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ANALISE COMPARATIVA DE PROTEASES COMO FATORES DE 
VIRULÊNCIA NO Mycobacterium Leprae 

Santos, I. A.; Guimaraes, M. L. R. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
igoralvesantos@gmail.com 

RESUMO 

Existe uma variedade de moléculas que atuam na sobrevivência e na multiplicação 
de organismos patogênicos em seu hospedeiro, e dentre os fatores de virulência 
mais difundidos são as hidrolases da classe das proteases, que tem sido implicada 
na patogênese de diversas doenças causadas por micro-organismos. A maioria das 
evidências relatadas implicando proteases microbianas como fatores de virulência 
derivam de estudos que sugerem que mutantes deficientes de proteases são menos 
virulentos nos modelos de infecções animais que as cepas selvagens. Há dados na 
literatura que apontam que essas enzimas, através de variados mecanismos, podem 
contribuir para a patogênese das doenças infecciosas. Entretanto, essas enzimas 
foram pouco estudadas no gênero Mycobacterium e o papel das mesmas como 
fatores de virulência não é conhecido. Devido a isso a utilização da bioinformática, 
através de ferramentas, para promover a caracterização molecular das proteases do 
M. leprae, poderá contribuir na identificação de moléculas candidatas ao 
desenvolvimento de novas ferramentas para o controle da hanseníase. Neste projeto 
será realizada uma análise detalhada das sequências nucleotidicas e protéica das 
proteases anotadas a partir dos bancos de dados de genoma de micobacterias que, 
passará por diversas análises, como: análises de similaridade, de estrutura 
secundária, de organização em domínios, da presença de motifs, predição de 
características fisicoquimicas, de estrutura terciária e de aspectos evolutivos, através 
da comparação com ortólogos e parálogos. Como resultado espera-se obter 
potenciais novas proteases não anotadas através de análise de ortólogos e 
conseguir mais conhecimento dessas enzimas como fatores de virulência no gênero 
Mycobacterium. 

Palavras-chave: Hanseníase; Bioinformática; Proteases. 
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ANÁLISE PRELIMINAR DO MECANISMO MOLECULAR DO 
RELÓGIO CIRCADIANO DE Anopheles darlingi 

Santos, J. M; Amoretty, P.R 

UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
joao-markos@hotmail.com 

RESUMO 

Relógio biológico se caracteriza por promover um tipo de relação entre o ambiente 
externo e o interno do organismo, constituindo um mecanismo capaz de controlar 
seus ritmos biológicos. Esse sistema permite o ajuste adequado do comportamento 
e da fisiologia com o ambiente de forma que as atividades ocorram no tempo 
adequado. Fatores externos como luminosidade, fome, interações sociais entre 
outros, promovem a sincronização no relógio, assim o organismo se torna mais apto 
para se adaptar as mudanças periódicas do ambiente. Essa plasticidade do relógio 
conhecida como adaptação temporal, permite uma antecipação aos desafios cíclicos 
do ambiente de modo que ele possa se preparar fisiologicamente e não ser 
surpreendido a cada dia. Devido a sua importância médico-veterinária, cresceu o 
interesse do estudo do relógio em insetos vetores, nesse projeto foi iniciado o estudo 
dos principais ativadores transcricionais do relógio circadiano CLOCK (CLK), CYCLE 
(CYC), PERIOD (PER) e TIMELESS (TIM) em Anopheles darlingi, que é vetor do 
protozoário do gênero Plasmodium, agente etiológico da malária. A estrutura e 
função das proteínas CLK e CYC são bem conhecidas e conservadas entre vários 
organismos vertebrados e invertebrados. Em Drosophila melanogaster, por exemplo, 
as proteínas CLOCK (CLK) e CYCLE (CYC) formam um dímero para se ligarem a 
região promotora dos genes timeless (tim) e period (per), iniciando assim suas 
transcrições. As proteínas PER e TIM se acumulam no citoplasma e através de um 
processo mediado por quinases e fosfatases, e depois entram no núcleo e 
interrompem suas próprias transcrições. Esse mecanismo é conhecido como 
retroalimentação negativa. Os ativadores CLK e CYC também controlam a 
expressão de outras duas alças regulatórias que dirigem a expressão cíclica de 
outros genes também requeridos, dessa forma desempenham um papel central no 
controle molecular do relógio. Utilizando Drosophila como modelo, foi iniciado um 
estudo evolutivo com as proteínas do relógio circadiano de Anopheles darlingi. 
Dados preliminares, obtidos através da comparação da sequência de CLK, CYC, 
PER e TIM de D. melanogaster com o genoma de Anopheles darlingi depositados no 
genbank evidenciou a presença dos ativadores CLK e CYC. Novos tratamentos 
serão realizados com os dados obtidos a fim de avaliar o nível de conservação entre 
essas proteínas, e assim gerar novas informações acerca da biologia desse 
importante vetor da malária. 

Palavras-chave: Relógio circadiano; Anopheles darlingi; inseto vetor. 
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ESTUDO DO CICLO CIRCADIANO DE DROSOPHILA, AEDES, 
CULEX E LUTZOMYIA 

Ferreira, I. P.; Amoretty, P. B. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
iago.pferreiravr@gmail.com 

RESUMO 

O Ciclo circadiano é uma ferramenta já conhecida na maioria dos animais, e sabe-se 
que é a partir dele que muitos comportamentos são derivados, como quando dormir, 
quando se alimentar, quando se reproduzir, entre outros comportamentos 
fundamentais. Este relógio biológico como é mais conhecido, é regulado por 
diversos genes e fatores ambientais. Alguns desses genes são mais estudados, 
como Clock, Cycle, Timeless e Períod, cada gene apresenta sua própria função, 
mas que muitas das vezes é completada por outros genes, ou só é ativada pelo 
funcionamento ou inibição de outro gene, dependendo da fase em que o ciclo se 
encontra e da necessidade do organismo. O fator ambiental que mais interfere e 
serve como regulador natural do ciclo é a luminosidade, os raios ultra violetas que 
tem a capacidade de desnaturar algumas proteínas geradas pelo ciclo e ativar 
algumas enzimas fundamentais do ciclo, criando assim uma forma de controle. Este 
projeto visa testar os genes responsáveis pelo ciclo circadiano, por via de mutações 
e cruzamentos de linhagens previamente selecionadas, em ambiente laboratorial e 
ver quais são os efeitos que a falta de um ou mais desses genes pode causar em 
Drosophila melanogaster, e fazer uma tabela de vida para analisar a possibilidade 
de controle populacional de Lutzomyia, Culex e Aedes através deste mesmo 
processo mutação e cruzamento de linhagens que Drosophila. Para o cruzamento e 
separação por mutação dos espécimes, será necessário que os espécimes fiquem 
dentro de tubos falcon com meio na parte inferior para alimento das moscas, e 
algodão na parte superior para impedir que as moscas fujam e para permitir que 
haja troca gasosa do meio externo com o meio interno do tubo, visto que o algodão 
é permeável a gases. O meio que servirá como alimento para as moscas será 
composto de Bacto Ágar, fermento seco, melado, aveia, água destilada, fungicida e 
ácido propiônico. Para que seja feito o cruzamento dos espécimes com mutações 
desejadas será necessário que haja verificação do gene sem que leve o espécime a 
morte, por isso serão analisadas características fenotípicas que estão diretamente 
ligadas aos caracteres genotípicos alvos, para que seja feita essa verificação é 
preciso que os espécimes estejam dormindo, ou sobre efeito de algum composto 
que lhes induza sono, como a segunda opção é a melhor será preciso Éter Etílico 
para adormecer as mesmas, e um equipamento onde elas possam ser colocadas 
para que o composto faça efeito. 

Palavras-chave: Cycle; Clock; Drosophila melanogaster; mutação; ciclo circadiano. 
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O PRIMEIRO TIC-TAC DO RELÓGIO CIRCADIANO 

Rosas, P. P.; Amoretty, P. R. 

UniFOA –Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
paulapaivarosas@gmail.com 

RESUMO 

O relógio circadiano é um tipo de relógio biológico quecontrolaeventos cíclicos com 
duração aproximada de 24h, sejam eles de natureza bioquímica, fisiológica ou 
comportamental. Esses processos podem ser sincronizados por vários ciclos 
ambientais como a luz, temperatura ou interações sociais, no entanto podem 
persistir mesmo sem elas. Esse mecanismo é compartilhado por quase todos os 
organismos do planeta, uma vez que estão submetidos a um ciclo diário de 
claro/escuro, causado pelo movimento de rotação da terra. Estudos realizados com 
a mosca da fruta Drosophila melanogaster, evidenciaram que o mecanismo central 
que controla os ritmos circadianos é composto por genes e proteínas que interagem 
através de alças de autoregulação negativa. Na alça principal, os genes period e 
timeless são transcritos, traduzidos em proteínas que formam heterodímeros no 
citoplasma das células, entram no núcleo e desligam suas próprias transcrições. 
Diversos estudos que utilizaram D. melanogaster como modelo mostraram que esse 
mecanismo central é muito conservado entre vertebrados e invertebrados, sugerindo 
que o relógio poderia ter surgido em um ancestral comum a esses grupos. De fato, 
trabalhos recentes sugerem que o Relógio Circadiano teria surgido de três formas 
independentes ao longo do processo evolutivo: em vegetais, bactérias e animais. 
Embora existam muitos estudos sobre o funcionamento do relógio, poucos realizam 
uma análise evolutiva do tema, além disso, as informações acerca de como o relógio 
teria surgido ainda são incipientes. Assim, esse trabalho tem como objetivo 
investigar as origens do Relógio Circadiano a partir de comparações interespecíficas 
do mecanismo do Relógio Circadiano em genomas publicados. 

Palavras-chave: Relógio Cicardiano, evolução, ritmo circadiano. 
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TÉCNICA DE ELETROFORESE: PROCEDIMENTOS E APLICAÇÕES 

 Brochado, G. R.; Figueira, T. V. M.; Lucas, A. C. G.;  Silva, M. A.; Guia, M. C. F.; 
Barbosa, R. R.; Vargas, A. B. 

 UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 

RESUMO 

A técnica de eletroforese é uma importante ferramenta a serviço da Biologia 
Molecular, sendo relativamente simples, rápida e de grande versatilidade. Além de 
ser utilizada em estudos envolvendo DNA, é também aplicada em análises 
enzimáticas e tem sido amplamente utilizada em estudos de fisiologia e genética 
humana, de plantas, de animais e de microrganismos. Em virtude de seu acervo 
informativo, apresenta grande potencial para identificação e taxonomia de fungos, 
bactérias, vírus, nematoides, cultivares e linhagens de plantas resistentes, em 
estudos de interação patógeno-hospedeiro, além de ser muito útil em questões 
forenses. São conhecidos cinco tipos de eletroforese e cada uma possui sua própria 
especificação e utilidade, no entanto, todas resultam em um bom desempenho no 
fracionamento de proteínas. Os tipos são: acetato de celulose, gel de ágar, gel de 
poliacrilamida, focalização isoelétrica e eletroforese capilar. Um exemplo da técnica 
é descrito a seguir: primeiro deve-se extrair o DNA, que se encontra no núcleo das 
células. Em seguida, ele é fragmento por enzimas de restrição em sequências 
específicas de bases nitrogenadas. É importante ressaltar que, para o 
funcionamento da análise, é necessário um conjunto de sistemas formado por um 
suporte de fracionamento, uma cuba de eletroforese, uma fonte de voltagem e uma 
solução tampão. Esses fragmentos recentemente cortados são colocados na cuba. 
As cubas eletroforéticas têm um pólo positivo no lado oposto onde é colocado a 
amostra. Assim é dada uma carga elétrica no meio de suporte e os fragmentos 
instantaneamente começam a “correr” pela cuba, já que são atraídos pelo lado 
positivo, pois o DNA é uma molécula negativa. A velocidade desses fragmentos são 
diferentes devido ao seus tamanhos, sendo assim, os menores são mais rápidos por 
serem mais leves e os maiores são mais lentos por serem mais pesados. Quando o 
campo elétrico é desligado, fragmentos do mesmo tamanho estacionam juntos no 
gel, formando bandas. A disposição dos fragmentos, ou seja, onde eles 
permaneceram após a “corrida” é analisada, o padrão de bandas que surge é 
característico de cada pessoa, correspondendo a sua impressão digital, por 
exemplo. Para melhor visualização acrescenta-se corante, fluorescência, 
radiotividade ou quimiluminescência, vizualizando assim as faixas onde os 
fragmentos se dispuseram.  

 
Palavras-chaves: gel de agar; estudos biomoleculares; exame de DNA. 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE BIOSSORÇÃO DE METAIS 
PESADOS PELA BIOMASSA SECA DE CASCAS DE FRUTAS 

SENA, J. A.; RODRIGUES, A. C. D. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
Jsena320@gmail.com   

RESUMO 

Os metais pesados são elementos químicos distribuídos como essenciais que são 
necessários para o metabolismo e os não essenciais que são prejudicialmente para 
a saúde humana. Atualmente são comumente encontrados em equipamentos 
médicos, ligas metálicas, cerâmicas, lâmpadas fluorescentes, computadores, tintas, 
aparelhos celulares e pilhas, entre outros e com os descartes irregulares desses 
materiais podem causar contaminações gravíssimas tanto na água quanto no solo. 
Os riscos que encontramos são que muitos metais são cancerígenos, mutagênicos e 
teratogênicos que geralmente provem de alimentos e água que consumimos, 
podendo causar distúrbios no sistema nervoso central, problemas respiratórios e 
circulatórios tanto em adultos como em crianças. Mesmo em pequenas 
concentrações pode causar aumento na pressão arterial e anemia principalmente 
em idosos. Na alternativa de despoluir áreas contaminadas utilizamos a técnica de 
lixiviação (água da chuva se movimentando em profundidade), onde simulamos uma 
chuva em uma área contaminada tentando evitar com que a chuva arraste os 
agentes contaminantes para os lençóis freáticos. O objetivo foi avaliar o potencial 
dos biossorventes de cascas de frutas na biossorção de metal pesado Chumbo 
presentes no solo contaminado, retirado de um sitio da cidade de Pinheiral em Barra 
do Pirai. Para o presente estudo foram coletadas no total 20 Kg da amostra, em um 
laboratório as amostras foram contaminadas com os respectivos valores, Teste 0 
(sem contaminação), Teste 1 (0,078g  Pb), Teste 2 (0,78g Pb), Teste 3 (7,8g Pb), os 
mesmos foram testados com  biossorventes casca de coco e cascas de laranjas, 
cada teste foi distribuído em três repetições e testados conformes os valores da 
CETESB.  A biomassa e solução contaminada foram separados e determinados os 
teores do metal por espectrofotometria. 

Palavras-chave:  biossorventes, lixiviação, metais pesados, contaminação 
ambiental, CETESB.  
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BIORREMEDIAÇÃO NO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA COM 
AGUAPÉ (Eichhornia crassipes) 

Santos, A. R. M. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
athina.raminie26@gmail.com 

RESUMO 

A biorremediação é um processo no qual são utilizados organismos vivos, 
normalmente plantas ou microrganismos, como ferramenta tecnologica para remover 
ou reduzir (remediar) determinados poluentes no meio ambiente, amenizando o 
impacto ambiental. Este processo biotecnológico tem sido intensamente pesquisado 
e recomendado pela comunidade cientifica atual como uma alternativa viável para o 
tratamento de meio ambientes contaminados, tais como aguas superficiais, 
subterrâneas, e solos, além de resíduos e efluentes industriais em aterro ou áreas 
de contaminação. Dentre alguns organismos o aguapé (Eichhornia crassipes) é 
encontrado em crescimento espontâneo em rios e lagos, sobre águas profundas ou 
rasas, estas com fundos lamacentos e abundância de matéria orgânica. Esta 
espécie tem a capacidade de absorver metais pesados como chumbo, podendo ser 
utilizada para limpeza de águas contaminadas com compostos residuais de 
indústria. Este projeto tem por objetivo avaliar poluentes nas águas do Rio Paraíba 
do Sul, por meio da aguapé, verificando a presença de substâncias químicas 
presentes nas águas do Rio. Para a realização do projeto, será utilizado um aquário 
100X40X50 200 LTS VIDRO DE 6 MM para o abastecimento da água contaminada 
fornecida no rio, e duas mudas de aguapés, assim simulando um habitat natural. 
Serão levadas em considerações as variantes de compostos químicos antes das 
aguapés e logo após, para ao fim fazer uma tabela comparativa e verificar se houve 
ou não houve alguma mudança sobre a poluição desta água. Para a análise 
estatística das médias de notas de controle serão usados: análise de variância, teste 
de Tukey para comparação de médias.  

Palavras-chaves: subterrânea; impacto ambiental; remediar; indústria; matéria 
orgânica.  
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DIVERSIDADE DE FUNGOS MICORRÍZICOS ASSOCIADOS ÀS 
ORQUÍDEAS E O PAPEL DA COMUNIDADE DE FORMIGAS NESTA 

INTERAÇÃO 

Braga, J. G. B.; Vargas, A. B. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
Jgbbvr@yahoo.com.br 

RESUMO 

O homem tem provocado desequilíbrios no ecossistema da mata atlântica, o que 
acarreta em um aumento no risco de extinção de diversas espécies de orquídeas 
nativas, principalmente aquelas com maior dificuldade de cultivo fora do seu 
ambiente natural. O Brasil detém o terceiro lugar em número de espécies de 
orquídeas, atrás apenas da Colômbia e Equador, foram reportadas 2.650 espécies, 
agrupadas em 205 gêneros. Vale ressaltar o expressivo endemismo das 
Orchidaceae brasileiras com 35 gêneros e 1.800 espécies. Orquídeas essas que 
tem total dependência de fungos micorrízicos para a germinação de suas sementes 
e formação de plântula e que também se favorecem desses fungos endomicorrízicos 
associados ao seu sistema radicular mesmo na fase adulta, formando uma 
associação mutualística simbionte onde a orquídea se beneficia pelo aumento de 
sua absorção de água e nutrientes e as endomicorrizas se beneficiam com os 
carboidratos e açúcares produzidos pela fotossíntese da planta. Outra relação 
ecológica existe entre formigas e orquídeas. As formigas se destacam por 
forragearem uma grande diversidade de plantas, inclusive as orquídeas. Além de 
forragearem as formigas podem ainda nidificar nas estruturas radiculares das 
orquídeas. Almeida & Figueiredo (2003) observaram que formigas ao usarem os 
nectários extraflorais (glândula da planta que produz substâncias açucaradas) 
acabam protegendo as orquídeas contra herbívoros e não interferem no trabalho dos 
polinizadores potenciais. Por outro lado seu papel na veiculação de fungos 
micorrízicos é desconhecido. Esse projeto se propõe a isolar e identificar fungos 
micorrízicos presente em orquídeas em estado natural na mata atlântica, e avaliar a 
participação das formigas como um possível disseminador desses microrganismos. 
O isolamento e identificação desses fungos para estudo de biodiversidade é 
fundamental para analisar a fragilidade do ecossistema da Mata Atlântica e para 
facilitar o cultivo de espécies que apresentam maior dificuldade para a germinação, 
para que talvez assim algumas espécies possam ser cultivadas e reintroduzidas em 
seus habitats naturais.  

Palavras-chaves: Fungos Micorrízicos; Orquídeas; Formigas. 
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EFEITO ALELOPÁTICO DO EXTRATO AQUOSO DA PLANTA 
URTIGA (Urtica dioica L.) NA GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DA ALFACE (Lactuca sativa L.) 

Elias, E. C. M; Borges, K. C. A de S; Rodrigues, A. C. D. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
evandrocomissario@gmail.com 

RESUMO 

Alelopatia se refere à capacidade que as plantas têm de interferir no 
desenvolvimento de outra por meio de compostos químicos liberados no meio. 
Estudos alelopaticos investigam os efeitos positivos e negativos que os metabólitos 
secundários de plantas, microrganismos ou fungos exercem sobre o 
desenvolvimento de indivíduos vizinhos. Nesse trabalho foram investigados os 
efeitos do extrato aquoso de folhas de Urtica dioica L. sobre a germinação e 
crescimento inicial da planta alface (Lactuca sativa L.). Os extratos foram 
preparados a partir de folhas frescas de U. dioica coletadas no mesmo dia, lavadas 
e trituradas em liquidificador com água destilada em diferentes concentrações. 
Sendo, 10g/100ml (100%) – 7,5g/100ml (75%) – 5g/100ml (50%) - 2,5g/100ml 
(25%), além do tratamento controle composto apenas por água destilada (0%). Na 
analise da germinação foram utilizadas três repetições de 20 sementes distribuídas 
em caixas do tipo gerbox com três folhas de papel filtro umedecidas com 7,5mL de 
extrato aquoso de acordo com cada tratamento. As sementes foram mantidas em 
prateleiras de vegetação por cinco dias, com temperatura em torno dos 27°C (± 2°C) 
e fotoperiodo de 12h claro/12h escuro, a contagem foi diária e iniciou-se a partir da 
emissão da primeira radícula com comprimento maior que 50% a do tamanho da 
semente. Para a analise de crescimento inicial foi realizado outro teste, em que as 
sementes foram postas para germinar em recipientes plásticos com capacidade de 
200ml com dois tipos de substrato – terra vegetal e areia. Sendo, 15 sementes por 
tratamento, com três repetições cada, regadas com 32ml(terra vegetal) e 34ml(areia) 
do extrato de acordo com os tratamento, mantidas em fotoperiodo de 12h claro/12h 
escuro, com temperatura em torno de 27°C (± 2°C) em um período de 14 dias, 
procurando observar e comparar variâncias na germinação e desenvolvimento dos 
tratamentos com o controle. No final do experimento foram coletados dados para 
avaliar a porcentagem de germinação (PG), velocidade de germinação (VG), índice 
de velocidade de germinação (IVG), comprimento (raiz e parte aérea), biomassa 
(fresca e seca) e produção de pigmentos fotossintéticos das plântulas. 

