 
modalidade 2 e a modalidade 3 conta com 2 (duas) equipes. As primeiras equipes de 
NASF implantada no estado de Rondônia foram às cidades de Cacoal, Machadinho e 
Rolim de Moura. As cidades que apresentam maior número de equipe de NASF é a 
cidade de Vilhena com 4 equipes, seguido de Ji-paraná e Jaru com 2 equipes em cada 
munícipio. Quando comparado o número de NASF do ano de 2008, nota-se que houve 
um crescimento 20 equipes comtemplando 18 dos 52 munícipios do estado de 
Rondônia.  Apesar do aumento considerável de equipes de NASF, há ainda uma 
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necessidade de expansão, levando em consideração que menos de 50% dos 
municípios de Rondônia são contemplados com essa equipe. CONCLUSÃO: Diante 
do exposto é possível identificar que houve ampliação de equipe do Núcleo Ampliado 
da Saúde da Família no estado de Rondônia nos últimos 10 anos, contudo mais da 
metade dos municípios de Rondônia não são contemplados com essa equipe. Desta 
forma, torna-se necessário a sensibilização dos gestores para a implantação de novas 
equipes de NASF em especial no município de Porto Velho que conta com apenas 1 
(uma) equipe de NASF. Tendo em vista que essas equipes aumentam o escopo e a 
resolutividade das ações desenvolvidas na atenção primária contribuindo assim para 
a garantia da integralidade do cuidado e qualidade dos serviços de saúde, bem como 
para auxiliar na prevenção de doenças e a promoção da saúde e saúde da população. 

 
Palavras-Chave: Atenção Básica; Núcleo Ampliado à Saúde da Família; Cuidado 
Compartilhado; Resolutividade. 
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2-Orientadora docente do Curso de Nutrição-UniSL 

INTRODUÇÃO: Segundo a Resolução CD/FNDE n° 26, de 17 de junho de 2013 do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), todo alimento oferecido na 
escola, deve garantir a nutrição e estabelecer condições básicas para formar hábitos 
saudáveis que contribuam para a promoção e a proteção da saúde. Os nutrientes 
devem ser ofertados de forma equilibrada e adequada evitando deficiência ou excesso 
nutricional. OBJETIVO: Portanto, o objetivo desta pesquisa foi analisar 
quantitativamente o cardápio de uma escola pública do ensino fundamental em Porto 
Velho/RO durante uma semana, dando ênfase nos nutrientes essenciais de acordo 
com as recomendações do PNAE. MATERIAL E MÉTODOS: Realizou-se análise 
quantitativa do cardápio de meio período da primeira semana (segunda à sexta-feira) 
de março de 2019, tendo como público-alvo alunos de 11 a 15 anos de idade do ensino 
fundamental. O cardápio da escola foi analisado pelo Software Avanutri e comparado 
com os valores nutricionais que o PNAE estabelece. Após análise foi calculado pela 
regra de três simples as porcentagens de adequação/inadequação e comparados com 
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os padrões recomendado pelo PNAE. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao fazer o 
comparativo do cardápio da escola verificou-se que é um cardápio com preparações 
de baixo custo. Foi observado que na segunda-feira foi oferecido baião de dois, carne 
em cubos com vegetais e fruta. Os nutrientes encontrados foram (Energia 325,5 kcal, 
carboidratos (CHO) 44,81g, proteínas (PTN) 22,97g; lipídeos (LIP) 6,45g; fibras (FIBR) 
8,00g; vitamina A (Vit.A) 266,41µg; vitamina C (Vit.C) 82,86mg; Ferro (Fe) 3,78mg; 
Magnésio (Mn) 46mg; zinco (Zn) 3,27) na terça-feira achocolatado e pão com 
margarina (Energia 342,5 kcal; CHO 50,5g; PTN 11g; LIP 11g; FIBR 2g; Vit.A 181µg; 
Vit.C 3 mg; Cálcio (Ca) 276mg; Fe 2,5mg; Mn 46mg; Zn 1,2mg); quarta-feira cozido 
de legumes, arroz e fruta (Energia 308,1kcal; CHO 43,73g; PTN 18,88mg; LIP 6,32g; 
FIBR 4,57mg; Vit.A 758,80µg; Vit.C 40,66mg; Ca 57,99mg; Fe 2,58mg; Mn 65,43mg; 
Zn 2,58mg);  quinta-feira suco de cupuaçu com leite e pão com margarina (Energia: 
373,0 kcal; CHO 56,2g; PTN 11g; LIP 12,45g; FIBR 2,0g; Vit.A 82,2µg; Vit.C 2,7mg; 
Ca 273,3mg; Fe 1,8mg; Mn 39,8mg; Zn 1,1mg) e na sexta-feira feijão com charque, 
couve e abóbora, arroz, salada de beterraba e frutas (Energia 362,85kcal; CHO 
43,80g; PTN 26,72g; LIP 9,68g; FIBR 7,76g; Vit.A 374,36µg; Vit.C 67,23mg; Ca 
95,94mg; Fe 4,52mg; Mn 90,00mg; Zn 0,97mg). Os valores nutricionais destas 
refeições foram comparados com as recomendações do PNAE que são: (Energia 435 
kcal; CHO 70,7g PTN 13,6g; LIP 10,9g; FIBR 10,9g; Vit.A 140µg; Vit.C 140mg; Ca 
260mg; Fe 2,1mg: Mn 63mg; Zn 1,8mg). Em seguida comparou-se os dados 
nutricionais do cardápio da escola com os valores recomendados pelo PNAE, 
calculado as porcentagens (%) de adequação/inadequação, utilizando a regra de três 
simples, sendo que o valor de referência para adequação é entre 90-110%, verificou-
se que os valores nutricionais de lipídios e cálcio da terça e quinta-feira estão 
adequados, magnésio da quarta-feira está adequado. Porém todos os demais valores 
estão abaixo das recomendações do PNAE. A merenda de uma semana da escola 
deve ser equivalente a 20% das necessidades nutricionais diárias da refeição para 
modalidade de ensino educação básica. CONCLUSÃO: As refeições oferecidas na 
escola não atendem 20% das necessidades nutricionais diárias de acordo com as 
recomendações do PNAE, portanto, houve o descumprimento da legislação no 
planejamento deste cardápio. Sugere-se repassar os resultados obtidos a direção da 
escola para que conversem com o nutricionista da secretaria de educação (Semed) 
de Porto-Velho, para devidas providências sobre o que é proposto pela Resolução 
CD/FNDE n° 26, de 17 de junho de 2013.  

Palavras chave: Merenda escolar, PNAE, cardápio, escola, nutrientes. 

Agradecimentos: A Escola Estadual do Estado de Rondônia e ao Centro 
Universitário São Lucas – UniSL. 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: A pneumonia é caracterizada pelo desenvolvimento de 
inflamação no pulmão causada por agentes oportunistas, podendo ser adquirida na 
comunidade ou no meio hospitalar. No Brasil se encontra poucos estudos que traçam 
perfil epidemiológico de pacientes com pneumonia em Unidade de Terapia Intensiva 
Pediátrica (UTIP). Países em desenvolvimento expressam uma importante causa de 
internação por doenças respiratórias, principalmente pneumonia, que acometem 
crianças, representando 15 milhões de internações anuais (BRASIL, 2014). O 
levantamento destes, viabilizam a adoção de medidas que possam contribuir para 
pesquisas científicas e planejamentos de ações para região. Objetivou-se neste 
trabalho traçar o perfil epidemiológico dos pacientes internados com pneumonia na 
UTIP do único Hospital Infantil de referência do estado de Rondônia, instalado na 
capital Porto Velho – RO. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo 
transversal descritivo com abordagem quantitativa, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos do Núcleo de Saúde da Fundação Universidade 
Federal de Rondônia (CEP/NUSAU/UNIR nº 1.855.561). A coleta dos dados foi 
realizada por levantamento de informações secundárias, obtidas através do Livro de 
Registro Diário de Internações na UTIP no qual cada paciente internado tem sua 
admissão registrada. Os dados foram anotados em planilha no programa Software 
Microsoft Office Excel 2013, inseridas as variáveis demográficas: nome do paciente, 
idade, data de admissão na UTI, procedência, cidade, sexo, data de alta ou óbito, no 
período de um ano (janeiro de 2017 a dezembro 2017). Foram incluídos dados dos 
pacientes internados na UTIP com idade entre 24 dias a 12 anos completo e excluídos 
os dados de pacientes indígenas e quilombolas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em 
2017 foram registradas 26 internações de crianças com pneumonia na referida UTIP, 
com maior número de admissões nos meses de março e outubro e predomínio do 
sexo masculino (54%). A faixa etária com maior incidência foi entre 0 a 3 anos 
incompletos, com 84,6% dos casos. A média de tempo de internação foi 13,38 dias 
(mín. 1 dia/ máx. 39 dias), sendo que 71,42% dos pacientes do sexo masculino 
ultrapassaram 10 dias de internação, e do sexo feminino foram 66,67%. Foram a óbito 
42,3% dos pacientes, destes 54,54% eram do sexo masculino e 45,46% do sexo 
feminino. Em um estudo realizado por Veras et. al.(2010) que traçou o perfil 
epidemiológico de pacientes pediátricos internados com pneumonia em um hospital 
pediátrico no município do sul do país, registrou-se que as maiores incidências dos 
casos ocorreram em crianças do sexo masculino e a faixa etária predominante foi de 
0 a 3 anos incompletos. Os meses com maior número de admissões foram entre junho 
e agosto e a média de internação foi de 7,5 dias (máx. 43 dias). Não foi encontrado 
estudos que registraram a incidência de óbitos de pacientes pediátricos e o sexo com 
maior ocorrência. O estudo realizado por Nicolau (2014), sobre perfil epidemiológico 
dos pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica de um hospital 
de referência em Belém-PA identificou que a principal causa da internação foi a 
pneumonia, também com prevalência no sexo masculino e com faixa etária 
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predominante inferior a um ano. CONCLUSÃO: Com o resultado deste estudo é 
possível identificar que a incidência de internação dos pacientes pediátricos com 
pneumonia na UTIP estudada foi maior para o sexo masculino, sendo que este público 
é o que passa mais tempo internado, em comparação ao sexo feminino. Nota-se 
também alto índice de mortalidade após admissão na UTIP, com incidência menor 
para o sexo feminino. De forma geral, a maioria dos pacientes não ultrapassam os 15 
dias de internação. AGRADECIMENTOS: Agradecemos a equipe do Hospital Infantil 
do Estado por colaborar com as informações para realização desta pesquisa. 
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Introdução: A dengue é uma doença viral que apresenta quatro sorotipos para as 
populações humanas e tem o crescimento significativo no espaço geográfico desde o 
século anterior, essa amplitude tem relação com a adaptação do mosquito, fenômenos 
naturais e socioeconômicos dos países. No Brasil está em todos os estados da 
Federação brasileira, já houveram epidemias de grandes proporções de casos 
espalhados e é responsável por grandes números de óbitos anualmente. Na Região 
Norte, Porto Velho-RO está entre os principais locais de riscos de surto no país, a 
compreensão desse comportamento da dengue no município é dado pela situação 
climática, geográfica, poluição do meio ambiente, controle feito pela prefeitura e 
moradores. Devido esses acontecimentos as movimentações governamentais e 
municipais proporcionam formas de propagar as informações sobre a doença, suas 
causas e prevenções. Contudo a necessidade das atividades educacionais 
envolvendo a população tem uma grande relevância para a sociedade, pelo fato de 
apresentar um valor numérico significativo dos criadouros internos nas residências 
das comunidades, essas atividades são uma forma de combater e sensibilizar, 
eliminando os mosquitos e os fatores que favorecem seu crescimento. Objetivo: O 
presente trabalho teve como objetivo sensibilizar e orientar a comunidade através da 
educação ambiental, o tema abordado foi o combate ao Aedes egypti mosquito 
causador da dengue. Materiais/métodos: Os métodos utilizados para esse trabalho 
tiveram a parceria da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), foi executado no mês de 
março de 2019, por alunos da instituição educacional do Centro Universitário São 
Lucas (UNISUL), no bairro Areal localizado próximo ao centro de Porto Velho-RO. As 
residências da localidade foram inspecionadas pelos estudantes, os lixos presentes 
nos quintais das casas foram eliminados e os depósitos armazenadores de água 
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foram tratados e recuperados de forma adequada, tornando-se locais impróprios para 
o crescimento do hospedeiro.  A comunidade foi instruída sobre as formas de manter 
o ambiente saudável, combater e eliminar os mosquitos que causam doenças que 
podem levar a morte. Resultados e discussão: A ação social iniciou-se com a 
capacitação dos voluntários, os temas abordados no evento tiveram como 
abordagem: A gestão dos resíduos sólidos e a sua importância para o meio ambiente, 
a relação no combate ao Aedes, e educação ambiental para a comunidade. Um 
mutirão foi organizado em equipes que se distribuíram pelos quarteirões do bairro na 
qual resultou no tratamento de depósitos, a recuperação dos ambientes e a eliminação 
de entulhos com um total de 2.307 depósitos que apresentavam focos para a 
disseminação do mosquito, esses criadouros foram inspecionados em 1.143 
domicílios por 328 alunos que compareceram e efetivaram ação solidária para a 
comunidade. Conclusão: Com a realização deste estudo conclui-se que mesmo 
tendo informações de fácil acesso com as propagandas de combate ao hospedeiro e 
noticiários com os males ocasionados a saúde humana, nem todas as pessoas 
arredores contribuem para amenizar a incidência do foco do vetor sendo esta a única 
forma de combater ferozmente o crescimento do mesmo. Agradecimentos: 
Instituição de ensino Centro universitário São Lucas (UNISUL) por proporcionar aos 
acadêmicos e a população a ação de combate ao Aedes e a orientação da professora 
Maricélia Messias Cantanhêde dos Santos que se faz presente nas ações sociais e 
educacionais contribuindo para o crescimento dos alunos. 
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INTRODUÇÃO: A assistência nutricional apropriada a pacientes em quimioterapia 
inclui desde a avaliação até a aplicação da terapia nutricional, com a finalidade da 
correção de deficiências nutricionais, além de minimizar perda de peso por meio da 
alimentação e ainda, no monitoramento para a correta ingestão alimentar de acordo 
com a necessidade de cada paciente, aliviando os efeitos causados pelo câncer e 
pelo tratamento que podem acarretar sérios problemas nutricionais. OBJETIVO: 
Demonstrar os efeitos adversos da quimioterapia que repercutem na 
dietoterapia. MATERIAL E MÉTODOS: Este é um estudo de revisão bibliográfica, 
realizado em publicações disponíveis nas bases de dados Scielo e 
PubMed encontrados com os indexadores: quimioterapia e dietoterapia, quimioterapia 
e desnutrição, quimioterapia e efeitos adversos. Foram selecionados apenas 
literaturas que abordavam efeitos adversos da quimioterapia que repercutem na 
dietoterapia publicados a partir de 2011. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao analisar 
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os pacientes em tratamento quimioterápico tem-se que a desnutrição é uma das 
principais causas de morbidez e mortalidade quando a doença está em estado 
avançado, tendendo a diminuição da qualidade de vida (FERREIRA, et al. 2013). A 
avaliação nutricional constitui uma ferramenta de relevância para a determinação 
terapêutica clínica e dietética a ser empregada para a correção da deficiência 
nutricional, onde a antropometria, as análises laboratoriais, por meio das proteínas 
viscerais, do hemograma e eletrólitos, da quantificação das calorias e demais 
nutrientes deglutidos pelo paciente no período da avaliação (LIMBERGER, et 
al.2014). As manifestações clínicas do paciente pós-quimioterapia com as adequadas 
condutas nutricionais, exacerba a importância do papel do nutricionista para minimizar 
os efeitos colaterais, prevenindo e tratando a desnutrição, o uso da antropometria, que 
estuda as medidas corporais humanas, com a finalidade e quantificar os 
determinantes do peso corporal, avalizando a oferta apropriada de nutrientes para 
diminuir o catabolismo proteico e a perda nitrogenada; cultivar a atividade do sistema 
imune; melhorar a qualidade de vida; diminuir o número de complicações provenientes 
dos tratamentos e precaver as suas possíveis suspensões, assim, sugerindo o uso de 
nutrientes como ômega-3, nucleotídeos, e aminoácidos, pois estes atuam sobre o 
sistema imunológico e na respostainflamatória (SANTOS, 2016). CONCLUSÃO: O 
câncer ocasiona complicações no metabolismo influenciando diretamente no estado 
nutricional do paciente, o tratamento por meio da quimioterapia exige a intervenção 
do nutricionista através da dietoterapia. O efeito adverso da quimioterapia pelo uso de 
agentes químicos pode vir a afetar o corpo todo, pois estes agentes não são 
exclusivos ao tecido maligno, como também as células normais, ocasionando 
sintomas de impacto nutricional como a cansaço, enjoo, vômito, perda de apetite, 
mucosite, mudança no paladar e olfato, secura na boca, a dificuldade de deglutir e 
mudanças na funcionalidade do intestino, levando a perda de peso nestes pacientes. 
Ao identificar os fatores dietéticos e nutricionais que influenciam na qualidade e 
sobrevida dos pacientes com câncer, tem-se na alimentação o processo saúde-
doença, sendo o tratamento realizado pelo nutricionista ser indispensável para uma 
evolução do paciente com câncer por este já está fragilizado e necessitado de uma 
contribuição nutricional adequada, onde este tem como responsabilidade assegurar 
uma ingestão alimentar condizente com as necessidades nutricionais do paciente, 
fazendo orientações sobre os alimentos a serem consumidos e monitorando sua 
composição corporal e assim, para o estado nutricional seja efetivo, o nutricionista 
utiliza várias estratégias como orientação dietética, suplementos nutricionais orais, 
nutrição enteral e parenteral por meio da Dietoterapia. 
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Os compostos triazóis são estruturas químicas contendo anéis heterocíclicos 
nitrogenados, o mesmo pode ser classificado como mono-triazol ou ainda ser utilizado 
como bloco construtor formando núcleos de bis ou bi-triazol. Essa classe de moléculas 
exibe atividades biológicas já relatadas na literatura, como: antifúngico, antitumoral, 
antibacteriana e antiparasitária. Desse modo, antes de atestar a potência 
antimicrobiana dos triazóis e seus derivados como o bi-triazól, é de suma importância 
realizar os ensaios de citotoxicidade para que seja obtido o perfil de ação dessas 
moléculas, em seguida direcionar para outros ensaios biológicos. O objetivo desse 
estudo foi avaliar a atividade citotóxica de dois compostos bi-triazóis frente às 
linhagens celulares HepG2 (hepatoma humano) e VERO (célula de rim de macaco 
verde africano). As substâncias bi-triazóis 2RJ e 5RJ foram cedidas pelo Laboratório 
de Síntese Orgânica e Prospecção Biológica - LaSOPB da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). Para a realização dos ensaios de citotoxicidade dos 
compostos, foi utilizado o método colorimétrico MTT (3- ([(4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-
difenil tetrazólio]), basicamente esse teste se baseia-se na quantificação da redução 
do MTT (sal de coloração amarela), em cristais de formazan (sal de cor arroxeada por 
meio da atividade das desidrogenases mitocondriais. As linhagens celulares de 
HepG2 e VERO foram cultivadas de acordo com protocolos padrões, assim, 
resumidamente após as células atingirem 90% de confluência, as mesmas foram 
dispensadas em uma placa de 96 poços e incubadas por 24 horas. Após a incubação, 
os compostos foram adicionados na concentração de 500 a 0,2441 μM e novamente 
as células foram incubadas a 36º C por 48 horas. Por fim, antes do término desse 
tempo, 4 horas antes da leitura do ensaio, foi adicionado o MTT (5 mg/ mL) para a 
metabolização das células viáveis e a absorbância foi obtida por meio da leitura em 
espectrofotômetro (570 nm). A concentração citotóxica foi determinada por análise de 
regressão linear, utilizando o programa Origin® 9.1. Diante dos resultados obtidos, foi 
possível avaliar que ambos os compostos bi-triazólicos foram bem tolerados pelas 
células, não apresentaram toxicidade na maior concentração testada de 500 μM. 
Dados estes que reforçam a segurança dos compostos teste. Muitos estudos relatam 
os triazóis como não tóxicos em diferentes ensaios biológicos, mediante a isso, a 
citotoxicidade é um dos critérios importantes para avaliar a nocividade de moléculas 
bem como a seletividade das mesmas. Concluímos que diante dos resultados 
apresentados, ambos os bi-triazóis mostraram ser importantes para futuros ensaios 
biológico.  
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Introdução: A anemia ferropriva, também conceituada como um dos tipos de anemia 
nutricional, é a causa principal de anemia gestacional. As reservas de ferro são 
escassas durante a gestação em razão de uma maior demanda que é requerida para 
poder suprir a elevação de hemoglobina circulante e o desenvolvimento do feto. Caso 
haja ingestão de ferro menor que as necessidades corporais, se o intervalo entre as 
gestações e partos for curto ou se houver complicações intrapartal, como 
hemorragias, levando a anemia ferropriva a rapidamente a se instalar. Objetivo: 
Identificar as principais dificuldades do enfermeiro no tratamento da gestante com 
anemia ferropriva; Material e métodos:Trata-se de uma pesquisa de campo, de 
caráter descritivo-exploratório e quantiqualitativa, que foi realizada nas seguintes 
Unidades de Saúde da Família: Ernandes Índio, Manoel Amorim de Matos, Hamilton 
Raulino Gondim, Renato Medeiros, José Adelino da Silva. A coleta de dados foi 
realizada entre os meses abril a maio de 2017, num período de 15 dias. O instrumento 
de pesquisa utilizado foi um questionário semiestruturado, com um total de 08 
questões. Participaram do estudo 17 enfermeiros. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer 1.992.334. Para a análise dos dados, os 
mesmos foram registrados, classificados em categorias e analisados. Os dados 
quantitativos foram analisados por meio do Microsoft Excel e os qualitativos por meio 
da análise de conteúdo. Resultados e Discussão: A pesquisa foi realizada com 17 
participantes, que tinham em média 05 anos de serviço sendo o menor tempo 01 ano 
e o maior 10 anos. O sexo feminino predominou, sendo 14 (82%) e o sexo masculino 
3 (18%), predominou a idade entre 20 e 30 anos, sendo 8 participantes (47%). Entre 
as ações dos enfermeiros entrevistados, todos realizam pré-natal, porém, 
encaminham a gestante com anemia ferropriva ao pré-natal de alto risco e encontram 
resistência das mesmas ao tratamento, pois dentre os motivos elencados pelos 
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enfermeiros para as gestantes interromperem o tratamento foi o desconhecimento da 
mesma sobre a importância do ferro na gestação 7 (14%), falta de suplementação de 
ferro nas farmácias 15 (30%), baixo nível socioeconômico da gestante 13 (26%), 
intolerância gastrintestinal e reações adversas ao sulfato ferroso 15 (30%). Percebeu-
se pela pesquisa também, que os maus hábitos alimentares são determinantes do 
problema, justificando a prevalência da anemia. Outras ações de saúde dos 
enfermeiros são: orientações nutricionais 17 (32%), encaminhamento ao nutricionista 
se necessário 7 (13%), prescrição de sulfato ferroso 17 (32%), Encaminhamento ao 
pré-natal de alto risco se Hb persistir < 11 g/dL após o tratamento 10 (19%). Os 
enfermeiros procuram cumprir o que lhes compete no acompanhamento da gestante 
anêmica no pré-natal de baixo risco, realizando o esclarecimento das dúvidas da 
gestante em relação à patologia e da importância da suplementação de ferro na 
relação materno-fetal. São fornecidas as orientações nutricionais, a prescrição da 
suplementação de ferro, o rastreio da anemia através das solicitações de exames, o 
encaminhamento da gestante ao pré-natal de alto risco se anemia grave e o 
encaminhamento da mesma ao nutricionista para acompanhamento compartilhado. 
Conclusão: Verificou-se que a principal dificuldade do enfermeiro no tratamento da 
gestante com anemia ferropriva é a falta do sulfato ferroso nas farmácias associado à 
dificuldade socioeconômica da gestante. Tal dificuldade poderia ser amenizada tendo 
em vista que a gestante muitas vezes também não consegue tolerar ao medicamento, 
e que a orientação de enfermagem quanto à importância do ferro é primordial para 
uma gestação saudável. Agradecimentos: Ao Centro Universitário São Lucas pela 
iniciativa em realizar o III simpósio regional de pesquisa científica e tecnologia de 
Rondônia, permitindo assim crescimento acadêmico. 
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INTRODUÇÃO: A Neurociência está empenhada nas descobertas sobre os mistérios 
que circundam o funcionamento cerebral e sua relação com os mecanismos 
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envolvidos no comportamento sexual da espécie humana. Apesar das influências e 
obstáculos encontrados na busca desse conhecimento, o campo produz informações.   

A sexualidade tem uma ligação direta à manutenção hereditária, sendo algo 
fundamental, mas complexa para os seres humanos, havendo três dimensões que 
mutualmente estimulam e modelam tal comportamento, o deixando mais complexo 
que a simples interação entre dois indivíduos que buscam a continuação da espécie 
e de liberação de estímulos. Há a dimensão biológica, associada aos impulsos, 
determinada por processos fisiológicos, cerebrais e hormonais. A segunda dimensão 
é a psicológica, ligada aos desejos eróticos, sendo algo subjetivo e ligado à vida intima 
sexual. A última é a dimensão sociocultural, ligados à história sociocultural em que o 
indivíduo é inserido. Dessa forma, esta pesquisa teve o objetivo de apresentar 
contribuições neurocientíficas sobre algumas relações entre o cérebro e o 
comportamento sexual, apresentando o sistema de recompensa, bem como a 
importância de alguns neurotransmissores associados ao prazer, no comportamento 
sexual. Para tal, foi utilizada pesquisa bibliográfica narrativa qualitativa. O cérebro 
humano é imbuído de drogas endógenas que atuam, em outras áreas, diretamente no 
sistema de recompensa cerebral. O sistema de recompensa cerebral, ou sistema 
mesolímbico-mesocortical, é um conjunto de circuitos neuronais que quando ativados 
proporcionam prazer. O comportamento sexual libera doses de dopamina 
(neurotransmissor relacionado ao prazer) no centro do sistema de recompensa, 
gerando sensações de bem estar. Para o funcionamento do sistema de recompensa, 
são ativadas as seguintes áreas encefálicas: amígdala; hipocampo; córtex pré-frontal; 
área tegmental ventral; e o núcleo do sistema de recompensa cerebral, accumbens. 
A amígdala exerce papel de mensuradora de prazer e desprazer, ao avaliar o a 
agradabilidade de uma situação, é possível aprender se a mesma deve ser repetida 
ou não. O hipocampo é responsável pelo assentamento de memórias, reforçando o 
trabalho do complexo amigdalino. O córtex pré-frontal sistematiza as informações 
citadas à cima, a fim de elaborar comportamento. Os neurônios que contornam o 
núcleo accumbens e a área tegmental, apontam a recompensa existente naquela 
situação ou comportamento, e ao finalmente entregarmo-nos aos comportamentos 
prazerosos. O núcleo accumbens é regado de dopamina, gerando prazer, bem como 
ativando o hipocampo e a amígdala na seleção de comportamentos e consolidação 
de memórias. Forma-se assim um ciclo em busca do prazer. O comportamento sexual 
caracteriza-se por um ciclo de quatro fases: Excitação, Prazer, Orgasmo, e 
Resolução. O neurotransmissor ocitocina recebe destaque quando falamos de 
orgasmo, ápice do prazer sexual. A verificação da alteração da ocitocina durante as 
respostas sexuais mostra que os níveis deste os níveis plasmáticos deste 
neurotransmissor aumentam durante a excitação sexual, e são significativamente 
mais elevados no orgasmo. A Ocitocina é capaz de produzir grande excitabilidade 
fisiológica no sistema nervoso central, regulando assim a intensidade excitabilidade. 
Conclui-se, em vista dos mecanismos neuropsicológicos envolvidos no 
comportamento sexual, que a sexualidade é parte constituinte do ser humano e afeta 
vários âmbitos da vida. Embora seja notória a importância desta temática, as 
pesquisas no Brasil são escassas. Tal temática possui importância não só nas áreas 
da Saúde que trabalham diretamente com aspectos neurofisiológico, mas também, 
para as que trabalham aspectos psicológicos, pois todo ser em sua complexidade 
psíquica tem em sua base aspectos neurológicos e fisiológicos, psicológicos e sociais. 
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INTRODUÇÃO: A mídia está sendo um instrumento muito importante nos últimos 
anos, sendo utilizada como meio de comunicação capaz de influenciar a sociedade 
em vários aspectos. Os meios de comunicação têm colaborado para que as pessoas 
tenham mudanças comportamentais em sua alimentação. No Brasil, o aumento de 
doenças crônicas, excesso de peso, obesidade e distúrbios alimentares, pode estar 
relacionado com a influência negativa da mídia. Segundo Miotto e Oliveira (2006), a 
influência que os meios de comunicação causam no comportamento para o consumo 
de alimentos é bastante significativa, pois abrange tanto a necessidade, quanto o 
desejo do sujeito. Observam-se cada vez mais exageros quando o assunto é 
alimentação, a mídia vem através de notícias e aspectos que causam terrorismo 
nutricional com especulações que chamam a atenção do público, porém na maioria 
das vezes enganadoras. A população está sendo influenciada através dos meios de 
comunicação para que consuma fast food, lanches calóricos, assim como, a busca 
pelo corpo ideal, indicando dietas abusivas, e preocupando os profissionais da área 
da saúde e alimentação. OBJETIVO: Analisar a influência que a mídia tem no 
comportamento alimentar do ser humano. MATERIAL E MÉTODOS: Utilizou-se para 
pesquisa deste artigo as bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletrônic Library Online (SCIELO), Revista de 
Nutrição e Revista Paulista de Pediatria. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir da 
análise feita em pesquisas científicas publicadas nas bases, 53.210 pessoas maiores 
de 18 anos foram entrevistadas em todas as capitais dos estados do Brasil desde 
2006 até 2016, sobre o impacto causado no comportamento alimentar. Pode-se 
destacar a influência que meios de comunicação como: internet, televisão e revistas 
exercem em adultos, tanto no excesso de consumo de alimentos ricos em açúcar, 
sódio e gordura, quanto nas restrições severas por meio de propagandas indicando 
diuréticos, laxantes ou remédios para reduzir o apetite, sem indicação de um 
profissional nutricionista. Foi possível analisar também, que a televisão é o meio de 
comunicação com maior número de propagandas e comerciais alimentícios. Um 
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diagnóstico das propagandas divulgadas por meio das três principais emissoras que 
possuíam no ano de 2001, 90% da audiência revelou que 44% das propagandas 
alimentícias eram sobre alimentos ricos em açúcar e gordura. Ainda, pode-se afirmar 
que, de acordo com a pesquisa realizada em 2016 pela Secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, a Pesquisa VIGITEL, em uma década, mais da 
metade da população está com o peso acima do recomendado, e 18,9% dos 
brasileiros estão obesos, e também teve um aumento de mais de 60% de pessoas 
com diabetes tipo II, e 14,2% com hipertensão arterial sistêmica. CONCLUSÃO: 
Observou-se que o impacto que a mídia causa sobre a sociedade no comportamento 
alimentar é destacável. Foi possível identificar através da pesquisa realizada pelo 
VIGITEL, que, o excesso de peso é mais prevalente entre os homens com 57,7% e 
mulheres com 50,5%, já, a obesidade tem frequência semelhança entre ambos os 
sexos, em homens com 18,1% e mulheres com 19,6%, as mulheres tem mais 
diagnóstico de diabetes com 9,9% e homens com 7,8%, e também de hipertensão 
com a prevalência maior em mulheres sendo de 27,5% e 23,6% em homens. Sendo 
assim, fazer com que a população mantenha seus hábitos alimentares saudáveis não 
é uma tarefa fácil, principalmente quando está rodeada de comerciais persuasivos 
sobre comidas não saudáveis, e como consequência, a saúde fica prejudicada. 
Visando alterar esse panorama é importante que as pessoas distingam melhor as 
informações que chegam até elas, e buscar através dos meios de comunicação o 
auxílio de um profissional da área da saúde e alimentação antes de adotar qualquer 
comportamento alimentar. 
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Introdução: No Brasil há um crescimento acelerado do encarceramento feminino, 
tirando da invisibilidade as questões colocadas pela prisão de mulheres. Repensar 
essa mulher é um importante problema de saúde pública, por lidar com às más 
condições de confinamento, vulnerabilidade à doenças e o ambiente hostil dos 
presídios onde vivem. O objetivo deste é “Analisar a situação e características da 
mulher encarcerada no Estado de Rondônia, com base em dados de 2016 do Infopen 
publicados em 2018.” Metodologia: Estudo documental, retrospectivo com dados 
públicos retirados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – 
Infopen Mulheres – do ano de 2016. O Infopen é um sistema de informações 
estatísticas do sistema penitenciário brasileiro atualizado após reformulações em 
2014 para sintetizar informações sobre os estabelecimentos penais e da população 
prisional masculina e feminina. Um banco de dados com informações de todas as 
unidades prisionais brasileiras, incluindo dados de infraestrutura, recursos humanos, 
seções internas, capacidade, gestão, assistências, população prisional, perfil das 
pessoas presas, e outros. A publicação dos dados de 2018 são referentes as coletas 
de Dezembro de 2015 e Junho de 2016, realizadas por meio de formulário 
estruturado, disponibilizado através de plataforma digital de pesquisas, desenvolvida 
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Resultados e discursões: Em 
Rondônia em 2016 existiam 10.111 homens e 721 mulheres privadas de liberdade 
no sistema prisional. Ocupa a 16ª posição em número de prisões femininas, sua taxa 
de aprisionamento é de 82,3%, a terceira maior do Brasil e sua taxa de ocupação no 
sistema prisional é de 157%. Não há registro de dados de pessoas privadas de 
liberdade em carceragens nas delegacias. A faixa etária das mulheres presidiárias: 
55% tem entre 18 e 29 anos, 38% entre 30 a 45 anos, 6% tem entre 46 e 60 anos e 
nenhuma >60 anos de idade. Quanto ao grau de escolaridade: 2% são analfabetas, 
14% são alfabetizadas sem curso regular, 47% ensino fundamental incompleto, 8% 
ensino fundamental completo, 14% ensino médio incompleto, 13% ensino médio 
completo, 2% ensino superior incompleto e nenhuma tem ensino superior completo. 
Quanto a raça, cor ou etnia 20% são brancas, 78% negras, 2% amarela e nenhuma 
indígena. Sobre o estado civil: 31% são solteiras, 49% união estável, 16% casadas, 
2% divorciada e 2% viúva. Há o registro de 5 (1%) mulheres com deficiência física. 
Da natureza da prisão e tipo de regime: 227 (31%) sem condenação, 295 (41%) 
sentenciadas em regime fechado, 144 (20%) sentenciada em regime semi aberto, 54 
(7%) sentenciada em regime aberto, 1 (0%) em medida de segurança – internação, 
e nenhuma em medida de segurança – tratamento ambulatorial. Taxa de presas sem 
condenação é de 31%. Na distribuição dos crimes: 7% por homicídio, 10% roubo, 
8% furto, 1% latrocínio, 66% tráfico, 2% desarmamento e nenhuma por violência 
doméstica (mulher que agrediu o homem). Os presídios femininos de Rondônia 
possuem local específico para visitação e visita íntima. Há três unidades com 
cela/dormitório para a mulher gestante. Na relação da mulher e a maternidade: em 
2016 tiveram 27 gestantes e 1 lactante; 15 (56%) estavam em unidades 
consideradas como celas adequadas. Há no Estado somente uma unidade com 
berçário e essa possui capacidade para 14 bebês. 74% das mulheres têm filhos. Há 
533 (74%) mulheres em unidades com módulo de saúde e 188 em unidade sem 
módulo de saúde. CONCLUSÃO: A maioria das mulheres rondonienses presas são 
mães, jovens e negras, tem união estável, possuem baixa escolaridade, principal 
crime é o tráfico e muitas ainda não foram sentenciadas. O Infopen ainda como 
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sistema tem suas limitações para publicar os dados sobre pessoas privadas de 
liberdade, pois não é anual, o que fragiliza e atrasa discussão sobre a melhoria na 
saúde pública dessa população. 
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INTRODUÇÃO: As doenças inflamatórias intestinais (DII) são doenças crônicas que 
acometem o trato gastrointestinal (TGI) nas porções do intestino onde há mais 
concentrações de bactérias (OREL e TROP, 2014). As mais comuns são Doenças de 
Chron (DC) e Colite Ulcerativa (UC), com sintomas de diarreia e dor abdominal, 
estando relacionados diretamente no desequilíbrio da microbiota intestinal e as 
alterações do sistema imunológico e digestivo dos pacientes (SANTOS et al., 2015). 
A alternativa de tratamento que venha somar com os métodos medicamentosos 
existentes é a suplementação de probióticos na terapia nutricional, quando ingeridos 
em quantidades suficientes promovem o equilíbrio da microbiota intestinal, criando um 
TGI saudável e favorecendo o sistema imune. OBJETIVO: Avaliar a importância do 
consumo de probióticos no tratamento de doenças inflamatórias intestinais. 
MATERIAL E MÉTODOS: Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o tema nas 
bases de dados LILACS e MEDLINE, com descritores: “probióticos e DII”, “probióticos 
e doença crohn”, “probióticos e colite ulcerativa”, selecionando publicações dos 
últimos 10 anos em português e inglês com estudo de casos, ensaio clínico controlado 
e relatos de casos. Critérios de exclusão: publicações sem objetivo de tratamento das 
DIIs, de revisão bibliográfica ou publicações que relacionavam DIIs com outras 
patologias. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram encontrados 14 artigos, que após 
aplicar critérios de exclusão, resultou em três artigos. Em um estudo de Eeckhaut et 
al. (2012), foi quantificado a bactéria Butyricicoccus pullicaecorum nas fezes de 
pacientes com UC e DC e analisados a capacidade de prevenir o aumento da 
permeabilidade epitelial induzida por citocinas. Após administração oral de B. 
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pullicaecorum resultou em um efeito protetor significativo com equilíbrio dos níveis de 
citocinas e aumento da resistência trans-epitelial. Vahabnezhad et al. (2013) relata o 
caso de um paciente com 17 anos com CU ativa grave, que apresentou febre, rubor e 
calafrios uma semana após iniciar uso dos probióticos de Lactobacillus rhamnosus, 
após análise ficou altamente suspeito que as espécies de Lactobacillus isoladas do 
sangue e cápsulas probióticas consumidas pelo paciente foram as mesmas. 
Destacando assim o risco potencial de bacteremia por Lactobacillus em pacientes com 
UC ativa grave. Em outro relato de caso registrado por Meini et al. (2015), um paciente 
adulto com UC ativa grave sob tratamento com corticosteroides, apresentou 
bacteremia do lactobacilo associado a ingestão de uma formulação probiótica 
contendo a mesma cepa, aparentando assim uma translocação de bactérias do lúmen 
intestinal para o sangue. CONCLUSÃO: Um exemplo benéfico da administração de 
probióticos é a B pullicaecorum que parece ter eficácia para uso como um probiótico 
antiinflamatório. Porém os probióticos devem ser considerados com cautela nos casos 
de DIIs ativa e em fase de remissão com ruptura da mucosa. No Brasil encontra-se 
uma limitação de estudos e análises das cepas existentes, sendo apenas três 
permitidas como suplementos alimentares, à Bacillus coagulans GBI-30, 
Bifidobacterium Lactis HN019, L. reuteri DSM 17938. Estudos longitudinais estão em 
falta tanto no Brasil como no exterior e pesquisas futuras devem ser projetadas afim 
de otimizar prescrição, utilização e benefícios.  
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INTRODUÇÃO: A automedicação é conceituada como o uso de medicamentos por 
conta própria, sem avaliação prévia de um profissional de saúde. Entretanto, é uma 
prática culturalmente aceita por mais que resulte em consequências prejudiciais a 
quem a adota, sendo frequente no ambiente acadêmico. Dentre os fatores que podem 
instigar a automedicação desse público estão: quantidade de matéria, tempo de sono, 
ansiedade, cobrança familiar, baixa imunidade e auto cobrança. Desta forma, é 
cabível uma análise a fim de colher dados para averiguar a incidência da 
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automedicação entre os estudantes. OBJETIVOS: Avaliar o padrão de 
automedicação entre os estudantes do 3° e 8° período de Medicina do São Lucas 
Educacional. MÉTODOS: Para avaliar o consumo de medicamento escolhemos os 
analgésicos, que são usados para o alivio da dor por meio da inibição da comunicação 
nervosa. Entre os acadêmicos, foi aplicado um questionário de autoria própria 
baseado em outros preexistentes (parecer n° 3.094.843 – CAAE 
97281118.5.0000.0013). O n amostral foi definido com critério de aprovação ser aluno 
do 3° período, que não tiveram a matéria de farmacologia clínica, ou 8° período que 
já teve, e fazer uso de automedicação. O critério de exclusão foi procurar o médico 
quando sentem dor e tomar analgésicos sob prescrição médica. Os acadêmicos foram 
questionados a respeito de dados demográficos e estudantis, conhecimento sobre 
automedicação, leitura da bula, procura por médico em situações de dor, 
indicação/influência na escolha dos analgésicos, conhecimento dos riscos da 
automedicação, efeitos adversos e alergias advindos de tal prática e os analgésicos 
utilizados sem orientação. RESULTADOS: Foram entrevistados 56 acadêmicos do 3° 
e 8° período do curso de Medicina no São Lucas Educacional. Destes foram excluídos 
9, totalizando 47 entrevistados, sendo 27 alunos do 3º período e 20 alunos do 8º 
período. Entre os entrevistados, 100% conheciam a definição de automedicação. Com 
relação ao conhecimento através da leitura da bula, os acadêmicos do 8° período 
mostraram que leem mais se comparados aos do 3° período. Sobre a ida ao médico 
em caso de dor, a maioria dos acadêmicos de ambos os períodos se mostraram 
avessos a essa prática. Quanto à indicação do medicamento, a maioria dos 
estudantes do 3° período é influenciada pela família, enquanto os do 8° período fazem 
uso por conta própria. A respeito das reações adversas, a maioria da população dos 
dois grupos mostrou-se não sofrer com tal problema. Ao avaliar os analgésicos mais 
utilizados para automedicação, os três mais prevalentes foram a Dipirona, o 
Paracetamol e o Dorflex®. Por fim, ao analisar as patologias que mais levam ao uso 
indiscriminado de fármacos o resultado encontrado foi cefaleia, mialgia e cólicas. 
CONCLUSÃO: Observou-se uma alta incidência de automedicação na população 
estudada por meio do questionário aplicado. Através da utilização dos dados dessa 
pesquisa, pode-se buscar por fatores que levam a população estudada a se 
automedicar. Faz-se necessário ainda, que haja maior divulgação das complicações 
medicamentosas, riscos, intoxicações, reações adversas e informações a respeito da 
importância do profissional médico para prescrição de um tratamento adequado. 
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Microcefalia é uma condição observada pelas estimativas de perímetro cefálico 
inferior a 31,9 cm para indivíduos do sexo masculino e 31,5 cm para o sexo feminino, 
considerando idade gestacional de nascimento > 37 semanas. Este reduzido 
crescimento cerebral pode ser uma condição isolada ou combinada à outros defeitos 
congênitos cujas causas, para a maioria dos casos, é ainda desconhecida. Fatores 
genéticos e ambientais, como o consumo excessivo de álcool ou outras drogas, 
desnutrição e infecção por patógenos,   como o Zika vírus, são associados 
etiologicamente à microcefalia. Visto a epidemia de infecção pelo Zika vírus no ano 
de 2016 e o elevado número de casos registrados de microcefalia no Brasil neste 
período, este estudo visou caracterizar as manifestações clínicas apresentadas por 
pacientes diagnosticados com microcefalia em Rondônia. Dados da Agência de 
Vigilância em Saúde (AGEVISA) foram utilizados neste estudo previamente aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Do total de 31 casos de microcefalia identificados 
de fevereiro a outubro de 2016 no estado, 9,6% (3/31) foram associados à infecção 
pelo Zika vírus, 35,4% (11/31) classificados como casos suspeitos de infecção por 
ZIKV e 54,8% (17/31) permanecem sem etiologia clara. A presença de duas 
patologias associadas à malformações cerebrais como calcificações cranianas, 
dilatação dos ventrículos cerebrais, hipoplasia ou agenesia do corpo caloso e do 
vermis cerebelar, assim como danos oculares, artrogripose e hipertonia foram 
observadas para 51,6% (16/31) dos casos. A maior parte desses pacientes (13/16) foi 
previamente diagnosticada como não conclusiva para associação com a infecção por 
Zika vírus. No entanto, a realização dos testes moleculares para identificação viral 
destes casos foi comprometida por motivo de coleta fora da janela de detecção viral 
ou ausência de sintomas pelas mães infectadas. Os  demais três  pacientes obtiveram 
testes sorológicos reativos, sendo estes os casos de microcefalia confirmados em 
associação com Zika vírus. Esses resultados sugerem um maior número de pacientes 
com diagnóstico de malformações congênitas associadas à infecção pelo Zika Vírus 
no estado de Rondônia. Adicionalmente,em relação à presença de sintomas durante 
a infecção pelo Zika vírus, 32,2% (10/31) das gestantes mães dos pacientes com 
microcefalia congênita aqui estudados relataram, pelo menos, um sintoma 
característico de infecção viral, 9,6% (3/31) a presença de dois sintomas enquanto 
35,4% (11/31) relataram sintomatologia negativa. Relatos prévios similares à 
frequência aqui reportada são observados na literatura, não sendo reconhecidos 
portanto, os mecanismos virais envolvidos nestas patologias. Análises moleculares do 
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genoma de Zika vírus serão realizadas a fim de analisar ao efeito da diversidade 
genética viral nesses casos.  
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: Os agrotóxicos são substâncias que possuem como 
principal finalidade a proteção dos produtos agrícolas contra a ação de seres vivos 
nocivos, como alguns tipos de insetos, por exemplo. Por serem amplamente utilizados 
na agricultura, apresentam significativo potencial de exposição, principalmente dos 
trabalhadores rurais que possuem como rotina de trabalho o manuseio desses 
produtos. O objetivo do presente estudo foi avaliar a sintomatologia dos trabalhadores 
rurais de distritos do município de Ji-Paraná-RO. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se 
de um estudo transversal de caráter experimental e delineamento quantitativo. O 
instrumento utilizado para coleta de dados constituiu-se de um questionário 
semiestruturado de perguntas objetivas. Os critérios de inclusão foram: trabalhadores 
rurais que utilizam agrotóxicos, de ambos os sexos e com idade de 18 a 60 anos.  A 
população do estudo foi composta por 30 produtores rurais, que foram submetidos a 
avaliação clinico-laboratorial em diversas etapas do processo. Utilizou-se como base 
para a definição toxicológica dos trabalhadores, os critérios do protocolo de Avaliação 
das Intoxicações Crônicas da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Foi utilizado 
para a análise dos dados método estatístico simples, de porcentagem, com aplicação 
da medida de tendência central, média. Este estudo faz parte de um projeto de 
pesquisa maior, ainda em curso, que busca avaliar a prevalência de intoxicação por 
agrotóxicos no munícipio de Ji-Paraná/RO, aprovado pelo Comitê de Ética, sob o 
parecer número 4343771.4.4444.5297. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A intoxicação 
é resultado de uma interação complexa do agente tóxico com o corpo humano, tendo 
como principais vias: a pele, boca, nariz e olhos, que provoca sintomas específicos de 
acordo com o tempo de exposição, concentração e quantidades absorvidas pelo 
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organismo.A pesquisa revelou que 23,3% dos trabalhadores eram do sexo feminino e 
76,7% do sexo masculino, em relação a idade, 26,6% tinham entre 19-30 anos, 43,3% 
de 32-48 anos e 30,1% de 51-58 anos, a média de idade foi de 41,51 anos. Referente 
aos tremores, irritação na pele e dispneia, 20% relataram esses sintomas, a irritação 
na mucosa, náuseas e inapetência, correspondeu a 13,3% da amostra, cada. 
Sudorese e tosse representaram 16,6%, enquanto cefaleia e câimbras acometeu 40% 
dos trabalhadores. Os sintomas encontrados como dispneia, cefaleia e visão turva 
podem estar associados à intoxicação por via inalatória. Enquanto náuseas/vômitos e 
câimbras, apresentam-se pela ingestão de agrotóxicos. Por via dérmica, sudorese e 
outras alterações na pele. Alterações no sono foi a sintomatologia que mais atingiu os 
trabalhadores, com 53,3%, seguido por tontura (50%) e fraqueza muscular (43,3%). 
Salivação e zumbido acometeu 23,3% e 36,6% respectivamente. Nesta pesquisa, 
apenas 2 dos trabalhadores, não relataram queixa de nenhum dos sinais e sintomas, 
também evidenciou-se que metade dos trabalhadores percebem a relação dos 
sintomas com seu trabalho, ou seja, exposição aos agrotóxicos, demonstrado 
inespecificidade dos sintomas, o que dificulta a conclusão dos resultados, em razão 
de que podem decorrer da própria atividade laboral. CONCLUSÃO: Evidenciou-se no 
estudo que a amostra apresenta uma sintomatologia inespecífica, observando um 
grande viés, quanto a relação destes com a utilização de agrotóxicos, dito isto, a 
pesquisa afim de estabelecer a real origem da sintomatologia, observou a 
necessidade da coleta de uma população controle futuramente, que estará em curso 
com o interesse de determinar a relação com a exposição aos agrotóxicos. 