Palavras-chaves: alelopatia; metabolismo secundário; Urtica dioica; germinação; 
crescimento inicial. 
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EFEITO DO NITROGÊNIO NO CRESCIMENTO E SÍNTESE DE 
PIGMENTOS FOTOSSINTÉTICOS DE Brachiaria decumbens 

Teixeira, F. P.; Rodrigues, A. C. D.; 

UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
ana.rodrigues@foa.org.br 

RESUMO 

Há muito tempo, foi introduzido no Brasil uma espécie de planta forrageira conhecida 
como Brachiaria decumbens, trazida da África do sul, nos navios negreiros. Estas 
eram utilizadas em forma de cama para os escravos, no entanto quando chegavam 
em território brasileiro eram retiradas e jogadas no solo. Desde então sua espécie 
obteve uma rápida e eficiente proliferação, facilitando a adaptação ao novo ambiente 
e hoje é um dos capins mais utilizados na alimentação voltada à produção e 
desempenho de animais herbívoros, sendo os mais comuns e de melhor 
aproveitamento, gados leiteiros e gados para o corte. Com isso, vem sendo feito 
diversos estudos em melhoria na qualidade da Brachiaria decumbens, um deles é a 
utilização do fertilizante nitrogenado em forma de ureia. A utilização da ureia 
fertilizante possibilita a complementação da quantidade necessária de nitrogênio no 
solo, para que se obtenha melhor produtividade nas culturas. Esse experimento tem 
como objetivo utilizar diferentes doses de uréia, em sacos plásticos com 8cm de 
diâmetro e 0,480gr em média, contendo a planta já germinada, divididos em 4 fileiras 
cada uma contendo 3 destes sacos plásticos, onde a fileira 0 é controle, 1 irá 
receber doses de 0,025gr de uréia, amostra 2 terá 0,05 e amostra 3 terá 0,1. Com 
intervalos de 10 dias, pretende aplicar estas quantidades. Passados 30 dias, as 
plantas serão retiradas e levadas para análise, a expectativa é que as mesmas 
atinjam produções favoráveis para que o gasto em uréia como fertilizante , seja 
viável.   

Palavras-chave: Brachiaria decumbens, efeito do nitrogênio, pigmentos 
fotossintéticos. 
  

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa
mailto:ana.rodrigues@foa.org.br


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  21 ISBN: 978-85-5964-019-9 
 
 

EXTRAÇÃO E APLICAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAS E O SEU USO 
NA AROMATERAPIA 

SILVA, P. P. S.; BORGES, K. C. A. S.; RODRIGUES, A .C. D. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 

RESUMO 

A aromaterapia é conhecida como uma ciência antiga que visa a utilização de óleos 
essenciais para o tratamento de diversos males e doenças. É pouco explorada e 
relativamente nova, apesar do grande interesse para os estudiosos, que investem na 
busca de extratos de plantas exóticas e em conhecimento botânico avançado. Essa 
ciência estuda a ação psicológica que os aromas podem ter no corpo humano e sua 
relação direta com a qualidade de vida. Essa possível ação pode afetar emoções e 
sentimentos, podendo abrir portas para a utilização da Psicoaromaterapia, que 
consiste na utilização dos aromas para tratamento psicológico. A Psicoaromaterapia 
estuda as diferentes atuações dos óleos no ser humano, sendo atuações físicas, 
energéticas ou psicológicas, além de também possuir capacidades analgésicas, 
antibióticas e antinflamatorias. Tem suma importância na área de cosmetologia e 
esttica, visto que essas áreas propõem um tratamento diferenciado e exclusivo aos 
seus pacientes, não utilizando apenas de massagens e ações estéticas, mas 
também com ações que funcionam de acordo com a personalidade temperamental 
de cada pessoa. Quando a questão da qualidade de vida é colocada em questão, 
clinicas de spa e recuperação se atualizam das maiores modernidades, como o caso 
da aromaterapia, que junto aos óleos essenciais, se tornam uma forma de Terapia 
Alternativa. Sendo então, a aromaterapia um diferencial no mercado, visto que os 
óleos essenciais são voltados a singularidade emocional do paciente. O objetivo é 
compliar informações medicinais, estéticas e psicológicas das ervas estudadas. E 
com esse estudo, mostrar a população, que a aromaterapia é uma espécie de 
tratamento alternativo válido e eficaz, além de moderno. 

Palavras-chave: Aromaterapia; Cosmetologia; Antinflamatório; Terapia; Óleos 
Essenciais. 
  

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  22 ISBN: 978-85-5964-019-9 
 
 

GENGIBRE E SUAS PROPRIEDADES MEDICINAIS 

Maia, F. M.; Almeida, G. S.; Silva, N. M.; Lopes, V. H. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
natty.bm@hotmail.com 

RESUMO 

O gengibre (Zingiber officinale) é um rizoma, rico em propriedades medicinais, fonte 
de vitamina B6, cobre, magnésio e potássio. O gengibre possui uma substancia 
chamada gengirol, composto que da sabor picante ao gengibre e retarda o 
crescimento de tumores no intestino. O gengibre é reconhecido por suas 
propriedades curativas, usado no tratamento de várias doenças gastrointestinais, 
têm poder anti-inflamatório, usado para aliviar dores decorrentes da artrite, dores 
musculares, infecções do trato respiratório, dá ânimo, combate a coriza e o nariz 
entupido e também auxilia no alívio de várias doenças cardiovasculares e doenças 
metabólicas. Estudos científicos recentes revelaram que o gengibre também possui 
propriedades anticancerígenas, mas também auxilia no tratamento de pacientes 
oncológicos tratados com quimioterapia por meio da redução dos sintomas de 
náuseas e vômitos, dentre outros efeitos benéficos. O gengibre pode ser consumido 
cru, em conserva, como chá ou como óleo. As propriedades terapêuticas do 
gengibre se devem à ação conjunta de varias substancias, encontradas 
principalmente no óleo essencial do gengibre, rico nos componentes medicinais 
cafeno, falandreno, zingibereno e zingerona. Ele também é rico em substâncias 
termogênicas que ativam o metabolismo do organismo e potencializa a queima de 
gordura corporal. Seu plantio pode render até 15 toneladas por hectare, em solo 
areno- argiloso e com boa drenagem, podendo ser plantado até em quintais de 
residências, sua muda varia de 60 centavos a um real. O consumo do gengibre de 
diversas maneiras gera benefícios à saúde, e ajuda a economizar com o gasto de 
medicamentos anti-inflamatórios, antieméticos dentre outros. Nos supermercados o 
kg do gengibre varia entre R$ 3,57 á 8,90, enquanto o preço de anti-inflamatórios e 
antieméticos variam de R$ 10,90 á 38,45. O gengibre tem inúmeros benefícios 
terapêuticos, mas como em tudo, o excesso pode ser até fatal em casos extremos, o 
gengibre pode favorecer hemorragias e, por isso, deve ser evitado por pacientes 
com distúrbios hemorrágicos. A raiz ainda diminui os níveis de glicose no sangue, 
podendo ser perigosa para quem toma medicamentos para controle do diabetes.  
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INTERFERENCIA ALELOPATICA DE EXTRATOS DE Hovenia dulcis 
EM Oidium Sp 

GONÇALVES, K. J.; BORGES, K. C. A. S. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
Ka-rolla@hotmail.com   

RESUMO 

A Hovenia dulcis, conhecida também como uva-da-china, é uma espécie exótica de 
porte médio que apresenta comportamento invasivo onde é encontrado 
principalmente na Mata Atlântica. Suas propriedades são diversas e ainda muito 
estudas principalmente em produção de fármacos, pois possui grande conteúdo 
nutricional, capacidade antioxidante, atividade antitumoral, e também protege contra 
inflamação devido a todos esses benefícios vem sendo usada a anos pelos chineses 
em sua culinária. Essas aplicações são em função dos metabólitos secundários 
produzidos por essa planta ainda sendo detalhadamente estudados.  Dessa forma, o 
objetivo desse trabalho é elaborar um projeto sobre a possível atuação desses 
metabólitos na inibição de microrganismos fitopatógenos. Dentre as doenças 
fitopatógenas pode-se citar o oídio causada pelo fungo Oidium sp a cada família de 
planta se encontra uma espécie diferente do fungo utilizado, sendo uma doença 
muito comum entre as plantas, pois ele pode ser facilmente transmitida pelo vento e 
também não se limita somente a uma espécie podendo contaminar plantas 
ornamentais até as frutíferas como, por exemplo a uva podendo causar a queda 
precoce de suas flores, folhas  e frutas. Inicialmente será feito a coleta das folhas 
onde será aplicado a técnica de maceração e percolação que será utilizado etanol e 
aguá. E em meio ágar será depositado os fungos e o extrato da planta. Onde será 
aguardado o tempo de desenvolvimento desses microrganismo esperando ser 
observado se há alterações no mesmo.   

 
Palavra-chave: Hovenia dulcis, micro-organismos, fitopatógenos, fungo.  
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OS EFEITOS PURIFICANTES DAS PLANTAS MACRÓFITAS 

Nascimento, A.P.; Amorim, A.G.; Raposo, C.D.; Barbosa, J.P.; Abreu, V.G. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
vitoriagabreu@gmail.com 

RESUMO 

O aumento da população mundial nas últimas décadas tem intensificado a atividade 
agrícola, industrial e expandido o espaço urbano ao longo dos continentes. 
Entretanto, suprir as necessidades de um número elevado de pessoas de forma 
sustentável tem um custo elevado, de forma que para países subdesenvolvidos, em 
especial, isso é inviável. Consequentemente, os danos ao meio ambiente são 
inevitáveis e atualmente a natureza está a pedir socorro. Entre os ecossistemas 
afetados está o aquático, em especial rios que atravessam cidades e parques 
industriais. O despejo de resíduos químicos e esgoto doméstico tratados de maneira 
inadequada culminaram na poluição por excesso de nutrientes e contaminação por 
agentes artificiais, de forma que os organismos que ali vivem são drasticamente 
afetados. Diante da situação, alternativas mitigadoras já estão a ser tomadas pelo 
mundo inteiro. Uma delas é o tratamento desses fluidos residuais utilizando plantas 
macrófitas para ajudar na purificação da água. Entre elas, se destaca a planta 
Eichornia crassipes, vulgarmente conhecida como aguapé. A capacidade de 
reprodução dessa espécie é muito elevada, de maneira que em média 2 semanas já 
está duplicada. Seu uso para tratamento de efluentes industriais e sanitários é uma 
alternativa aparentemente comprovada e já utilizada em escala industrial. Entre os 
estudos realizados com a planta, vale citar um realizado em lagoas de estabilização 
para comprovar essa função. O sistema consiste na retirada total do material 
grosseiro do esgoto utilizando peneiras, em seguida indo para caixas de 
decantação, e posteriormente encaminhado para valas (lagoas de estabilização), 
onde estão inseridos espécimes. E o resultado, foi uma redução considerável nos 
níveis dos elementos químicos presentes na água. Em outra pesquisa, numa 
pequena comunidade rural, foi analisado um açude contaminado por esgoto. Foram 
coletadas amostras em diferentes pontos, que levaram a concluir que o jacinto 
d’água se mostrou eficiente e exerceu efeitos purificantes significativos quando 
empregado em grande quantidade. Porém, em áreas com sobrecarga orgânica, o 
sistema se mostrou ineficiente. Houve também uma tentativa de uso da 
monocotiledônia no tratamento de efluentes com zinco e cianeto, que mostrou uma 
ação direta na degradação do cianeto livre e teve efeito positivo na remoção do 
zinco, provavelmente indireto e relacionado à redução da concentração de cianeto 
livre em solução. 

Palavras-chave: Macrófitas; Tratamento de esgoto; Purificação da Água; Redução 
dos componentes químicos. 
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PLANTIO DE GUACO E SEU CRESCIMENTO EM DIFRENTES 
FOTOPERIODOS E QUALIDADE LUMINOSA 

RODRIGUES, G.P.; BORGES, K. C. A. S.; RODRIGUES, A. C. D.; 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
gabrieladepaularodrigues@gmail.com 

RESUMO 

A espécie Mikania glomerata Sprengel conhecida como guaco é uma espécie originária 
da América do Sul. É utilizada como medicamento e tem como principal propriedade a 
atividade bronco dilatadora. Essa espécie é bastante comercializada, principalmente no Brasil, 
apesar de facilmente cultivada pouco se sabe sobre seu manejo e necessidades nutricionais. 
Os estudos mostram apenas que ela é uma planta trepadeira e que seu cultivo é por sementes 
ou mudas a partir de estacas. As influências de luz, principalmente nas folhas que se adaptam 
às condições ambientais, influenciam em um aumento da espessura das folhas que pode 
ser promovido por modificações dos níveis de intensidade e duração luminosa 
durante o desenvolvimento. O fotoperiodismo é onde qualquer organismo pode 
detectar qualquer pico de luz e onde alguns vegetais tem sua floração ligadas a ele, 
isto é onde seu período de floração é diretamente relacionado à intensidade de luz. 
Algumas plantas podem ser classificadas quanto ao seu fotoperíodo, sendo elas 
plantas de dia longo, plantas de dia curto, e plantas indiferentes, ou seja, onde o 
fotoperíodo não tem influência. A radiação solar também está diretamente ligada 
com o desenvolvimento de algumas plantas, além da fotossíntese e atua com um 
papel fundamental com o crescimento e germinação. A ativação de algumas 
sementes está ligada a um sistema de pigmentos, chamado fitocromo, que se 
encontra em todas as plantas superiores, que ao absorverem a luz, num 
determinado comprimento de onda, onde se produz ou não respostas bioquímicas 
para a planta.  O trabalho visa analisar diversos fotoperíodos sobre a planta Mikania 
glomerata S. sendo analisado entre os períodos de 9,12,16 e 20 horas durante 90 
dias, e será analisado as qualidades de luz, vermelho, verde e azul, com papel 
celofane. 

Palavras-chave: Guaco, fotoperíodo, qualidade luminosa e crescimento. 
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UTILIZAÇÃO DA BIOMASSA DE CASCAS DE FRUTAS PARA 
BIOSSORÇÃO DE Pb PRESENTE EM ÁGUAS CONTAMINADAS 

Silva, l. O. F.; Rodrigues, A. C. D. 

UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 

RESUMO 

A escassez de água potável é um problema que estamos enfrentando, e para que 
não ocorra a falta de água boa para consumo, é preciso que novas técnicas sejam 
utilizadas para a remediação da qualidade dos corpos hídricos. Com o avanço da 
população, cada vez torna-se maior o descarte de material orgânico, sendo assim 
uma ótima forma de reaproveitamento destes de forma sustentável. A biossorção é 
uma técnica muito utilizada em processos de biorremediação de ambientes 
aquáticos contaminados por metais pesados. Este trabalho, deu ênfase ao metal 
chumbo (Pb) . Foram utilizadas biomassas de coco (Cocos nucifera) e laranja (Citrus 
sinensis), para que em seus processos fisiológicos possam biossorver e conter os 
poluentes. O Chumbo é altamente tóxico para a saúde humana, muito perigoso 
quando encontra-se na natureza e principalmente nos corpos hídricos. As cascas 
das frutas foram coletadas de um vendedor de coco e as de laranja de resíduos 
caseiros, ambos foram secas ao sol, estufa e liofilizadas para ai sim serem 
utilizadas. O processo teve inicio no Centro Universitário de Volta Redonda 
(UNIFOA), onde foi pesado 72g de biomassa e colocadas em trouxinhas de poliéster 
de 1g. Foi pesado também o Chumbo e diluído em agua destilada.  Foram utilizados 
4 doses crescentes de contaminação por esse metal. ( Pb = 0; 0,1; 1; 10mg. L-1) 
com volume de 50ml cada e 6 tempos de coleta, sendo 30 minutos, 1, 3, 6, 8 e 12 
horas, com 3 repetições cada, totalizando 72 copos. A temperatura foi mantida 
durante todo o processo em 20°c e 25°c. As trouxinhas foram tiradas de contato 
conforme cada tempo e em seguida acondicionadas em geladeira ate a leitura do 
experimento. Está feita em laboratórios da Universidade Federal Fluminense (UFF) 
em Volta Redonda, para analise em espectrofotometria de massa atômica, onde 
obteve-se resultados positivos. E a biomassa será levada para avaliação no 
Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV).  Este trabalho tem como Objetivo 
Avaliar o potencial das duas biomassas na biossorção do chumbo (Pb), presentes 
em reservatórios aquáticos contaminados. 

Palavras-Chave:  Cocos nucifera; Citrus sinensis; Chumbo;biossorção; 
biorremediação. 
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ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE VÍDEOAULAS POR ACADÊMICOS DE 
UM CURSO DE MEDICINA 

Dantas, G. E. P. 1; Albuquerque, G. G1.; Silva, N. M. A. V. M. 1; Azizi, P. 1; Fortes, 
C. P. D. D1.;Bastos, G. A. 1; Rzetelna, H. 1; Azevedo, J. 1 

1UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
gga.fisio@gmail.com 

RESUMO 

Com o advento das tecnologias enunciam-se novos contextos educativos e 
consequentemente novas formas de ensinar e de aprender. A educação é 
reinventada: o ensino como um processo emancipatório, em que o professor tinha a 
missão de ajudar os estudantes a aprender, parece desaparecer nos discursos das 
TDIC. O ensino migra para o ciberespaço e institui pedagogias centradas no 
manuseio das ferramentas informáticas e a aprendizagem adquire estatuto individual 
em que o professor aparece para auxiliar os aprendentes autônomos, caso 
necessitem de alguma orientação ou explicação. As tecnologias podem ser 
utilizadas na educação através de diferentes formatos: simulações, imagens 
estáticas, textos, som, animações e vídeos. O vídeo pode ser um recurso poderoso 
num programa multimídia pois adiciona realismo e permite demonstrações que 
animações e imagens estáticas nunca poderão substituir. O objetivo geral deste 
projeto é avaliar as percepções de alunos de medicina quanto à utilização de 
videoaulas durante seu processo formativo. A coleta de dados será realizada através 
de uma entrevista estruturada contendo perguntas abertas e fechadas. Os 
participantes desta pesquisa serão alunos do primeiro ao décimo segundo módulos 
de um curso de medicina ofertado em um Centro Universitário de Volta Redonda. 
Com a realização desta pesquisa espera-se determinar se está havendo um uso 
efetivo de videoaulas por alunos de um curso de medicina e quais são suas 
preferências em relação à utilização desta ferramenta educativa. A obtenção destes 
resultados pode auxiliar a elaboração de projetos de pesquisa que visem a 
construção de videoaulas mais interativas e que despertem o interesse dos alunos 
por sua utilização. 