PALAVRAS CHAVES: Intoxicação, Agrotóxicos, Sintomas. 
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Pessoa¹, Carol; Santos², Maricélia Messias Cantanhêde; 

Luiz³, Aidee Maria M. Torquato; 
 

Centro Universitário São Lucas: Acadêmica de Ciências Biológicas1 
Centro Universitário São Lucas: Docente do curso de Ciências Biológicas2 

Ministério Público de Rondônia – Promotora de Meio Ambiente3. 

 

Introdução/Objetivo: O ser humano desde as primeiras inserções no mundo vem 
procurando através de lutas conquistar o meio em que vive. Entretanto, ele não é 
observado, nem tampouco respeitado em suas manifestações e apesar de todos os 
sinais, a ganância econômica continua em escalada. Segundo VILAS-BOAS (2002), 
“Partindo do pressuposto, compartilhado por vários autores, de que a problemática da 
degradação ambiental reside no modelo econômico, cultural e antropocêntrico 
adotado na modernidade, que caminhos poderemos trilhar para um novo modelo de 
desenvolvimento? Como conscientizar a humanidade para a necessidade da 
mudança nos hábitos de produção e de consumo? A complexidade da problemática 
ambiental poderá conduzir o ser humano a uma nova forma de ver e compreender as 
relações estabelecidas entre sociedade e natureza?”. O programa de Ressocialização 
Ambiental é uma iniciativa do Ministério Público de Rondônia em parceria com 
diversos órgãos ambientais e instituições de ensino superior. O objetivo da pesquisa 
foi oportunizar aos infratores ambientais condenados, uma semana de aprendizado 
em um curso intensivo sobre Meio Ambiente afim de desenvolver uma mudança de 
paradigma na responsabilização deste infrator substituindo as penas restritivas de 
direito como prestação de serviços comunitários, cestas básicas e etc. até então 
aplicadas pelo poder público. Metodologia: O curso é ministrado bimestralmente 
durante 6 dias (segunda a sábado), sobre diversos temos relacionados a temática 
ambiental através da parceria e cooperação de facilitadores de diversas instituições. 
Por se tratar de um público específico e sem conhecimento sobre meio ambiente foi 
adotado como avaliação pedagógica um instrumento de percepção ambiental que 
denominamos de “Estrada de Formação” com o objetivo de avaliar o grau de 
assimilação e sensibilização dos mesmos quanto a temática. Resultados: 
Participaram deste programa 47 ressocializandos, as aulas ministradas por 
facilitadores voluntários abordaram temas como cidadania, legislação, percepção 
ambiental, ecologia, entre outros temas afeitos, dos que participaram da dinâmica 
60% consideram-se consciente, 37% comprometidos e 3% Multiplicadores 
Ambientais, dados esses se referindo ao grau de assimilação e sensibilização quanto 
à percepção ambiental. Totalizando uma carga horária de 25 horas. Discussão: Com 
a participação dos infratores no programa lhes forneceu noções básicas de cidadania 
ambiental, conhecimento da legislação e a possibilidade refletir sobre as 
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consequências do seu desrespeito às leis ambientais para qualidade de vida dos 
cidadãos e, sobretudo, verificando a transformação ocorrida nas atitudes daqueles 
que participaram das aulas pode-se afirmar que alcançaram os objetivos almejados 
ao conseguir a mudança na visão e comportamento dos infratores ambientais 
tornando-os defensores da natureza e agentes transformadores da sociedade pela 
difusão das boas práticas e conceitos aprendidos.  
 
Palavra-chave: Educação Ambiental; Ressocialização; Cidadania. 
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¹Acadêmicos do Curso de Ciências biológicas do Centro Universitário São 

Lucas, ²Docente e Curadora do Herbário do Centro Universitário São Lucas, 

Porto Velho, Rondônia. 

 

INTRODUÇÃO: As angiospermas representam o grupo mais diversificado de plantas, 
com mais de 250 mil espécies. Ocorrem nos mais variados tipos de habitats, desde 
ambientes aquáticos até áridos. São divididas em dois grandes grupos, as 
monocotiledôneas e dicotiledôneas. OBJETIVO: O objetivo do trabalho foi a 
atualização da coleção de monocotiledôneas do Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna 
Pinheiro -HFSL, do Centro Universitário São Lucas, localizado em Porto Velho RO. 
MATERIAL E MÉTODO: A pesquisa foi conduzida em duas etapas: Elaboração de 
uma listagem através do banco de dados BRAHMS, correspondendo ao total das 
famílias de monocotiledôneas de acordo com APG III. Em um determinado momento 
foi realizada a verificação de cada família incorporada no acervo, sendo quantificados 
gêneros e espécies com a maior concentração incluída na coleção. A partir dos dados 
obtidos, foi elaborada uma tabela destacando as famílias mais representativas. Dentre 
as mais representadas foram quantificados gêneros e espécies, bem como o destaque 
para o local de coleta. RESULTADO: Como resultado foram analisadas 30 famílias 
de monocotiledôneas, distribuídas em mais de 114 gêneros. As famílias mais 
representativas são: Poaceae, Cyperaceae, Heliconiaceae e Costaceae. 
Apresentando um total de 110 espécimes, a família Poaceae destacou dois gêneros 
Panicum e Paspalum com doze e seis amostras respectivamente. Poaceae é uma 
família de plantas conhecidas como capins, gramas ou relvas. São plantas floríferas, 
anuais ou perenes, sublenhosas até lenhosas, vive sob substrato aquático, rupícula 
ou terrícula. A Cyperaceae possui 112 espécimes, com o gênero Rhynchospora sendo 
o mais representativo com 26 espécimes, a espécie Rhynchospora nervosa (Vahl) 
Boeckeler possui três exemplares e o gênero Cyperus com 17 amostras todos a nível 
de gênero. A Cyperaceae é uma família composta por ervas, em geral rizomatosa com 
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caules triangulares em secção transversal, possuem corpos silicosos de formato 
cônico característico, que a distinguem de todas as outras monocotiledôneas. As 
famílias Heliconiaceae e Costaceae possuem 36 espécimes cada. O gênero Heliconia 
com 27 exemplares e o gênero de Costaceae mais representativo Costus possuindo 
21 espécimes registrados dentro do acervo do herbário. As folhas de Heliconiaceae 
parecem as das bananeiras e possui inflorescências terminais com brácteas coloridas, 
que conferem o caráter decorativo da família, apresentam porte médio a grande, 
podendo formar touceiras ou se alastrar. A família Costaceae é muito cultivada para 
o comércio de flores de corte, plantas de vaso ou para uso em paisagismo, são plantas 
de crescimento simpodial, entouceiradas por pseudocaules semisuculentos, 
marcados por entrenós bem visíveis. CONCLUSÃO: O trabalho evidenciou a 
identificação e destaque dos diferentes tipos de família, com destaque para as famílias 
mais expressivas como Cyperaceae, Poaceae, Costaceae e Heliconiaceae, com os 
maiores números de exemplares encontrados na coleção tanto em forma física quanto 
contextual.  

 

Palavra-Chave: Monocotiledôneas; Herbário (HFSL); Poaceae. 
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1 Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná. 2 Centro Universitário São Lucas de Ji-

Paraná 

Introdução: No decorrer da história a utilização de produtos naturais para o 

tratamento de patologias se tornou um hábito, sendo descrita há pelo menos 2800 

a.C. até os dias atuais. As plantas medicinais geralmente são utilizadas para o 

tratamento de diversas enfermidades, como inflamações, infecções, tosse, dentre 

outras. O Syzygium malaccense (L.) Merr. & Perry é membro da família Myrtaceae e 

é popularmente conhecido como jambeiro vermelho. Tem origem na região do 

Sudeste Asiático, com ampla distribuição em todas as regiões do Brasil. Diferentes 

partes da planta são utilizadas na medicina popular, apresentando potenciais 

diuréticos, anti-inflamatórios e atividade antibacteriana moderada frente à Escherichia 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CITOTÓXICO DO EXTRATO AQUOSO 

E ETANÓLICO DAS FOLHAS DE Syzygium malaccense (L.) Merr. & 
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coli e Shigella paradis. Diante do exposto, é de extrema importância a pesquisa de 

extratos de plantas utilizadas pela população, permitindo avaliar o potencial citotóxico 

e auxiliando no uso consciente das mesmas. Objetivo: O presente estudo teve como 

objetivo avaliar o potencial citotóxico dos extratos aquoso (EA) e etanólico (EE) de 

folhas secas do S. malaccense, utilizando o teste de letalidade aguda em Artemia 

salina Leach e o teste germinativo em bulbos de Allium cepa. Material e Métodos: As 

folhas da planta foram coletadas em Ji-Paraná, Rondônia e foram higienizadas e 

secas por 72 h, em estufa a 45 °C. As folhas foram trituradas e o EA e EE preparados. 

Para o preparo do EA, 250 g de folhas foram colocadas em um Erlenmeyer com 1 L 

de água destilada, sendo aquecido a temperatura de 80º C por 1 hora em banho-

maria. O EE foi preparado utilizando 250 g de folhas com 1 L de etanol PA 99,5%, em 

um Erlenmeyer e este foi mantido durante sete dias. Os extratos foram filtrados, 

evaporados, dissolvidos e diluídos para obtenção de diferentes concentrações: 1000, 

500, 250, 125 e 62,5 µg.mL-1. As diferentes concentrações foram utilizadas na 

realização dos ensaios de toxicidade, frente aos náuplios de A. salina, analisando a 

mortalidade dos microcrustáceos nos tempos de 24 e 48 horas de exposição aos 

extratos e o teste utilizando bulbos de A. cepa, sendo a citotoxicidade avaliada pelo 

crescimento radicular em contato direto com os extratos. Resultados e Discussão: 

O EA e EE das folhas secas de S. malaccense apresentaram baixa toxicidade contra 

A. salina em 24 horas de exposição (CL50/EA= 537 µg/mL e CL50/EE= 562,34 

µg/mL). Quando a exposição ocorreu pelo período de 48 horas, os extratos foram 

caracterizados como toxicidade moderada, sendo que a CL50/EA foi de 309 µg/mL e 

a CL50/EE foi de 204,17 µg/mL. Nos bulbos de A. cepa foi observada uma diminuição 

no crescimento radicular conforme o aumento da concentração dos extratos, tendo 

ainda o extrato aquoso um índice de toxicidade mais elevado uma vez que todas as 

concentrações apresentaram diferença altamente significativa em relação ao controle 

negativo. A diferença de toxicidade entre os extratos frente a Artemia Salina existe, 

uma vez que o EE possui polaridade diferente do EA, permitindo que substâncias 

hidrofóbicas como os óleos essenciais sejam extraídos com maior eficiência. A 

toxicidade frente aos testes de Allium cepa pode ser correlacionada ao efeito 

alelopático de substâncias encontradas nas folhas do S. malaccense, como 

flavonoides, terpenos e óleos essenciais, podendo alterar, estimulando ou inibindo, a 

germinação, desenvolvimento e/ou crescimento de plantas. Conclusão: Os extratos 

provenientes de folhas secas do S. malaccense apresentaram toxicidade frente à A. 

salina e em raízes de Allium cepa caracterizando um efeito dose-dependente. 

AGRADECIMENTOS: Ao Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná. 
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LOBATO, Larissa Rodrigues de Souza1; DIAS, Quintino Moura1,2 
1 Centro Universitário São Lucas; 2 Fiocruz Rondônia 

 

INTRODUÇÃO/OBJETIVO: A malária continua sendo uma importante doença 
infecciosa no mundo, com cerca de 214 milhões de casos e causa de 438.000 mortes 
ao ano. Evidências mostram a malária está associada ao desenvolvimento de 
neuropatias periféricas, especialmente neurites, polineurites, paralisia ascendente de 
Landry e paralisia de nervo cranial. Tais condições podem ser acompanhadas pelo 
desenvolvimento de quadros álgicos na região do nervo afetado, seguido por 
sensação de dores musculares acompanhadas de contração muscular, intensa 
hiperalgesia e aumento da sudorese. Essas neuropatias podem estar associadas ao 
principal mecanismo patogênico da malária severa que envolve sequestro 
microvascular de hemácias parasitadas, diminuição do fornecimento de oxigênio, 
levando a obstrução do fluxo sanguíneo e hipóxia tecidual, acarretando em danos dos 
tecidos do sistema nervoso periférico e central. Assim, a infecção por Plasmodium é 
um fator potencial para a precipitação, manutenção e agravamento de condições 
álgicas de difícil tratamento como a dor neuropática. No entanto, o efeito da malária 
não-grave sobre a fisiopatologia e tratamento da dor crônica ainda não foi 
completamente estabelecida. Portanto, o objetivo do trabalho é avaliar o efeito da 
infecção não-grave por Plasmodium berghei da cepa ANKA sobre o desenvolvimento, 
manutenção e tratamento da dor crônica neuropática induzida constrição unilateral 
de nervo isquiático em camundongos. MATERIAL E MÉTODOS: O presente estudo 
empregará camundongos da linhagem Balb/c adultos machos pensando entre 25-30 
g (aproximadamente 5-6 semanas de idade), fornecidos pelo Biotério de Criação do 
escritório técnico Fiocruz Rondônia (Autorização CEUA solicitada). Os animais 
experimentais serão tratados com amostras de sangue contendo 107 células 
sanguíneas infectadas por Plasmodium berghei. A parasitemia será monitorada 
através de esfregaços sanguíneos corados com coloração panótico. A nocicepção 
neuropática mecânica e térmica será induzida por constrição crônica unilateral do 
nervo isquiático e avaliada empregando filamentos de von Frey (nocicepção 
mecânica) e teste da placa quente (nocicepção térmica). Como tratamento 
farmacológico analgésico será empregado a Gabapentina (Neurontin ®, 100 
mg/Kg; i.p.) que será administrada 4º e 10º dia pós-cirúrgico, em animais previamente 
infectados. Os dados serão apresentados como média ± EPM. A influência dos 
diversos tratamentos sobre as variáveis estudas, em função do tempo, será 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DA INFECÇÃO POR MALÁRIA NÃO 

GRAVE SOBRE O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E 

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA DOR CRÔNICA 

NEUROPÁTICA EM CAMUDONGOS 



 

 

 123 

estatisticamente analisada através de análise multivariada de variância de dois 
fatores (Two way ANOVA) seguido do pós-teste de Tukey para comparar os grupos 
durante todo o tempo do experimento. As parasitemias serão avaliadas empregando 
teste t de Student pareado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo está 
aguardando aprovação do CEUA para ser iniciado. 
 
AGRADECIMENTOS: Edital PAP do Centro Universitário São Lucas e Fiocruz RO  
Palavras-chaves: Malária experimental; Tratamento Farmacológico; Dor crônica 
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ALVES, Edileuza Farias 1 SILVA, Marcos Vinicius Ferreira2, FROTA,  
Maria Jessica Barbosa³, SOUZA, Ana Cristina Ramos4  

Curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário São Lucas 

Introdução: Euphorbiaceae é uma família pantropical, que inclui cerca de 300 
gêneros e 6000 espécies. No Brasil ocorrem cerca de 60 gêneros e 900 espécies, 
representando uma das principais famílias da flora brasileira e é uma das mais 
complexas do ponto de vista taxonômico. Algumas espécies tem grande importância 
econômica como a Manihot esculentum Crantz (mandioca) e a Hevea brasiliensis L. 
(seringueira) e como ornamentais tendo como atrativo dado por suas brácteas ou suas 
folhagens. Muitas Euphorbiaceae produzem sementes tóxicas ao homem, sendo 
comuns os acidentes causados pela sua ingestão, principalmente por crianças. A 
pesquisa teve como objetivo realizar o levantamento da família Euphorbiaceae do 
acervo do Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro,HFSL. Toda a coleção 
encontra-se informatizada através do sistema de gerenciamento de banco de dados 
BRAHMS. Materiais e métodos: Para a realização da pesquisa foi a elaboração de 
uma listagem com as informações do banco de dado referentes à família, seguida da 
conferência no armário, com contagem de todos os exemplares de exsicatas de 
acordo com a pasta de gênero. Em alguns casos foi feito a manutenção de pastas 
onde as amostras estão acondicionadas, bem como atualizações de etiquetas de 
acordo com etiquetas do especialista. Com os dados obtidos referentes à 
Euphorbiaceae foi elaborada uma listagem e representações gráficas quanto a 
localidade de coleta, gêneros com maior representatividade em número de espécies. 
Resultado e discussão: O acervo do herbário HFSL atualmente conta com 7.679 
espécimes da flora fanerogâmica, distribuidas em 127 famílias botânicas. A família 
Euphorbiaceae conta com 140 espécies, distribuídas em 33 gêneros, apresentando 
apenas 25 amostras a nível de família. Os gêneros mais representativos são: Croton 
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(18); Mabea (13); Jatropha (11), Hevea (8), Maprounea (6); Manihot (4). Entre as 
espécies, se destacou Jatropha gossypiifolia L. (8) que é utilizada para o controle 
biologicos e como uso medicinal, Maphounea guianensis Aubl. (5) tem importancia 
alimenticia nutricional e Hevea brasiliensis Müll.Arg. (5), com importancia na economia 
industrial. Com os dados alcançados referentes à família na coleção do HFSL, 
demonstrou-se que o material incorporado é oriundo de coletas realizadas nos 
estados de Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Pernambuco, Roraima, Distrito 
Federal, Pará, Alagoas, Piauí e região do Beni. Onde Rondônia foi o estado que mais 
obteve coleta com 77%, Mato Grosso 9%, Pernambuco 5% e 9% outras localidades. 
Conclusão: Considerando a complexidade e número de representantes da família 
Euphorbiaceae e o potencial de uso apresentado, fica claro que a família 
Euphorbiaceae é muito diversificada quanto ao número de gêneros e espécies .Por 
isso, podemos dizer que o herbário tem extrema relevância, por se tratar de um 
material científico voltado à pesquisa, beneficiando diretamente o Estado de 
Rondônia, pois através das exsicatas armazenadas os pesquisadores locais poderão 
ter acesso contribuindo para as futuras identificações taxonômicas.  
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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS: A família Annonaceae é uma das mais uniformes do 

ponto de vista anatômico, estrutural, de habito e habitat, ocorrem em praticamente 

todas as formações naturais brasileiras, são arbóreas e crescem em campos ou em 

florestas, apresentam lenho e folhas aromáticas. No Brasil ocorrem 29 gêneros e 

cerca de 400 espécies. As espécies Annona muricata L. (graviola), Rollinia mucosa 

(Jacq). Baill. (biribá), Xylopia aromática (Lam.) Mart (pimenta-de-macaco), Annona 

crassiflora Mart. (morolo) entre outras, conhecidas popularmente por ata, fruta pinha, 

araticum são pertencentes a esta família; todas utilizadas para consumo in natura ou 

em forma de suco. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento quantitativo 

dos exemplares pertencentes a Annonaceae, no acerco do Herbário Ary Tupinambá 

Penna Pinheiro (HFSL) do Centro Universitário São Lucas Porto Velho, RO. 

MATERIAL E MÉTODOS: Para o desenvolvimento, foi consultado o banco de dados 
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BRAHMS, software para gestão de coleções, na busca dos espécimes da família, 

sendo elaborada uma lista completa dos exemplares inseridos no acervo. 

Primeiramente foram retiradas as pastas e conferidas uma a uma com a lista gerada, 

quantificando os gêneros e espécies presentes na coleção. A contagem dos diferentes 

gêneros e espécies foi feita de forma geral, contabilizando o número de gêneros, o 

número de espécies de cada gênero e a frequência de cada espécie, 

concomitantemente, foi observado a procedência dos espécimes, afim de obter dados 

referentes ao local de origem das amostras. Ao final da contagem, os dados obtidos 

foram expressos em gráficos, números inteiros e porcentagem, para melhor 

compreensão dos resultados da pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para 

Annonaceae, foram contabilizados 157 espécimes. O gênero de maior expressão é o 

Guatteria, correspondendo a 32,48% da coleção de espécimes do acervo em questão. 

Em seguida os gêneros Xylopia e Annona apresentaram 13,37% e 8,91% 

respectivamente. Do total de exemplares, foram quantificados 23 espécimes 

identificados apenas a nível de gênero, sendo 16 pertencentes ao gênero Guatteria. 

As espécies mais frequentes dos gêneros citados foram Guatteria schomburgkiana 

Mart. (7), Xylopia aromatica (Lam.) Mart. (7) e Guatteria scytophylla Diels. (5). Quanto 

a localização, a maior parte foi coletada no Amazonas, correspondendo a 49,04% do 

total de amostragens. A segunda localidade com maior número de coletas registradas 

foi Rondônia, com 33,75%, seguido de Mato Grosso (16,5%), Roraima (3,82%) e Pará 

(0,63%). A Xylopia aromatica (Lam.) Mart. (Pimenta-de-macaco) é um fruto nativo do 

cerrado mineiro e utilizado como condimento. A madeira pode ser empregada apenas 

para forros e confecções de caixas leves. CONCLUSÃO: Com a pesquisa realizada 

foi possível constatar que o acervo do herbário em questão possui uma rica coleção 

de Annonaceae, contendo grande diversidade de gêneros e espécies e seus 

respectivos locais de coleta, bem como mais de 50% do número total de gêneros já 

catalogados no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Annonaceae; levantamento; acervo; coleções.  

E-MAIL: brendo.barros3@gamil.com 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

DUTRA, Ricardo Segundo Silva¹; NASCIMENTO, Welington da Silva Paula do¹; 
MUNIZ, Ana Carolina Alencar¹; BARBOSA, Raul Afonso Pommer¹; FERREIRA, 
William Paz¹; SILVA, Geovanna Santos da¹; PEREIRA, Letícia Mikaela Costa; 

LIMA, Andréia Nalva Bernardi de¹. 
 

LEVANTAMENTO DE INVERTEBRADOS EM BRIÓFITAS EM PORTO 

VELHO - RO 



 

 

 126 

¹ São Lucas Educacional 
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As briófitas são plantas avasculares consideradas pioneiras na transição do ambiente 
aquático para o terrestre. Vivem em diversos tipos de substratos desde que sejam 
úmidos, como: troncos, folhas, solo ou rochas. Os invertebrados junto com as briófitas 
apresentam uma importante função nos ecossistemas florestais. Os musgos são 
moderadores ativos da umidade ambiental, podendo ser fundamental na captura e 
reciclagem de nutrientes, portanto, é comum que esses musgos constituam um habitat 
de grande relevância para os diferentes grupos de invertebrados. O objetivo geral 
deste trabalho foi realizar um levantamento da fauna de invertebrados que habitam 
briófitas no município de Porto Velho-RO. Para a realização deste trabalho foram 
feitas as coletas de briófitas por raspagem, utilizando espátulas em três horários 
diferentes. Essas briófitas foram armazenadas em sacos, e com o auxílio de uma 
balança de precisão foram pesadas 10g e em seguida transferidos para um pote de 
coleta universal. Após isso, foi adicionado 1ml de água destilada e as mesmas ficaram 
em repouso durante 24 horas no laboratório de zoologia da São Lucas Educacional. 
Após isso, foi preparado uma lâmina com 10 μL da água que se encontrava no pote 
de coleta universal, posteriormente realizado a contagem de 9 campos no microscópio 
na objetiva de 40, 100 e 400x. Para percorrer a lamínula total foi feito giros de 180º 
que equivale a nove campos diferentes. Diante disso, foi possível observar que houve 
a abundância de invertebrados específicos como o Paramecium, representando 89%, 
5% eram de vermes, 2% de ácaros e 4% de outros invertebrados que não foi possível 
identificar. Contudo, os resultados reforçam a interação entre os invertebrados e as 
briófitas anteriormente relatados com sua protocooperação. Possivelmente o 
Paramecium (pertencente a um grupo de protozoários) habita locais úmidos e que 
possui uma relação de inquilinismo. Assim como os ácaros (classe aracnídea) são 
fitófagos, o nematelminto (verme de corpo cilíndrico) vive como parasita. 
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Introdução/objetivo: A família Fabaceae inclui cerca de 650 gêneros e 
aproximadamente 19000 espécies, representando uma das maiores famílias de 
angiospermas. No Brasil ocorrem cerca de 200 gêneros e 2700 espécies, distribuídos 
na maioria dos ecossistemas naturais brasileiros, na floresta Amazônia apresenta o 
maior número de espécies. O objetivo desse trabalho é apresentar um levantamento 
quantitativo da família Fabaceae inserida no Herbário Dr. Ary Tupinambá Pinheiro com 
intuito de contribuir para o conhecimento didático e científico da mesma para o Estado 
de Rondônia.  Material e Método: Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado 
do banco de dados software Brahms, um relatório de todos os registros da família 
Fabaceae, sendo conferidos e quantificados de acordo com as informações 
relacionadas a gênero e espécie. Algumas exsicatas que foram identificadas por 
especialistas foram atualizadas no banco de dados.  As informações foram tabuladas 
no software Excel para obtenção dos resultados taxonômicos de gênero/espécie e 
categorias de uso, resultando em representações gráficas destacando os gêneros, 
espécies e local de coleta. Além de demonstrar as espécies de interesse econômico.  
Resultados: Com os dados obtidos da Fabaceae no Herbário HFSL, foi registrado o 
total de 964 espécimes, distribuídas em 34 gêneros sendo os mais representativos: 
Inga (51), Copaifera e Macrobilum(41), Senna e Chamecrista(26), Parkia e Cassia 
(20), Bauhinia(15).  A espécie que mais se destacou foi a Inga edulis Martius, sua 
madeira é empregada apenas para caixotaria e lenha e carvão, os frutos são legumes, 
com muitas sementes, possui sabor doce e agradável, consumido exclusivamente in 
natura, muito apreciado na regiao.  Alguns gêneros também tem sua importância 
econômica com relação ao seu uso na indústria, arborizacao medicinal, etc. A 
Copaifera é utilizada desde o Século XVI para fins medicinais o óleo de copaíba é 
descrito na literatura como antiedêmico, anti-inflamatório, antibacteriano, insetífugo, 
antifúngico e cicatrizante. É popularmente adotado no tratamento de diversas 
enfermidades como cistites, bronquites, diarreias crônicas, reumatismo, psoríase, 
antitumor e antiblenorrágico.  A Bauhinia, tem sua madeira indicada para uso interno 
em construção civil, para cabo de ferramentas e instrumentos agrícolas, para arcos e 
raios de carroças, bem como para lenha e carvão. A planta é reputada como 
medicinal, pode ser empregada na arborização de ruas estreitas e sob redes elétricas. 
O gênero Cassia é extremamente ornamental quando em flor, podendo ser usada com 
sucesso na arborização paisagística, outro gênero muito utilizado na arborização é o 
Senna, principal mente pela exuberância de seu florescimento durante o inverno, é 
adequada para o plantio isolado em jardins, parques e para a arborização de ruas. 
Outro gênero também utilizado para a arborização urbana e rural é a Acacia, planta 
rústica e de rápido crescimento, é adequada para a vegetação de áreas degradadas, 
visando o controle de erosão. De acordo com a localização das coletas os estados 
mais representativos foram o Amazonas e Rondônia, com 494 e 394, 
respectivamente. Essa grande quantidade de coletas do Amazonas se deve as  
doação do INPA(Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas), um tramite legal entre 
herbarios. Enquanto que todo material de Rondônia, foi de coletas para pesquisa 
acadêmicas. Conclusão: A família Fabaceae, é muito representativa com muitos 
exemplares de leguminosas. Pode-se perceber no Herbário HFSL, que essa família é 
muito abundante em relação as espécimes e gêneros que possui, representando bem 
a diversidade de espécies  principalmente da região Amazônica.  
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A leishmaniose é uma doença que acomete milhões de pessoas anualmente no Brasil 
e no mundo, por exemplo, em média são reportados cerca de 700.000 a 1 milhão de 
novos casos por ano, sendo que a taxa de óbitos também é elevada, com 
aproximadamente 25 mil mortes por ano. A grande maioria dos óbitos é em 
decorrência da infecção ocasionada pela espécie Leishmania (L.) infantum, 
responsável pela leishmaniose visceral, que é a forma mais grave da doença podendo 
levar a morte cerca de 95% dos pacientes acometidos que não realizam o tratamento. 
Os medicamentos para o tratamento são efetivos, no entanto, relata-se vários efeitos 
colaterais e contraindicações, além de aumento crescente da resistência. Pesquisas 
estão voltadas para o descobrimento de novos compostos que possam ser uteis 
contra essa enfermidade. Os peptídeos antimicrobianos (AMPs) surgem como uma 
fonte promissora para este fim. Com objetivo de avaliar a atividade biológica dos 
AMPs, quatro peptídeos sintéticos PEP-1, PEP-2, PEP-3 e PEP-4, foram desenhados 
a partir do peptídeo antimicrobiano ocelatina K-1 extraído da rã Leptodactylus 
knudseni. Para potencializar a atividade dos peptídeos, foram adicionados resíduos 
de aminoácidos positivos nos mesmos em pontos estratégicos, aumentando 
gradativamente a carga destes peptídeos. Estes foram investigados contra L. (L.) 
infantum e a concentração inibitória de 50% (IC50) das formas promastigotas foi 
determinada através da fluorescência por resazurina. Também foram determinadas 
as concentrações citotóxicas (CC50) de todos os peptídeos contra a célula THP-1 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL LEISHMANICIDA DE PEPTÍDEOS 

SINTÉTICOS DERIVADOS DO PEPTÍDEO ANTIMICROBIANO 

OCELATINA K-1 DA RÃ Leptodactylus knudseni 
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através da técnica de MTT. Os peptídeos apresentam cargas distintas de ̴ 5, ̴ 6, ̴ 6 e  ̴ 
7 para PEP-1, PEP-2, PEP-3 e PEP-4, respectivamente. Os resultados obtidos neste 
trabalho, estão de acordo com os dados da literatura, em vista que, apontam que a 
carga é um dos parâmetros químicos mais importante para a ação dos peptídeos, uma 
vez que, o PEP-4, detentor da maior carga, foi o que apresentou melhor resultado 
contra L. infantum  (IC50 17,4 µM), enquanto os demais peptídeos de carga mais baixa, 
apresentaram menores valores de IC50  contra esse parasito, apresentando valores 
de  ̴ 100,  ̴50 e   ̴50 µM para PEP-1, PEP-2 e PEP-3, respectivamente. No entanto, 
também foi possível observar que a carga não só potencializou a atividade dos 
peptídeos contra Leishmania, como também, aumentou a citotoxidade dos mesmos 
frente a célula hospedeira. Assim, foi observada a relação entre o aumento de carga 
com o aumento da citotoxicidade, dessa forma, o PEP-4 foi o mais citotóxico (CC50 
22,2 µM), enquanto os outros peptídeos, de carga mais baixa apresentaram valores 
de CC50 em concentrações maiores, ̴ 70, ̴ 90 e ̴ 70 µM para PEP-1, PEP-2 e PEP-3, 
respectivamente. Estes resultados sugerem que, o aumento da carga potencializou 
atividade dos peptídeos contra o parasito L. infantum, contudo, a carga mais elevada 
gerou o aumento da citotoxicidade contra a célula THP-1. No entanto, foi possível 
observar que algumas modificações estruturais foram capazes de diminuir a 
citotoxicidade contra células hospedeiras, como foi observado no PEP-2. Portanto, 
estratégias na elaboração dos peptídeos que unificam as substituições que 
potencializam a atividade e que diminuem a citotoxicidade, podem render moléculas 
eficazes contra estes parasitos, destacando estas moléculas como, substâncias 
promissoras para a exploração destas contra os protozoários causadores da 
leishmaniose. Desta forma, posteriormente pretende-se desenhar novos peptídeos, 
com base nos conhecimentos obtidos a partir deste trabalho, bem como, realizar 
outros experimentos que possam auxiliar na descoberta do mecanismo de ação 
destes peptídeos antiparasitários. 
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INTRODUÇÃO: A cana de açúcar pertence à família Poaceae e ao gênero Saccharum 
sp. é amplamente explorada e uma de suas finalidades é a produção do caldo de 
cana, também conhecido como garapa. O caldo de cana é uma bebida que possui 
naturalmente uma certa quantidade de microrganismos provenientes da biota da cana, 
além de uma alta atividade de água que favorece o crescimento desordenado de 
microrganismos, que em suma maioria podem causar doenças transmitidas por 
alimentos (DTA), o objetivo do estudo é demonstrar se a presença de determinados 
microrganismos no caldo cana podem causar alguma patogenia. METODOLOGIA: 
Realizou-se buscas em artigos dos anos de 2015 a 2017, na qual foram selecionados 
mediante a compatibilidade do tema escolhido, por meio de busca eletrônica, com o 
auxílio de bancos de dados como o Medline, PubMed, Lilacs, Scielo, entre tantos 
outros. Realizando fichamentos dos artigos selecionados na qual foram realizados 
estudos para esta revisão bibliográfica. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para o caldo 
de cana ser considerado próprio para consumo, deve haver a ausência de Salmonella 
sp. em 25 mL do produto, e no máximo 102 UFC/g a 45Cº de coliformes totais, 
preconizado pela ANVISA. As amostras que contenham Salmonella sp., são 
descartadas por serem consideradas impróprias para ingestão. Amostras que contém 
Escherichia coli (coliformes totais) e Salmonella sp., estão relacionadas às más 
condições de higienização do local de manipulação e do manipulador. Essa 
contaminação pode ser decorrente dos ingredientes que compõe o caldo de cana, 
como o gelo, por exemplo, que serve para fazer o resfriamento do caldo de cana, ou 
a contaminação pode ser oriunda da água que é utilizada para a lavagem dos 
utensílios e das mãos. CONCLUSÃO: A presença de coliformes termotolerantes a 
45ºC e Salmonella sp., é uma indicação de que o produto foi contaminado durante a 
manipulação. Uma forma básica de evitar a contaminação do caldo de cana são as 
boas práticas de fabricação (BPF) na manipulação dos insumos que envolvem a 
composição do produto, além de usar equipamentos de proteção individual (EPI), 
como touca, luvas e máscaras e manter uma constante e cuidadosa higienização das 
mãos e ambiente de trabalho com álcool 70%.  
AGRADECIMENTOS: Centro Universitário São Lucas de Ji-Paraná, pelos insumos 
oferecidos para a elaboração deste. 
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RIBEIRO¹, William Fabri; SOUZA², Lucinara Camargo Araújo; SOUZA³, Ana 
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¹Acadêmico do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário São Lucas; 
²Chefe de Divisão da Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA; ³ Docente 

do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário São Lucas  

Introdução: Diversos balneários foram criados em Porto Velho, no intuito de 
proporcionar lazer a população, com isso emergiram os problemas provocados pelo 
uso dessa modalidade. Assim, surgiu a necessidade de um maior controle ambiental, 
para garantir que os recursos hídricos sejam utilizados de maneira menos degradável, 
tendo os usuários desse recurso natural a garantia mínima de sanidade. Com a 
demanda de balneários existentes na cidade, os órgãos de fiscalização ambiental 
solicitam que estes locais tenham uma licença para operação, e para atuarem 
legalmente. Dentre as diretrizes solicitadas por esses órgãos a análise de água tem 
que se enquadrar nos parâmetros da legislação. Resolução CONAMA Nº 357, de 
17/03/2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 
para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes. Objetivo: Foi realizar um levantamento qualitativo dos 
balneários registrados nos órgãos ambientais e que seguem as diretrizes que a leis 
municipais e estaduais regem. Material e Métodos: A metodologia é caracterizada 
por ser qualitativa, teórica, bibliográfica, documental e descritiva. Como fonte de 
informação foram utilizados o Sistema on-line de Licenciamento Ambiental da 
Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA, 
artigos científicos similares, bem como exame documental da SEMA e até mesmo da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM. Ao final, os dados 
foram processados por meio de tabela no Programa Excel, sendo relacionado todos 
aqueles balneários que são licenciados pela SEMA, e aqueles que não se encontram 
vigente na legislação ou que possuem algum tipo de pendência dentro de seus 
processos.  Resultados: Foram selecionados 13 balneários sendo eles: Rio das 
Garças, Dall Santos, Taboca, Ciranda bela, Balneário 21, Parque das Araras, Bebel, 
Olho d'água, Baiano, Cachoeirinha, Banho do Souza, Água Gelada e Coqueiral. A 
leitura dos dados demonstra que 69,2% desses empreendimentos tem processo de 
licenciamento ambiental, sendo que 53,8% destes não estão em vigência com a 
legislação e 30,8%, não estão registrados no banco de dados do Licenciamento 
Ambiental da Sema. Com estes números altos de balneários sem monitoramento 
semestral aumenta em relação a saúde dos banhistas, tanto para a questão 
microbiológica da água como da própria segurança no local. Mas para haja um 
controle deste ambiente juntamente que isso aconteça as leis precisam ser 
executadas, e os donos dos estabelecimentos acatar e colocar em prática a 
preservação do local bem como dar prioridades ao meio ambiente, pois como se trata 
de local em meio rural. Os agentes biológicos continuam sendo os fatores mais 
importantes de contaminação da água, assim como dos alimentos. bactérias, 
protozoários, vírus e helmintos originam-se, sobretudo, na contaminação fecal 
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humana ou animal, das águas destinadas ao consumo ou as atividades recreacionais. 
No município de Porto Velho, apenas 2,17% da população contam com o serviço de 
coleta de esgoto e 62,45% têm abastecimento de rede geral de água, ficando boa 
parte da população vulnerável a essas doenças. Conclusão; Conforme os estudos  
os trabalhos  de  fiscalização ambiental está avançando a cada ano, mas falta um 
monitoramento adequado, uma vez que muitos balneários ainda não se encontram 
registrados nos órgãos competentes, e aqueles que estão registrados muitos não 
cumprem com as adequações, sendo elas as análises de água periódicas e 
organização de políticas de educação ambiental. 
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Introdução: A extensão universitária é uma forma de interação que deve existir entre 

a Universidade e a comunidade na qual está inserida. É uma espécie de ponte 

permanente entre a academia e os diversos setores da sociedade. As atividades de 

extensão são, portanto, um dos elos que ligam os mundos social e acadêmico 

influenciando novos pensares sobre as realidades em prol da valorização da nossa 

gente e de nossos profissionais. As atividades de extensão permitem a Universidade 

socializar e democratizar os conhecimentos que são desenvolvidos nas diversas 

áreas do conhecimento, e preparando seus profissionais, não somente com a 

estratégia do ensino-transmissão, mas complementando a formação com a estratégia 

do ensino-aplicação. Diante deste contexto se construiu um universo de 

oportunidades para a pesquisa acadêmica, tornando ainda mais constante o 

aprendizado, e assim desenvolvendo o conhecimento mútuo. Objetivos: Este 

trabalho objetivou-se analisar a educação ambiental como extensão universitária e 

sua importância no universo acadêmico em 2018. Material: Análise documental e 

Bibliográfica. Método: O Centro Universitário São Lucas realizou diversas atividades 

durante o ano letivo contando sempre com a participação do núcleo de educação 

ambiental – SALA VERDE através de oficinas educativas incentivando a prática 

constante de cidadania e interlocução com a preservação do meio ambiente. 

Resultado: No decorrer do ano de 2018 a SALA VERDE por meio do projeto Sala 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E 

SUA IMPORTÂNCIA NO UNIVERSO ACADÊMICO 
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Verde Itinerante realizou diversas atividades de sensibilização ao consumo 

sustentável e o descarte correto de resíduos sólidos, de maneira lúdica visando o 

aprimoramento das práticas ecológicas diárias do indivíduo, com crianças moradoras 

do Condomínio vilas de Belo Horizonte com a faixa etária de 05 a 11 anos de idade, 

realizando oficinas, rodas de conversas e com o mutirão de limpeza, totalizando 4 

encontros e finalizando com uma exposição de brinquedos reciclados, confeccionados 

pelas próprias crianças. Estiveram envolvidos nesta ação 4 estagiários e 2 

colaboradores. Discussão: Aproximadamente 50 crianças compuseram a superliga 

ecológica do Condomínio Vilas de Belo Horizonte e pudemos ressaltar que que além 

da experiência teórica, a pratica também foi de extrema importância para estimula-los 

a despertar cada vez mais a curiosidade deles com a natureza .Conclusão: Podemos 

concluir que este é o papel mais importante da Educação Ambiental: desenvolver 

processos educacionais que respeitem a diversidade dos ecossistemas e das 

pessoas, sendo motivadores de hábitos para uma nova postura diante das questões 

ambientais e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das atuais e futuras 

gerações. 
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Anualmente a malária continua causando mais de 400 mil mortes e mais de 200 
milhões de pessoas infectadas no mundo. Ao longo da história, várias estratégias 
foram traçadas para a eliminação dessa doença, entretanto, entre as inúmeras ações 
para essa erradicação, o bloqueio da transmissão se torna essencial, uma vez que os 
parasitos sexuados, ou seja, os gametócitos são responsáveis por dar continuidade 
ao ciclo da malária. O presente estudo teve como objetivo de padronizar o ensaio de 
exflagelação para, posteriormente, testar potenciais candidatos antimaláricos. Para 

PADRONIZAÇÃO DO ENSAIO DE EXFLAGELAÇÃO UTILIZANDO A 

CEPA DE Plasmodium falciparum NF54 
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tanto, inicialmente a espécie de Plasmodium falciparum NF54 foi cultivada de acordo 
com protocolos padrão e após a cultura atingir a parasitemia superior 10% no estágio 
de anel, a mesma foi sincronizada e, em seguida, foi dado o início a indução de 
gametócitos com hematócrito a 5% e parasitemia de 2%. Foi realizada a troca de meio 
RPMI suplementado com 10% soro humano a cada 48 horas sem a adição de 
hemácias novas.  Após a cultura atingir 0,5% de gametócitos totais entre o 14º e 16º 
dia, o cultivo foi tratado com heparina para a eliminação dos parasitos assexuados. 
Em seguida, ao atingir uma parasitemia superior a 0,4% de gametócitos maduros (IV, 
V) foi dado início ao ensaio de exflagelação. Ao total foram induzidos 15 cultivos de 
gametócitos, sendo que 8 culturas não evoluíram e 7 evoluíram para os estágios de 
gametócitos maduros, dos quais, 1 cultura alcançou 1,6% de gametócitos maduros no 
16º dia com 2,8% microgametócitos exflagelantes, e 1 cultura atingiu 0,8% de 
gametócitos maduros e 2,6% gametócitos exflagelando; ambos determinados através 
da contagem total em 1.000 hemácias. Diante dos resultados obtidos, é possível 
afirmar que as culturas submetidas ao referido teste estavam viáveis para prosseguir 
para um possível teste de bloqueio da exflagelação ou alimentação de vetores 
associados à malária. Assim, concluímos que a padronização desse teste, possibilita 
avaliar a viabilidade da cultura e posteriormente pode eleger um novo protótipo 
candidato ao bloqueio da transmissão, podendo assim abrir um novo caminho para o 
desenvolvimento de metodologias a serem empregadas para diferentes estágios 
morfológicos do parasito da malária. 
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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. Trabalhos recentes do nosso laboratório mostram que 

AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE NÍVEIS SÉRICOS DE 

INTERLEUCINA-10 E HIPERALGESIA TÉRMICA DESENVOLVIDA 

DURANTE A INFECÇÃO POR PLASMODIUM BERGHEI EM 

CAMUDONGOS. 
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camundongos com malária experimental não-grave induzida por Plasmodium berghei 
desenvolvem a hiperalgesia térmica. No entanto, os mecanismos pelo qual a infecção 
por Plasmódio induz hiperalgesia térmica em camundongos permanece incerto. 
Evidências constaram que baixos níveis séricos da IL-10, uma interleucina anti-
inflamatória, em pacientes com Malária ou com dor crônica. Portanto, o objetivo do 
estudo foi avaliar a relação entre os níveis séricos de IL-10 e o desenvolvimento de 
hiperalgesia térmica em camundongos infectados com Plasmodium berghei cepa 
ANKA. MATERIAL E MÉTODOS: O estudo empregou camundongos Balb/c machos 
(25-30g) fornecidos pelo biotério da Fiocruz Rondônia (CEUA 2018/02). Os animais 
experimentais foram 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 foi monitorada através de 
esfregaços sanguíneos. O limiar de resposta à estimulação térmica foi obtido através 
da exposição do animal à uma placa quente aquecida a temperaturas constantes de 
55 ̊C ± 1.  O tempo de reação foi definido quando os animais lamberem suas patas. O 
tempo máximo de permanência sobre a placa foi fixada em 30 segundos para evitar 
danos nos tecidos. A quantificação de citocina IL-10 foi realizado através do ensaio 
imunoenzimático (ELISA) de acordo com as orientações do fabricante. A 
concentração da IL-10 foi feita a partir de amostras de soro analisadas determinadas 
a partir dos valores obtidos com a curva padrão. O estudo foi avaliado no 5º, 10º e 20º 
dia pós-infecção. Os dados foram analisados empregando ANOVA seguido do teste 
post hoc de Tukey ou do teste t de Student. A correlação foi avaliada usando método 
de correlação de Pearson. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O presente estudo 
confirmou evidências prévias do próprio laboratório de que a infecção experimental 
por Plasmodium berghei induz hiperalgesia térmica, especialmente em fases tardias 
da infecção. Os resultados também mostram que a redução da latência (hiperalgesia 
térmica) está relacionada ao aumento da parasitemia nos camundongos infectados 
por Plasmodium berghei. Os resultados também mostram que no 5º dia-pós infecção, 
quando a hiperalgesia térmica foi constatada também se constatou baixos níveis de 
IL-10. Por outro lado, no 20º dia pós-infecção, quando ocorreu a reversão da 
hiperalgesia térmica, constatou-se níveis significativamente elevados de IL-10. Neste 
sentido, o estudo mostra pela primeira vez que os sintomas álgicos observados 
durante infecção por Plasmódio podem estar relacionados às alterações nos níveis da 
citocina anti-inflamatória IL-10. 
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A malária é causada por um protozoário do gênero Plasmodium. Atualmente são 
descritas cinco espécies de Plasmodium que acometem o homem, no Brasil são 
prevalentes apenas as espécies P. falciparum, P. vivax e P. malariae. A sua 
transmissão ocorre por meio do repasto sanguíneo da fêmea do mosquito do gênero 
Anopheles e embora o número de casos tenha diminuído bastante, a doença ainda 
continua sendo um grave problema de saúde pública e em muitos países onde ainda 
é endêmica. Nesse contexto, uma das estratégias que poderiam ser traçadas é o 
desenvolvimento de drogas capazes de agir nos parasitos sexuados, na tentativa de 
bloquear o ciclo da malária. O presente estudo teve como objetivo avaliar o bloqueio 
da exflagelação utilizando amidas naturais e seus respectivos análogos sintéticos. 
Para esse ensaio, foi utilizada a cepa NF54 cultivada de acordo com protocolo padrão, 
após a cultura atingir a parasitemia superior 10% de trofozoíto imaturo, foi dado início 
a sincronização desses parasitos, e, em seguida, deu-se início as induções de 
gametócitos. Assim a parasitemia foi ajustada para 2% e o hematócrito para 5%, as 
culturas foram acompanhadas fazendo a troca de meio a cada 48 horas sem a adição 
de hemácias novas e o ensaio de bloqueio da exflagelação foi iniciado após atingir 
uma parasitemia superior a 0,4% de gametócitos maduros (IV e V). Sete compostos 
foram avaliados para verificar a capacidade de bloquear a exflagelação na 
concentração única de 200 µM, sendo eles 1a, 1b, 1g, 1k, 14f, 18a e 18b, os resultados 
mais expressivos foram observados nos compostos 1b (96,6%), 1g (96,6%) e 14f 
(95%) comparado com o controle de morte Di-hidroartemisinina com inibição de 
91,5%. Mediante os resultados observados, é possível afirmar que os compostos 1b, 
1g e 14f, podem ser compostos promissores para estudos futuros de bloqueio da 
exflagelação, sendo passível de testes posteriores em menores concentrações de 10 
e 1 µM. 
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Introdução: Myrtaceae constitui uma das mais importantes famílias de 

Angiospermas, compreende aproximadamente 100 gêneros e 3.500 espécies, 

distribuídas principalmente nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. No Brasil, 

encontra-se em diversos tipos de vegetação: Floresta Ombrófila ou Mata Atlântica de 

encostas; Floresta Amazônica; Restinga e Cerrado. Objetivo: O objetivo desse 

trabalho é apresentar um Checklist atualizado da família Myrtaceae através de 

materiais desidratados inseridos no acervo do Herbário HFSL com o intuito de 

contribuir para o conhecimento didático e científico das Myrtaceae no Estado de 

Rondônia. Material e Métodos: Para o desenvolvimento do trabalho, primeiramente 

foi coletado informações no sistema BRAHMS, banco de dados da coleção do 

Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro/Centro Universitário São Lucas, HFSL.  