Palavras-chave: Ensino médico; Tecnologias da Informação e Comunicação; 
Videoaulas. 
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ANÁLISE DE METODOLOGIAS EMPREGADAS ATRAVÉS DO USO 
DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

NO ENSINO EM SAÚDE 

Sarcinelli, B. P. 1; Albuquerque, G. G. 1; Silva, N. M. A. V. M. 1; Faro, L. R. T. 1; 
Lins, J. 1; Paixão, A. M. L1.; Fortes, C. P. D. D1.; Coelho, J. M. R. 1 

1 UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
gga.fisio@gmail.com 

RESUMO 

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) estão inseridas em 
diversas esferas da sociedade contemporânea e tornam-se uma necessidade básica 
para a resolução de problemas tanto no cotidiano quanto em situações profissionais. 
Assim, estas tecnologias, se utilizadas por profissionais capacitados, podem 
configurar-se em importante estratégia educacional, uma vez que permitem uma 
interação com o aluno tanto no sentido de apresentar-lhes diferentes conteúdos, 
quanto na possibilidade de que o aprendiz construa algo novo e aprenda com este 
processo. Este artigo apresenta uma revisão sistemática da literatura para avaliar o 
uso das TDIC no ensino superior, quais as metodologias aplicadas e sua eficácia. 
Foi possível constatar uma ampla gama de métodos sob os quais as TDIC podem 
ser associadas ao ensino superior na área da saúde, destacando ferramentas 
amplamente difundidas como plataforma Moodle para ensino, além de redes sociais 
voltadas para a aprendizagem e a discussão acadêmica. Verificou-se que as TDIC 
são bem recebidas tanto por alunos quanto por professores, tendo em vista se tratar 
de uma ferramenta extremamente lúdica, dinâmica e didática, porém, foi possível 
constatar que trata-se de um campo ainda pouco explorado pelas dinâmicas 
educacionais, seja pela falta de infra-estrutura ou por pouca capacitação por parte 
dos professores. As TDIC inserem-se em um campo contemporâneo e que necessita 
de mais incentivos, projetos e experimentos para tornar-se uma ferramenta sólida 
para ensino e aprendizado.  

Palavras-chave: Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação; Ensino em 
saúde. 
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BIO QUIZ: UMA FERRAMENTA PARA EDUCAÇÃO SEXUAL 

DETONI, C. P. C.; PEREIRA, C. A. S. 

UNIFOA- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA, RJ 
celinha-puliti@hotmail.com 

RESUMO 

A educação sexual na escola trabalha com o desenvolvimento social e moral do 
homem e da mulher algo inerente à vida e à saúde, que se expressa desde cedo no 
ser humano, onde diversos teóricos auxiliaram no desenvolvimento da temática, 
relacionando teorias, com as novas concepções sobre sexualidade. Os adolescentes 
apresentam grande desconhecimento sobre morfologia do aparelho reprodutor 
feminino e masculino, conhecendo apenas os órgãos externos dos dois aparelhos 
reprodutores, parecendo mais um senso comum, do que um verdadeiro 
conhecimento acadêmico proposto na escola. Também é de grande importância 
conhecer os métodos contraceptivos e os riscos das relações sexuais 
desprotegidas, para que os adolescentes possam vivenciar a sua atividade sexual 
de uma forma adequada e saudável, prevenindo de gravidez indesejada e de 
doenças sexualmente transmissíveis, possibilitando o direito da sexualidade 
desvinculada da reprodução humana.  Constatando-se que uma boa educação 
sexual depende de todas as variáveis que dizem respeito ao comportamento 
emocional e social do sujeito, como: respeito, confiança, diálogo, entre outros. 
Sendo assim, se faz necessário à participação da escola com novos métodos de 
ensino, estimulando a autoaprendizagem por meios interativos que estimulem o 
conhecimento, o senso crítico, entre outros. Um exemplo deles são jogos didáticos 
que estão sendo cada vez mais introduzidos nas escolas, sendo eles bastantes 
enriquecedores para o ensino lúdico e o aprendizado. Diante deste fato, foi 
elaborado de um jogo ¨Bio Quiz¨, de perguntas e respostas, sobre educação sexual 
para alunos do 8o ano, ensino fundamental. O jogo é dividido em três etapas: 1o 
órgãos reprodutores, 2o métodos contraceptivos, 3o gravidez. Esta proposta terá 
conteúdos disciplinares do cotidiano que permitirá levar informações aos 
adolescentes.   

Palavras-chave: Jogo educativo, orientação sexual e adolescentes. 
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ELABORAÇÃO DE VÍDEOAULAS CONTEXTUALIZADAS COMO 
FERRAMENTA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 

Sarcinelli, B. P. 1; Dantas, G. E. P. 1, Albuquerque, G. G. 1; Arbex, M. 1; Azizi, P. 1; 
Fortes, C. P. D. D. 1; Martins, L. P. 1; Vargas, A. V. 1 

1UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
gga.fisio@gmail.com 

RESUMO 

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) são utilizadas para 
apoiar a aprendizagem científica contextualizada, a aprendizagem de conceitos e/ou 
processos de difícil visualização, a formação e a atividade dos professores e a 
interação reflexiva. Dessa forma, a tecnologia é utilizada a partir de uma variedade 
de recursos tecnológicos para enfrentar problemas educativos encontrados nos 
contextos de ensino-aprendizagem. As TDIC, se utilizadas por profissionais 
capacitados, podem configurar-se em importante estratégia educacional, uma vez 
que permitem uma interação com o aluno tanto no sentido de apresentar-lhes 
diferentes conteúdos, quanto na possibilidade de que o aprendiz construa algo novo 
e aprenda com este processo. Pensando nisso, por meio de projeto desenvolvido 
por alunos do centro universitário de Volta Redonda no curso de Medicina, foi 
projetada uma metodologia para a produção de material educacional voltado para as 
ciências da saúde, mais especificamente para assuntos da área médica. O projeto 
foi denominado Projeto Íris e vem sendo desenvolvido desde o início do ano letivo 
de 2016. Um dos intuitos deste projeto é fomentar formas contemporâneas de 
aprendizagem, envolvendo os acadêmicos no processo de aprendizagem de uma 
forma holística quanto ao que diz respeito à forma medica de se pensar, de forma 
que não se limita ao estático complexo: sala de aula, pondo-os para pensar e refletir 
sobre novas formas para depreensão dos conteúdos basilares da formação médica. 
Além disso, representa uma produção genuína de material acadêmico de ensino 
superior, sendo esta submetida a todos os crivos de análise e rigor da produção 
cientifica. Cada material produzido representa produção inédita para o contexto 
educacional, podendo ser usada posteriormente para auxiliar em sala de aula e 
aprimorar as técnicas de ensino. A vantagem do projeto se insere na percepção que 
ele motiva cada vez mais pessoas e a própria instituição de ensino a criar 
oportunidades de democratizar e flexibilizar o acesso ao conhecimento, ampliando 
as oportunidades de aprendizagem. Sendo assim, o uso das novas tecnologias de 
informação e comunicação deve oferecer a possibilidade de reformulação constante 
dos cursos e de monitoramento da aprendizagem do aluno, tornando seu processo 
de formação mais completo e dinâmico.  

Palavras-chave: Ensino em saúde; Videaoaulas; Ensino Aprendizagem. 
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ELABORAÇÃO DE VÍDEOAULAS CONTEXTUALIZADAS COMO 
FERRAMENTA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM NEUROANATOMIA 

Sarcinelli, B. P.1; Dantas, G. E. P. 1, Albuquerque, G. G. 1; Vargas, A. V. 1; Azizi, 
P. 1; Fortes, C. P. D. D. 1; Sarmento, E. 1; Osório, J. 1 

1UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
gga.fisio@gmail.com 

RESUMO 

A neuroanatomia abrange uma série de conceitos biológicos bastante complexos o 
que torna sua compreensão prejudicada. Em adição a este fato, as aulas são 
ministradas de forma tradicional, centradas no professor e não no aluno. Isso resulta 
em redução da motivação em aprender, favorecendo a memorização dos conteúdos 
sem um efetivo entendimento. Ao longo dos anos, os métodos de ensino da 
neuroanatomia, passaram por três estágios: a simples observação, a dissecação de 
cadáveres e atualmente o aprendizado assistido por computadores. A utilização da 
informática médica, o alto custo para manutenção de um laboratório com cadáveres 
e questões legais e culturais contribuíram para uma maior utilização de recursos 
multimídias e computacionais. Dessa maneira, vemos cada dia mais exemplos dos 
benefícios, no processo de aprendizagem acadêmico, do ensino com o uso das 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, onde sistemas desenvolvidos 
em ambiente virtual dão suporte a situações reais, além de incorporar habilidades 
nessas simulações. Dessa forma, o objetivo deste projeto é elaborar vídeoaulas com 
conteúdos contextualizados da disciplina de neuroanatomia. Para a produção das 
vídeoaulas serão utilizadas ferramentas lúdicas de produção visual como por 
exemplo o programa de plataforma para tablet Paper, desenvolvido pela FiftyThree, 
Inc., dentre outros. Além disso, podem ser utilizadas técnicas cinematográficas de 
criação, como a elaboração do storyboard, e a criação das falas explicativas que 
serão narradas junto ao vídeo. Esse roteiro é então apresentado a professores 
competentes na área de neuroanatomia e, caso necessário, passará por processos 
de refino e aperfeiçoamento, no intuito de eliminar possíveis erros. Espera-se, com a 
realização deste projeto, produzir materiais educativos para o estudo de 
neuroanatomia, que estimulem os alunos a buscar formas autônomas para a 
construção de seu aprendizado, não apenas durante o curso de graduação, mas que 
busquem o desenvolvimento de competências e habilidades, bem como, 
compromisso, responsabilidade, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e 
eficaz do seu crescimento intelectual. 

Palavras-chave: Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação; Ensino em 
neuroanatomia. 
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ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA: UMA ABORDAGEM DO 
CONTEÚDO DE PARASITOLOGIA NOS LIVROS DIDÁTICOS 

Vieira, R. C. A. S.; Alves, D. R.; Albuquerque, G. G. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
renata.alfa@hotmail.com 

RESUMO 

Os livros didáticos são referência teórica e metodológica para os professores e fonte 
primária de pesquisa para os alunos, direcionando os conteúdos e atividades a 
serem desenvolvidas em sala de aula. Por abordar diversos temas, inclusive os de 
saúde, podem contribuir na compreensão e construção do processo saúde/doença, 
desenvolvendo consciência crítica no educando. A escassez do tema parasitologia 
no ensino básico justifica a preocupação na abordagem adequada do tema, e a 
importância na análise e avaliação da qualidade do conteúdo e das imagens 
contidas nos livros didáticos. Esta pesquisa teve o objetivo de analisar crítica e 
qualitativamente o conteúdo de parasitologia em livros didáticos da Educação Básica 
da Rede Pública do município de Volta Redonda – RJ. Foram analisados 9 livros 
didáticos de Ciências, 3 exemplares do Ensino Fundamental, 1 exemplar do EJA 
(Ensino de Jovens e Adultos) e 4 exemplares de Ensino Médio. O material foi 
analisado e fotografado para criar o banco de dados com a identificação do livro 
didático e o conteúdo de parasitologia (ou não). Após esta etapa, os dados foram 
distribuídos em uma tabela contendo 16 critérios e categorias de avaliação 
relacionados com a qualidade do material, a abordagem da doença, apresentação, 
ilustrações, descrição do parasito e do hospedeiro, contexto e atualidade do tema e 
o enfoque sanitário. Dos 9 exemplares analisados até o momento, 4 não abordavam 
nenhum conteúdo de parasitologia (44,4%) e 5 continham a temática (55,6%). 
Desses que abordavam o assunto, nenhum exemplar atendeu satisfatoriamente aos 
16 critérios elencados, 1 exemplar (11,12%) foi considerado insatisfatório, por 
abordar Tricomoníase apenas, no capítulo sobre DST’s e 1 exemplar atendeu a 14 
critérios (87.5%), sendo considerado até o momento o mais adequado para subsidiar 
a temática de parasitologia em sala de aula, abordando adequadamente conceito, 
etiologia, ciclos do parasita, inclusive no hospedeiro e as formas infectantes, sinais e 
sintomas, prevenção e enfoque sanitário, atendendo parcialmente apenas no critério 
de tratamento. Na apresentação do material, ilustrações e linguagem compatível 
com a idade dos alunos, este exemplar surpreendeu positivamente, com imagens 
coloridas, atraentes e texto adequado a idade de aplicação. No enfoque sanitário 
este exemplar contextualizou o tema, alertando para condutas de risco, inclusive 
adequadas condições sanitárias, colaborando na promoção da saúde através da 
informação, mudança de comportamento, escolhas e meios que favoreçam a 
tomada de decisão consciente e justificada, de acordo com os interesses 
particulares e sociais relativos à saúde. 
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PROPOSTA DE CONFECÇÃO DE UMA CARTILHA ILUSTRATIVA 
EDUCATIVA DE COMBATE À CHIKUNGUNYA, DENGUE E ZIKA 

PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

Silva, M.; Albuquerque, G. G. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
mariane_ms2@hotmail.com 

RESUMO 

As cartilhas educativas apresentam-se como uma ferramenta pedagógica alternativa 
de ensino-aprendizagem e o uso desse instrumento se faz útil para a divulgação de 
diversos temas importantes, principalmente na área da Educação. Sair do modo 
tradicional de ensino às vezes é necessário e a atual realidade da escola pede isso. 
Logo o aprimoramento, a inovação, a criatividade e o uso de métodos diversificados 
tornam-se necessários e mais eficazes ao processo de ensino-aprendizagem de 
forma motivadora e dinâmica. Este trabalho tem como proposta elaborar uma 
cartilha ilustrativa educativa destinada a alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, 
de combate, informação e desmistificação de crenças errôneas a respeito do 
mosquito Aedes aegypti e das doenças que este vetor transmite. O objetivo da 
cartilha é contribuir na atuação do professor em sala de aula, aproximando o mais 
próximo possível os conteúdos de Biologia abordados com a atual realidade de 
saúde pública do Brasil, pois é necessário o uso da transversalidade para se abordar 
doenças como Chikungunya, Dengue e Zika pela gravidade das epidemias. 
Acredita-se que a cartilha proposta neste trabalho será uma importante ferramenta 
que poderá auxiliar no combate do mosquito e dessas doenças, pois poderá 
despertar nos alunos a vontade de aprender mais sobre o assunto, podendo deste 
modo contribuir no desenvolvimento da consciência sobre a importância de se ter 
hábitos de prevenção. Além disso, espera-se que os alunos possam se transformar 
em disseminadores do conhecimento adquirido para a sua família e até mesmo para 
sua comunidade. A cartilha será feita inicialmente em formato digital e as ilustrações 
em forma de histórias em quadrinhos. As informações contidas na cartilha serão 
retiradas de livros texto de ensino superior, artigos científicos e sites do Ministério da 
Sáude e da Fiocruz, sendo a linguagem adequada e adaptada à série para qual será 
utilizada. 
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PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE UMA REVISTA INTERATIVA 
PARA O ENSINO DE PARASITOLOGIA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Brandão, A. T.; Albuquerque, G. G. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
amanda_vr6@hotmail.com 

RESUMO 

Os métodos do processo ensino-aprendizagem no campo das Ciências Biológicas 
têm gerado discussão e interesse por parte dos professores em instituições públicas 
e privadas, resultante do reconhecimento por parte dos mesmos da necessidade de 
avaliação e mudanças nos métodos pedagógicos usualmente adotados. O ensino 
tradicional continua sendo utilizado de maneira ampla e funciona de forma 
mecânica, reforçando ainda mais o ensino apenas teórico e enciclopédico 
estimulando a passividade dos alunos frente ao aprendizado. Nesse caso, a relação 
professor-aluno se faz de modo hierarquizado e unidirecional onde o professor é 
detentor de todo o conhecimento e o aluno atua apenas como mero receptor da 
informação. Nesse tipo de ensino geralmente é dada prioridade ao cumprimento do 
conteúdo programado ao invés da assimilação do conhecimento e seu significado na 
vida prática do aluno. A partir da percepção dos docentes perante esse método de 
ensino ocorre a necessidade de reflexão e análise de sua prática, com vistas à 
inovação, deixando esse estilo de aprendizagem de lado, adotando um método em 
que a sala de aula seria marcada por uma atividade docente onde o ensinar e o 
aprender compreenderiam uma forma de processo interdependentes. Atualmente 
com essa mudança no sistema educacional, os educadores estão cada vez mais se 
empenhando na busca de uma formação continuada, incentivando o interesse do 
próprio aluno em buscar o conhecimento, facilitando que este se dê aliado ao prazer 
de aprender. Desse modo torna-se possível para os alunos uma aprendizagem mais 
eficaz e flexível, estimulando também a conquista da autonomia. Para que possa 
haver uma maior facilidade de apreensão e compreensão do conhecimento, se faz 
necessário que os docentes conheçam e trabalhem, junto aos alunos, diversas 
técnicas e recursos pedagógicos ao mesmo tempo em que agregam valores de 
formação cultural, social, afetiva, emocional, cognitiva e psicomotora, podendo 
compreender a multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. Dessa 
forma as atividades lúdicas, como brincadeiras, brinquedos e jogos, em especial, a 
revista interativa, foco desse trabalho, se mostra como uma alternativa interessante 
e viável para aprimorar a interação professor-aluno-conhecimento. Com a 
elaboração da revista espera-se que está possa se tornar um instrumento eficaz, 
facilitador e estimulador do processo ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Educação; Ensino; Parasitos. 
  

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa
mailto:mariane_ms2@hotmail.com


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  36 ISBN: 978-85-5964-019-9 
 
 

  
RESULTADOS PRELIMINARES DO DESENVOLVIMENTO DE UMA 

ATIVIDADE LÚDICA PARA O AUXÍLIO AO ESTUDO DE 
PALEONTOLOGIA NAS ESCOLAS 

Santoro, T. N.; Pereira, C. A. S.; Albuquerque, G. G. 

UniFoa – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
taisantoro@hotmail.com 

RESUMO 

A Paleontologia, que tem como alvo o estudo dos fósseis, é de grande importância para o 
entendimento de diversos assuntos, como por exemplo a Evolução e a Filogenia. Isso acaba 
por tornar imprescindível a inserção do assunto de maneira mais abrangente nas escolas, já 
que pode fornecer aos estudantes a base necessária para futuros conhecimentos em áreas 
dentro da Biologia e das Ciências. Atualmente, o tema é abordado muito superficialmente 
nas instituições de ensino básico, limitando-o a estudos sobre a origem da Terra e os 
dinossauros. As atividades lúdicas, além de estimularem o aprendizado nas escolas e 
promoverem interação entre os próprios alunos e entre estes com o professor, facilitam a 
fixação e entendimento do conteúdo. Em assuntos mais complexos, essas atividades 
acabam facilitando a compreensão e estimulando o interesse dos estudantes. Embora os 
estudos científicos paleontológicos tenham ganhado força nos últimos anos, o assunto ainda 
é pouco abordado nas escolas e entre a população em geral. Com o desenvolvimento de 
atividades lúdicas é possível que o ensino da disciplina de Paleontologia se desenvolva, 
tornando-a mais expressiva nas escolas e fazendo com que o tema se dissipe tanto neste 
ambiente como fora dele. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é desenvolver um 
jogo educativo na área de Paleontologia para facilitar a compreensão do tema entre alunos 
dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II. A atividade desenvolvida é um jogo de tabuleiro, 
confeccionado de acordo com a escala de tempo geológico, em que, para avançar no jogo, 
os alunos deverão responder corretamente às perguntas contidas nas cartas sobre o tema. 
Assim, chega-se mais próximo do tempo atual e, consequentemente, da vitória, o grupo de 
jogadores que obtiver mais respostas corretas. Essa atividade foi realizada no Colégio Brasil 
dos Reis – CEI e todas as providências foram tomadas em concordância com a diretora da 
escola e com o Comitê de Ética para que o trabalho fosse feito em conformidade com a lei. A 
fim de avaliar a eficiência da atividade, os alunos responderam a questionários com 
perguntas básicas sobre o tema antes e depois da aplicação do jogo. De acordo com a 
avaliação dos questionários, em todas as turmas os alunos mostraram melhora em relação 
ao entendimento do conteúdo após participarem da atividade. Além disso, a maioria aprovou 
o jogo como maneira de reforçar o conhecimento, alegando que conseguiram assimilar 
melhor as informações. Com base na opinião dos próprios alunos e do docente responsável 
pelas turmas é possível inferir que a atividade teve um retorno satisfatório e que o tema 
proposto ficou melhor esclarecido. Isso possibilita ainda mais a utilização das atividades 
lúdicas como ferramenta auxiliadora no processo de ensino-aprendizagem. 
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FORMIGAS COMO MODELO DE ENSINO EM ESCOLAS PUBLICAS 

Quintanilha, A. O. I.; Vargas, B. A. 