Em seguida foi conferido pasta por pasta no acervo, observando e anotando os 

gêneros e espécies através de referências bibliográficas. As espécies foram 

classificadas em categorias de uso em relação a sua utilidade, uma vez que, a família 

apresenta grande potencial econômico, muitas de suas espécies são utilizadas na 

alimentação, ornamental e medicinal. Foram inseridos numa planilha em Excel, sendo 

destacados graficamente os gêneros mais representativos. Resultados: Atualmente 

o Herbário HFSL é constituído por 7.666 exsicatas de exemplares de flora pertencente 

a 223 famílias do grupo das angiospermas. A família Myrtaceae encontra-se 

representada por 172 espécimes, distribuídos 11 gêneros e 61 espécies. Foi 

constatado que Eugenia corresponde a 38% dos gêneros incorporado, 23% Myrcia, 

10% Myrciaria, 8% Calyptranthes e Psidium, 5% Syzygium, 2% Eucalyptus, Myrtus e 

Plinia respectivamente, 1% Marlierea e Calycolpus. Eugenia está representada por 49 

espécimes, estes distribuídos em 23 a nível específico e dois a nível genérico. A 

espécie mais representativa foi a Psidium guajava L. (goiaba) com 15 espécimes; em 

seguida Eugenia uniflora L.(pitanga) e Syzygium cumini (L.) Skeels (azeitona roxa) 

com sete e seis espécimes respectivamente todas de interesse econômico, 

consumidas em forma de suco, doces, geleias e sorvetes. Na ornamentação, 

destacam-se as espécies (Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg), a “jabuticaba” e 

(Syzygium malaccense (L.) Merr &. L.M. Perry), o “Jambo”. E medicinal, destacam-se 

(Eucalyptus globulus Labill.) o “Eucalipto” e (Myrciaria dúbia (Kunth) Mc Vaugh) o 

CHECKLIST DA FAMÍLIA MYRTACEAE R. BR. INCORPORADAS NO 

ACERVO DO HEBÁRIO DR. ARY TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO – 

HFSL, PORTO VELHO - RO 
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“Camu camu”). O gênero Eucalyptus fornecem os mais diversos óleos essenciais que 

são manipulados através das folhas para preparação dos óleos essenciais nelas 

contido onde seu principal componente é a substância conhecida como eucaliptol ou 

cineol (70-80%) utilizados em inalações e injeções antigripais. O grupo desse óleo 

caracteriza-se pela presença de felandreno, cuja utilidade precípua reside na 

composição de desinfetantes e desodorantes que procedem de diversas espécies, 

como por exemplo, E.phellandra B & Sm, além da piperitona, sendo um importante 

óleo essencial para a indústria. Outras essências como geraniol acetato e geranila, 

citronela citral, limoneno, cineol, são extraídos através das folhas para o preparo de 

óleos essenciais. Todo material incorporado no acervo foi oriundo de coletas 

realizadas em seis estados: Rondônia/RO, Mato Grosso/MT, Amazonas/AM, 

Roraima/RR, Pará/PA e Piauí/PI. Destacando o estado de Rondônia com maior 

representatividade, 100 espécimes coletadas em cinco municípios, dos quais, Porto 

Velho e Candeias apresentam 87 e cinco espécimes respectivamente. Conclusão: A 

pesquisa demonstra uma rica diversidade da família Myrtaceae nos quesitos: número 

de gêneros e espécies, diversificação quanto à categoria de uso, sendo medicinal, 

ornamental, alimentícia e econômica além da distribuição geográfica no estado. 
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INTRODUÇÃO: A arborização possui extrema importância nos centros urbanos, 
sendo responsável por inúmeros benefícios ambientais e sociais que auxiliam numa 
melhor qualidade de vida nas cidades e também na saúde física e mental da 
população. A pesquisa teve como objetivo realizar o levantamento quantitativo de 
espécies arbóreas no bairro Areal, Porto Velho-RO. MATERIAL E MÉTODOS: A 
escolha da realização no bairro Areal se deu devido estar localizado no entorno da 
Instituição além de ser um bairro tradicional desta cidade possui uma vasta 
diversidade de plantas em sua arborização. Para a realização deste trabalho foi 
realizado primeiramente o delineamento da área a ser feito o levantamento, com o 
auxílio do @Google Maps, após esta etapa foram realizadas incursões onde toda a 

LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES ARBÓREAS UTILIZADAS NA 

ARBORIZAÇÃO URBANA DO BAIRRO AREAL EM PORTO VELHO 

RONDÔNIA. 
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área foi percorrida e os exemplares botânicos de hábito arbóreo foram catalogados e 
fotografados, sendo posteriormente realizada a tabulação com o programa @Excel 
dos dados obtidos na referida busca ativa in loco no bairro. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Os dados totalizaram 544 espécimes arbóreos, distribuídos em 16 
familias e 40 espécies. A família mais representativa foi a Fabaceae com 13 gêneros 
identificados, nesta família a espécie Cojoba rufescens Benth. Britt. & Rose foi a mais 
abundante com 13 indivíduos, popularmente conhecida como cojoba ou brinco de 
índio tem sua utilização na arborização principalmente em ruas, canteiros e parques, 
com sua copa densa e frutos pendulares com cores fortes é comumente utilizada na 
ornamentação de locais públicos. A família Arecaceae foi a segunda mais presente 
com 6 gêneros identificados, a espécie Syagrus romanzoffiana (Cham) Glassman a 
mais representativa com 57 exemplares, conhecida popularmente por Jerivá ou Baba 
de boi é uma palmeira nativa da mata Atlântica utilizada na ornamentação paisagística 
das cidades que varia de 9 a 12 metros e possui frutos carnosos com coloração 
amarelada ou alaranjada que é muito apreciada para o consumo por algumas aves e 
também pelos seres humanos. A Syzigium malaccense (L.) Merry. L. M. & Perry. foi a 
espécie mais representativa com 70 indivíduos localizados, o Jambo como é 
conhecido é uma árvore de grande porte muito comum sua utilização na arborização 
pois propícia uma agradável sombra além que seus frutos são muito apreciados para 
o consumo humano tanto in natura, quanto em doces. Outra espécie bastante 
expressiva foi a Ficus benjamina L. também 61 espécimes, chamada de Ficus ou 
figueira-benjamin é uma árvore frondosa de grande porte pertencente à família 
Moraceae, é bastante utilizada na arborização por proporcionar bastante sombra, 
porém esta espécie vem causando problemas na arborização das cidades pois as 
suas raízes se aprofundam bastante danificando tubulações e calçadas por tal motivo 
em algumas cidades a sua utilização na arborização urbana não é recomendada, em 
Porto Velho-Rondônia está sendo erradicado. O Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. 
conhecido como ipê verde apresentou 60 indivíduos, é uma árvore de médio porte que 
pertence à família das Bignoniaceaes pode variar entre 6 e 18 metros de altura, é 
muito utilizada na ornamentação de praças, parques e ruas. O trabalho demonstra 
ainda que 50% dos gêneros identificados possuem característica de uso alimentar, 
sendo os frutos destas árvores bastante consumidos, o que se justifica pelo fato de o 
bairro escolhido para este levantamento ser bastante tradicional e ter característica 
habitacional. CONCLUSÃO: Este trabalho apresenta de forma detalhada a 
composição arbórea do bairro Areal, indicando que a mesma apresenta grande 
diversidade de espécies utilizadas na arborização urbana o que propicia muitos 
benefícios à população contribuindo positivamente com a qualidade de vida dos 
moradores do bairro. 
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Introdução/Objetivo: A maior parte das árvores frutíferas nativas do Brasil, que 
embora tenham sido tema de alguns livros mais gerais, ainda permanecem 
praticamente desconhecida do grande público. Muitas espécies possuem um 
potencial fantástico para utilização como fontes de vitaminas, na extração de 
substancias uteis a diferentes indústrias, em novos sabores para preparo de pratos a 
da alta gastronomia, e até mesmo como plantas de vasos ou bonsais. Para muitos 
moradores da zona rural, o plantio de árvores frutíferas está ligado diretamente ao 
consumo in natura dos frutos, produção de doces, compotas e outros. O objetivo do 
estudo foi realizar o levantamento das espécies frutíferas cultivadas no sítio Bom 
Lugar. Material e Método: A pesquisa foi realizada no sítio Bom Lugar, localizado na 
BR 364 km 13, sentido Cuiabá no munícipio de Porto Velho-RO. A metodologia 
utilizada para o levantamento de dados foi a caminhada aleatória com observação e 
quantificação de cada espécie frutífera na área de cerca de 2.400 metros quadrados. 
Em campo foi atribuído os nomes populares, e anotado em caderneta de dados 
algumas características da fenologia e hábito da planta. Todas as anotações foram 
tabuladas e inseridos os dados referentes a família, gênero, nome científico, origem e 
uso através de referências bibliográficas. Resultados e Discussão: O levantamento 
totalizou 20 espécies de árvores frutíferas, distribuídas em 11 famílias. A família 
Myrtaceae foi a mais representativa, apresentando 5 espécies: Syzygium cumini (L.) 
Skeels (Azeitona doce); Syzygium malaccesnse (L.) Merr. & L.M. Perry (Jambo); 
Psidium guajava L., com duas variedades a goiaba vermelha e branca; Eugenia 
stipitata Mc Vaugt (araçá-boi). As espécies de Myrtaceae possui importância 
comercial, através de compotas, doces, sorvetes, sucos, licores e vinho bem como 
importância nutricional onde a goiaba é amplamente cultivada em pomares 
domésticos e comerciais, ocorrendo também como subespontânea e nativa em quase 
todo o país, sendo o fruto consumido in natura. Outra família bem representada no 
levantamento, enquadrada também com importância economicamente, 
nutricionalmente e de uso medicinal foi a Anacardiaceae com as espécies: Mangifera 
indica L. (Manga); Anacardium occidentale L. (Caju); Spondias mombin L. (Cajá). No 
que se refere ao caju, a maior parte da produção é consumida in natura, na produção 
de sucos, cajuínas, doces e outros derivados. A castanha do caju pode ser 
comercializada como amêndoa e torrada, e esses processos de produção ocorrem 
em diversas parte do nordeste brasileiro. Outras espécies bem consumidas foram 
observadas no local da pesquisa, porém com apenas um exemplar, é o caso do 
Cupuaçu (Theobroma grandiflora Willol ex Spreng) K. Schum, fruteira amplamente 
cultivada no Brasil, principalmente na região amazônica, frutas grandes com polpa 
suculenta e muito aromática com sabor acidulado; a Artocarpus heterophyllus Lam. 
(Jaca); Citrus sinensis (L.) Osbeck (Laranja); Inga edulis Mart. (Ingá) e Tamarindus 
indica L. (Tamarindo). As palmeiras, embora não estejam enquadradas como árvores, 
por possuírem estipes, estavam muito bem quantificadas no local da pesquisa, 
principalmente a espécies: Euterpe oleracea Mart (açaí); Astrocaryum aculeatum G. 
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Mey. (Tucumã); e a Oenocarpus bacaba Mart (Bacaba). Conclusão: O levantamento 
demostrou que a biodiversidade é muito rica, embora a área seja relativamente 
pequena e as espécies cultivadas são principalmente para o consumo. Essa riqueza 
de espécies deveria ser mais apreciada e consumida uma vez que possui grande 
potencial econômico. 
 
Palavras Chave: Família, Biodiversidade, Características, Fruteira, Sítio. 
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Introdução: Schistosoma é o género de platelmintos tremátodes responsável pela 
esquistossomose, a espécie mais comum é Schistosoma mansoni. A 
esquistossomose, também conhecida como xistose, xistosa e xistossomose, é uma 
doença crônica, considerada uma das mais graves formas de parasitose humana. Os 
moluscos aquáticos do gênero Biomphalaria e o homem são os respectivamente os 
hospedeiros intermediários e definitivos. Sendo ambos necessários para o 
desenvolvimento do ciclo evolutivo do parasita. Duas a seis semanas após a infecção, 
o homem infectado pode transmitir a doença eliminando ovos de S. mansoni nas 
fezes, sendo o solo contaminado o principal meio de transmissão da patologia. 
Objetivo: O presente estudo tem como objetivo pesquisar a ocorrência 
epidemiológica da esquistossomose mansônica no Brasil e apresentar uma revisão 
literária sobre a esquistossomose, abordando aspectos gerais da doença, chamando 
a atenção para a forma de contaminação e possíveis complicações da doença. 
Material e Métodos: O estudo é de caráter exploratório descritivo, empregou estudos 
primários coletados nas bases eletrônicas Scientific Eletronic Library Online (Scielo), 
Pub Med e Google Acadêmico, sendo selecionados artigos publicados entre os anos 
de 1998 e 2015 e busca por boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde. 
Resultados e Discussão: A OMS estima que as esquistossomoses afetem 200 
milhões de pessoas, e representam ameaça para mais de 600 milhões de indivíduos 
que vivem em áreas de risco. A esquistossomose mansônica ocorre em 54 países 
endêmicos. Mas aqui no Brasil a esquistossomose é causada através de um 
platelminto, o parasita Schistosoma mansoni, que penetra a pele a partir da água 
contaminada de rios, córregos, lagos e até mesmo de enxurradas.  A doença dos 

OCORRÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA ESQUISTOSSOMOSE 

MANSÔNICA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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caramujos ou barriga d’água, como é conhecida, continua sendo uma doença de 
grande importância para o contexto da saúde pública brasileira. No Brasil, calcula-se 
que há cerca de seis milhões de infectados, e vinte e cinco milhões com risco de se 
contaminar, principalmente nos estados do nordeste e em Minas Gerais. Ela é 
acometida por meio da penetração da forma cercaria do parasita na pele, que pode 
ser assintomática ou com intensa manifestação pruriginosa, semelhante à picada de 
mosquito. Cerca de um a dois meses após a infecção, aparecem sintomas 
inespecíficos, como febre, cefaleia, anorexia, náusea, astenia, mialgia, tosse e 
diarreia, caracterizando a esquistossomose na forma aguda. O fígado e o baço são 
os órgãos mais comprometidos e aumentam discretamente de volume, e a maioria 
das mortes se dá por complicações de hipertensão no interior do sistema porta, 
podendo em alguns casos, chegar ao óbito. Conclusão: A ocorrência da 
esquistossomose ainda é muito frequente no Brasil, aspectos clínicos da doença pode 
ser confudido com outras patologias, levando a complicões e até morte. A falta de 
saneamento, baixo nível socioeconômico e o contado com a água contaminada são 
fatores que predispõe a infecção. 
  
Palavras chave: Schistosoma mansoni; esquistossomose; contaminação. 
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Introdução: Nativa da América do Norte, o girassol (Helianthus annuus L) é uma 

planta com inflorescências do tipo capítulo. Suas flores são apreciadas em 

ornamentação e suas sementes são ricas em nutrientes e vitaminas, sendo extraído 

das mesmas um óleo comestível. Ainda, fornece importantes benefícios ecológicos, 

participa na recuperação de áreas agriculturáveis, uma vez que seu sistema radicular 

apresenta-se intenso e profundo, além de ser fonte alimentar de pólen e néctar para 

diversos insetos. Objetivo: Desta forma, o objetivo foi mensurar a frequência de 

visitantes florais em girassol (Helianthus annuus L), analisar os recursos florais 

utilizados pelos mesmos, e assim correlacionar com os benefícios para a agricultura 

familiar. Material e Métodos: O experimento foi conduzido na zona rural do município 

de Ji-paraná em fevereiro de 2019.  Os visitantes florais tiveram seu número 

registrados durante as visitas às flores por meio de contagem direta por observação 

visual. Em uma área de 15,000 m² de cultura agrícola rotacional com 200 indivíduos 

IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA E POTENCIAL APÍCOLA DO GIRASSOL 

(Helianthus annuus L.): UMA ALTERNATIVA DE SUSTENTABILIDADE 

EM SISTEMA DE ROTAÇÃO DE CULTURA. 
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de girassol, foram avaliadas quatro parcelas causalisadas, sendo que cada uma 

correspondia a um indivíduo de girassol com três capítulos florais, onde os mesmos 

apresentavam de três a cinco centímetros de diâmetro e em plena deiscência. As 

observações ocorreram durante o dia, das 7 horas às 17 horas, com 5 minutos hora 

cheia para cada uma das quatro parcelas casualisadas, o que totalizou um esforço 

amostral de 3 horas e 39 minutos. Resultados e Discussões: Registrou-se o número 

e comportamento dos visitantes florais do girassol que se caracterizou 

respectivamente: borboletas (Lepidópteros 33,99%), abelhas de ferrão africanizadas 

(Hymenopteros: Apidae: Apis melliferas 24,09%), besouro (Coleópteros 17,16%) 

abelhas sem ferrão (Hymenopteros: Apidae: Meliponina 14,85%), moscas (Diptera 

7,92%), vespas (Hymenopteros: Vespidae 0,99%), grilos (Ortóptero 0,99%). Foram 

visualizados 303 visitantes florais e o principal recurso utilizado durante o 

forrageamento foi néctar seguido de pólen. Observou-se um número elevado de 

Lepidópteros em relação a Apis de 10%, sendo estes os grupos mais expressivos e 

coletores de néctar, seguido por Meliponíneos, Dípteros e Vespidae. Os Ortópteros e 

Coleópteros em sua totalidade, foram observados repousando no capítulo floral e não 

apresentaram herbívora floral. Contudo, a diferença entre Lepidópteras e Apis pode 

estar relacionado com interferências do movimento das asas dos Lepidópteros 

durante o pouso das Apis nos capítulos florais do Girassol. Desta forma cabe maiores 

estudos, já que, os principais grupos polinizadores de interesse ecológico e 

econômico para a agricultura familiar somam 38, 94% dos indivíduos representados 

por Apis e Meliponíneos. Conclusões: Logo, o Girassol é uma cultura indicada para 

a preservação de um amplo grupo de potenciais polinizadores na agricultura familiar 

e indicado para a apicultura e meliponicultura. 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL GENOTÓXICO E MUTAGÊNICO DAS 

FOLHAS DE JATROPHA MULTIFIDA L (FLOR DO CORAL) EM 
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INTRODUÇÃO: O uso de plantas medicinais para fins terapêuticos é empregado 

desde a antiguidade para aliviar e tratar doenças. Nos dias atuais, o uso de plantas 

medicinais se tornou algo rotineiro onde a maioria da população as utiliza como forma 

de tratamento. A espécie Jatropha multifida L. conhecida popularmente como 

balsamo, flor-do-coral e coral, vem sendo empregada na medicina popular no 

tratamento de diversas doenças. OBJETIVOS: Frente a isso, o presente estudo teve 

como objetivos analisar o potencial genotóxico e mutagênico do extrato metanólico 

das folhas de J. multifida em células sanguíneas periféricas e medula óssea de 

camundongos. MATERIAL E MÉTODOS: Nesta pesquisa, a genotoxicidade do 

extrato metanólico de J. multifida nas doses de 150 mg/mL e 250 mg/mL foi avaliada 

através do ensaio cometa em células sanguíneas de camundongos machos após 

tratamento oral com doses repetidas durante 28 dias. Por meio do teste do 

micronúcleo foi analisada a mutagenicidade de J. multifida nas células da medula 

óssea. As análises estatísticas foram realizadas no programa Prism 7.01 por meio da 

análise de variância (ANOVA), seguida do teste de Tukey considerando os resultados 

significativos para p≤0,05. Esta pesquisa foi autorizada pelo comitê de ética do 

CEULJI/ULBRA, sob o protocolo: nº 2018/007. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

resultados obtidos na avaliação da genotoxicidade de J. multifida constatou que tanto 

na dosagem de 150 mg/mL quanto na de 250 mg/mL os animais tratados 

apresentaram valores significativamente maiores tanto no índice quanto na frequência 

de danos genotóxicos em relação ao controle negativo. Com relação a 

mutagenicidade, foi observado que os animais que receberam as duas dosagens 

apresentaram aumento significativo na frequência de eritrócitos policromáticos 

micronucleados (EPCMN) quando comparado ao grupo controle negativo. Sendo 

assim, foi verificado que o extrato metanólico de J. multifida apresenta atividade 

genotóxica e mutagênica nas doses avaliadas. Essas atividades podem estar 

relacionadas a presença de alguns compostos químicos no extrato, tendo em vista 

que na literatura já foi evidenciado a presença de compostos como flavonoides, 

taninos, alcaloides, entre outros, que apesar de também apresentarem atividade 

antioxidante, dependendo da concentração, podem atuar como carcinogênicos. 

CONCLUSÃO: Portanto, a concentração de compostos, bem como a combinação de 

vários compostos dentro de extratos de plantas determinam os perfis de risco. Deste 

modo, observando há ampla diversidade na constituição fitoquímica de J. multifida L, 

sugere-se que o potencial biológico e toxicológico continue sendo investigado, 

ressaltando a importância dos achados do presente estudo. 

Palavras-chave: Toxicidade; Plantas medicinais; Ensaio cometa; Micronúcleos  
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INTRODUÇÃO: A flora brasileira destaca-se pelo número de vegetais produtores de 

grandes variedades de flores coloridas com efeito ornamental extraordinário. Nas 

áreas urbanas das capitais, o hábito de cultivar plantas ornamentais em jardins e 

quintais está desaparecendo. Em vista disso, a produção de plantas ornamentais é 

uma das atividades que mais crescem no país e mundo nos últimos anos, uma vez 

que, o hábito de decorar os ambientes com flores e folhagens ornamentais deixando 

o ambiente com beleza e elegância ainda é muito forte. A floricultura é um ramo em 

expansão do agronegócio. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi realizar o 

levantamento das espécies ornamentais inseridas no herbário HFSL do centro 

Universitário São Lucas, Porto Velho, RO.MATERIAL E MÉTODO: A pesquisa foi 

desenvolvida em duas etapas, primeiramente através de consulta a referências 

bibliográficas especializadas, para maior conhecimento das espécies e famílias de 

interesse ornamental, a segunda foi uma consulta diretamente ao acervo, sendo 

quantificado o número total de espécimes e gêneros para cada em cada família. Os 

dados obtidos do levantamento em relação as famílias e espécies mais destacadas 

foram tabulados e representados graficamente. RESULTADOS: O levantamento das 

plantas de uso ornamental quantificou 16 famílias, todas referências através de beleza 

exuberante. As famílias com maior número de espécimes foram: Asteraceae (49), 

Amaranthaceae (29), Bignociaceae (28), Apocynaceae (27), Heliconiaceae (19), 

Rubiaceae (16), Orchidaceae, Arecaceae, Bromeliaceae com seis, cinco e quatro 

espécimes respectivamente. Os dados demonstram que dentre algumas famílias a 

relação gênero x espécie está bem diversificada, o destaque maior foi Bignoniaceae 

com cinco gêneros e 10 espécies, onde os Ipês são as referências principais, árvores 

muito floríferas e ornamental, com característica marcante a perda da folhagem na 

floração, os galhos ficam inteiramente revestidos de flores. As mais encontradas são 

as dotadas de flores roxa, rosas ou lilás e as amarelas. As famílias Apocynaceae e 

Asteraceae apresentam sete espécies todas de gêneros diferentes, tendo as espécies 

Allamanda cathartica L.,o maior número de indivíduos. O gênero Allamanda: possui 

um efeito ornamental magnifico, brilhante e copiosas flores amarelas contra o fundo 

verde escuro da folhagem. As famílias Orchidaceae e Bromeliaceae apresentaram o 

mesmo número de gêneros e espécies seis e quatro respectivamente. As orquídeas 

apresentam muitas e variadas formas, cores e tamanhos, a maior representatividade 

são as epífitas. A família Rubiaceae apresentou apenas os gêneros Ixora e 

Mussaenda onde a Ixora coccinea L. foi a mais representativa em números de 
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indivíduos, é um arbusto lenhoso com ramagem densa e inflorescências terminais, 

flores com variedades de cores de cor vermelha- alaranjadas, bastante utilizada em 

cercas vivas de maneira bonita e natural. O gênero Heliconia, foi o único dentro da 

família Heliconiaceae com cinco espécies, a mais representativa foi Heliconia 

acuminata Lich. As Heliconias são flores pequenas, as inflorescências são 

constituídas de longo escápulo, sobre os quais se insere grandes brácteas, vivamente 

colorido, côncavas para conter as flores. Bougainvillea spectabilis Willd é apreciado 

tanto nos jardins públicos quanto particulares a quantidade de flores emitidas em 

quase todas as cores e é tão grande que praticamente a planta fica totalmente 

colorida, essa beleza se deve as brácteas que encobre a flores pequeninas. 

CONCLUSÃO: O levantamento demonstra que as espécies ornamentais foram 

sempre selecionadas a partir de caracteres visualmente atraentes, são flores e 

inflorescência vistosas, coloridas e com folhagem distintas, essas espécies 

ornamentais serve não apenas para o embelezamento, mas uma vez que fazem parte 

de uma coleção, servirão como fontes de material botânico para aulas práticas e 

pesquisas.  
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INTRODUÇÃO: Macrofungos são caracterizados pelos corpos de frutificação visíveis 
ao olho nú, onde suas espécies, em sua maioria, são sapróbias e desenvolvendo-se 
em madeira em decomposição, promovendo a reciclagem de nutrientes nos diferentes 
ecossistemas. Entretanto, também são encontrados em árvores vivas e em solo, 
parasitando raízes ou em associações micorrízicas. OBJETIVO: Registrar a 
diversidade de macrofungos em um fragmento da floresta amazônica. MATERIAL E 
MÉTODOS: Espécimes de macrofungos foram coletados em fragmento de Floresta 
Amazônica no período de 2016 e 2017 na área verde privada de Tarumã, localizada 
no bairro Nova Esperança, em Porto Velho, Rondônia. A área compreende 400 
hectares, formado por Floresta Ombrófila aberta em sua maior proporção em estado 
nativo e cerca de 40% em área de vegetação secundaria ou pioneira. Na região foram 
percorridas trilhas já existentes e todos os substratos propícios ao surgimento de 
macrofungos foram observados e os representantes encontrados foram coletados 

MACROFUNGOS EM UM FRAGMENTO DE FLORESTA AMAZÔNICA NO 

BAIRRO NOVA ESPERANÇA, PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL 
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com auxílio de uma faca, acondicionados em sacos de papel e posteriormente 
desidratado em estufa entre 2 e 7 dias. O material foi analisado macro (forma, 
coloração, superfície abhmenial e himenial) e micromorfologicamente (sistema 
hifálico, presença ou ausência de estruturas estéril e basidiosporos). Para determinar 
a cor dos basidiomas foi utilizada a carta de cores de Watling e para a identificação 
dos espécimes, bibliografias especializadas. Após a identificação, os espécimes foram 
depositados no herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro (HFSL) do Centro 
Universitário São Lucas-UniSL. Adicionalmente, a ocorrência das espécies foi 
confirmada na base de dados Specieslink e Lista de Espécies da Flora do Brasil. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após as coletas realizadas, 100 espécimes de 
macrofungos foram coletados e distribuídos em quatro famílias, 14 gêneros e 17 
espécies, a saber: Cymatoderma dendriticum (Pers.) D. A., Daedalea aethalodes 
(Mont.) Rajchenb, Earliella scabrosa (Pers.) Gilb. & Ryvarden, Favolus tenuiculus P. 
Beauv., Funalia caperata (Berk.) Zmitr. & Malysheva, Hexagonia glabra (P. Beauv) 
Ryvarden, Hymenochaete iodina (Mont.) Baltazar & Gibertoni, Hymenochaete 
luteobadia (Fr.) Hohn & Litsch, Phellinus gilvus (Schwein.) Pat., Leiotrametes lactinea 
(Berk.) Welti & Courtec., Perenniporia contraria (Berk) Ryvarden, Perenniporia martia 
(Berk.) Ryvarden, Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill, Ranadivia modesta (Kunze ex 
Fr.) Zmitr, Rhodofomitopsis lilacionagilva (Berk.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai, 
Trametes psila (Lloyd) Ryvarden e Trametes supermodesta Ryvarden & Iturr. Nesse 
estudo, observou-se uma predominância de espécies da família Polyporaceae, o que 
era esperado, pois essa família apresenta um número alto de espécies registras (636 
spp.). As demais famílias apresentaram uma baixa diversidade, mas todas as 
espécies representam primeiro registro para a área de Tarumã, Porto Velho-
Rondônia.  CONCLUSÃO: A diversidade de fungos registrada é de suma importância 
para a conservação de fungos na Amazônia Ocidental Brasileira.  
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: O jenipapeiro (Genipa americana L.) pertencente a 
família rubiaceae é uma espécie que ocorre em todo o Brasil, em varias formações 
florestais situadas em várzeas úmidas ou encharcadas. Entre os fatores que 
influenciam a produção de mudas de espécies florestais, destacam-se os tipos de 
substratos e o recipiente. O substrato exerce uma influência significativa na arquitetura 
do sistema radicular, no estado nutricional das plantas, assim como na translocação 
de água no sistema solo-planta-atmosfera. O meio ideal de crescimento deve 
apresentar: homogeneidade; baixa densidade e boa porosidade; deve ser isento de 
pragas, organismos patogênicos e de sementes estranhas. Este experimento teve 
como objetivo avaliar o efeito da composição do substrato no desenvolvimento de 
mudas de jenipapo.  MATERIAL E METÓDOS: O experimento foi realizado no Viveiro 
Municipal de Itapuã do Oeste-RO entre os meses de novembro a março. O ensaio foi 
conduzido com 6 tratamentos compostos por proporções diferentes de terra do 
subsolo (TS), palha de arroz carbonizada (PC) e pó de serra carbonizado (PS), 
repetidos 22 vezes cada, sendo: T1- 60% (TS); 20% (PC); 20% (PS); T2- 40%(TS); 
30%(PC); 30%(PC); T3- 20%(TS); 40% (PC); 40%(PS); T4- 70% (TS); 20% (PC); 
10%(PS); T5- 40% (TS); 40% (PC); 20% (PS) e T6- 20% (TS); 70% (PC); 10%(PS). 
As plântulas de Jenipapo foram selecionadas quando retiradas do germinador, 
visando uma padronização do tamanho, antes de serem repicadas para os recipientes 
(sacolas plásticas de polietileno). Todos os tratamentos foram irrigados diariamente 
de forma homogênea, e receberam duas adubações via fertirrigação. As mudas foram 
avaliadas com relação à altura da planta, DAC (diâmetro a altura do colo), 
comprimento de raízes e massa seca total. Os dados observados foram submetidos 
á analise de variância (ANOVA) e teste de médias (Tukey a 5% de probabilidade). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os substratos T1 (60% TS; 20% PC; 20% PS) e T4 
(70% TS; 20% PC; 10% PS) proporcionaram maior desenvolvimento das mudas em 
altura (6,5 e 6,2 cm, respectivamente), DAC (4,4 e 3,8 mm), comprimento de raiz (21,2 
e 18,9 cm), e massa seca total (1,4 e 1,1 g), sendo o T3 (20% TS; 40% PC; 40% PS) 
o tratamento com menor desenvolvimento das mudas. Os maiores resultados 
observados nos tratamentos T1 e T4 decorreram em função do acréscimo de terra de 
subsolo, pois os componentes orgânicos e minerais contribuem para o 
desenvolvimento das plantas, somado ao fato dos demais componentes carbonizados 
aumentarem a carga de carbono do substrato, tornando os nutrientes mais 
indisponíveis. CONCLUSÃO: Com base nos resultados apresentados, pode-se 
concluir que a qualidade das mudas de jenipapo (Genipa americana L.) é influenciada 
pelo substrato utilizado. De maneira geral pode-se observar que os tratamentos que 
continham maior porcentagem de terra de subsolo proporcionam melhor 
desenvolvimento de mudas desta espécie. AGRADECIMENTOS: Agradecemos ao 
Centro Universitário São Lucas - UniSL, ao Centro de Estudos Rioterra e ao Viveiro 
Municipal de Itapuã do Oeste, pelos apoios recebidos. 
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INTRODUCÃO/ As licófitas e monilófitas constituem grupos vegetais caracterizados 

principalmente pela presença de vasos condutores, e reprodução através de esporos, 

ambos estão inseridas na linhagem das traqueófitas. Estas plantas são cosmopolitas, 

ocorrendo em uma enorme diversidade habitats. O estudo das licófitas e monilófitas 

possui grande importância, pois para o meio ambiente esse tipo de vegetação retém 

bastante umidade do ar, o que auxilia na temperatura da floresta. Contribui também, 

com a absorção de água e conseguem distribuir essa água gradualmente para o ar e 

para o solo. Os Estados que apresentam um melhor conhecimento das plantas 

vasculares sem sementes são Amazonas, Pará e Acre, e em Rondônia, ocorrem cerca 

de 141 espécies. OBJETIVO/ realizar uma atualização da composição e a riqueza de 

licófitas e monilófitas do material depositado no acervo do herbário Dr. Ary Tupinambá 

Penna Pinheiro (HFSL), METODOLOGIA/ Para realização da pesquisa foram obtidas 

informações no Herbário Dr. Ary Tupinambá Pena Pinheiro/Centro Universitário São 

Lucas – HFSL – Localizado na Rua Alexandre Guimarães, 1927 bairro Areal, Porto 

Velho- RO. Na primeira etapa é realizada uma consulta individual de cada exsicata, 

estas dispostas em pastas organizadas conforme família/gênero no armário 

específico. Posteriormente é elaborada uma planilha no programa Excel, através de 

um levantamento com as informações obtidas acerca das espécies de licófitas e 

monilófitas atualmente presentes no acervo do herbário, organizadas conforme 

família, ordem, gênero, espécie e local de coleta, além do número de registro no banco 

de dados do sistema BRAHMS. Subsequentemente, serão elaborados gráficos 

destacando as famílias mais representativas. O material consultado também será 

fotografado para melhor representação e destaque. RESULTADOS E DISCUSSÃO/ 

Com os dados obtidos do levantamento das Monilófitas e Licófitas no Herbário HSFL, 

foram totalizados 261 espécimes, contendo 232 espécies identificadas, sendo 91 

espécies distintas e 29 sem identificação em nível de espécie, 52 gêneros 

identificados, 23 famílias identificadas, destas apenas duas estão identificadas em 

nível de família. Em relação à distribuição, 92% das famílias pertenciam ao grupo das 

Monilófitas enquanto 8% pertenciam ao grupo de Licófitas. No grupo de Monilófitas, 

foi constatado que no Herbário HFSL a família mais representativa foi Pteridaceae 

ATUALIZAÇÃO DE LICÓFITAS E MONILÓFITAS DEPOSITADAS NO 

HERBÁRIO DR. ARY TUPINAMBÁ PENNA PINHEIRO (HFSL) 
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correspondendo a 28% das famílias incorporadas, 14% Polypodiaceae; 9% 

Thelypteridaceae; 8% Tectariaceae e Hymenophylaceae; 4% Lomariopsidaceae; 3% 

Lygodiaceae e Cyatheaceae; correspondem a 2% Lindsaeaceae, Gleicheniaceae, 

Dryopteridaceae, Aspleniaceae e Schizaeaceae; tem 1% Marattiaceae, Equisetaceae, 

Parkeriaceae, Metaxyaceae; Dennstaedtiaceae, Blechnaceae e Oleandraceae 

possuem 0%. No grupo de Licófitas, as famílias mais representativas foram 

Selaginellaceae, com 6% e Lycopodiaceae, que aparece com 2%. Em relação à 

representatividade de gêneros, para Monilófitas foram representados por 23% 

Adiantum (Pteridaceae); 8% Trichomanes (Hymenophyllaceae); 7% Trilophyllum 

(Tectariaceae). Em Licófitas, os gêneros mais representativos foram Selaginella 

(Selaginellaceae), com 6%, Lycopodium (Lycopodiaceae) e Lycopodiella 

(Lycopodiaceae) com 1%. CONCLUSÃO/ Com base no levantamento realizado na 

coleção herborizada do Herbário HFSL do Centro Universitário São Lucas, foi 

demonstrado uma rica diversidade de famílias nos quesitos: número de gêneros e 

espécies. Esta pesquisa é relacionada às famílias, seus gêneros e também as 

espécies, visto que a finalidade de um Herbário é documentar a diversidade de 

plantas, atua como centro de identificação, auxilia como acervo para documentação 

científica de pesquisas sobre a flora, contribuindo com dados e informações para 

colaborar com as políticas públicas de preservação ambiental. 

Palavras-chave: levantamento, coleção, pteridófitas. E-mail: 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVO: A utilização de plantas medicinais é tão antiga quanto à 

história da humanidade. A tradição de usar remédios caseiros para cura de doenças 

comuns está presente em vários lares, onde as famílias conhecem pelo menos uma 

receita caseira utilizando as plantas medicinais. O objetivo da pesquisa foi realizar um 

levantamento quantitativo das espécies de plantas medicinais mais utilizadas pelos 

membros de duas Igrejas Adventista do Sétimo Dia no município de Porto Velho-RO. 

MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa foi realizada, no bairro Caladinho (Igreja 

Adventista do Sétimo Dia do Tucuruí) e bairro Monte Sinai (Igreja Adventista do Sétimo 

Dia do Monte Sinai), sendo realizada antes e depois dos cultos em cada igreja com 

as pessoas que atenderam aos critérios de inclusão da pesquisa. O desenvolvimento 

USO DE PLANTAS MEDICINAIS: RESGATE DO CONHECIMENTO 

POPULAR DE MEMBROS DE DUAS IGREJAS ADVENTÍSTAS DO 

SÉTIMO DIA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO 
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foi através de preenchimento de um questionário com informações socioeconômico e 

sobre o conhecimento e uso das plantas medicinais. Todos os dados obtidos foram 

inseridos no programa Excel para serem representados graficamente. Com os dados 

relacionados ao conhecimento das plantas medicinais, foi elaborado uma tabela no 

Word contendo todas as informações referidas complementadas com referencias 

bibliográficas especializadas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O levantamento sobre 

o conhecimento e uso de plantas medicinais foi realizado com 150 entrevistados. Os 

resultados referentes as questões socioeconômicas totalizaram 83 mulheres e 67 

homens entrevistados ambas as igrejas. Destes, a questão referente a idade variou 

de 18 a 48 anos. Entre esses, o maior resultado quanto a escolaridade foi em maior 

número para o ensino médio completo e ensino fundamental incompleto, 

prevalecendo uma renda financeira de um salário mínimo. De acordo com as 

informações em relação aos conhecimentos sobre plantas medicinais, relataram que 

obtiveram seus conhecimentos pela família, sendo passado de geração a geração e 

a maioria eram cultivadas em seus quintais e quanto aos resultados da utilização 

destas plantas, todos indicaram ter sido positivos. As espécies mais referenciadas 

foram o Plectranthus barbatus Andrews (boldo) (40%), seguido da Hyptis suaveolens 

(L.) Poit. (Erva-cidreira), Citrus limon (L.) Burm. f (limão) e Chenopodium ambrosioides 

L. (mastruz) com 20%, á parte da planta utilizada com destaque foi à folha, 365 

citações, com menor referência para os frutos e raízes com 44 e 39 respectivamente. 

Em relação à forma de uso e preparo, a decocção obteve 240 citações, seguida da 

infusão e maceração com 134 e 95 citações respectivamente. As indicações 

terapêuticas revelaram que o uso das plantas medicinais foi enfatizado para doenças 

primárias, isto é, doenças de baixa gravidade, aquelas tratadas sem 

acompanhamento médico. A gripe foi referenciada por 94 pessoas, seguida de 

calmante, com 79 indicações, afecções estomacais com 75 e doenças do fígado com 

28, e algumas entrevistas (33) utilizam espécies específicas para inflamação, as 

demais indicações foram referenciadas em menor quantidade. De acordo com esses 

modos de preparo, decocção, as substâncias são extraídas por fervura em água 

potável por um determinado período de tempo. Esse método é indicado para partes 

de vegetais com consistência rígida, tais como, casca, raízes, rizomas, caules e 

sementes, enquanto que a infusão diferencia na preparação, pois é colocada água 

fervente sobre a planta e em seguida abafa-se por um período de tempo determinado. 

Esse método é indicado para as partes vegetais menos rígidas, tais como folhas e 

flores. CONCLUSÃO: Com os resultados obtidos, foi possível mostrar o poder e a 

aplicabilidade que as plantas medicinais têm no meio em que vivemos e melhorando 

a qualidade de vida. Essa conclusão foi possível devido a grande quantidade de 

espécies de plantas medicinais utilizadas. 

AGRADECIMENTOS: Agradeço ao Centro Universitário São Lucas - UniSL, à 

orientadora e ao corpo docente da instituição.  
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Introdução: A acácia-branca (Moringa oleifera Lam), pode atingir 12 metros de altura, 

de expressivo valor alimentar proteico, medicinal, apícola, purificador de água e, 

apesar de ser nativa do norte da Índia, é amplamente difundida na Ásia, Américas 

Central e do Sul, também é indicada para sistema agroflorestais e arborização urbana. 

Entretanto, para perpetuação dessa relevante espécie, a polinização é um processo 

chave; uma vez, que permite a manutenção ecossistêmica da biodiversidade e 

contribui para a produtividade das espécies da fauna e da flora ao gerar benefícios 

econômicos, ambiental e social. Neste contexto, se faz necessário conhecer a fauna 

entomológica urbana que utiliza recursos alimentares nessas áreas antropisadas e de 

constante impactos ecológico. Objetivo: Para tanto, o objetivo foi mensurar a 

frequência de visitantes florais em Moringa oleifera e analisar suas interações 

ecológicas. Materiais e Métodos: O estudo foi conduzido na zona urbana do 

município de Ji-paraná durante plena floração de Moringa, das 06 horas ás 15 horas 

no mês de março em inflorescências de panículas, sendo quatro parcelas: R1=73 

flores, R2=75, R3=76 e R4=83 no total de 307 flores. O delineamento foi de blocos 

inteiramente casualisados com 5 minutos de observação por repetição a cada 60 

minutos e tabulados em planilhas. O esforço amostral totalizou 3 hora e 19 minutos. 

Resultados e Discussões: Registrou-se o número dos visitantes florais da Moringa 

oleifera que se caracterizou respectivamente: moscas (Diptera:41,54%), abelhas sem 

ferrão (Apidae: Apini:  Meliponina 18, 46%), borboletas (Lepidópteros 14,23%), 

abelhas de ferrão africanizadas (Apidae: Apini: Apis melliferas 9,62%), formigas 

(Formicidae 6.54%), vespas (Vespidae: 5,77%), mamangavas (Apidae: Apini: 

Bombina e Apidae: Xylocopinae: 2,69%), besouro (Coleópteros 0,77%) e aranha 

(Aranae 0,38%). Foram observados um total de 260 visitantes florais com importância 

significativas para os himenópteros, tendo o néctar como recurso principal. 

Comportamentos como ato de predação interespecíficas foram observados entre 

Aracnídeo e Dípteros. A presença de Hemidactylus (lagartixas-domestica) nas 

proximidades sugere interação de predador oportunista relativo a interação ecológica 

planta/animal. Conclusões: Conclui-se que a presença de indivíduos de Moringa 

oleifera em ambientes urbanos, colabora para a manutenção de prestadores de 

serviços ecossistêmicos como os insetos e pequenos animais, assim, novas 

VISITANTES FLORAIS DE ACÁCIA-BRANCA (Moringa oleífera 

Lam.) EM PERÍMETRO URBANO DE JI-PARANÁ, RO. 
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observações devem ser realizadas para a ampla compreensão das interações 

ecológicas no meio urbano e suas implicações para o meio ambiente e qualidade de 

vida da população.  

Palavra-chave: polinização, interação ecológica, serviços ecossistêmicos, Amazônia. 
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O mercado da construção civil atua como um dos principais pilares econômicos do 
país, entretanto o setor ainda se encontra com vasto número de cenários patológicos 
verificados em obras já concluídas. Grande parte dos casos podem ser considerados 
provenientes do déficit de planejamento e execução adequados. Nesse viés, o 
presente estudo tem como objetivo avaliar e catalogar as anomalias verificadas na 
instituição de ensino IFRO campus Porto Velho Calama, restringido sua atuação à 
análise de caso das patologias relacionadas à fissuras, trincas e rachaduras 
encontradas nas paredes do edifício, com o intuito de preservar sua vida útil e 
remediar a situação evitando o reaparecimento das anormalidades. Como 
metodologia utilizou-se de uma revisão bibliográfica através do estudo comparativo 
entre pesquisas desenvolvidas sobre edificações e seus aspectos patológicos, além 
disso, foram realizadas vistorias na instituição, onde foram constatadas anomalias, 
através da utilização de equipamentos apropriados como trenas e fissurômetros, e 
inspeções visuais e fotográficas “in loco”. Posteriormente, após autuar e analisar as 
informações, se fez possível uma catalogação de cada tipo de patologia, identificando 
o grau de sua ocorrência bem como seus aspectos básicos. Após o processamento 
dos dados verificou-se que, das cento e treze fissurações catalogadas 
especificamente na parte interna dos blocos A, B e C do edifício, 69,9% caracterizam-
se como fissuras, apresentando espessuras máximas de até 1mm, 17,7% 
caracterizam-se como trincas, apresentando espessuras entre 1mm e 3mm e 12,4% 
caracterizam-se como rachaduras, apresentando espessuras maiores que 3mm. Não 
foram registradas as anomalias encontradas na parte externa da edificação por se 
avaliar inviável a classificação de dados em razão da dificuldade de aproximação e 
alcance das mesmas. Em conclusão, existe necessidade da ocorrência de uma 
averiguação profunda por parte dos órgãos públicos de fiscalização a respeito das 
anormalidades catalogadas, inferindo que as mesmas podem apresentar informações 
úteis sobre motivos de sua origem, além de revelar possíveis riscos à estrutura da 
instituição.  