UniFOA Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 

RESUMO 

Ecologia é o estudo do meio ambiente e dos habitantes que residem nele. Neste 
trabalho iremos avaliar o ecossistema presente no pátio dos colégios públicos e 
suas interações com a fauna de formigas do mesmo, com o objetivo de observar as 
interações de espécies diferentes de formigas e realizar amostragem em micro 
climas diferentes  presentes no pátio dos mesmos. Sendo assim, será observado 
que no mesmo local, iremos encontrar áreas diversas e com pressões  ambientais 
distintas , poderemos avaliar a riqueza e diversidade em uma área descampada, em 
armadilha suspensa e com serra pilheria. A análise de diversidade das formigas vem 
sendo utilizada como bio-indicador  para verificar o nível de diversidade e riqueza de 
formigas em determinado local. São considerados indivíduos da macrofauna de 
formigas aqueles invertebrados com o diâmetro corporal maior do que 2mm. Este 
projeto tem como  objetivo específico avaliar a riqueza de formigas na área do pátio 
do colégio públicos ,  realizando 3 coletas  em áreas diferentes ,constituindo-se no 
solo descampado ,copa de arvore  e no solo próximo a mesma . As técnicas de 
coleta utilizadas: Armadilhas de queda do tipo Pitfall (PIT), Isca de sardinha em óleo 
comestível (SAR), Os Pitfal consistiram de 8 unidades amostrais de copos plásticos 
de 300ml contendo detergente  como líquido conservante e permaneceram 36h 
ativos no campo. Pitfall adaptado é uma armadilha utilizada no solo para ser 
aplicada em árvores e suas ramificações de caule lenhoso. Pitfalls adaptado são 
compostos por garrafas pets de 1 litros com pequenas perfurações (quadrado, 
triangular ou circular), com no máximo 5 mm de diâmetro. Perfurações grandes 
facilita a fuga. Estas perfurações devem ficar logo acima da altura da calda/solução 
atrativa, assim o inseto ao entrar só terá dois caminhos: para parte superior onde 
não há saída, ou para inferior  onde o líquido afogará o inseto. Podendo ser 
encontrado gêneros  de formiga. Tendo como objetivo geral usar as formigas como 
modelo de ensino e assim maior assimilação do conteúdo. 
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HORTA NA ESCOLA COMO UMA FERRAMENTA PARA O ENSINO 
DE CIÊNCIAS 

Rocha, J. M. S.; Vargas, A. B. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
jeninha_fortunato@yahoo.com.br 

RESUMO 

Este trabalho apresenta um projeto com estudantes do ensino fundamental e ensino 
médio. Que tem  como objetivo organizar atividades no contexto da horta escolar, 
visando contribuir para o aprendizado em Ciências, Educação Ambiental e 
Educação Alimentar. O método escolhido da implantação da horta escolar terá uma 
troca de saberes é irá permitir um processo de dialogo baseados na observação da 
atividade e foi como alternativa de praticas laboratoriais vivas no ensino de ciências. 
Para conhecer os entendimentos sobre tais temáticas buscou-se organizar 
atividades que envolvessem os alunos dos dois ensinos e então possibilitar o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas, como mostrar para os alunos a 
importância dos alimentos naturais, de uma vida saudável, que a merenda escolar 
seria melhor com essas hortaliças cultivadas nos seu próprio ambiente, que são 
nutritivas, aprendendo a composição de cada vegetal. Antes de começarmos 
propriamente a plantação, teremos que fazer um estudo em relação ao local, o que 
cultivar a época do plantio, preencherá um formulário, uma pesquisa com os alunos 
para saber o conhecimento deles sobre o assunto a horta. A partir dai com dados 
em mãos, começaremos a implantação do projeto. Faremos palestras sobre o 
assunto, de como seria uma horta, sua importância para nossa vivencia, importância 
econômica, social e ambiental, os tipos de horta, a sustentabilidade o espaço que 
teremos para confeccionar a mesma. Depois de passar por essa etapa vamos a 
parte prática onde os alunos serão levados ao local escolhido pela escola para 
implantação dessa horta e começaremos preparo do solo e o plantio das hortaliças. 
Ao final esperamos concluir que as atividades na horta escolar e o ensino-
aprendizagem em Ciências, Educação Ambiental e Educação Alimentar, que diante 
desses resultados o objetivo seja alcançado e através das atividades de educação 
em saúde utilizando a horta escolar como principal ferramenta de ensino. 
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JOGO DIDÁTICO PARA ENSINO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 
CONSUMO CONSCIENTE PARA ALUNOS PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 
BARRA MANSA 

Dias, E. M.; Pereira, C. A. S. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda 
ege.marques@hotmail.com.br 

RESUMO 

A discussão sobre inclusão social é de grande importância em nossa sociedade, por 
estarmos vivendo em uma época em que o respeito à diversidade e a garantia ao 
direito à participação social de cada pessoa, o respeito as suas características, têm 
emergido como uma questão ética, promovendo a reivindicação por uma sociedade 
mais justa e igualitária. Nesse sentido, a temática da inclusão social traz, como 
pressuposto, a ideia de uma sociedade que considera e acolhe a diversidade 
humana, nos diferentes tipos de atividades e nas diversas redes de 
relacionamentos. A situação da educação escolar inclusiva não se limita ao aspecto 
didático-pedagógico, mas também ao socioafetiva, onde o educando deve sentir-se 
acolhido e perceber que a diversidade não se constitui um obstáculo, e sim um 
estímulo para a formação de consciência de todos os envolvidos no processo 
socioeducativo e afetivo. Embasada em uma proposta lúdica, onde se procura 
proporcionar aos alunos um apoio pedagógico, a temática deste trabalho gira em 
torno da educação ambiental no consumo consciente, tendo como base da pesquisa 
a rede pública de Barra Mansa/ RJ, no CEMAE: Centro Municipal de Atendimento 
Educacional Especializado - Barra Mansa. Oficina profissionalizante especializada 
Didi Coutinho, com alunos portadores de Deficiência Intelectual. O objetivo geral 
deste trabalho é analisar se há possibilidade de a educação ambiental nas escolas 
influenciar no desenvolvimento sustentável, tendo como objetivos específicos à 
verificação dos reflexos do consumo excessivo no desenvolvimento sustentável, 
bem como averiguar a estrutura das escolas, dos professores e dos alunos. Na 
procura de novas práticas pedagógicas que melhorem o ensino de Ciências, foi 
elaborado o Jogo didático Corrida por um Mundo sustentável. Este jogo enfoca 
conceitos ambientais sobre sustentabilidade quanto ao uso correto da água; 
poluição, conscientização do uso de energia elétrica que se utiliza de recursos 
hídricos e conscientização sobre reciclagem. A metodologia do trabalho aborda 
principalmente uma análise através de questionários aplicados antes e depois da 
aplicação do jogo, mostrando a percepção dos alunos através deste ensino com 
jogos didáticos com a sua prática no dia a dia, em casa e na oficina em que 
frequenta. Dentre as discussões levantadas neste trabalho, é apontada a 
importância de reformulação de vários fatores que influenciam o ensino de Ciências, 
partindo desde a formação dos professores, o currículo e as estratégias de ensino.  
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PRÁTICA DE ZOOLOGIA E ECOLOGIA SOBRE A FAUNA VOLTADA 
PARA ENSINO FUNDAMENTAL 

Abdala, M. F. A. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 

RESUMO  

Práticas de ensino voltadas para zoologia e ecologia são ferramentas fundamentais 
no processo de ensino e aprendizagem. Práticas são atividades que deslocam os 
alunos do seu ambiente de estudo habitual, e isso pode auxiliar na motivação e 
compreensão dos alunos. Portanto, a atividade de campo para alunos do ensino 
fundamental que tem por objetivo despertar o interesse pela fauna, pela pesquisa, 
meio ambiente e preservação da natureza também é importante aliado no 
desenvolvimento do conteúdo dado em sala de aula. Esta prática consiste em 
deslocar os alunos para uma área de campo como um parque ecológico, por 
exemplo. No campo eles receberão um folder informativo sobre mamíferos, répteis, 
aves, anfíbios, peixes e artrópodes com as características e hábitos destes táxons. 
Este folder deverá ser lido pelo docente em conjunto com os alunos, durante o 
processo de leitura as eventuais perguntas devem ser respondidas antes do inicio 
da atividade. Após isso tem o inicio da atividade onde durante a visita, os alunos irão 
vasculhar na tentativa de visualizar alguns exemplares destes táxons que serão 
contabilizados e listados. O docente deverá realizar durante a visualização 
perguntas aos alunos que eles poderão responder com as informações descritas no 
folder e coletadas durante a visita. Desta forma, gerando uma dinâmica entre os 
alunos onde eles poderão competir entre eles qual responde mais rápido, tornando a 
atividade divertida e ativa. As perguntas devem conter informações sobre estes 
animais, seus hábitos, alimentação, características, sua importância no meio 
ambiente e porque preserva-los, se necessários às respostas serão corrigidas com o 
auxilio do Docente. Ao final da atividade os alunos deverão saber a diferença entre 
mamíferos, répteis, aves, anfíbios, peixes e artrópodes, suas características 
próprias, hábitos alimentares, onde vivem, sua importância para o meio ambiente, 
porque preserva-los e como preserva-los. Para complementação da atividade e 
visualização do aprendizado em campo o docente poderá requerer um relatório 
sobre a prática com esquematização do animal visualizado que mais chamou 
atenção para cada aluno, em sala. 
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PROPOSTA DE JOGO DIDÁTICO NO ENSINO DE BACTERIOLOGIA 
PARA O ENSINO TÉCNICO 

Ramos, F. R.; Pereira, C. A. S. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
fabirramos@gmail.com 

RESUMO 

Aprendizagem é o processo pelo qual o indivíduo relaciona um novo conhecimento 
com o que ele já possui construído e internalizado, e que nesse processo as 
informações e as habilidades são desenvolvidas e que interagem entre si, passando 
assim a ter sentido para o sujeito. Uma das condições para que ocorra a 
aprendizagem significativa é que as idéias presentes na estrutura cognitiva do 
sujeito possam servir como âncora para as idéias novas, tornando extremamente 
importante conhecer tais idéias durante o processo de ensino e aprendizagem. 
Sendo assim, o educador deve buscar proporcionar a aprendizagem efetiva, com 
base no ensino com sentido, com significado. As atividades lúdicas podem ser 
fundamentais para a compreensão, interpretação e assimilação dos conteúdos de 
Microbiologia, uma vez que se trata de um ensino extenso e de difícil aprendizado, 
pode permitir que o aluno desenvolva a capacidade de observar, interpretar e inferir, 
formular hipóteses, fazer predições e julgamentos críticos a partir da análise de 
dados. Despertam o interesse pela descoberta, da qual o aluno se torna agente, 
sentindo-se motivado e capaz de explicar fenômenos com base em sua experiência 
profissional. O bingo é um jogo interativo onde a sorte não é o fator determinante, 
mas sim a capacidade cognitiva dos participantes de associarem os micro-
organismos com suas características morfológicas, atmosféricas e seus mecanismos 
de patogenicidade, além de sua identificação no laboratório. Visando melhorar a 
qualidade do ensino/aprendizagem o presente trabalho tem como objetivo a 
elaboração de um jogo no formato de bingo sobre as bactérias de interesse para o 
diagnóstico laboratorial e patogênicos ao homem, para ser utilizado como 
ferramenta didática alternativa no ensino de Bacteriologia para os alunos do Ensino 
Técnico de Análises Clínicas. Neste trabalho, utilizou-se 47 espécies diferentes de 
bactérias, levando em consideração sua importância na rotina laboratorial, onde 
foram confeccionadas 50 cartelas com os nomes dispostos aleatoriamente. Foram 
elaboradas aproximadamente 50 perguntas, levando em consideração a formação 
dos alunos e foi usado como base a morfologia, coloração de Gram, identificação 
laboratorial (resistência natural à antibióticos, uso de açúcar, produção de outras 
substâncias), comportamento em relação à atmosfera e mecanismo de 
patogenicidade. Para avaliar a eficácia do jogo, foi elaborado um questionário que foi 
aplicado antes do jogo e o mesmo logo após a partida. Espera-se que o jogo 
contribua para a melhoria do aprendizado sobre identificação bacteriana na prática 
do dia-a-dia do laboratório de Análises Clínicas. 
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UMA PROPOSTA DE INSERÇÃO DE EDUCAÇÃO SEXUAL NAS 
ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 

Paula, T. L.; Vargas, A.B. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
tatiliimap@hotmail.com 

RESUMO 

A escola precisa reconhecer que desempenha um papel importante na educação 
para uma sexualidade ligada à vida, à saúde, ao prazer e ao bem estar, na vivência 
de sua sexualidade atual e futura. Tendo por base os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, pode-se notar a importância dessa temática na sala de aula, tanto no que 
diz respeito à gravidez precoce e as doenças sexualmente transmissíveis, que 
devem e precisam ser trabalhadas com a finalidade de prevenir e sanar tais 
problemas. A presente pesquisa aborda sobre a sexualidade e como deverá ser 
trabalhada na escola na fase infatojuvenil. Tem como objetivo analisar a importância 
de se inserir a educação sexual nos conteúdos escolares e identificar como os 
professores do ensino fundamental e médio vivenciam no cotidiano profissional as 
adversidades de abordagem a respeito da sexualidade, averiguando como os 
docentes e as escolas lidam com o tema. O principal desafio é capacitar os 
professores para que desenvolvam um trabalho eficaz na escola. Torna-se 
indispensável à capacitação dos mesmos, tornando-os bem informados e 
conscientes da importância de sua atuação na área. Este estudo trata-se de uma 
pesquisa qualitativa por meio de pesquisa-ação que deverá ser realizado por meio 
de entrevista individual, usando um questionário orientado. A análise possibilitará 
apreender qual a melhor forma para orientar os alunos, se há necessidade de 
obterem apoio de profissionais qualificados sobre a temática e relevância à 
participação da família no processo de orientação. Nesse processo, a Escola pode 
ser o recurso para ajudar familiares, professores e escolares a compreenderam 
melhor os pressupostos da educação sexual e profissional da saúde são grandes 
aliados no sentido de conscientizá-los e orientá-los. 

Palavras-chave: Educação; Sexualidade; Orientação; Informação; Escola. 
  

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa
mailto:tatiliimap@hotmail.com


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  43 ISBN: 978-85-5964-019-9 
 
 

USO DE ATIVIDADE LÚDICA PARA AUXILIAR NA APRENDIZAGEM 
DAS DOENÇAS CAUSADAS POR IMPACTOS AMBIENTAIS 

(DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, FEBRE AMARELA E 
LEISHMANIOSE) 

Oliveira, J. S.; Pereira, C. A. S. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
jessica.bio9@hotmail.com 

RESUMO 

O mundo vem passando por uma crise ambiental. E as pessoas acham que os 
únicos danos causados por essa crise ocorrem apenas no meio ambiente e não 
afetam diretamente os seres humanos, e esse é um erro grave, pois inúmeras 
doenças são transmitidas a partir de problemas ambientais. Dentre esse contexto, 
o presente trabalho visa a conscientização sobre algumas das nossas 
responsabilidades com o meio ambiente e as possíveis doenças causadas por 
impactos ambientais (Dengue, Zika, Chikungunya, Febre amarela e Leishmaniose). 
Será elaborado um jogo de tabuleiro chamado “Corrida contra o mosquito”. Esse 
jogo educativo é idealizado para alunos do ensino fundamental II, baseado nos 
principais sintomas, agentes transmissores, medidas preventivas e possíveis causas 
das doenças relacionadas. As questões contidas nas cartas onde os participantes 
responderão, foram elaboradas com base em informações emitidas da organização 
mundial de saúde (OMS). O jogo poderá ser jogado entre 3 a 5 participantes. Deverá 
contar com um participante que será mediador, ele fará a leitura da pergunta e 
informará os erros e os acertos dos participantes de acordo com a resposta descrita 
na carta. O jogo finaliza quando o primeiro participante chegar ao final do caminho 
do jogo. Ao final, espera-se que os participantes sejam capazes de reconhecer 
algumas doenças causadas por impactos ambientais bem como medidas 
preventivas de controle. 
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USO DE ATIVIDADE LÚDICA PARA AUXILIAR NA APRENDIZAGEM 
DAS DOENÇAS CAUSADAS POR IMPACTOS AMBIENTAIS 

(DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, FEBRE AMARELA E 
LEISHMANIOSE) 

Oliveira, J. S.; Pereira, C. A. S. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
jessica.bio9@hotmail.com 

RESUMO 

O mundo vem passando por uma crise ambiental. E as pessoas acham que os 
únicos danos causados por essa crise ocorrem apenas no meio ambiente e não 
afetam diretamente os seres humanos, e esse é um erro grave, pois inúmeras 
doenças são transmitidas a partir de problemas ambientais. Dentre esse contexto, 
o presente trabalho visa a conscientização sobre algumas das nossas 
responsabilidades com o meio ambiente e as possíveis doenças causadas por 
impactos ambientais (Dengue, Zika, Chikungunya, Febre amarela e Leishmaniose). 
Será elaborado um jogo de tabuleiro chamado “Corrida contra o mosquito”. Esse 
jogo educativo é idealizado para alunos do ensino fundamental II, baseado nos 
principais sintomas, agentes transmissores, medidas preventivas e possíveis causas 
das doenças relacionadas. As questões contidas nas cartas onde os participantes 
responderão, foram elaboradas com base em informações emitidas da organização 
mundial de saúde (OMS). O jogo poderá ser jogado entre 3 a 5 participantes. Deverá 
contar com um participante que será mediador, ele fará a leitura da pergunta e 
informará os erros e os acertos dos participantes de acordo com a resposta descrita 
na carta. O jogo finaliza quando o primeiro participante chegar ao final do caminho 
do jogo. Ao final, espera-se que os participantes sejam capazes de reconhecer 
algumas doenças causadas por impactos ambientais bem como medidas 
preventivas de controle. 
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USO DE JOGO COMO FACILITADOR DO ENSINO APRENDIZAGEM 
DA VIA METABÓLICA MICROBIANA DE EMBDEN-MEYERHOF 

Barcelos, L. N.; Pereira, C. A. S. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
leticia.nb.bio@outlook.com 

RESUMO 

Em um curso de Ciências Biológicas, o aprendizado de processos metabólicos, 
como a respiração, está diretamente relacionado a disciplinas como a Bioquímica e 
a Bioquímica de Micro-organismos. Para o estudo de tais processos, há grande 
necessidade de conceitos prévios indispensáveis – como a química orgânica e seus 
compostos e enzimas – e o pouco uso de imaginação por parte dos discentes é um 
agravante neste tema, uma vez que o grande avanço tecnológico trouxe uma 
consequência alarmante em que os jovens não buscam mais o aprendizado 
somente a partir de textos de livros, mas em outras formas de comunicação como 
programas de televisão, redes sociais, entre outros. Os alunos encontram maior 
facilidade após a visualização dos eventos nas representações de mídias, porém, 
deve-se ressaltar a grande quantidade de informações equivocadas encontradas 
nessas mídias. O metabolismo microbiano pode ser desenvolvido na presença ou na 
ausência de oxigênio (aeróbio ou anaeróbio, respectivamente). A respiração aeróbia 
ocorre em diferentes etapas e a primeira delas consiste na quebra inicial da 
molécula de glicose que pode ocorrer de diferentes maneiras, a partir de vias 
metabólicas. A principal via metabólica microbiana é a via de Embden-Meyerhof, 
porém existem vias alternativas desenvolvidas por micro-organismos que possuem 
alguma característica – ambiental ou genética – que os impede de realizar a vida 
mais comum. Em busca de facilitar o entendimento e aumentar o conhecimento dos 
alunos do curso de Ciências Biológicas em relação à principal via metabólica 
microbiana, este projeto visa uma maneira didática e inovadora para a discussão do 
tema. As atividades lúdicas – tendo o jogo como exemplo principal – são recursos 
pedagógicos complementares de reconhecida eficácia. Um jogo de tabuleiro, que 
envolve a via metabólica de Embden-Meyerhof, as enzimas e os compostos 
envolvidos e as interações das mesmas, foi desenvolvido para facilitar o 
aprendizado da disciplina Bioquímica dos Micro-organismos dentro do curso de 
Ciências Biológicas. Haverá um período de experimentação com alunos do Centro 
Universitário de Volta Redonda que cursam ou cursaram a disciplina de Bioquímica 
de Micro-organismos. A avaliação da eficiência do jogo será feita a partir de 
questionários aplicados antes e após a atividade e cada participante deverá assinar 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. É esperado que os alunos, após a 
realização do jogo, tenham maior conhecimento sobre a via metabólica de Embden-
Meyerhof e que o aprendizado na disciplina de Bioquímica dos Micro-organismos 
seja mais eficiente e produtivo. 
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USO DE MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE 
APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

DO CURSO DE MEDICINA DO UniFOA 

Freitas R.C.;1 Rzetelna, H. 1; Azizi, P. 1; Bastos, G. A. 1; Arbex, M. 1; Barbosa, A. 
F. 1; Coelho, J. M. R. 1 

1 - UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
rodrigo.freitas@foa.org.br 