Palavras-chave: Edifício, Construção, Rachaduras. 
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ANÁLISE DAS PATOLOGIAS FÍSICO-ESTRUTURAIS 

COMPREENDIDAS NA INSTITUIÇÃO IFRO CAMPUS PORTO 

VELHO CALAMA 



 

 

 156 

 

 

 

 

BORZACOV, Amanda Galdino Pinheiro2;  BRANCO, Emanuelle Faleh Castelo3; 
ALBERTON,  Kétlin dos Santos4; SILVA, Adel Rayol Oliveira5 ; SILVA, Marcelo 

Resende da6; SOUZA, Stella Lana7; 

 

 O Brasil possui aproximadamente 6,9 milhões de famílias que não possuem casas 
para morar, fazendo com que a questão habitacional ainda seja tratada como uma 
problemática no país. Somente no município de Porto Velho – RO estimou-se um 
déficit habitacional entre os anos de 2010 e 2015 de aproximadamente 19.265 
domicílios urbanos, o que configura uma deficiência relativa de cerca de 18,74 % de 
habitações. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a 
viabilidade da implantação de sistema de casas padronizadas e modulares com custo 
acessível para populações de baixa renda na capital de Porto Velho – RO em relação 
as casas convencionais encontradas na região, bem como a análise das possíveis 
benfeitorias e resultados que a posterior execução da proposta proporcionará na vida 
dos cidadãos beneficiados. A metodologia utilizada consistiu no levantamento 
bibliográfico através de estudos comparativos de pesquisas desenvolvidas no cenário 
socio-habitacional da cidade e projetos de casas padronizadas modulares juntamente 
com pesquisas diretas com empresas atuantes na área, além do desenvolvimento do 
projeto modelo de uma residência modular que atenda ao critério de custeamento 
acessível proposto e se adeque às particularidades características do grupo de 
moradores a ser favorecido. Após análise de dados e processamento das informações 
verificou-se que em relação as casas de alvenaria ou madeira comumente 
encontradas na região, a construção de casas modulares reduziriam os custos da obra 
em cerca de 30 a 50% , já em relação ao tempo de construção observou-se uma 
redução de até 96 % em virtude do modelo de residência modular projetado levar 
cerca de 24 horas até sua completa instalação, constatando-se a viabilidade desse 
tipo de construção para famílias de baixa renda, proporcionando moradia com 
condições adequadas de habitação permitindo a adequação da residência de acordo 
com o local de preferência, além de estar comprovado que aspectos de moradia atuam 
estritamente em correlação com aspectos sociais, taxas de emprego e  educação. 
Dado o exposto, fez-se possível a elaboração do trabalho devido ao apoio do Instituto 
Federal de Rondônia campus Porto Velho Calama, instituição a qual se deu o fomento 
da referida pesquisa. 
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A indústria da construção é uma grande consumidora de matéria-prima, portanto 
grande produtor de resíduos geradores de impactos ambientais. Atualmente a 
preocupação de gerenciamento e reutilização dos resíduos é crescente. Um dos tipos 
de resíduos gerados são os agregado de resíduos de construção e demolição mistos, 
onde predominam diversos materiais, como argamassas, cerâmicas, concretos e 
outros materiais. Este trabalho tem como finalidade analisar como o concreto fresco 
se comporta, principalmente a trabalhabilidade, a partir da substituição parcial de 
agregado miúdo e graúdo. O estudo é do tipo teórica com o objetivo descritivo, 
aderindo a técnica bibliográfica e a abordagem do problema é vista como qualitativa. 
As propriedades frescas do concreto são totalmente afetadas por fatores como índice 
água/cimento e os materiais que constituem a mistura, como as características dos 
agregados incluindo o tipo, a textura das superfícies, o tamanho e o teor de absorção 
das partículas. Conforme algumas pesquisas é possível verificar que o fator 
água/cimento da dosagem concreto com RCD é superior ao fator do concreto 
convencional, e visando uma melhor trabalhabilidade é recomendado lavar os 
agregados antes de submetê-los na dosagem para retirar fragmentados da pasta 
antiga, além disso há um discurso sobre o preparo dos agregados antes de adicioná-
los na mistura, podendo ser incorporado seco, onde passam por um aquecimento a 
temperatura de 105º C durante 24 horas, pré-molhado, quando são imersos em água 
por um minuto e deixado por mais um minuto para secagem em temperatura ambiente, 
e saturado com superfície seca, no qual é submergido em água durante 24 horas e 
após é retirado o excesso de umidade superficial com pano absorvente. Fazendo uso 
desses métodos, observou-se que o melhor Slump foi do concreto constituído de 
agregados secos, entretanto, em relação à compressão, os melhores resultados foram 
dos concretos com agregados pré-umidecido. Outro método é a adição de 
plastificante, superplastificante ou aditivos minerais como escória de alto-forno. Com 
essa adição é possível diminuir o fator a/c, e por consequência reduzir a quantidade 
de vazios no concreto, proporcionando uma massa com melhor desempenho 
mecânico, e além disso essa aplicação na mistura não afeta a densidade do concreto. 
Logo, conclui-se que a perda de trabalhabilidade e resultados de Slump Test são mais 
influenciados quando há porcentagem de substituição acima de 50% e quando os 
agregados reciclados são adicionados na mistura de forma pré-umedecida os invés 
de seco. Agradecimento a Universidade Federal de Rondônia e o Centro Universitário 
de Rondônia pelo apoio e oportunidade. 
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INTRODUÇÃO: No Brasil, uma grande parte dos resíduos produzidos pelas obras 
podem ser recuperados, sendo que a reciclagem desses Resíduos da Construção 
Civil (RCC) é de imprescindível valor ambiental e financeiro no sentido que esses 
resíduos podem voltar para a obra em substituição a matérias-primas convencionais, 
evitando, assim, a sua exploração em excesso. Dessa forma, este artigo busca 
apresentar informações e dados objetivos sobre a análise de gestão de resíduos no 
canteiro de obras de um residencial situado em Porto Velho (RO), baseados nos 
conceitos de construção e desenvolvimento sustentável e na Resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 307, que expressa diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações 
necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. MATERIAL E MÉTODOS:  
Foram desenvolvidos questionários para serem aplicados aos funcionários de canteiro 
de obras durante visitas técnicas, envolvendo, tanto o engenheiro responsável quanto 
os colaboradores. A presente pesquisa se caracteriza como exploratória-qualitativa, 
pois além de serem realizados levantamentos bibliográficos e a legislação associada 
ao tema, foram feitos levantamentos e estudos em campos, no canteiro de obras, além 
de questionamentos e conversas diretas com o engenheiro responsável pela obra.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados obtidos a partir da pesquisa indicaram 
que os procedimentos adotados pela empresa responsável pela execução do 
empreendimento apresentam boas medidas com relação às exigências apresentadas 
pela resolução CONAMA nº 307. CONCLUSÃO: O estudo mostrou que a empresa 
possui procedimentos corretos nos canteiros de obras com relação à gestão dos 
RCCs, atendendo a legislação vigente e, dessa forma, promovendo a consciência 
ambiental de todos os envolvidos no processo de gestão e execução do 
empreendimento. AGRADECIMENTOS: Agradecemos à Universidade Federal de 
Rondônia pela oportunidade de nos proporcionar um conhecimento amplo sobre o 
nosso curso; e à empresa, ao Engenheiro responsável pela obra e aos demais 
colaboradores pela disponibilidade de apoio, que, dessa maneira, propiciaram a 
construção e o desenvolvimento da nossa pesquisa. 
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Para que haja vida, é essencial que haja também água, afinal este fluido compõe cerca 
de 70% dos seres vivos, sendo grande parte da urina, ajudando na digestão de 
alimentos; entre outras funções. Mas para que tal possa ser feito, uma pessoa deve 
ingerir aproximadamente 2,5 litros de água, um fato que muitos ainda não têm acesso 
por dificuldades de acesso ou contaminação por fontes químicas ou biológicas, 
necessitando de tratamento para o consumo, sendo uma destas técnicas a filtração. 
A filtração é um processo antigo, no entanto ainda há países e regiões que não têm 
acesso a esses recursos devido aos custos que o tornam inviáveis resultando na não-
potabilidade que hoje perturba o mundo. Este problema é realidade na região norte 
do Brasil, onde apenas 60,3% têm acesso de água potável, um direito inalienável e 
são obrigados a expor-se aos riscos de consumir água imprópria podendo adquirir 
doenças que podem levar até a óbito. Este projeto teve como objetivo simplificar o 
método de filtragem para aplicação em locais de baixa distribuição de água. Adiciona-
se água retirada do rio e da chuva dentro de um primeiro reservatório (chamado R1). 
A água armazenada é conduzida para um tubo de areia lavada fina, onde a porção 
fluida segue para a próxima etapa. A água é levada ao segundo reservatório (chamado 
de R2) por meio de uma tubulação com um sistema de filtragem por tecidos para 
impedir a passagem de detritos do primeiro processo, conectando ambos os 
reservatórios. Ao encher o R2, a entrada de água vinda do primeiro é cessada por 
meio de uma boia, mantendo assim o controle sobre o volume de água. O R2 que 
será submetido à floculação com adição manual de sementes trituradas de Moringa 
oleifera Lam, esperando algumas horas para ação das mesmas. Por fim, são fechadas 
duas válvulas de retenção, localizadas entre o filtro de areia, que impedem que a água 
do R1 seja derramada no R2, onde o fluido limpo é retirado por uma torneira e usado 
para encher galões transparentes que são pintados de metade de tinta preta e metade 
deixados transparentes, que serão chamados de FUV (Frascos Ultra-Violeta). Para a 
limpeza do R2, abre-se o terceiro registro, localizado na parte inferior, descartando os 
detritos e as sementes para fora do reservatório, que pode ser usado como adubo ou 
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aditivo em compostagem. O filtro da primeira tubulação poderá ser substituído, 
tornando-o novamente seguro para reutilização e purificação. Os processos de 
filtração estão em duas partes: Na primeira, a areia retém parte dos contaminantes e 
as moléculas do pó de M. oleifera junta-se às partículas menores de contaminantes, 
fazendo com que ambas se tornem mais pesadas que as moléculas de água. De modo 
a eliminar patógenos, foi utilizado o FUV para eliminação serem expostos ao sol 
causando a sanitização e que venham a restar. O objetivo da parte preta é de absorver 
os raios UV, e a transparente para aquecer a água, ambos responsáveis pela 
eliminação dos patógenos. Após o experimento foi observado que houve melhora no 
aspecto da qualidade da água. São necessários mais experimentos para verificação 
da potabilidade. 
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INTRODUÇÃO: A construção civil é um dos setores mais importantes para a 
economia brasileira, no entanto, é também uma das principais responsáveis por 
elevados índices de acidentes de trabalho em canteiros de obras. Desse modo, este 
trabalho busca apresentar informações e dados objetivos da aplicação do Índice de 
Boas Práticas no Canteiro (IBPC), no âmbito da saúde e segurança dos trabalhadores 
e organização do canteiro, conforme dispõe a Norma Regulamentadora de Segurança 
do Trabalho (NR-18), no canteiro de obras de uma empresa do ramo da construção 
civil, localizada em Porto Velho-RO. MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa se 
caracteriza como exploratória-qualitativa, pois foram realizados levantamentos 
bibliográficos sobre o tema e também uma aplicação da lista de verificação (cheklist) 
baseada na NR-18 no qual aborda sobre as instalações provisórias, movimentação e 
armazenamento de materiais, e segurança do trabalho no canteiro de obras, com a 
finalidade de permitir um rápido diagnóstico dos principais problemas encontrado no 
canteiro. A nota geral do canteiro, fornecida pelo Índice de Boas Práticas do Canteiro 
(IBPC), é obtida por meio do Índice de Instalações Provisórias (IIP), Índice de 
Segurança (IS) e o Índice de Movimentação e Armazenamento de Materiais (IMAM). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: Analisando-se o desempenho do vigente canteiro de 
obras e comparando com os resultados obtidos em pesquisas estudadas na literatura, 
observou-se que o canteiro estudado apresenta resultados satisfatórios em todos os 
itens que contemplam o índice de boas práticas. Sendo assim, pode-se afirmar que 
os resultados foram satisfatórios e que a empresa estudada é excelente para o setor, 
implicando no planejamento e organização do canteiro, fazendo com que haja 
segurança para os trabalhadores e menos desperdício de material e otimização do 
tempo nas tarefas do canteiro. CONCLUSÃO: Os diagnósticos encontrados a partir 
do estudo de caso, estabeleceu que a empresa possui um bom planejamento do 
canteiro, considerando a utilização dos três indicadores estudados, obtendo uma 
média superior a 7 para o Índice de Boas Práticas do Canteiro. AGRADECIMENTOS: 
Agradecemos à Universidade Federal de Rondônia pela oportunidade de nos 
proporcionar um conhecimento amplo sobre o nosso curso; e à empresa, por permitir 
o acesso ao canteiro de obras e pela disponibilidade de apoio, que, dessa maneira, 
propiciaram a construção e o desenvolvimento da nossa pesquisa. 
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RESUMO: A Prova Integrada (PI) como prática de gestão dos resultados do 
aprendizado discente em sentido institucional no Centro Universitário São Lucas, foi 
um grande marco importante para que professores e coordenação pudessem corrigir 
desvios de aprendizado. Trata-se um relato de caso que tem como proposta 
apresentar dados da PI da disciplina de Introdução a Contabilidade (IC), 
demonstrando a evolução dos resultados a partir de um conjunto de intervenções do 
docente e comparando-os com totais de todas as disciplinas do 1º período do curso 
de Administração. O método científico utilizado para se chegar aos resultados e 
discussão dos dados é o indutivismo que se mostra como o mais adequado com 
relação aos dados obtidos, partindo da medição de aprendizados de uma disciplina 
específica. INTRODUÇÃO: Em 2016.1 foi instituída a PI como prática de gestão dos 
resultados do aprendizado discente em sentido institucional no Centro Universitário 
São Lucas. Foram realizadas seis edições até o semestre 2018.2. A realização da PI 
no Curso de Administração teve um grande aprendizado, seus resultados contribuem 
para que professores, NDE e Coordenação do Curso pudessem verificar pontos 
importantes no aprendizado do aluno e com isso, no decorrer dos semestres 
seguintes, efetuar correções no sentido de medir os resultados, comparando-os às 
edições anteriores da PI. A PI se materializa por meio da Matriz de Referência (MR), 
que norteia a definição de competências (CO), habilidades (HB) e descritores de aula 
(DA) (conteúdo das aulas). As questões que compõe a PI são previamente 
selecionadas em um banco de questões pelos professores das disciplinas que 
criteriosamente escolhem questões a partir das CO, HB e DA, essa última, sendo 
aquela que define a questão da prova a ser escolhida. Este resumo tem como 
finalidade apresentar os dados da PI na disciplina de IC, mostrar a evolução dos 
resultados a partir de um conjunto de intervenções do docente da disciplina e ainda 
comparar os resultados com cada nova intervenção ativa (IA) do docente em sala de 
aula. Nossa hipótese é que se o professor utilizar intervenções metodológicas 
adequada para cada tipo HB em sala de aula, os resultados corroboram para que as 
performance da PI sejam satisfatória, o que resulta em efetivo aprendizado por CO.  
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OBJETIVO: Apresentar os dados da PI na disciplina de IC, demonstrando a evolução 
dos resultados a partir de um conjunto de intervenções do docente da disciplina, 
comparando com os resultados totais de todas as disciplinas do 1º período do curso 
de Administração. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa coletou dados gerados pelo 
sistema gestor.amobile.saolucas.edu.br. O sistema tem a finalidade de tabular e 
ordenar os resultados das PI de todas as edições da prova integrada. O método 
científico utilizado para se determinar os resultados e discussão dos dados é indutivo, 
pois, tenta particularizar o fenômeno estudado, nesse caso, a relação entre os dados 
obtidos a partir da medição de aprendizados de uma disciplina específica com os 
resultados do conjunto de disciplinas do 1º período da PI. Esse tipo de método tem 
como finalidade observar fatos ou fenômenos da realidade, os quais se pretende 
conhecer suas causas, e assim passar a procurar descobrir as relações existentes 
entre eles. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados da pesquisa foram referentes 
aos anos de 2016 a 2018, relativos aos primeiros e segundos semestres letivos. No 
ano de 2018, a PI foi aplicada com duas turmas (A e B). Os dois primeiros resultados 
do ano de 2016, 26,1% e 25,9% mostraram-se ainda aquém do esperado. Uma 
explicação para isso era de que agentes e atores institucionais ainda estavam em 
processo de aprendizado da PI. Nos anos seguintes 2017 após análises e novas 
discussões sobre os resultados da PI, ocorreu uma ascendência dos percentuais 
chegando no primeiro semestre de 2017 a 50,8% e 2017.2 em 50,2%, comparando 
os resultado da disciplina com o conjunto dos resultados de todas as demais 
disciplinas do 1º período IC ficou acima com média de 5% nas duas edições da prova 
em 2017. Em 2018.1 o percentual ficou em 54,2% para disciplina de IC contra 46,7% 
em relação ao percentual de aproveitamento do semestre. Em 2018.2 o índice 
permaneceu em ascendência com 59,4% contra 45,2%. Para verificar visualmente a 
evolução dos resultados projetamos uma linha de tendência que mostra que a 
disciplina de IC ficou abaixo apenas na segunda edição da PI (2016.2), nas demais 
edições a linha de tendência de crescimento foi superada pelos resultados dos 
percentuais da PI da disciplina de IC. Os resultados positivos após o primeiro ano da 
PI, são provenientes de um amadurecimento e reflexão do docente, que passou a 
compreender a relação existentes entre MR>CO>HB>DA,e, ainda, soube aplicar 
corretamente as IA para que os alunos pudessem ter a capacidade de internalizar as 
CO>HB necessárias a formação do egresso do curso de Administração. 
CONCLUSÕES: Diante dos resultados apresentados conclui-se que a hipótese 
proposta passa a ser confirmada, pois: as IA utilizadas pela professora titular da 
disciplina IC puderam evidenciar que os se o professor utilizar metodologias 
adequadas partindo das HB>DA em sala de aula, os resultados corroboram para que 
as performance da PI tenha os resultados positivo. Isso resulta em efetivo aprendizado 
a partir da proposta de HB e CO.   
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INTRODUÇÃO Na Amazônia há um total de 27% de terras indígenas demarcadas ou 
em processo de demarcação, sendo que no recorte de 2000 a 2014 apenas 2% 
desses territórios foram desmatados, já nas terras não-indígenas temos 19% 
(CRISOSTOMO, 2015). Em Rondônia há um total de 23,7% de demarcação em seu 
território total, sendo espaço de vivência de 10.683 indivíduos. A partir desses dados 
partimos do pressuposto que existem vetores de impactos nas terras indígenas de 
natureza privada e pública que se movimentam em torno desses territórios. Em 
síntese esses agentes buscam expandir as fronteiras de exploração dos recursos 
naturais (água, biodiversidade animal e vegetal, pasto para o gado, campos para a 
monocultura, minérios, madeira, dentre outros) para dentro dos espaços conservados, 
Terras Indígenas e áreas de preservação ambiental. É parte da análise socioambiental 
do bioma amazônico compreender a particularidade desses processos de invasão e 
resistência.  OBJETIVO: O objetivo deste artigo é mensurar, a partir de documentos 
oficiais os impactos socioambientais causados em Terras Indígenas em Rondônia 
causados por agentes privados (de grandes e pequenos empreendimentos) e agentes 
públicos, tais como ausência do Estado, projetos de colonização, dentre outros. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Para alcançar tal objetivo, foram utilizados dois 
procedimentos: leitura geral e coleta de dados dos relatórios anuais do Observatório 
da Violência contra Povos Indígenas no Brasil dos anos de 2003 a 2017, recortando 
neste universo os atos de violência contra os povos indígenas em Rondônia, o 
segundo procedimento foi a análise desses resultados em conexão com as demais 
reflexões sobre o tema. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Primeiro dado é que as 
ocorrências de violência são crescentes de 2003 a 2017, também pode-se dizer que 
o contato com as comunidades e instituições que permitem a coleta desses dados se 
tornou mais efetiva, tornando inconcluso essa primeira questão, o total de ocorrências 
de violências registradas é de 161. Muitas das ocorrências ocorrem em mais de um 
povo, mas aqueles mais relatados como atingidos em Rondônia são Cinta Larga, 
Kaxarari e Surui (09 ocorrências), Karipuna e Karitiana (com 08 ocorrências), Arara e 
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Puruporá (com 06 ocorrências) e Cassupá, Oro Waran e Uru Weu Wau Wau (com 05 
ocorrências). As ocorrências mais denunciadas são aquelas causadas pelo Estado 
como 32 denúncias por desassistência, sendo 11 em educação indígena e 16 na 
saúde, 05 em desassistência generalizada na comunidade, foram denunciadas 
construções de 04 Usinas Hidrelétricas e 04 Pequenas Centrais Hidrelétricas de 2009 
a 2012, atingindo diversas indígenas graças aos impactos conectados e secundários 
de tais construções, 10 ocorrências de assassinatos, com maioria entre o povo 
Kaxarari (04) e 14 ameaças e tentativas de assassinato e estupro, foram denunciadas 
44 ocorrências de invasões para extração de recursos, sendo 18 madeira, 12 garimpo, 
14 de recursos em geral, sendo que a retirada de madeira permite a invasão para 
criação de gado e/ou outras atividades. CONCLUSÕES: É possível concluir que a 
preservação ambiental dentro das terras indígenas leva ao aumento de invasões, em 
sua maioria violentas, dos não-indígenas, que pressionados pelo avanço do capital 
sobre a Amazônia normalmente avançam sobre terras não exploradas, movimento 
este que historicamente acompanha o processo de ocupação da Amazônia e se 
estende das formas contemporâneas de utilização da floresta amazônica.  
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O presente artigo tem por objetivo fazer uma análise quanto aos procedimentos 
adotados para realização dos registros de documentos no cartório do 1º Ofício de 
Títulos e Documentos da Comarca de Porto Velho. O registro de títulos e documentos 
interessa a toda a sociedade pelo imperativo geral de segurança jurídica, tendo em 
vista a ampla publicidade, a eficácia erga omnes e a fé pública do ato registral. Para 
os particulares, pode-se destacar o incremento da credibilidade, da certeza, 
conservação e perpetuação que o registro confere ao documento. As negociações 
eram celebradas em uma festa, onde a comunidade tomava conhecimento do 
ocorrido. A festa funcionava como registro do que havia sido combinado, e era 
testemunhada pelas pessoas que dela participavam. Com o crescimento das 
sociedades e do volume de negócios essa prática tornou-se impossível para a 
celebração e oficialização de acordos. A solução foi passar tudo para o papel. Assim 
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surgiram os cartórios, que passaram a ser os responsáveis pelo registro e manutenção 
permanente dessas informações. Os Cartórios são organismos constitucionalmente 
delegados pelo Poder Público a particulares, através de concursos públicos. O 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos tem como atribuição legal: arquivar, dar 
publicidade, dar validade inclusive contra terceiros (erga omnes) e perpetuar os 
negócios realizados entre pessoas físicas e/ou jurídicas. A origem do registro de títulos 
e documentos, surgiu em razão de que desde tempos imemoriais o homem tem 
demonstrado intensa preocupação de perpetuar atos e fatos relevantes (inscrições e 
desenhos em pedras), por exemplo. No Brasil, surgiu como serviço sistematizado pelo 
Estado nos títulos 78 e 80, do Livro I, das Ordenações do Reino de 1603, e foi 
atribuída, à época, aos Tabeliães de Notas.Com o desenvolvimento da sociedade, os 
serviços de registros públicos, pouco a pouco, foram especializando-se e, em razão 
de suas finalidades específicas, foram segmentados por naturezas (Registro de 
Hipotecas, posteriormente Registro de Imóveis; Registro de Títulos, Documentos e 
outros Papéis e Civil de Pessoas Jurídicas, etc.). Assim, no ano de 1903, pelo Decreto 
Federal n° 973, foi criado, na cidade do Rio de Janeiro, o serviço público 
correspondente ao "primeiro ofício privativo e vitalício do registro facultativo de títulos, 
documentos e outros papéis, para autenticidade, conservação e perpetuidade dos 
mesmos e para os efeitos previstos no artigo 3° da Lei 79, de 1892". Em 28 de 
setembro de 1906, foi instalado em São Paulo o primeiro ofício de registro de títulos e 
documentos e civil das pessoas jurídicas. Cada Ofício de Títulos e Documentos das 
Comarcas possui um procedimento próprio para realização dos registros, esse 
procedimento é criado com base na interpretação da legislação vigente e das 
chamadas Diretrizes, que é elaborada pela Corregedoria Geral das Serventias 
Extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado. O oficial registrador, que é o titular do 
cartório com base em seu entendimento adapta o que está na norma jurídica para a 
realidade da Serventia. O registro de títulos e documentos, no campo de suas 
atribuições, é o cartório incumbido do serviço de organização técnica e administrativa 
cujo objetivo é o de conferir autenticidade, segurança, publicidade e eficácia de atos 
e negócios jurídicos, constituindo ou declarando direitos e obrigações, provando-lhes 
a existência e a data, e zelando pela conservação permanente de seu conteúdo. 
“Cartório”, é uma palavra utilizada no Brasil para designar uma enorme variedade de 
lugares, onde se prestam os serviços das Serventias Extrajudiciais, as quais 
caminham lado a lado com o Poder Judiciário. No geral existem várias coisas que 
podem ser feitas nos cartórios, como por exemplo: nascimentos, casamentos, uniões 
estáveis, óbitos, escrituras públicas, procurações públicas, testamentos públicos, atas 
notariais, reconhecimentos de firmas, autenticações de documentos, inventários e 
divórcios extrajudiciais, registros de imóveis, protesto de títulos de crédito e outros 
documentos de dívida. O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa 
exploratória desenvolvida a partir de delineamento documental, classificada como 
qualitativa. Quanto às técnicas de coleta de dados, foi utilizada a pesquisa bibliográfica 
baseada no estudo da doutrina jurídica, pesquisa documental, e por meio de 
jurisprudência. O Registro de Títulos e Documentos é, portanto, o serviço capacitado 
a registrar todo e qualquer documento, instrumento ou texto que não seja atribuição 
de outra Serventia. Essa competência residual é uma particularidade que distingue o 
Registro de Títulos e Documentos dos outros Registros. Todavia, isso não implica que 
o RTD possa registrar todo e qualquer documento. A expressão outro ofício abrange 
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não somente outros serviços de registros, como qualquer outro órgão oficial de 
registro. Conquanto, é perfeitamente possível que certos documentos registráveis em 
outros órgãos oficiais podem ser registrados para efeitos de guarda e conservação no 
Registro de Títulos e Documentos.  