RESUMO 

Introdução: Vários estudos demonstram que o jovem brasileiro, postulante a 
ingressar no ensino superior é um nativo digital e passa horas diárias em frente a 
computadores, tablets e smartphones conectado às mídias sociais. Não seria 
interessante transformar todo esse interesse em motivação de estudo? Objetivo: 
Implantar uma rede social acadêmica digital (RSAD) restrita a discentes, docentes e 
colaboradores do curso de medicina do UniFOA (MedFOA) e construir um espaço 
virtual de aprendizagem. Além disso, pretendemos criar parâmetros para demonstrar 
como o uso da RSAD, que é uma TIC, pode influenciar no desempenho dos alunos 
ao longo do ano letivo. Relato de experiência: Um aluno pode ficar conectado 1 hora 
por dia em uma mídia social como a RSAD, o que poderia somar, no final do ano, 
em até 300 horas de exposição contínua de conteúdos educacionais. Com essa 
motivação, temos hoje mais de 300 membros ativos que produzem, compartilham e 
discutem conteúdos técnicos e vivenciais que abarcam as mais diversas áreas de 
conhecimento. Todo esse processo foi mediado e acompanhado por docentes e está 
registrado, no período de 1 ano, em mais de 700 fotos, 500 vídeos e 1000 
mensagens de blog produzidas. Resultados: Através dos dados gerados pelo 
Google Analytics, quantificamos as horas que cada aluno passou conectado à rede, 
o numero de páginas que visitou e enumeramos os conteúdos que foram 
produzidos, acessados e compartilhados, constatando que a RSAD foi aceita pelos 
alunos e se tornou um instrumento da prática diária de estudo. Conclusão: Este 
projeto tem como perspectiva ratificar o uso de mídias sociais como uma ferramenta 
TIC, tecnologia de informação e comunicação, para o aprimoramento do processo 
de ensino no MedFOA. O uso dessas mídias pode atrair a atenção dos alunos, 
aumentar o tempo de estudo, levando-os não apenas a tirar boas notas, como 
também a gostar de estudar e aprender.  
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A SOBREVIVÊNCIA DE Lactobacillus sp. ENCAPSULADOS 
EXPOSTOS A SIMULADO DE SUCO GASTROINTESTINAL 

Melo. V, P. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 

RESUMO 

Devido a problemas envolvendo a degradação de substancias probioticas em 
contato com ácidos contidos no trato gastrintestinal, sendo ele desde o inicio do 
estomago até o intestino grosso, tem-se a necessidade de obter formas para 
melhorar as taxas de sobrevivência dos mesmos ao entrar em contato com estes 
ácidos. Um dos meios para combate desta degradação acentuada de organismos 
probióticos é a utilização de microcápsulas poliméricas a base de algumas fibras, os 
quais servirão de barreira contra estes agentes degradadores. Entretanto além do 
uso de fibras obtidas de frutas ou sintéticas, podemos também utilizar alginato de 
sódio como um agente de defesa ao expor os organismos probióticos em questão, 
lactobacilos, ao simulado de fluido gástrico. Este estudo teve como finalidade 
descrever a sobrevida dos lactobacilos encapsulados em comparação a células 
livres, onde ambas foram expostas em mesmas condições de pH e temperatura ao 
longo de 2 horas, ao final as células foram lavadas e plaqueadas e incubadas em 
ágar MRS por 24h, onde após contagem foi constatada a sobrevida das cápsulas 
tendo redução de apenas 0,41 ufc/ml enquanto as células livres sofreram redução 
de 5,22 ufc/ml, o que demonstrou que a cápsula se tornou eficaz como barreira de 
proteção contra o efeito acido dos líquidos contidos no trato gastrintestinal. De 
acordo com os resultados previamente obtidos podemos afirmar que ao utilizar uma 
fonte polimérica, seja ela obtida naturalmente (extrato de frutas e plantas) ou de 
forma sintética (alginato de sódio), barreiras poliméricas se mostram eficazes na 
proteção de substâncias probioticas dessa forma estimulando o efeito do probiótico 
para o individuo no qual esta sendo administrado. 

Palavras-chave: Lactobacillus; probiótico; microcápsulas. 
  

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  49 ISBN: 978-85-5964-019-9 
 
 

AMEAÇA À VIDA: RESISTÊNCIA MICROBIANA 

 
Tjäder, B.; Bello, B.; Ferreira, D.; Debs, G.; Candido, L. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
 biatlavinass2@hotmail.com 

RESUMO 

As bactérias usam mais de uma estratégia para evitar a ação de antimicrobianos; 
sendo assim, a ação conjunta de múltiplos mecanismos para produzir um acentuado 
aumento da resistência aos antimicrobianos. A resistência a 
determinado  antimicrobiano pode constituir uma propriedade intrínseca de uma 
espécie bacteriana ou uma capacidade adquirida. Para adquirir resistência, a 
bactéria deve alterar seu DNA, que ocorre de duas formas: por indução de mutação 
de DNA nativo; introdução de um DNA estranho que podem ser transferidos entre 
gêneros ou espécies diferentes. A resistência aos antibióticos se desenvolve com 
uma natural consequência da habilidade da população bacteriana de se adaptar. O 
uso indiscriminado de antibióticos aumenta a pressão seletiva e, também, a 
oportunidade da bactéria ser exposta aos mesmos. A resistência aos antibióticos é 
inevitável e irreversível, uma consequência natural da adaptação da célula 
bacteriana a exposição aos antibióticos. Os antibióticos são medicamentos muito 
importantes para a saúde humana, atuando sobre diversas bactérias patógenas. Os 
antibióticos são capazes de promover a morte dessas bactérias, através de vários 
mecanismos diferentes. Assim, são drogas bastante úteis no tratamento de várias 
doenças infecciosas, não podendo ser usado de forma inadequada e seu uso 
indiscriminado na medicina, na produção de alimentos para animais e na agricultura 
tem causado um aumento na resistência àquelas drogas em todo mundo. A 
resistência microbiana tornou-se o principal problema de saúde pública no mundo e 
o impacto das bactérias resistentes é mundial e representa ameaça para a 
humanidade e é um grave problema de saúde pública, de grande amplitude médica-
social, cujas consequências, para muitos estudiosos já estão aí no nosso cotidiano 
e, se não forem freadas, no futuro elas serão ainda mais devastadoras para a 
humanidade. O crescente interesse, em estudar e melhor analisar o problema da 
infecção hospitalar, está voltado, principalmente, para o  fenômeno das bactérias 
antibióticos-resistentes e atualmente o padrão ouro usado para o diagnóstico 
molecular das resistências bacterianas são as técnicas utilizadas pela biologia 
molecular. O fenômeno da resistência bacteriana não é um problema individual, mas 
coletivo e mundial. O impacto da resistência bacteriana aos antibióticos representa 
uma ameaça para a continuidade da vida humana no planeta terra.  
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ANÁLISE DE LEITE CRU COMERCIALIZADO NA CIDADE DE VOLTA 
REDONDA, RJ 

Ferreira, T. R.; Rodrigues, D. C. G. A. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
thaisrfpbiologia@hotmail.com 

RESUMO 

O comércio de leite cru é proibido no Brasil desde o começo da década de 1950. 
Entretanto ainda hoje essa prática ainda é aceita por grande parte da população. 
quer seja pelo valor, bem menor que o do mercado, quer seja pela crença de ser um 
leite mais nutritivo e mais saudável por, teoricamente, não ter aditivos químicos. Mas 
o leite sem tratamento pode conter riscos à saúde humana, como micro-organismos 
patogênicos, e resídos de antibióticos. Os antibióticos são frequentemente utilizados 
nas vacas para tratamento de mastíte, uma inflamação que acontece regularmente e 
afeta as glândulas mamárias. O leite proveniente dos animais em tratamento não 
pode ser comercializado, tendo que ser respeitado o período de carência do 
medicamento, por esse motivo os produtores vendem esses leites de forma ilegal. 
Leites contendo antibiótico pode ocasionar uma reação alérgica, e até choque 
anafilático em uma pessoa que seja sensível ao tipo de antibiótico. Por isso a 
conscientização da população quanto aos problemas provenientes do consumo 
desse alimento é importante para mudança desse habito. O objetivo desse trabalho 
é analisar a qualidade do leite cru comercializado na cidade de Volta Redonda. As 
amostras serão adquiridas de vendedores que atuam, de forma ilegal, pela região. 
Após as coletas, as amostras serão congeladas e enviadas para análise em 
laboratório de referência. Será analisada a presença de micro-organismos, a 
composição do leite e a presença de antibiotico. 
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ANÁLISE DE Staphylococcus COAGULASE NEGATIVA E POSITIVA 
EM TECLADOS DE COMPUTADOR  

Marques, A. S.; Rodrigues, D.C.G.A. 

UniFOA- Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
aylla.18am@gmail.com 

RESUMO 

A prolongação de vida do homem tem se mostrado cada vez maior, devido a uma 
maior tendência na valorização da saúde e do bem estar. Entretanto, contrariamente 
a esta realidade, observamos em determinados ambientes a falta de cuidado com 
fatores como higiene e a consciência de práticas educativas para o bem-estar 
coletivo, principalmente em instituições que têm por missão zelar por estes 
conceitos. Vemos hoje que a grande maioria dos ambientes e objetos de uso 
coletivo vem sendo cada vez mais fonte de contaminação. Uma dessas fontes de 
contaminação, por exemplo, são os teclados de computadores de instituições de 
ensino que cotidianamente são usados por milhares de alunos com diferentes 
hábitos de higiene. Temos a maior parte do material desses teclados comportado 
por plástico, e também estudos nos mostrando que esse tipo de material pode 
favorecer a permanência de bactérias e fungos por dias ou até mesmo por semanas. 
Coligado a esse fato, por suas características físicas os teclados são de difícil 
higienização e, portanto, favorecem ainda mais a permanência de micro-organismos 
capazes de provocar enfermidades infecciosas, como o Staphylococcus. O gênero 
Staphylococcus é um dos grandes responsáveis por infecções bacterianas no 
homem. É dividido em dois grandes grupos com base em sua produção da enzima 
coagulase, o grupo conhecido como Staphylococcus coagulase-positiva e o grupo 
chamado Staphylococcus coagulase-negativa. Devido a isto, foi pesquisado 
Staphylococcus coagulase negativa e positiva em teclados dos computadores de 
uso coletivo do laboratório de informática do UniFOA. Para a coleta de amostras 
foram selecionados 41 teclados de computador do laboratório de informática das 
salas 2, 3 e da sala de controle do prédio, localizado no campus Três Poços. Uma 
serie de procedimentos foram feitos para chegar ao resultado do trabalho, dentre 
estes: coleta com Swab, teste da catalase, teste da coagulase e coloração de 
GRAM. Testes estes que nos permitiram a identificação tanto de Staphylococcus 
coagulase negativa quanto positiva nos teclados. 
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ARQUEOBACTÉRIAS METANOGÊNICAS 

Albano, B. P. de J.; Ferreira, I. da S.; Gonçalves, L. de C.; Leão, M. H. S. 
Guimarães, M. L. R. 

UniFOA- Centro Universitátio de Volta Redonda, Volta Rendonda, RJ 
m-hercilia12@hotmail.com 

RESUMO 

As arqueobactérias são seres procariontes pertencentes ao domínio Archaea, ou 
seja, um grupo de procariotos filogeneticamente relacionados, distintos dos 
membros do domínio Bacteria. Além disso, são organismos que requerem condições 
ambientais extremas para seu crescimento e que contribuem em muitos processos 
ambientais. A maior parte dessas contribuições estão relacionados aos organismos 
metanogênicos, já que, cerca da metade do domínio Archaea é composto pelos 
mesmos. As arqueobactérias metanogênicas possuem habilidade de produzir 
grandes quantidades de gás metano, onde através do seu metabolismo anaeróbio, 
utilizam o elemento químico hidrogênio como co-fator de reações que catabolizam o 
gás carbônico em gás metano. Por essa característica estudos revelam a 
importância dessas no aquecimento do planeta em um momento onde o Sol não 
produzia tanto calor como hoje e as arqueas metanogênicas predominavam no 
mundo produzindo metano, que causava um efeito estufa, que “esquentou” o planeta 
e possibilitou a manutenção e a evolução da vida de muitos seres vivos. Sua 
importância no entanto nunca deixou de ser significativa, atualmente esses 
organismos estão sendo cada vez mais utilizados, principalmente na produção de 
combustível (biogás) e na decomposição de resíduos de esgoto doméstico, pois 
além de possuírem baixo consumo de energia e baixos custos de instalação e 
operação, também evitam o desperdício e diminuem efeitos que seriam prejudiciais 
ao meio ambiente. Contudo, apesar de serem organismos “minúsculos” possuem 
uma enorme relação com o planeta, trazendo benefícios ao longo de bilhões de 
anos. 

Palavras- chave: Arqueobactéria; Metanogênicas; Metano; Ambiente. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DO ÓLEO ESSENCIAL 
DE Melaleuca alternifolia SOBRE Candida albicans in vitro. 

Assunção, M.E.D.D.; Rodrigues, A.C.D.; Borges, K.C.A.S. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
duda_duzzi@hotmail.com 

RESUMO 

Devido ao constante crescimento populacional, a incidência das doenças causadas 
por microrganismos também tem aumentado e os fármacos tradicionais presentes 
no mercado já não estão atendendo a demanda. Com isso, a busca por terapias 
alternativas de origem natural tem crescido cada vez mais. Utilizar plantas como 
medicamentos é um costume que data desde os tempos mais remotos e das mais 
diversas culturas e etnias. Os conhecimentos foram passados de geração a 
geração, sendo amplamente utilizados mundo a fora nos dias de hoje. Uma das 
doenças mais comuns no mundo causadas por microrganismos é a candidíase, 
causada por fungos da espécie Candida albicans. Este é um fungo dimórfico que 
está presente naturalmente na flora microbiana do corpo humano e, quando em 
condições normais não causa a doença, porém devido ao imunocomprometimento a 
flora microbiana se desequilibra e o fungo se multiplica indefinidamente atacando 
principalmente as mucosas da boca e da vagina. Esse projeto tem como foco a 
candidíase vulvovaginal, testada in vitro, que tem como principais sintomas o 
corrimento esbranquiçado de odor fétido, prurido, escoriações, vermelhidão, dor e 
ardência ao urinar ou ao praticar ato sexual. É considerada também uma doença 
sexualmente transmissível, apesar de em sua maioria ocorrer devido à queda da 
imunidade. O avanço no campo da biotecnologia e fitoterapia nos permitiu estudar e 
avaliar os efeitos antimicrobianos de plantas para comprovar sua eficácia sobre as 
enfermidades. Porém, pouca coisa se sabe sobre os efeitos da Melaleuca alternifolia 
sobre cepas de C. albicans isoladas in vitro. Nesse trabalho será feita a extração do 
óleo essencial de M. alternifolia utilizando técnicas avançadas de biotecnologia de 
ponta. Inicialmente será feita a coleta de folhas, ramos e caules para a obtenção do 
óleo essencial da planta estudada. A extração do óleo será feita utilizando a técnica 
de arraste a vapor. As amostras de C. albicans, isoladas da mucosa vaginal de uma 
voluntária anônima, será semeada em placa de Petri contendo meio de cultura ágar 
e incubada a 37°C durante 24h para crescimento das colônias e, após isso, será 
feita a contagem dessas colônias. A aplicação do óleo extraído com concentração 
de 2% será feita sobre as colônias que ficarão novamente incubadas a 37°C durante 
24h. Será feita uma nova contagem para utilizar como meio de comparação do 
número final de colônias com o número inicial. Com esse estudo espera-se obter o 
resultado da eficácia do óleo essencial de melaleuca sobre cândida vaginal in vitro, 
buscando melhorar e comprovar os conhecimentos do efeito da planta sobre o fungo 
causador da candidíase vaginal, um mal que assola mais de 80% da população 
feminina do mundo, causando grande incomodo. 

Palavras-chave: Melaleuca, candidíase vaginal, óleo essencial, medicina 
alternativa. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa
mailto:duda_duzzi@hotmail.com


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  54 ISBN: 978-85-5964-019-9 
 
 

BIOTERRORISMO 

Trajano, C. A. V.; Cotia, A. N.; Costa, W. F. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, RJ. 

RESUMO 

Um ataque bioterrorista é a liberação deliberada de vírus, bactérias ou de outros 
germes usadas para provocar moléstias ou morte em pessoas, animais ou plantas. 
Estes agentes são tipicamente encontrados na natureza, mas é possível que 
possam ter sido alterados para incrementar sua capacidade de causar moléstias, 
torná-los mais resistentes aos medicamentos existentes ou para incrementar sua 
capacidade de se disseminar no meio ambiente, agentes biológicos podem ser 
difundidos pelo ar, através da água ou de alimentos. Terroristas podem usar agentes 
biológicos porque eles são extremamente difíceis de detectar e não provocam 
doenças antes de várias horas ou dias. Alguns agentes de bioterrorismo tais como o 
vírus da varíola, podem ser transmitidos de pessoa para pessoa, enquanto outros, 
como o antraz, não podem. A história registra o uso de patógenos como 
potencializadores de recursos bélicos, considerando os eventos bélicos da 
contemporaneidade, observa-se a formulação de projetos voltados para elaboração 
tecnológica sofisticada. Nessa categoria se incluem as armas biológicas, vinculadas 
aos programas conhecidos como guerras biológicas, que pertencem à lógica da 
ameaça assimétrica, não definindo território e gerando repercussões econômicas, 
políticas e psicológicas devastadoras. O bioterrorismo data de 1340, quando 
cadáveres de cavalos doentes eram catapultados sobre as muralhas de castelos na 
França. Corpos humanos infectados com a peste também foram usados como 
munição na Europa central durante os séculos 14 e 15. Em 1763, um general do 
exército britânico ordenou que cobertores usados por pacientes com varíola fossem 
enviados a tribos indígenas americanas. Na Guerra Revolucionária britânica, os 
soldados se infectavam com traços de varíola, tornando-se imunes, com a intenção 
de transmitir a doença para o inimigo. Durante a Primeira Guerra Mundial, os 
alemães infectaram com antraz o gado que era enviado aos Aliados. Apesar de o 
ataque ter se mostrado bem-sucedido, ele levou à criação do Protocolo de Genebra 
em 1925. Esse protocolo proibia o uso de agentes biológicos e químicos em épocas 
de guerra, mas permitia que a pesquisa e o desenvolvimento desses agentes 
continuassem.  
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http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  55 ISBN: 978-85-5964-019-9 
 
 

PARASITOSES INTESTINAIS NA INFÂNCIA ASSOCIADA À 
CARÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO  

Mello, G. L. C. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
bielaluque@hotmail.com 

RESUMO 

As parasitoses intestinais são doenças causadas por condições de higiene 
inadequadas, e são frequentemente encontradas em crianças, e com isso se faz 
necessário evitar que as mesmas tenham contato com água contaminada, sendo 
fundamentais medidas educativas relacionadas à higiene, principalmente nas áreas 
carentes onde as parasitoses são predominantes, inserindo o tema nas escolas. Em 
caso de descoberta de sintomas, deve-se procurar auxílio médico para que haja 
precisão nos tratamentos. O objetivo deste projeto consiste em relacionar doenças 
parasitárias intestinais frequentes em crianças com a falta de saneamento básico 
adequado em comunidades. Será realizada uma coleta de dados em redes de 
esgoto sem tratamento. Após a coleta de água e confirmação da presença de 
parasitos, o segundo procedimento consistirá em entrevistar moradores da região de 
estudo e identificar a incidência de doenças causadas por parasitas. Levando em 
consideração a aplicação de fatores como sistema de esgoto adequado, coleta e 
disposição de resíduos líquidos e sólidos e medidas de controle de vetores, 
podemos prevenir inúmeras doenças infecto-parasitas. O emprego de novas e altas 
tecnologias é fundamental para sanar as consequências geradas pelo rápido 
crescimento populacional, com o intuito de promover a melhoria do bem-estar, 
saúde e, sobretudo, a qualidade de vida de modo geral, destacando nossa atenção 
para crianças que estão suscetíveis ao elevado risco de transmissão de doenças 
parasitárias- intestinais. 
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COMPARAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROMIBIANA DE EXTRATOS 
DE CAROÇO DE ABACATE, ALHO E ÓLEO DE COCO EM 

COMPARAÇÃO AO ÁLCOOL 70% 

Assis, D. F; Rodrigues, D.C.G.A. 

UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ] 

RESUMO 

O álcool é um composto orgânico incolor e volátil obtido através da destilação do 
suco de frutas fermentado, ou de açúcares de féculas, sementes e cana. É 
comercializado para diferentes aplicações, como desinfetante, solvente, dentre 
outras. No final do Século XIX, embasados pelas evidências sobre a origem 
microbiana das infecções e supurações, e pela possibilidade de obter atividade 
microbicida com a aplicação de álcool, médicos e cirurgiões utilizavam cada vez 
mais esta substância excepcional em seus tratamentos e pesquisas. Nealthon foi o 
primeiro a utilizar o álcool para antissepsia de pele no pré-operatório, e Furbringer, 
em 1888, passou a recomendar o seu uso para a higienização das mãos. Sua 
atividade ocorre provavelmente pela desnaturação de proteínas e remoção de 
lipídios, inclusive dos envelopes de alguns vírus. Para apresentar sua atividade 
germicida máxima, o álcool deve ser diluído em água, que possibilita a desnaturação 
das proteínas. A concentração recomendada para atingir maior rapidez microbicida 
com o álcool etílico é de 70% em peso e com o isopropílico, entre 60 e 95%. Como 
desvantagens podem ser citadas as seguintes características: não é esporicida; tem 
atividade diminuída na presença de matéria orgânica; danifica material de plástico, 
borracha ou acrílico; evapora rapidamente, com diminuição da atividade 
antimicrobiana em sangue seco, saliva e outras matérias orgânicas. Nesse projeto 
foi comparada a atividade antimicrobiana do álcool 70% com extratos famosos pela 
cura doméstica de infecções por bactérias como o extrato de abacate e de alho e o 
óleo de coco extravirgem puro em cepas de Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
e Klebsiella pneumoniae. O objetivo desse trabalho foi encontrar substâncias se 
suprissem as deficiências do álcool 70% e que fosse tão eficaz como o mesmo 
demonstra ser. A metodologia deste trabalho foi toda realizada no Centro 
Universitário de Volta Redonda – UniFOA . Os laboratórios utilizados para a 
realização do projeto foram os de microbiologia e de biotecnologia localizados no 
campus três poços em 5 (cinco) dias corridos. Os resultados desse trabalho foram 
surpreendentes ao demonstrar a ineficácia do álcool 70% em relação a todas cepas 
usadas e a total eficiência de inibição em todas elas do extrato de alho. 
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EFEITO DO EXTRATO ALCOÓLICO DE ALHO SOBRE O 
CRESCIMENTO DE Staphylococcus aureus 

  MARINATO, B. T. V.1; BORGES, K. C. A. DE S.1; RODRIGUES, A. C. D1. 

1 – UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
bruna.marinato@gmail.com 

RESUMO 

Na maioria das espécies bacterianas, pode-se verificar uma resistência aos 
antimicrobianos de forma natural. Porém, nos últimos anos tem sido observado um 
aumento dessa resistência microbiana frente aos antibióticos existentes no mercado. 
Uma possível causa desse aumento pode ser o uso exagerado de antibióticos. Uma 
opção para produção de antibióticos de baixo custo e alta eficácia é o uso de plantas 
medicinais, que através de seus metabólitos secundários liberados por processos, 
até mesmo naturais, conseguem impedir ou retardar o crescimento microbiano. 
Deste modo, as drogas vegetais podem ser consideradas como uma nova e 
próspera fonte de recursos antimicrobianos. O alho (Allium sativum L.) é utilizado 
popularmente tanto como alimento quanto medicamento. A partir dos seus bulbos é 
possível encontrar, em maior concentração, alguns constituintes químicos 
responsáveis por sua atividade antibiótica, tais como ajoeno, aliina e, principalmente, 
alicina. A qualidade dos compostos do alho pode ser afetada pela genética da planta 
e tratos culturais adotados. Os extratos vegetais são preparações concentradas 
obtidas de partes de plantas através de um solvente que pode ser, por exemplo, o 
álcool ou a combinação de álcool e água. Este trabalho teve como objetivo avaliar o 
efeito antibacteriano do extrato alcoólico proveniente de bulbos de alho (Allium 
sativum) sobre a atividade da bactéria Staphylococcus aureus. Foram preparados 7 
tratamentos com diferentes concentrações do extrato alcoólico; para isto o alho foi 
amassado e macerado em álcool por 24h para uso posterior. Para cada tratamento 
foram realizadas cinco repetições. Os inóculos foram preparados através de 
suspensões padronizadas pela turbidez equivalente ao tubo 0,5 da escala de 
McFarland em caldo Mueller Hinton. A atividade antimicrobiana do alho foi avaliada 
pelo método de disco-difusão. Foram confeccionados discos de papel filtro de 6 mm 
de diâmetro, os quais foram embebidos de 20 µL de extrato de acordo com o 
tratamento testado. As placas foram incubadas em estufa a 37°C por 24 horas para 
posterior análise da formação ou não de halos ao redor dos orifícios. Através da 
análise estatística, pode-se concluir que os melhores tratamentos foram T6 (0,8g/ml) 
e T7 (1,6g/ml) com formação média de halo de 27,60 mm e 34,20 mm, 
respectivamente. 
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INCIDÊNCIA DE Staphylococcus aureus EM APARELHOS 
CELULARES DE COLABORADORES DE UMA EMPRESA 

Pereira, M. V.; Rodrigues, D.C.G.A. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 

RESUMO 

As bactérias estão presentes em diversos ambientes, e com o aparelho celular, um 
eletroeletrônico de uso rotineiro não seria diferente. Dentre essas, algumas podem 
ser patogênicas podendo o ser humano desenvolver várias doenças 
infectocontagiosas. Dentre essas destacam-se Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp., Escherichia coli, sendo o Sthaphylococcus aureus a mais prevalente. A 
contaminação pode ocorrer principalmente de duas formas: higiene incorreta das 
mãos e  contato do aparelho com superfície contaminada. Portanto, este trabalho se 
justifica devido ao grande número de celulares ou smartfones que são utilizados 
atualmente e falta de higiene no manuseio do mesmos, levando ou deixando em 
ambientes propícios a contaminação e proliferação de micro-organismos 
patogênicos. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo verificar a 
incidência de Staphyloccocus aureus nos aparelhos celulares de funcionários de 
uma empresa situada em Volta Redonda, RJ. Foram coletadas amostras 
aleatoriamente dos celulares de 30 colaboradores, em swab de transporte 
embebidos em solução salina estéril. Estas foram encaminhadas ao laboratório de 
Microbiologia do Centro Universitário de Volta Redonda – UNIFOA. Todas as 
amostras foram vertidas em placas de Petri em meio de cultura Ágar manitol, 
seletivo para Staphylococcus aureus, micro-organismo de interesse desse trabalho. 
A leitura das placas foi realizada após quarenta e oito horas na estufa. Para os 
resultados positivos, realizou-se em seguida as provas de catalase e coagulase nas 
colônias para confirmação da bactéria de interesse. Paralelamente, todas as 
colônias características das amostras foram submetidas ao teste de coloração de 
Gram e foram contadas em contador de colônias. Dessa forma, os resultados 
obtidos mostraram que 53,3% das amostras apresentaram o crescimento de 
Staphyloccocus aureus.  As colônias foram observadas ao microscópio e verificou-
se que apresentavam morfologia de cocos, com coloração dourada. Observou-se 
colônias gram positivas e catalase e coagulase positiva. Em algumas placas foram 
observadas a presença de bacilos gram positivos, mas não foi possível continuar a 
identificação. Concluímos que é essencial que os colaboradores visem à importância 
desse estudo como possível identificação de doenças relacionadas a esse micro-
organismo. Os resultados foram apresentados aos funcionários e os mesmos foram 
instruídos sobre a forma correta de higienização das mãos e do próprio aparelho.  
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MICROBIOTA NORMAL OU PATOGÊNICA 

Tiburcio, A. C.; Barroso, F. O.; Pereira, L.S.; Paduan, R.P. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
rayssapires-@hotmail.com 

RESUMO 

Os micro-organismos são seres onipresentes. No ecossistema encontramos uma 
ampla colonização microbiota. Sendo ela numerosa complexa e diversa na 
colonização do corpo humano. O mesmo é habitado por 100 trilhões de células 
microbianas (10x mais o número de células humanas). Podemos classificar a 
microbiota humana de duas formas: microbiota normal e microbiota patogênica. A 
microbiota normal (residente) acontece com uma população de micro-organismos 
que habitam a pele, mucosas e cavidades do sistema digestivo, respiratório 
e reprodutor de pessoas normais e sadias, podendo ter micro-organismos 
mutualistas e comensais. Porém quando o indivíduo não é sadio e possui uma 
imunodeficiência, a microbiota humana pode constituir um reservatório de bactérias 
potencialmente patogênicas e oportunistas. Nestas condições a microbiota residente 
pode ser incapaz de suprimir patógenos transitórios, ou mesmo, alguns membros da 
microbiota podem invadir os tecidos do hospedeiro causando doenças muitas vezes 
graves. Definimos assim a microbiota patogênica (transitória). A microbiota humana 
que é adquirida a partir do nascimento, depende inteiramente de fatores como a 
natureza do ambiente local, tais como temperatura, pH, água, oxigenação, nutrientes 
e fatores mais complexos como a ação de componentes do sistema imunológico. 
Logo sendo importantíssima no desempenho de funções como o impedimento de 
colonização por patógenos do meio externo e o possível desenvolvimento de 
doenças por meio de interferência bacteriana. Assim conclui-se que para nos 
mantermos saudáveis dependemos inteiramente do ambiente em que vivemos, 
desde o que comemos até o tipo de relacionamento que mantemos com as pessoas 
ao nosso redor e que essa microbiota residente exerce um papel importante na vida 
dos seres humanos .  
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OCORRÊNCIA DE MICRO-ORGANISMOS CLINICAMENTE 
IMPORTANTES EM BANHEIROS DO PRÉDIO DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE DO UNIFOA 

Batista, L.M.R.; Rodrigues, D. C. G. de A. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
laisemarques.rb@gmail.com  

RESUMO 

Os micro-organismos no mundo atual são importantes ferramentas para a 
biotecnologia, mas ainda são agentes causadores de inúmeras doenças, tanto 
animal quanto vegetal. Banheiros de utilização pública e com grande circulação de 
pessoas são áreas mais propícias a contração de doenças infecciosas devido ao 
número significativo de agentes patogênicos serem adquiridos através de fezes, 
urina e outras secreções, enfatizando dessa forma a importância da melhoria nas 
práticas sanitárias. Em vista disso o presente trabalho teve como objetivo identificar 
as principais bactérias presentes nos banheiros do prédio de ciências da saúde, 
onde se encontram laboratórios de microbiologia, parasitologia, estudo de alimentos 
e onde há atividades dos cursos de Medicina, Biologia, Odontologia e Nutrição. As 
amostras foram colhidas logo após a limpeza dos banheiros femininos e masculinos, 
retiradas de maçanetas, superfície de pias e descargas. Posteriormente foram 
levadas para o laboratório de microbiologia onde foram realizados testes de tubos 
múltiplos para identificação de coliformes totais e termotolerantes, semeadura nos 
meios de cultura seletivos ágar MacConkey, ágar Sangue e ágar Manitol para 
identificação de bacilos gram-negativos, Streptococcus spp. e Staphylococcus spp., 
respectivamente. Fora também realizadas as provas bioquímicas catalase e 
coagulase para confirmação. Foram encontradas espécies do gênero 
Staphylococcus spp., Enterococcus spp. e Streptococcus spp. com ênfase para 
Staphylococcus aureus. Nos banheiros masculinos foram encontrados maior 
quantidade de bactérias de valor quantitativo, porém as bactérias do gênero 
Staphylococcus spp. foram encontradas em sua maior quantidade nos banheiros 
femininos. Algumas das espécies encontradas embora sejam comumente 
encontradas nas mucosas e secreções, são responsáveis por graves infecções, 
especialmente em pessoas imunodeprimidas.  

Palavra-chave: banheiro; bactérias patogênicas; microbiologia; Staphylococcus 
aureus.  
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OCORRÊNCIA DE NEMATOIDES ANISAQUÍDEOS DO PARGO 
ROSA, Pagrus pagrus (OSTEICHTHYES: SPARIDAE) 

Soares, J. A. O.; Alves, D. R. 

UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
janioliveiraa@hotmail.com 

RESUMO 

O pargo rosa, Pagrus pagrus Linnaeus, 1758 (Osteichthyes: Sparidae) é um peixe 
teleósteo marinho de hábito demersal, geralmente encontrado em fundos de pedras, 
areias e corais, onde se alimenta de crustáceos, peixes e moluscos. Essa espécie 
apresenta ampla destruição geográfica, incluindo a costa leste e ocidental do 
Atlântico, Mar Mediterrâneo e ao norte das ilhas Britânicas. De ocorrência muito 
comum no litoral brasileiro, o pargo rosa tem uma importância comercial significativa 
como no recurso pesqueiro, sendo pescado entre o Espírito Santo e no Rio Grande 
do Sul. O presente estudo teve como objetivo realizar um estudo qualitativo e 
quantitativo dos nematoides parasitos do P. pagrus comercializados no município de 
Volta Redonda, Rio de Janeiro. Entre março e abril de 2016 foram necropsiados 
vinte e quatro espécimes do pargo rosa, coletados no litoral do Estado do Rio de 
Janeiro (21° – 23° S, 41° – 45° O). Os espécimes foram obtidos nas peixarias do 
município de Volta Redonda e acondicionados em caixas de isopor contendo gelo, 
para assegurar boas condições da coleta dos parasitos e protegê-los durante o 
transporte até o laboratório de Botânica e Zoologia do Centro Universitário de Volta 
Redonda (UniFOA), onde foram realizadas as necropsias. A coleta dos parasitos foi 
realizada através da lavagem do sistema digestório e da cavidade celomática com 
água de torneira passando pela peneira. O sedimento obtido foi colocado em uma 
placa de Petri onde foram observados com o auxílio de um microscópio 
estereoscópio. Os parasitos foram fixados e conservados em etanol 70° GL e 
clarificados em lactofenol de Amann. Os espécimes de P. pagrus mediram 24,2 ± 3,8 
(15 – 31) cm de comprimento total. Todos os vinte e quatro peixes estavam 
parasitados por larvas de nematoides pertencentes à família Anisakidae, distribuídos 
em quatro gêneros: Anisakis sp., Contracaecum sp., Hyterotylacium sp. e 
Raphidascaris sp. Foi coletado um total de 316 espécimes de parasitos com média 
de 6,25 ± 9,34 por hospedeiro. Contracaecum sp. apresentou maiores valores de 
prevalência (P%), abundância média (AM) e intensidade médias (IM). 

Palavras-Chave: Pagrus pagrus; litoral brasileiro; nematoides. 
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OCORRÊNCIA DE NEMATOIDES ANISAQUÍDEOS DO PEROÁ, 
Balistes capriscus (OSTEICHTHYES: BALISTIDAE)  

Martins, A. C. C.; Alves, D. R. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
a.cerutti@outlook.com 

RESUMO 

No Brasil, o gênero Balistes é composto por duas espécies: Balistes capriscus 
Gmelin, 1789 e o B. vetula Linnaeus, 1758. Ambos são popularmente conhecidos 
como peroá ou peixe-porco. Balistes capriscus é um peixe habitante de recifes de 
corais, de habito alimentar diverso, desde equinodermos, crustáceos até peixes. 
Apresenta distribuição geográfica, comum em regiões tropicais e temperadas do 
oceano Atlântico, costa sudoeste da áfrica e mar mediterrâneo. Além de ser objetivo 
de pesca esportiva, os peroás também são utilizados para alimentação, onde a 
carne é consumida principalmente fresca. Entre abril e agosto de 2016 foram 
coletados 30 espécimes de Balistes capriscus (Osteichthyes: Balistidae), 
provenientes do litoral do Estado do Rio de Janeiro (21 - 23°S, 41 - 45°O). O presente 
trabalho teve como objetivo de realizar um estudo qualitativo e quantitativo dos 
nematóides parasitos do Balistes capriscus comercializados no município de Volta 
Redonda, Rio de Janeiro. Depois de obtidos, os peixes foram colocados em gelo 
para assegurar boas condições da coleta dos parasitos e protegê-los durante o 
transporte até o Laboratório de Zoologia do Centro Universitário de Volta Redonda 
(UniFOA), onde foram realizadas as necropsias. Para coleta foram utilizadas 
peneiras de 10cm de diâmetro e 154mm de abertura. Os nematóides foram 
coletados através da lavagem do sistema digestório e da cavidade celomática com 
água de torneira passando pela peneira, fixados e conservados em etanol 70°GL. 
Os mesmos foram clarificados em lactofenol. O material obtido foi colocado em uma 
placa da petri onde foi observado com o auxílio de um microscópio estereoscópio. 
Vinte e oito (93,3%) espécimes de B. capricus estavam parasitados por pelo menos 
uma espécie de nematoide. Os espécimes de B. capriscus mediram 31,4 ± 1,4 (30 - 
34) cm de comprimento total. Foram coletados 209 espécimes de nematoides 
anisaquídeos (Nematoda: Anisakidae), fase larval, com a média de 6,4 ± 8,5 por 
peixe. Quatro gêneros de parasitas foram identificados: Anisakis, Contracecum, 
Raphidascaris e Hysterothilacium.  O nematóide Raphidascaris sp. (Larva) foi o 
parasito que apresentou o maior valor de prevalência (66,7%), enquanto, Anisakis 
sp. (Larva) o maior valor de abundância média (1,4 ± 2,8).  

Palavras-chave: Balistes capriscus, Balistidae, Anisakidae, Brasil. 
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OCORRÊNCIA DE NEMATÓIDES PARASITOS DO CONGRO ROSA, 
Genypterus brasiliensis (OSTEICHTHYES: OPHIDIIDAE) DO LITORAL 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL. 

FERREIRA, A. C. M.; ALVES, D. R. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
a.carolmansur@gmail.com 

RESUMO 

O congro rosa, Genypterus brasiliensis Regan, 1903, (Osteichthyes: Ophidiiformes: 
Ophidiidae), é um peixe ósseo marinho, de hábito demersal são carnívoros, 
capturado entre 50 e 510 metros de profundidade. Esse peixe se alimenta de acordo 
com os elementos que estejam proporcionais ao seu tamanho, pode alimenta-se de 
pequenos peixes, moluscos, enquanto que a maior preferência por peixe. 
Genypterus brasiliensis ocorre no Atlântico Ocidental do Rio de Janeiro à Argentina, 
também está presente em águas do Uruguai e ao norte da Argentina. O congro rosa 
constitui um importante recurso pesqueiro no litoral sul e sudeste do Brasil. No 
Brasil, essa espécie possui uma grande importância comercial, sendo bastante 
consumido internamente e também exportado para diversos países. O objetivo deste 
trabalho é identificar e registrar os nematoides parasitos de Genypterus brasiliensis 
comercializados em Volta Redonda. Entre maio e junho de 2016 foram necropsiados 
28 espécimes de Genypterus brasiliensis provenientes do litoral do Estado do Rio de 
Janeiro. Os espécimes de G. brasiliensis foram adquiridos em peixarias do município 
de Volta Redonda, RJ. Todos os órgãos e cavidades do corpo dos hospedeiros 
foram examinados à procura de nematoides parasitos. Os espécimes de G. 
brasiliensis mediram 47,03 ± 3,31 (41,5 – 50,5) cm de comprimento total. Vinte 
quatro (85,7%) hospedeiros estavam parasitados. Apenas uma espécie de 
nematóide foi encontrada e identificada: Cucullanus genypteri (Nematoda: 
Cucullanidae). Sendo coletado um total de 270 espécimes de C. genypteri com a 
abundância média de 9,64 ± 10,04 espécimes por hospedeiro. 

Palavras-chaves: Genypterus brasiliensis; Ophidiidae; Nematoda; Cucullanus 
genypteri. 
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PREVALÊNCIA DE DIFERENTES CEPAS DE Staphylococcus 
aureus, CAUSADORES DE MASTITE EM BOVINOS DE LEITE EM 
QUATRO FAZENDAS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

Barra, A. C. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda 
arllison.biologia@outlook.com 

RESUMO 

A mastite é uma doença causada por micro-organismos como bactérias, fungos e 
vírus. Representa alto prejuízo para pecuária leiteira em nosso País e em todo 
mundo. Em sua grande maioria é causada por bactérias. Uma doença caracterizada 
pela infecção da glândula mamária podendo apresentar-se na forma clínica 
(alteração das propriedades físico-químicas do leite, dor, inchaço, calor, presença de 
sangue no leite, etc). A forma sub-clínica poderá ser evidenciada pelo aumento de 
células somáticas no quarto infectado, células que migram do sangue para o quarto 
infectado e saem no leite e cultura do leite do quarto infectado. Os microorganismos 
causadores de mastite clínica são considerados patógenos ambientais, os quais 
possuem vida no ambiente (lama, mão de ordenhadores, água parada, esterco, 
cama de palha, etc). Estes são micro-organismos como diversos tipos de coliformes 
(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e o Enterobacter aerogenes), outros 
Enterococcus, Streptococcus sp.  entre outros. Já a mastite sub-clínica é causada 
por micro-organismos contagiosos que em sua maioria só possuem vida na glândula 
mamária, pele de tetos; são estes como (Streptococcus agalactiae, Sthaphylococcus 
aureus, Corynebacterium bovis, Micoplasma bovis), entre outros. Este trabalho tem o 
objetivo de detectar a taxa de prevalência de diferentes tipos de Cepas de 
Sthaphylococcus aureus, em quatro Fazendas da Região Sul do Estado do Rio de 
Janeiro. Para detecção desta infecção será utilizado um teste trivial, que será 
aplicado no campo, denominado CMT (Clinical Mastitis Test), realizar cultura de 
micro-organismos em amostras de leite em quartos infectados, para a detecção do 
micro-organismo causador da infecção. Para detecção do tipo de micro-organismo 
causador da doença é necessário a coleta de amostra de leite do quarto infectado e 
a efetuação de cultura em laboratório. Através deste estudo, será possível 
determinar a prevalência dos micro-organismos causadores de mastite em vacas no 
período de lactação. 

Palavras-chave: Mastite; Staphylococcus aureus; Bovino de leite. 
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PREVALÊNCIA DE PORTADORES DE ASCARIDÍASE EM UM 
LABORATÓRIO DE VOLTA REDONDA 

CORREIA, A. C.; SILVA, A. P.; RIBEIRO, A.; JUSTINO, R. P.  

UniFOA- Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
ana_carolliina@hotmail.com 

RESUMO 

A ascaridíase é uma verminose intestinal, causada pelo parasita Ascaris 
lumbricoides, popularmente conhecida como lombriga, é a verminose mais difundida 
no mundo. Provavelmente até ¼ da população mundial já foi infectada por 
ascaridíase, e é particularmente prevalente em regiões tropicais e áreas com higiene 
precária. A infecção pode ocorrer através de ingestão de alimentos contaminados 
com fezes contendo ovos de Ascaris lumbricoides. As lombrigas vivem no intestino 
depois de atingir a idade adulta, onde se reproduzem pondo ovos que são 
eliminados através das fezes e vão poder contaminar de novo outros lugares. A 
ascaridíase é uma das infecções parasitárias de maior prevalência no mundo, 
chegando a acometer, em algumas regiões da África cerca de 95% da população; 
na América Central do Sul, atinge ate 45% dos habitantes e, em comunidades rurais 
dos EUA, entre 20 e 67% da população. Em Cape Town, na África, num período de 
16 anos, cerca de 10% a 15% das emergências cirúrgicas abdominais foram 
decorrentes de complicações da ascaridíase, so sendo superada em números de 
casos por apendicite aguda a infecção por Ascaris lumbricoides, quando em grau 
leve, geralmente é inaparente. Entretanto, se grave, pode levar á má absorção 
intestinal e obstrução. O helminto secreta anti-enzimas, como mecanismo protetor 
para sua sobrevivência, as quais são responsáveis pela síndrome mal absortiva. As 
crianças tem a maior predisposição a essa parasitose, variando a faixa etária 
predominante de quatro a oito anos de idade. Com este projeto nós pretendemos 
descobrir a carga parasitaria nos pacientes em geral desde laboratório e poder 
informar alguma forma de diagnostico e tratamento, a fim de poder conscientizar um 
tratamento adequado para essas pessoas, Utilizando o meto HPJ cujo princípio é a 
sedimentação espontânea, Volta Redonda é um grande exemplo da melhora nos 
casos de disseminação da doença, pois o sistema de saneamento básico, que e a 
principal causa de vetores é estabilizada sendo assim dificuldade na proliferação da 
doença. 

Palavras-chaves: Ascaridíase; helminto; parasitose. 
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PROBIÓTICOS NA SAÚDE ANIMAL 

Lemos, F.; Leite, L. F. G.; Bonin, L. S. G.; Freitas, M. S. C.; Guimarães, M. L. R. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
leticiafg.l@hotmail.com 

RESUMO 

Probióticos podem ser definidos, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
como micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades 
adequadas, podem conferir benefícios na saúde do hospedeiro. Podem trazer 
mudanças à microbiota do sistema digestório, conjunto de micro-organismos 
presentes principalmente no intestino e que possuem como função o 
desenvolvimento do sistema imunológico. A microbiota é formada ainda no início da 
vida, pois a exposição às bactérias começa no parto, no caso de cesariana, o 
contato com micro-organismos vem do ambiente, já no parto normal, do canal 
vaginal. Outra diferença que pode ocorrer é em relação ao aleitamento, o leite 
materno fornece bactérias distintas em relação àquelas crianças que são 
alimentadas com fórmulas industriais. As crianças que recebem leite materno 
apresentam cerca de 90% de Lactobacillus e Bifidobacterium, enquanto as que são 
alimentadas com leite artificial possuem cerca de 40 a 60% dessas bactérias. A 
maioria dos micro-organismos utilizados é do gênero Lactobacillus e 
Bifidobacterium, que pertencem ao grupo das bactérias ácido lácticas. Essas 
bactérias são usadas na produção de leites fermentados, funcionando como 
conservantes, inibindo assim a ação de outras bactérias que podem causar 
putrefação. As do gênero Bifidobacterium estimulam o sistema imunológico, 
produzem vitamina B e ainda inibem a ação de patógenos. Os probióticos 
apresentam inúmeras funções no organismo, como o controle da microbiota, tratam 
distúrbios como inflamação intestinal, constipação, Síndrome do intestino irritável e 
diarreia. Além disso, aumentam a absorção de vitaminas do complexo B e minerais 
e algumas bactérias podem produzir lactase, enzima que facilita a digestão de 
lactose, ajudando intolerantes à lactose. No entanto, para produzirem efeito, os 
micro-organismos necessitam resistir à acidez gástrica, possuir adesão ao epitélio 
intestinal, ser capaz de resistir ao trato gastrointestinal, influenciar no metabolismo 
local e também não estimular excessivamente a resposta imunológica. Mesmo 
sabendo que os probióticos agem de maneira positiva nos organismos, ainda é 
preciso que estudos comprovem o seu mecanismo de ação. 

Palavras-chave: probióticos; microbiota; bactérias. 
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QUORUM SENSING E SUA RELEVÂNCIA NA MICROBIOLOGIA DE 
ALIMENTOS 

Campos, M. C.; Rosa, H. S. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 

RESUMO 

Entende-se por Quorum Sensing (sensor de quorum) o processo de comunicação 
intra e interespécies de microrganismos, podendo medir sua quantidade 
populacional e capturar informações do meio que o organismo esteja, adaptação ao 
ambiente, comunicar-se com diferentes espécies, controle de processos celulares 
como a esporulação. Acredita-se que essa comunicação e interação contribuíam 
para a ecologia microbiana tanto na deterioração quanto na proliferação de 
patogênicos. Dentre os fenótipos controlados pelo Quorum Sensing estão: a 
biolumenescência, formação de antibióticos e os biofilmes. Biofilmes são 
comunidades ou conjunto microbianos imobilizados por uma matriz rica em 
substâncias extracelulares de origem bacteriana, conferindo proteção a ambientes 
hostis, essa formação é dependente do sistema de Quorum Sensing. O QS tem uma 
grande relevância microbiológica nos alimentos, tanto para deterioração quanto para 
o aumento de agentes patogênicos, alguns pesquisadores acham que as moléculas 
sinalizadoras ou autointudoras possam estar implicadas na regulação de fenótipos 
importantes, para a deterioração de alimentos e toxinfecções alimentares. Diante 
das diferentes manifestações do quorum sensing e sua relação com bactérias e 
outro microrganismos, se tem a necessidade de compreensão e de seu papel em 
microrganismo de origem animal e assim buscando um meio de impedir ou dificultar 
sua multiplicação e formação de comunidades bacterianas os biofilmes em 
equipamentos, utensílios e alimentos.  

Palavras-chave: Quorum Sensing, toxinfecções alimentares, biofilmes. 
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RESISTÊNCIA BACTERIANA NO MEIO AMBIENTE 

Carvalho, B. R.; Silva, F. M.; Paula, M. E. M.; Machado, R. A.; Alvarenga, T. G.; 
Guimarães, M. L. R. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
Fernando_morais_@hotmail.com 

RESUMO 

O atual problema oriundo da resistência bacteriana está se tornando a cada dia que 
passa um desafio maior tanto à comunidade científica quanto médica, que busca 
compreender e amenizar esse acontecimento que vem gerando um aumento 
significativo no número de infecções e diminuição constante no número de 
antibióticos sendo fabricados e disponíveis para os devidos tratamentos médicos. 
Descobertas recentes indicam que o meio ambiente exerce um papel significativo 
nesse processo de resistência, agindo como um grande reservatório de genes 
resistentes. Faz-se necessário então uma maior atenção na hora de se estudar este 
assunto específico, a fim de se atentar aos diversos fatores que antes não 
despertavam grande atenção dos pesquisadores da área, que possuíam uma visão 
mais voltada ao ambiente hospitalar. Portanto o objetivo do trabalho em questão foi 
estudar a resistência bacteriana no meio ambiente em si, questionando os graus de 
complexidade e níveis de adaptação das bactérias que se encontram em cada 
dentre os diversos biomas naturais. Busca-se entender como cada tipo específico de 
ambiente contribui para gerar determinadas resistências genéticas nos micro-
organismos e qual a real atuação da evolução e atitude humana neste evento. 
Visando contemplar maiores informações sobre as interações entre o meio ambiente 
e as denominadas superbactérias e os impactos resultantes na área da saúde como 
um todo e nos demais seres vivos, objetivando a melhor compreensão sobre tal 
processo. 

Palavras-chaves: resistência bacteriana; meio ambiente; adaptação; evolução. 
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SUPERBACTÉRIAS: UM PERIGO PARA HUMANIDADE 

Araujo B. G.; Moraes B. M.; Reis D. A. G. A.; Lamounier E. C.; Silva R. H.; 
Duarte R. M. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
denis.alan.vr@hotmail.com 

RESUMO 

Desde os tempos primórdios, o homem tende a descobrir fármacos para prevenção 
das infecções causadas por bactérias. Alexander Fleming, em 1928 descobriu o 
primeiro antibiótico, a penicilina. A partir de então, acreditou-se ter descoberto a cura 
para todas as doenças infecciosas. Entretanto, após a descoberta desse fármaco, já 
foram registrados os primeiros casos de infecções por bactérias resistentes aos 
antibióticos disponíveis. A resistência bacteriana tem sido um grave problema de 
saúde, que vem crescendo muito no decorrer dos anos no Brasil e no mundo. A 
resistência aos antibióticos é uma consequência natural da habilidade da bactéria de 
se adaptar ao meio; porém, o uso indiscriminado de antibióticos contribui para a 
seleção de bactérias cada vez mais resistentes. Os mecanismos de resistência aos 
antimicrobianos são decorrentes de alterações genéticas que podem ocorrer através 
de mutações cromossômicas e por elementos de transposição. Portanto, este 
trabalho tem como objetivo descrever o mecanismo de ação dos antibióticos na 
célula bacteriana; e o surgimento das chamadas superbactérias. Segundo as 
pesquisas, grande parte destas superbactérias surgiu em função do uso de 
antibióticos de forma incorreta, indiscriminada ou sem prescrição e 
acompanhamento de um médico. No ambiente hospitalar as pessoas estão mais 
sujeitas a infecção por superbactérias, pois já estão acometidas por outras doenças, 
e com a imunidade comprometida, fazendo uso de antibióticos. Conter o avanço de 
superbactérias é uma tarefa difícil e necessita de uma ação conjunta de profissionais 
da saúde, pacientes e até mesmo dos governantes. Profissionais da saúde devem 
ter em mente que a prescrição de antibióticos só deve ser feita quando. Os 
pacientes, por sua vez, devem ficar atentos às recomendações médicas e nunca se 
automedicar. Já os governantes devem dificultar a venda indiscriminada de 
antibióticos e criar políticas que incentivem a pesquisa sobre essas bactérias. 

Palavras-chaves:  antibióticos, bactérias, saúde, resistência. 
  

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  70 ISBN: 978-85-5964-019-9 
 
 

TÉCNICAS DE ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL APLICADAS EM 
QUATRO ESPÉCIES DE PRIMATAS NO ZOOLÓGICO MUNICIPAL 

DE VOLTA REDONDA, RIO DE JANEIRO 

Castro, P. P. M.; Alves, D. R. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
ppaulomcastro@yahoo.com.br 

RESUMO 

A partir do momento que o homem decidiu domesticar algumas espécies de animais, 
foi necessário que ele aprendesse sobre o comportamento desses animais e tentar 
dar o melhor para que esse animal possa viver bem. Como o homem começou a 
capturar outras espécies de animais e colocá-las em exibição, como por exemplo, 
em circos e zoológicos. Com isso, foi necessária uma forma de pesquisa para se 
conhecer melhor esses animais para que eles tivessem um tempo de vida maior e 
que pudessem ter em cativeiro uma experiência de “semiliberdade”. E com isso foi 
visto que introduzir objetos que simulem algo de sua vida na natureza e com isso 
surgiu o enriquecimento ambiental. Antigamente esses animais que eram mantidos 
em cativeiro eram cruelmente retirados de seu habitat natural por puro “prazer”. 
Porém no cenário atual é visto que os locais como circos foram proibidos de manter 
animais selvagens com fins de entretenimento e os zoológicos têm como função 
acolher animais que possuem algum problema ou que não consigam retornar a vida 
livre. É visto que os primatas são animais que possuem uma grande capacidade de 
interagir e demonstrar os seus interesses e sentimentos de forma clara e por isso 
necessitam de uma grande atenção ao mantê-los em cativeiro e por isso os 
zoológicos assim como qualquer local de criação de animais selvagens, precisam 
saber sobre o comportamento desses animais para que se possa estipular a 
alimentação, prever respostas a estímulos e acrescentar itens necessários para o 
bem estar do animal em cativeiro. O objetivo deste trabalho é avaliar a influência do 
enriquecimento ambiental no comportamento dos primatas, Bugio (Alouatta guariba), 
Macaco-Prego (Cebus apella), Babuíno Sagrado (Papio hamadryas) e Babuino 
Verde (Papio anubis). A metodologia utilizada neste trabalho inclui três diferentes 
enriquecimentos, sendo eles, uma corda com comida, para dar certa dificuldade na 
obtenção de alimento; uma caixa com um furo no topo com alguns alimentos, para 
que eles precisassem pensar como retirar esse alimento de dentro; e comida 
enrolada com palha de milho escondidas dentro do recinto, onde é estimulado o 
forrageamento dos animais. Juntamente com os enriquecimentos foram feitas 
diversas observações onde foi documentado todo tipo de comportamento. De acordo 
com os resultados prévios foi visto que o enriquecimento tem estimulado esses 
animais a se movimentar mais, fazendo forrageamento de seu recinto, e a diminuir 
comportamentos agressivos e/ou de pacing.  

Palavras-chave: Zoológico, enriquecimento ambiental, primatas, etologia. 
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A PROBLEMÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO: PERCEPÇÕES DE 
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO  

Ramos, L. S. 1; Albuquerque, G. G. 1; Fortes, C. P. D. D. 1; Bastos, G. A. 1; 
Rzetelna, H. 1; Silva, N. M. A. V. M. 1; Azizi, P. 1; Vale, C. R. N. 1 

1 UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
gga.fisio@gmail.com 

RESUMO 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a automedicação envolve “a seleção 
e o uso de medicamentos por pessoas para tratar doenças autodiagnosticadas ou 
sintomas e deve ser entendida como um dos elementos do autocuidado”. Observa-
se no contexto escolar alguns questionamentos apresentados pelos alunos acerca 
do por que estudar Química, o que pressupõe a ideia de que estes não veem a 
possibilidade de interpretação do mundo físico através do conhecimento químico. 
Ante a isso, indaga-se: Como contribuir para a alfabetização científica dos alunos do 
3º ano do Ensino do Médio no que tange o tema automedicação para o Ensino de 
Química orgânica contextualizado? Dessa forma, o objetivo deste trabalho é 
contextualizar o ensino de química orgânica buscando a alfabetização científica de 
alunos do 3º ano do Ensino Médio no que tange o tema automedicação e realizar 
uma revisão de literatura sobre o assunto em questão. As etapas do estudo 
envolverão as seguintes fases: aplicação de questionário para levantar os 
conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema automedicação; utilização de 
mapas conceituais como proposta para o ensino de funções orgânicas e 
medicamentos; análise de bulas de medicamentos que os alunos utilizam de forma 
indiscriminada e sua correlação com os conhecimentos sobre as funções orgânicas 
e medicamentos; criação de jogo didático sobre o tema. Foi realizada uma revisão 
da literatura sobre o tema que aponta que apesar de a química orgânica ter uma 
grande importância em nossa sociedade, nem sempre desperta interesse de alunos 
no ensino médio. Seu ensino tem sido marcado pela ênfase na memorização de 
regras de nomenclatura, resolução de exercícios e repetições, todavia faz-se 
necessário associar esses conhecimentos à realidade dos alunos e a essência da 
contextualização reside em problematizar a relação entre esses dois mundos – 
saber científico e conhecimento cotidiano – pois a natureza faz parte de ambos. 
Espera-se com a discussão acerca da automedicação proporcionar aos alunos o 
desenvolvimento da argumentação, reflexão e crítica em relação ao uso racional dos 
medicamentos. 
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AGENESIA MULLERIANA: DESCRIÇÃO DE UM CASO CLÍNICO 

LIMA, M. G.1; ROCHA, P. B.1; PORTO, V. P. S.1; NOWAK, L. D.1; BARBOSA, A. F. 
1; COELHO, J. M. R. 1; RIBEIRO, R. M. M.1; ARBEX, M. 1; VALE, C. R. N. 1. 

1 UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda,RJ. 
miguelguzzolima@yahoo.com.br 

RESUMO 

A agenesia Mulleriana ou síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser é uma má 
formação do ducto de Muller que podem levar a agenesia vaginal. O cariótipo das 
pacientes é normal 46,XX assim como a presença dos caracteres sexuais 
secundários, apesar da ausência de menstruação. O tratamento pode ser cirúrgico e 
não cirúrgico. Paciente do sexo feminino, 16 anos procurou assistência por 
amenorreia primaria. Ao exame clínico apresentava-se com caracteres sexuais 
secundários normais e vagina com 1,5cm de profundidade. As dosagens de 
gonadotrofinas hipofisárias e de prolactina estavam normais. A urografia excretora 
evidenciou duplicação pielocalicial e ureteral à direita, com vias urinárias sem 
anormalidades à esquerda. Foi solicitado videolaparascopia para avaliação gonadal 
que evidenciou ovários bilaterais com corpo lúteo à esquerda e agenesia de útero. 
Posteriormente, com melhoras do sistema de saúde, conseguiu realizar avaliação 
genética que demonstrou o cariótipo 46, XX, definindo o diagnóstico de Síndrome de 
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. Iniciou dilatação vaginal progressiva fazendo 
exercícios diários usando o dedo mínimo, posteriormente passou para o indicador ou 
o médio. Em dois meses passou a fazer a dilatação com seringa de 10 mL adaptada 
e com mais dois meses evoluiu para seringa de 20 mL. Após seis meses, entre 
algumas falhas na prática dos exercícios, passou a fazer a dilatação com vela de 
parafina e com cerca de mais seis meses de tratamento, terminou a dilatação com 
uma vagina de 7,5 cm de comprimento e 4 cm de largura. O tratamento conservador 
consiste em utilizar a técnica dilatadora descrita por Frank em 1938, conhecida 
como técnica de Frank. Devido à elasticidade da mucosa no introito vaginal, Frank 
observou que seria possível criar uma vagina por meio de pressão intermitente com 
um tubo de vidro nesse local. Atualmente a dilatação é feita utilizado um molde de 
acrílico para a pratica de exercícios diários que podem durar entre 30 a 120 minutos. 
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AVALIAÇÃO DA RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA COMO 
FATOR PROGNÓSTICO EM CÂNCER DE MAMA EM UNACON DA 

REGIÃO SUL FLUMINENSE 

Netto, C.1; Netto, L1.; Silva, S.G. 1; Albuquerque, G. G. 1; Barbosa, A. F. 1; 
Coelho, J. M. R. 1; Lins, J. 1; Arbex, M. 1; Paixão, A. M. L. 1 

1 UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
sabrinaneuro@yahoo.com.br 

RESUMO 

O câncer de mama é atualmente um problema de saúde pública mundial, visto que, 
entre as neoplasias malignas, é a segunda mais frequente. Sendo a neoadjuvância é 
indicada como tratamento inicial em casos de câncer de mama localmente 
avançados, pois apontam para resposta patológica completa como fator 
prognóstico.Realizar uma análise retrospectiva e comparativa das pacientes com 
diagnóstico de carcinoma invasivo de mama tratadas no serviço UNACON da 
Região Sul Fluminense e expostas à quimioterapia neoadjuvante, realizando 
comparação de sobrevida global entre as pacientes que obtiveram remissão 
patológica completa e as que não a obtiveram. Foi realizado um estudo 
retrospectivo, longitudinal, através da observação e análise dos prontuários do 
Hospital Oncológico do Hospital HINJA, no período de dezembro de 2011 a março 
de 2014. Participaram do estudo 63 pacientes portadoras de carcinoma invasivo de 
mama com indicação de quimioterapia neoadjuvante. Foi criado um questionário de 
avaliação dos prontuários: idade ao diagnóstico, menopausa, perfil molecular, tipo 
histológico, estádio clínico, ressecabilidade, estádio patológico, tipo de quimioterapia 
recebida, estádio clínico pós-tratamento, intervalo entre o último ciclo de 
quimioterapia e a cirurgia, sobrevida global, sobrevida livre de doença e data do 
último follow up. Resultados: Após a análise da amostra de 35 pacientes, verificou-
se que 66% da amostra recebeu o diagnóstico de câncer de mama com idade 
superior a 49 anos. As mulheres que apresentam-se no grupo pós-menopausa 
representam 40%. A maioria da amostra é acometida por câncer de mama perfil 
molecular triplo negativo. Ao realizar análise sobre o tipo histológico dentro da 
amostra é revelado que carcinoma invasivo tipo histológico ductal é o mais 
frequente, compreendendo 89%  de toda a amostra. Estádio clínico III representa a 
grande maioria da amostra, 94%, enquanto 6% compreende o estádio clínico II. 
Conclusão: O trabalho ainda está em processo de desenvolvimento, na fase de 
coleta de dados. 