 E-MAIL: alinecartorio.cordeiro102@gmail.com  
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BELFORTE, Laila Cíntia Mota - lailabelforte@gmail.com                                                                                   
SILVA, Girlany Valéria Lima da                                                                          

CAVALCANTE, Maria Madalena de Aguiar                                                      
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

Um dos principais projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) está 
instalado no Estado de Rondônia, composto pelas hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, 
ambas localizadas no Rio Madeira, na cidade de Porto Velho. Estas obras de 
infraestrutura estão para atender a demanda de energia elétrica brasileira, no entanto, 
sua instalação dentro do contexto amazônico resultou em impactos sociais, 
ambientais e econômicos. Dentre eles, têm-se os impactos às populações sobre a 
área de influência das obras. Entre as áreas afetadas pela instalação da hidrelétrica 
Santo Antônio está Joana D’arc, que é um assentamento do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), onde parte do assentamento ficou sobre a 
área de influência direta e a outra parte na influência indireta da obra. Assim, os 
moradores da área de influência direta foram reassentados em Santa Rita e os que 
ficaram sobre a área de influência indireta permaneceram no assentamento. Neste 
sentido o objetivo do trabalho é verificar quais os impactos ocasionados aos 
moradores da área de influência indireta do assentamento Joana D’arc. Estudos como 
este, tornam-se relevante, pois, demonstram os impactos ocasionados após a 
instalação da UHE’s na região e de que maneira incidem nas famílias afetadas e em 
sua qualidade de vida. Dentro deste contexto o conceito de território auxilia na 
compreensão da nova dinâmica pela qual obrigatoriamente a área em questão 
encontra-se, uma vez que através do poder político, ao inserir as usinas hidrelétricas 
no Rio Madeira, ela sobrepõe o seu poder no sentido mais concreto, de dominação e 
apropriação de um bem coletivo (rio). A metodologia utilizada para a coleta dos dados 
ocorreu em duas etapas: (I) revisão bibliográfica sobre o conceito de território, 
atingidos, afetados e impactos hidrelétricos; (II) coleta de dados secundários em 
documentos e relatórios públicos sobre os impactos ocasionados ao assentamento 
Joana D´Arc. Como resultado, foi possível verificar que assentamento de perfil 
agrícola, teve partes de suas terras submersas, onde ficaram isolados desde o início 

OS IMPACTOS DA INSTALAÇÃO DA HIDRÉLETRICA SANTO 

ANTÔNIO NO ASSENTAMENTO JOANA D’ARC I, II e III. 
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das obras do reservatório até os dias atuais e consequentemente seus meios de 
subsistência substituídos e de acordo com diversos órgãos um deles o Ministério 
Público, apontou a ocorrência de impactos indiretos ocasionados à comunidade em 
razão do remanejamento. O movimento do comércio local diminuiu, a água de poços 
tornou-se imprópria para consumo, houve aumento na incidência de insetos e 
doenças como dengue e malária e sérios problemas com trafegabilidade de estradas. 
Diante dos resultados encontrados fazem-se necessário acompanhamento das 
famílias atingidas pela implantação de hidrelétricas na Amazônia, principalmente 
porque os estudos que antecederam a construção da usina hidrelétrica minimizaram 
áreas de impacto direto e indireto, fazendo uma estimativa dos atingidos pela 
formação de seu reservatório diferentes da realidade.                                                                                                                   

Palavras - chave: Amazônia. Território. Hidrelétricas. Assentamento Joana D’arc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 172 

 

 

FELIPE, Nayara Lima1; BOHNENBERGER, Gustavo Wohlfahrt2 

 

INTRODUÇÃO: O turismo de natureza é a segunda maior motivação das viagens de 

estrangeiros que desembarcam no Brasil a lazer, segundo pesquisa do Ministério do 

Turismo. São poucos os destinos de viagem que apresentam oportunidades únicas 

e variadas de contato com a biodiversidade como a região amazônica. Turismo na 

Amazônia é incomparável, são mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, 

abrangendo sete estados brasileiros entre eles o Amazonas, abrigando mais de mil 

afluentes, grande biodiversidade, enorme reserva de recursos naturais o que 

influencia diretamente o equilíbrio climático da Terra. Além de florestas, pode apreciar 

seus cerrados e campos rupestres, campinas, matas secas, igapós, manguezais, 

ilhas, praias fluviais de areia branca, cachoeiras, e riquíssimas flora e fauna. 

Apresentar o crescimento da atividade turística e a conservação da biodiversidade 

local e o turismo, como ferramenta capaz de promover o desenvolvimento local, sem, 

contudo, comprometer seus recursos e nem o modo de vida tradicional da população 

dessas áreas. MATERIAL E MÉTODO: Nosso objetivo específico buscou noções 

sobre turismo na Amazônia. O trabalho iniciou com uma ampla pesquisa bibliográfica 

destacando a importância do desenvolvimento do turismo na Amazônia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A região Amazônica, no Brasil, vivenciou, nas últimas 

décadas, uma grande transformação como resultado da intervenção pública e privada. 

O setor de turismo que já contribuiu para o crescimento da região, pode desempenhar, 

no futuro, um papel ainda mais importante, principalmente se a opção pelo turismo for 

incentivada. TURISMO E DIREITO: Priorizar o turismo dentro da economia, pelo seu 

diferencial, fomentar a realização de pesquisas, junto ao poder público que produz as 

políticas públicas do setor, agregar valor à atividade turística, se utilizando da 

diversidade cultural e do ecoturismo, de modo a buscar planejamento, comunicação 

e ações inovadoras. Para alcançar o desenvolvimento faz-se necessário que o lugar 

passe por um processo de produção de riqueza com partilha e distribuição social, 

considerando o princípio da equidade, as necessidades das pessoas e com justiça 

social, assegurando o necessário à vida digna dos cidadãos como a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos 

desamparados. Pensar o desenvolvimento exige ideias e práticas sociais, que oriente 

pessoas e organizações para a produção e o consumo partilhado, respeitando os 

ciclos da natureza. O respeito e a proteção aos direitos humanos são bases do 

desenvolvimento e da sociedade humanizada. Afinal, assegura o necessário à vida 

TURISMO NA AMAZÔNIA 
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digna dos cidadãos, com tranquilidade no relacionamento social, intercâmbios entre 

os povos e na construção de bases confiáveis para uma sociedade sustentável. 

Condições estas consideradas imprescindíveis para a preservação da dignidade 

humana e para instituir bases sólidas do desenvolvimento do turismo. CONCLUSÃO: 

Constata-se, portanto, que a exploração do turismo representa uma excelente 

alternativa para o desenvolvimento da região Amazônica, oportunidade esta que deve 

ser explorada de maneira adequada para não agredir a região. AGRADECIMENTOS: 

Centro Universitário São Lucas de Ji-Paraná. Agradeço ao meu querido professor 

Gustavo Wohlfahrt Bohnenberger pelo convite e experiência.  

PALAVRAS CHAVE: Turismo; Amazônia; Direito.  

E-mail: nayara.lima_felipe@hotmail.com 

 

 

FELIPE, Nayara Lima1; BOHNENBERGER, Gustavo Wohlfahrt2 

 

INTRODUÇÃO: O Grand Tour é apontado como marco para o surgimento da palavra 
Turismo, Thomas Cook, por sua vez, é apontado na historiografia como pai do 
Turismo. O turismo é considerado um aspecto importante para o desenvolvimento 
regional em diversas áreas do mundo. A utilização de novos procedimentos de 
desenvolvimento turístico como atrativos naturais, infraestrutura, existência de 
condições sociais e políticas, rede de comercialização de bens e serviços turístico, 
prestigio e atração turística, adaptação contínua às demanda e planejamentos são 
fundamentais para adaptar o setor ás profundas transformações verificadas no 
mercado. Por este motivo, a melhora na qualidade e a seleção de produtos turísticos 
adequados são fatores para o sucesso em longo prazo. MATERIAL E MÉTODO: 
Nosso objetivo buscou noções sobre turismo com pesquisas bibliográficas a fim de 
obter conhecimentos amplo e específico sobre o tema pesquisado. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: O surgimento do turismo ocorreu aproximadamente no século XIX. 
Esse período pode ser chamado de moderno e ou organizado, pois neste momento 
começou a implantação e o crescimento da atividade turística como um grande 
comercio em decorrência das transformações econômicas, sociais e tecnológicas. Na 
expansão do desenvolvimento humano ocorreu grandes deslocamentos em busca de 
novas áreas. Assim, as viagens revelaram-se, ao longo da existência humana, um 
papel importante no que se refere à civilização e ao estado de uma sociedade. A 
atividade turística em seu histórico surgiu das necessidades básicas dos seres 
humanos e com o passar do tempo, as necessidades se transformaram. Atualmente 
faz-se turismo por bem-estar, por motivos espirituais, culturais e sociais, o fluxo de 
pessoas em busca de novas vivências, experiências, e conhecimentos continua a 
crescer, incentivando o desenvolvimento do turismo em diversas regiões.  
CONCLUSÃO: Constata-se, portanto, que a exploração do turismo representa uma 

TURISMO  
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excelente alternativa para o desenvolvimento, entre as diversas formas de se fomentar 
a economia de um país podemos destacar o turismo como uma das atividades que 
mais tem crescido nos últimos anos. Os impactos econômicos, sociais, ambientais e 
culturais gerados pelo turismo exigem um processo de planejamento que gerencie, 
discipline e se constitua em um importante instrumento para o desenvolvimento, 
gerando renda e contribuindo para a preservação dos recursos naturais, garantindo a 
conservação e a proteção dos atrativos por meio do controle dos turistas. A relevância 
da atividade turística como reguladora do desenvolvimento depende não somente da 
existência dos recursos naturais e culturais, mas de uma ação de delineamento e 
gestão competente e integrada entre o poder público e a iniciativa privada. 
AGRADECIMENTOS: Centro Universitário São Lucas de Ji-Paraná Agradeço ao meu 
querido professor Gustavo Wohlfahrt Bohnenberger pelo incentivo e experiência.  

PALAVRAS CHAVE: Origem; Turismo; Crescimento. 

E-mail: nayara.lima_felipe@hotmail.com 

 

 

 

TAVARES, Elianai Vieira¹; MELO, Taina Silva de1; LEÃO, Vonivaldo Gonçalves1 

1Centro Educacional São Lucas Ji-Paraná, Rondônia 

INTRODUÇÃO: A farinha de ossos de origem bovina é um recurso orgânico obtido 
em graxarias ou em frigoríficos. Após a retirada dos ossos nas carcaças vão para a 
moagem, cozimento, prensagem e novamente moídos, obedecendo às boas práticas 
de fabricação. Apresentam no mínimo 4% de fósforo (P), o cálcio não deve exceder 
2,2 vezes o valor de P e a proteína ser solúvel acima de 86% em pepsina, dentre 
outros minerais. O potencial da farinha de ossos relacionado a promoção da atividade 
pecuária é evidenciado mediante a melhoria dos atributos físicos do solo, o que pode 
ser um forte aliado na recuperação de pastagens e adubação para plantios. Dessa 
forma, esse trabalho teve como objetivo analisar dados referentes a sua 
caracterização físico-química e o seu potencial agrícola. MATERIAL E MÉTODOS: A 
presente revisão teve como base a literatura científica presente nos seguintes banco 
de dados: Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Google Acadêmico. A fim de 
analisar as características físico-químicas da farinha de ossos bovina em associação 
com o seu emprego na agricultura.  RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao analisarem o 
caráter físico-químico da cinza de ossos observou-se que o rendimento médio, após 
a sua queima, foi de 24,4%, o que é considerado pouco frente aos 60% de rendimento 
mássico encontrado por outros autores, justificado pela presença de água e outros 
elementos constituintes do tecido ósseo. Suas propriedades químicas também foram 
verificadas, encontrando os valores de pH médio de 9,94, teor médio de Catotal de 
33,07%, teor médio de P total de 15,64%, teor médio de P solúvel em ácido cítrico de 
10,44% e densidade média de 0,89 g cm3, além da coloração variar entre branco e 

POTENCIAL AGRÍCOLA DA FARINHA DE OSSOS BOVINO 
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cinza escuro. Através do método de calcinação, a densidade de 2,51-2,91 g/cm3, foi 
encontrada. Em relação aos constituintes obteve-se os dados de P total 14,4% e Catotal 

de 36,7%. A similaridade das concentrações dos componentes físicos encontrada se 
dá pela semelhança do solvente utilizado (ácido cítrico). O emprego da farinha de 
ossos no uso agrícola tem demonstrado efeitos benéficos no aumento da 
produtividade de algumas culturas, como: soja, mandioca, cana-de-açúcar, milho, 
orquídeas, dentre outros. CONCLUSÃO: Com base no relatado acima, observa-se 
que os constituintes físico-químicos presentes na farinha de ossos são de suma 
importância no uso agrícola, uma vez que promovem a sustentabilidade, reduzindo os 
impactos ambientais e os custos desse setor.  

Palavras-chave: Caracterização físico-química, Agropecuária, Adubo natural 

Email: elia.nai.vieira@hotmail.com 
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Medicina Veterinária – Saúde Animal (Programas Sanitários) 

 

 

 

 

ANTONUCCI, Gabrielli¹; MEDEIROS, Alessandra de Almeida1; SILVA, Ana Paula 
Rodrigues Florêncio da1; SANTOS, David Jhonathan Lopes de1;SOUZA, Ivone 

Teixeira de; ROSA, Niltra Beltrão2; VIDAL, Camila Cabral3 

SEMEÃO, Lucas Emmanuel da Silva4. 

1 Centro Educacional São Lucas Ji-Paraná, Rondônia; 2 Faculdade de São Paulo de 
Rolim de Moura, Rondônia. 

 

INTRODUÇÃO: A biossegurança está relacionada às ações coletivas focalizadas em 
prevenção, minimização ou eliminação de riscos, assim sendo estas atividades pode 
comprometer a saúde do ser humano, animais, do meio ambiente. Os biotérios 
ambientes onde existe à produção e manutenção de animais, sendo estes usados em 
experimentos que são para o desenvolvimento pesquisas científicas. Portanto os 
animais foram classificados conforme sua situação sanitária ou ecológica, objetivando 
a prevenção de falhas induzidas por discrepâncias ambientais. A composição de 
organismos em conjunto é chamada de microbiota e assim ela sendo apta forma às 
barreiras sanitárias deste ambiente, inferiores serão as oportunidades de infecção dos 
animais. Então, são assim classificados em 3 grupos diferentes: Animais Gnotobiotes, 
não contém Micróbios Patogênicos Peculiares (Specific Pathogen Free – SPF) e os 
Clássicos. OBJETIVOS: O objetivo deste presente trabalho é abordar sobre o status 
sanitário e caracterizar as três principais classes de animais. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Cria-se uma ambiência onde esses animais são segregados conforme o 
seu status sanitário e especificidade. Os animais Gnotobiotes por constituir a sua 
microbiota associada e definida, eles devem ser idealizados com uma barreira 
sanitária rígida sendo que a produção desses animais nesse modelo sanitário apenas 
é exequível mediante mantimento de equipamentos específicos, tal como um isolador. 
Os biomodelos que são Desprovidos de Micróbios Patogênicos Peculiares (Specific 
Pathogen Free – SPF) por não apresentarem microbiota que assim determinam 
doenças devem ser isolados. Os Animais Clássicos por conterem microorganismo 
indefinido devem ser mantidos sem barreiras sanitárias rígidas sendo estes a 
supremacia dos animais executados em pesquisas. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
A fundamentação dessa separação dos tipos de animais, é possível se ter uma 
uniformidade maior nos animais usados na experimentação, portanto é preciso uma 
quantidade necessária para alcançar o padrão de veracidade ou suscetibilidade. 
Porém, os investigadores determinaram os experimentados como um dos tipos mais 
apurados integrantes efetivos nos experimentos. O número de organismos 
relacionados é dito como microbiota (vírus, bactérias, fungos e parasitas), e quanto 
mais operantes forem os bloqueios sanitários desse meio, inferiores serão as 

A IMPORTÂNCIA DO STATUS SANITÁRIO DE BIOMODELOS NA 
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probabilidades de contaminação dos animais. CONCLUSÃO: É relevante o uso de 
biomodelos em pesquisas, porém é muito significativo o cuidado com o animal, sendo 
que a sua utilização deve estar ligada entre a ética e a ciência. Agradecimentos: 
UniSL. 

Palavras Chaves: Status sanitário. Qualidade sanitária de animais. Biotério de 

experimentação. Biossegurança. Ética. Experimento. 

Email: gabiantonucci@gmail.com 
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SILVA, Sandra Aparecida da Silva20 
CRUZ, Francieli Borchatt da21 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS 
 
INTRODUÇÃO Neste trabalho, explana-se sobre a responsabilidade do Estado na 
distribuição de medicamentos, especificamente sobre a intervenção do Judicial e suas 
consequências. Diante da complexidade do tema, o presente artigo teve como 
propósito analisar a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário, a proteção 
jurídica em relação ao fornecimento de medicamentos, assim como a 
responsabilidade do Estado em fornecê-los e proporcionar um atendimento à saúde 
universal e igualitário. OBJETIVO: Analisa-se a questão da legitimidade da 
intervenção do Poder Judiciário como garantia de fazer valer o acesso universal e 
igualitário aos serviços de saúde, visando a necessidade de criação de políticas 
públicas de modo que a efetivação do direito fundamental à saúde, com particular 
atenção ao acesso a medicamentos. MATERIAL E MÉTODOS: Desenvolve-se este 
trabalho mediante pesquisa bibliográfica, a partir do método dedutivo. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A consagração do direito à saúde no Brasil somente 
ocorreu com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que elevou a saúde a 
uma condição de direito fundamental, positivando a partir do art.196 ao art. 200, 
acesso à saúde universal e igualitário. Ressalta-se que a dignidade da pessoa 
humana tem um valor fundamental no ordenamento jurídico desde 1948, em 
decorrência da universalização dos Direitos Humanos na Declaração Universal de 
Direitos Humanos da ONU. A criação do SUS representou uma grande evolução entre 
as políticas sociais adotas no território brasileiro. A Lei 8.080/90 embasa as diretrizes 
e os princípios adotados pelo SUS, que prevê como uma das ações do SUS a 
assistência terapeuta integral, bem como farmacêutica, bem como estabelece aqueles 
que fazem parte da lista bienal produzidas pelos administradores do SUS. No Dec. nº 
7.508/2011 é abordado sobre a RENAME, o qual versa sobre uma seleção e 
padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças, no âmbito 
do SUS. Ocorre que o Judiciário vem sendo acionado para garantir o direito à saúde, 
a fim de solucionar questões referentes à saúde pública e seus déficits de 
funcionamento, entrando em conflito a constitucionalidade do Poder Judiciário e Poder 
Executivo. Pontua-se que o Poder Judiciário é mobilizado para dar efetividade ao 
direito fundamental à saúde, de forma a assegurar um mínimo existencial ao cidadão, 
a fim de aniquilar a omissão dos entes responsáveis, que a maioria das vezes 

                                                           
20Graduanda do Curso de Direito pelo Centro Universitário São Lucas. email: sandraaps_direito@ 
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21 Professora Orientadora do Resumo. Docente no Curso de Direito do Centro Universitário São Lucas 
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fundamentam ser em razão da cláusula da “Reserva do Possível”, ou seja, justificam 
que a efetividade do direito a saúde se contrapõe na limitação do Estado em garantir 
todos os direitos assegurados na Carta Cidadã Brasileira. o fornecimento de 
medicamente é garantido pela Constituição, e, uma vez que o judiciário deve seguir 
as orientações dos princípios de unidade, força normativa, conformidade funcional, 
máxima efetividade e proporcionalidade, deve ser levado a julgamento para decidir o 
melhor, sendo legitimada a intervenção do Poder Judiciário. CONCLUSÃO: Deve 
ocorrer uma melhoria na gestão, buscando alcançar um número maior de cidadãos 
na prestação de serviços de saúde, modificando e criando novas políticas públicas 
que visem sanar os problemas de fornecimento de medicamentos especiais de forma 
sustentável a todos os necessitados, com vistas a diminuir o acionamento do 
judiciário, uma vez que se trata de responsabilidade objetiva da Administração 
Pública. AGRADECIMENTOS: Ao Curso de Direito do Centro Universitário São 
Lucas, e a Professora Francieli Borchatt da Cruz.  
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Ciência da Computação – Banco de Dados. 
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Emmanuel da Silva3. 
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INTRODUÇÃO: A análise toxicológica é baseada em uma substância sendo efetuada 
com modelo animal, portanto fez com que surgissem muitas divergências sobre o 
número necessário e do sofrimento causado, principalmente pelos estudos 
relacionados à toxicidade aguda. Então surgiu uma propensão global na reavaliação 
de experimentos em animais, ou seja, necessidade de métodos alternativos, que são 
processos de substituição do uso de animais em experimentos, reduzindo o número 
de animais precisos, ou refinar a metodologia de forma a diminuir a dor ou o desalento 
sofrido pelos animais. De modo que o banco dados é constituído segundo 
conhecimentos anteriores já utilizados. Esse recurso nos permite prognosticar 
determinadas ações de substâncias no organismo. Sendo usado como um Sistema 
Técnico como Predição de Toxicidade. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi 
enfatizar a aplicabilidade tecnológica da substituição de animais, a partir do Banco de 
dados. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa foi classificada como bibliográfica e 
para esse levantamento bibliográfico, foi utilizado a pesquisa de artigos em periódicos 
e plataformas como Scielo, PubMed, Google Acadêmico e entre outros. A revisão foi 
desenvolvida em etapas: escolha do tema; leitura de todo material; formulação do 
principal fator que é o problema, fichamento e organização do artigo. RESULTADOS 
E DISCUSSÕES: A partir do banco de dados, os dados são apresentados 
demonstrando assim as propriedades físico-químicas e tóxicas do novo produto 
químico, como a solubilidade, os coeficientes de partição e os espectros, bem como 
as propriedades tóxicas agudas e o potencial de gerar efeitos irritantes ou corrosivos 
locais. Para diminuir os testes para fins de notificação (por exemplo, testes em 
animais), é preciso desenvolver procedimentos de avaliação gradual, incluindo 
considerações de estrutura-atividade, métodos alternativos (por exemplo, testes in 
vitro) e relação estrutura-atividade computadorizada (SAR) modelos. CONCLUSÃO: 
O banco de dados é uma ferramenta tecnológica segura e eficaz, onde se encontram 
resultados de pesquisas toxicológicas e podem ser adicionadas novas informações 
sobre novas pesquisas. Agradecimentos: UniSL. 
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