Palavras-chave: Câncer de mama; Ressecabilidade; Quimioterapia neoadjuvante; 
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DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO HIPERADRENOCORTICISMO: 
RELATO DE CASO 

ROCHA, P.B. 1; LIMA, M. G. 1; PORTO, V.P.S. 1; BARRETO, M. G.2; NOWAK, L. D. 
1; BARBOSA, A. F. 1; COELHO, J. M. R. 1; ARBEX, M. 1; VALE, C. R. N. 1. 

1 UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda,RJ. 
2 Casa de Saúde Santa Maria, Barra Mansa, RJ. 

nuttipatricia@uol.com.br 

RESUMO 

Adenomas secretores de ACTH são a causa do Hiperadrenocorticismo também chamado 
de doença de Cushing, que representa 70 a 80% dos casos de síndrome de Cushing. A 
grande maioria (90%) desses tumores é constituída de microadenomas (<1cm) e 
tradicionalmente têm como tratamento de escolha sua retirada cirúrgica por via 
transesfenoidal. Relato de caso: M. P. P., 17 anos, menarca aos 13 anos, amenorreia há 9 
meses e ganho ponderal há 1 ano, presença de obesidade central, hiperglicemia, 
hirsutismo, face de lua cheia, presença de estrias violáceas em coxa, axila, tronco, 
membros inferiores. Sua investigação demonstrou cortisol urinário elevado (1412 μg/24 
horas; valor de normalidade em adulto: 10 a 90 μg/24 horas), ACTH normal (11,7 pg/mL, 
valor de normalidade: 10 - 60 pg/mL) e testes de supressão com dexametasona 
compatíveis com doença de Cushing. A tomografia computadorizada de adrenais 
apresentou normalidade e a RMN (ressonância nuclear magnética) de hipófise mostrou 
microadenoma hipofisário (0,8 cm) que foi encaminhada para o tratamento cirúrgico por via 
transesfenoidal (TSA). Discussão: Um diagnóstico diferencial preciso da doença de 
Cushing, de síndrome de Cushing (SC) ou tumores secretores de hormônio 
adrenocorticotrófico ectópica (ACTH) é um pouco problemático devido a sintomas e sinais 
comuns. Até recentemente, a amostragem seio petroso inferior (IPSS) com hormônio 
liberador de corticotropina (CRH) foi realizada para estimular a secreção de ACTH e 
permitir a discriminação entre doença de Cushing e tumores secretores de ACTH ectópica. 
A ressecção cirúrgica de um adenoma da hipófise é a terapia de primeira linha para 
Doença de Cushing, enquanto que a farmacoterapia é uma estratégia de tratamento de 
segunda linha utilizada para controlar recorrente ou Doença de Cushing sustentada. 
Embora o cetoconazol, que suprime a síntese de cortisol ao nível da glândula suprarrenal, 
ser um fármaco eficaz e conveniente usado para controlar o hipercortisolismo, levanta 
preocupações devido a sua toxicidade hepática. Nas mãos de um cirurgião experiente, 
essa doença cura potencialmente 100% dos casos. No entanto, implica necessidade de 
reposição permanente de glicocorticoide e mineralocorticoide, morbidade e mortalidade 
pós-operatórias potencialmente elevadas, além do considerável risco para o surgimento da 
síndrome de Nelson. Neste trabalho é descrito um caso de diagnóstico de doença de 
Cushing, causada por microadenoma hipofisário corticotrófico, despertando a atenção dos 
endocrinologistas clínicos para essa entidade e sugerindo que a investigação laboratorial 
do hipercortisolismo seja incluída em todos os casos de adenomas hipofisários. 

Palavras-chave: Hiperadrenocorticismo; Doença de Cushing; adenomas 
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DOENÇAS TRANSMITIDAS PELA ÁGUA 

Ferreira, J.F.; Costa, L.P.; Gonçalves M.G.; Lemos, R.F 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
larissa.p.costa@hotmail.com  

RESUMO 

A água pode ser a causadora e transmissora de vários tipos de doenças.  Na 
maioria das vezes ocorre por disseminação de organismos e outros contaminantes 
diretamente na água. Principalmente em locais onde o saneamento básico é 
precário e há falta de água tratada e/ou tratamento de rede de esgoto ou de 
alternativas adequadas para a deposição de dejetos humanos, as doenças podem 
ocorrer por contaminação da água por conta desses dejetos ou por contato com o 
esgoto despejado nas ruas, córregos e rios. Assim como a água pode causar 
doenças, a falta dela também apresenta riscos, pois sua escassez traz dificuldades 
na higiene. Os insetos também podem ser grandes causadores de doenças 
transmitidas pela água, já que alguns deles se desenvolvem por meio dela. 
Encontramos vários agentes causadores: microrganismos como bactérias, vírus e 
parasitas, toxinas naturais, produtos químicos, agrotóxicos, metais pesados. Entre 
as várias maneiras de contaminação a mais comum é por ingestão direta da água 
contaminada, onde o indivíduo ou grupos populacionais geralmente utilizam de 
poços, bicas, minas ou águas minerais de fontes contaminadas. Eventualmente, 
pode ocorrer acidentes de manutenção nos postos de abastecimento de água 
tratada, e isso pode acarretar algum tipo de contaminação. Também há as doenças 
adquiridas por contato da pele/mucosa, quando há contato da pele ou mucosa com 
água contaminada com esgoto humano ou por fezes e urina de animais. Muitas 
dessas doenças podem causar diarreia aguda. As principais doenças adquiridas por 
contato da pele são a esquistossomose, leptospirose, diarreia infecciosa, Cólera, 
Hepatite. A água se não for bem tratada também pode transmitir outras doenças, 
como amebíase, giardíase, gastroenterite, febres tifoide e paratifoide. Assim como 
diretamente, a água também pode estar ligada a transmissão de doenças 
indiretamente, como no caso de verminoses: esquistossomose, ascaridíase, teníase, 
oxiuríase e ancilostomíase. 
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ENSINO EM SAÚDE: ÊNFASE EM FERRAMENTAS PARA 
ABORDAGEM FAMILIAR NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 Pereira, H. S. T. C. 1; Pereira, C. A. S. 1; Albuquerque, G. G. 1; Osório, J. 1; 
Barbosa, A. F. 1 Rzetelna, H. 1;Silva, C. P.; Coelho, J. M. R. 1 

4 UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
sanches68@gmail.com 

RESUMO 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi concebida pelo Ministério da Saúde em  
1994, com o objetivo de proceder à reorganização da prática assistencial em novas 
bases e critérios, em substituição ao modelo tradicional de assistência hospitalar 
voltado para a doença. Sabendo-se que a especialidade Medicina de Família e 
Comunidade tem como lócus básico de atuação a família e, para trabalhar essas 
famílias dispõe de ferramentas de abordagem familiar ainda pouco divulgadas e 
conhecidas pelos profissionais e estudantes de medicina, e que no atual contexto da 
política de saúde, quando a prioridade dada à atenção básica está a exigir um 
número cada vez maior de profissionais com formação em medicina de família e 
comunidade, é importante que haja maior divulgação deste campo de atuação no 
meio acadêmico. Isto vem a justificar o trabalho proposto, que tem como objetivo 
capacitar os preceptores do módulo de Saúde Coletiva/ESF através de uma Oficina 
que contemple os princípios da especialidade e as ferramentas de abordagem 
familiar. A Oficina foi construída embasada na Teoria da Aprendizagem Significativa 
de Ausubel, tendo como pilar principal a dialogicidade e utilização de uma situação-
problema. Teve duração aproximada de 4 horas e foi aplicada aos preceptores do 
curso de Medicina do UniFOA. Foi utilizado questionário pré e pós aplicação da 
oficina e a partir dos resultados adquiridos observou-se que este instrumento de 
ensino-aprendizagem contribuiu para capacitar os preceptores no tema proposto, 
cumprindo seu objetivo final.  
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FERRAMENTA PARA O ENSINO DE TÉCNICAS OPERATÓRIAS 
VÍDEO CIRÚRGICAS 

Paixão, A. M. L. 1; Albuquerque, G. G. 1; Martins, L. P. 1; Silva, N. M. A. V. M. 1; 
Arbex, M. 1; Vargas, A. V. 1; Barbosa, A. F. 1; Coelho, J. M. R. 1 

1 UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
alex.mlp@portalvr.com 

RESUMO 

O foco desta pesquisa localiza-se nas tendências pedagógicas da formação médica 
culminando a prática renovadora da disciplina de cirurgia, pois existem várias 
habilidades e competências que devem ser desenvolvidas com intuito de oferecer 
um conteúdo básico à formação do médico cirurgião geral. O padrão tradicional 
começou a diferenciar-se com o desenvolvimento da pesquisa biomédica e o 
desenvolvimento da tecnologia, melhorando a formação do médico. No século XX a 
medicina recebeu críticas favorecendo sua ampliação.  O objetivo deste trabalho é 
apresentar técnicas operatórias vídeo cirúrgicas utilizando um Manequim Cirúrgico 
de baixo custo, desenvolvido para complementar o ensino-aprendizado dos alunos 
de residência cirúrgica, de forma articulada às metodologias de ensino na área de 
cirurgia. Esta prática será aplicada em um serviço de residência de cirurgia geral de 
um hospital municipal na cidade de Volta Redonda / RJ, para que os alunos possam 
ter a oportunidade de praticar habilidades cirúrgicas através dessa ferramenta 
didática, dentre as várias habilidades que devem ser trabalhadas. A metodologia 
utilizada foi uma revisão bibliográfica de caráter exploratório em fontes 
disponibilizadas em livros, artigos, revistas, e dissertações voltadas para o tema; e, a 
apresentação do Projeto “Manequim Cirúrgico” desenvolvido como complemento de 
ensino aprendizado, onde os estudantes terão a oportunidade de interagir adquirindo 
novas habilidades, além de ser também um instrumento avaliativo. Espera-se 
contribuir com o processo de formação na área médica, suprindo as necessidades 
dos alunos residentes no aspecto de treinamentos de procedimentos cirúrgicos 
básicos, que de certa forma, irão transmitir maior segurança nas suas experiências 
cirúrgicas do cotidiano. 
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HIRUDOTERAPIA 

Fontes A. S.; Meletti B. A. A.; Estival H. L. C.; Teixeira V. S. 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo descrever a Hirudoterapia como uma ferramenta na 
medicina alternativa. Sendo uma espécie de tratamento, a Hirudoterapia consiste no uso 
de sanguessugas para tratar casos clínicos específicos. A fins medicinais é utilizada 
apenas uma espécie: sanguessuga medicinal e suas duas subespécies: 
“Hirudinaofficinalis” e “Hirudinamedicinalis”. Podem ser encontradas em todo o mundo e 
geralmente em água doce. As sanguessugas medicinais são cultivadas nas biofábricas 
em condições artificiais, estéreis e óptimas para elas sob a supervisão de biólogos. A 
hirudoterapia é indicada no tratamento de doenças vasculares, doenças 
cardiovasculares, doenças gastrointestinais, doenças ginecológicas, doenças renais e 
urológicas, doenças respiratórias e doenças osteo-articulares. A terapia com 
sanguessugas permite renovar o sangue e torná-lo mais alcalino. Assim com o uso das 
sanguessugas pode-se remover compostos tóxicos como metais pesados, CO2, 
mercúrio, colesterol e ainda aumentar a circulação sanguínea que irá ajudar a nutrir cada 
célula do corpo.As sanguessugas absorvem o sangue, estimulando o corpo a fabricar 
nova hemoglobina. Este processo permite remover material tóxico do sangue antigo e 
promover um novo sangue totalmente livre de impurezas. Isto é particularmente 
importante para pessoas que têm problemas renais e linfáticos, uma vez que o corpo não 
filtra/remove corretamente as impurezas.As sanguessugas libertam ainda uma 
substância, presente na sua saliva, chamada hirudina que atua como um anticoagulante 
e ajuda a melhorar a oxigenação sanguínea. A hirudina é particularmente importante para 
prevenir e mesmo tratar problemas cardiovasculares.No corpo de um paciente, num 
ponto desejado aplicam-se as sanguessugas - geralmente 2-7 numa sessão. A 
sanguessuga morde a pele num ponto biologicamente ativo e, gradualmente, introduz no 
sangue do paciente as glândulas salivares.Uma vez que a secreção é injetada no sangue 
do paciente, a sanguessuga descarrega o fluxo sanguíneo, sugando o sangue. A perda 
de sangue durante uma sessão é baixa, não mais de 15 ml. Essa pequena perda de 
sangue e linfa elimina o edema e coloca em funcionamento os processos imunológicos 
do organismo. Uma sessão dura normalmente cerca de uma hora. As sanguessugas 
determinam quando podem terminar o “trabalho” e caiem do local da picada. A 
hirudoterapia pode ser usada como um método de tratamento independente ou pode ser 
combinada com outros métodos. Uma das vantagens é que a picada da sanguessuga 
por vezes é mais eficaz do que a injeção de medicamentos, pois os medicamentos 
injetáveis são mais ou menos uniformemente distribuídos por todo o corpo, no caso das 
sanguessugas o efeito concentra-se só na zona afetada. Seu uso tem algumas 
contraindicações, como gravidez, hemofilia e anemia, as pessoas que se enquadram 
dentro destes parâmetros não devem ser tratadas com esta terapia. 

Palavras chaves: Medicina alternatina; sanguessuga; hirudina; sangue.  
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LEUCEMIA: O QUE É, ONDE E COMO OCORRE 
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RESUMO 

O termo câncer refere-se a um conjunto de doenças nas quais as células crescem e 
se espalham livremente pelo corpo. O câncer ocorre por um descontrole no 
crescimento normal das células. O acréscimo gradual no número de células com 
capacidade para dividir-se cria uma massa crescente de tecido que se conhece 
como tumor ou neoplasia. As causas determinadas para o câncer podem ser 
classificadas dentro das categorias de herança, substâncias químicas (substâncias 
carcinogêneas) radiação ionizante ou viral. A leucemia é o câncer das células 
sanguíneas, normalmente dos glóbulos branco. Ela se desenvolve na medula óssea, 
no qual é responsável pela formação das células sanguíneas, ocupando a cavidade 
dos ossos e é conhecida popularmente por tutano. Nela são encontradas as células 
mães ou precursoras, que originam os elementos do sangue, células vermelhas, 
células brancas, plaquetas. Existem quatro classes de leucemia, as leucemias 
agudas e crônicas e a cada uma delas se subdivide em linfocítica 
ou mielógena segundo sua origem. Nas leucemias agudas, as células envolvidas 
são muito imaturas e indiferenciada, pelo que são muito agressivas e de evolução 
rápida. Nas leucemias crônicas as células sanguíneas são mais maduras e 
diferenciadas, mas seguem sendo atípicas e cancerosas sua evolução é mais lenta. 
As leucemias linfoides reconhecem sua origem na medula óssea e 
tecidos linfoides e nelas a célula anômala predominante é o linfócito, as 
leucemias mieloides originam-se na medula, e as células anómalas predominantes 
são eritrócitos, plaquetas e/ou glóbulos brancos menos os linfócitos. Deve ficar claro 
que em qualquer dos tipos geralmente existirão quantidades de todas ou quase 
todas as células sanguíneas e terá presença de blastos no sangue. 
Em muitos dos tipos de leucemia os sintomas são parecidos e poderiam conduzir a 
um erro de diagnóstico. É por isto que é em base a provas e exames, e outras 
muitas considerações que se define o diagnóstico. No âmbito psicológico a maioria 
dos pacientes que padecem esta doença devem passar por um difícil processo de 
adaptação, apresentando diferentes respostas emocionais. 

Palavras Chave: Leucemia; Câncer; Medula Óssea; Células. 
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MÚSCULO CARDÍACO 
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RESUMO 

O coração é um sistema fechado divido em duas partes, uma com função de 
bombear sangue para o pulmão que é desempenhado pelo lado esquerdo do 
coração e a outra parte com a função de bombear sangue para a circulação 
sistêmica que é feita pelo lado esquerdo do coração. Cada lado do coração possui 
um átrio e um ventrículo onde os átrios são como bombas que auxiliam na 
movimentação do sangue aos ventrículos que são responsáveis pela propulsão do 
sangue tanto para os pulmões quanto para a circulação sistêmica, que é aquela 
onde o sangue rico em oxigênio sai do ventrículo esquerdo pela aorta, que é 
ramificada pelo corpo, e é transportado para todo o corpo. O coração é formado por 
três tipos de músculos cardíacos, os músculos atriais e ventriculares são os que 
contraem de forma mais rápida e as fibras musculares as que se contraem 
fracamente. O músculo cardíaco é considerado um sincício, que são células 
multinucleadas, onde os discos intercalares por serem junções intercomunicantes 
promovem a propagação do potencial de ação, sendo um estímulo de uma fibra para 
outra. Em conceito histológico apresenta estriações transversais que são facilmente 
diferenciadas do músculo esquelético por apresentar um ou dois núcleos centrais. 
Sua contração é involuntária e rápida pode chegar ate 75 vezes por minuto 
independente de impulsos nervosos. Nesse músculo estão contidas numerosas 
mitocôndrias e também ocorre um intenso metabolismo aeróbico, onde o 
armazenamento de ácidos graxos ocorre na forma de triglicerídeos e também um 
pequeno armazenamento de glicose na forma de glicogênio para quando houver 
necessidade. O músculo estriado cardíaco regera-se somente nos primeiros anos de 
vida, depois não é mais capaz. As lesões do coração são reparadas pela 
proliferação de fibroblastos, que formam uma cicatriz de tecido conjuntivo denso. 

Palavras chaves: Circulação sistêmica; aorta; sincício; mitocôndrias; músculo 
cardíaco. 
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NEURITE ÓPTICA COMO MANIFESTAÇÃO DO HERPES ZOSTER: 
RELATO DE CASO 
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1; COELHO, J. M. R. 1; RIBEIRO, R. M. M.1; ARBEX, M. 1; VALE, C. R. N. 1. 
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RESUMO 

Introdução: Embora várias complicações oftalmológicas decorrentes da infecção 
pelo vírus Varicela-Zoster já tenham sido descritas, apresentamos um caso com 
envolvimento dos nervos cranianos óculo-motor (III), que passa pela fissura orbitária 
superior e óptico (I), que atravessa o canal óptico. Relato do caso: E.R.M, sexo 
masculino, 51 anos, branco, previamente hígido, apresentou quadro de dor 
lancinante na hemiface esquerda há 7 dias. Cinco dias após o início da dor, houve 
aparecimento de eritema vesicular e edema periorbital na região inervada pelo 
primeiro ramo do nervo trigêmeo. Evoluiu com perda visual e ptose à esquerda. Ao 
exame externo, o paciente apresentava eritema máculo-papular, com crostas 
hemáticas e vesículas bolhosas na hemiface esquerda, envolvendo a ponta do nariz. 
A ressonância magnética (RM) de crânio e órbitas evidenciou espessamento dos 
músculos extrínsecos da órbita esquerda e alteração do sinal dos ventres dos 
músculos retos superior, medial e inferior e do oblíquo superior, à esquerda, com 
reforço por meio do contraste. Nervo óptico esquerdo discretamente espessado, 
com reforço pós-contraste da bainha perineural. O diagnóstico de Herpes Zoster 
Oftálmico (HZO) foi feito baseado no quadro clínico e radiológico. O tratamento foi 
instituído em regime de internação hospitalar, constituído em aciclovir 4g/dia 8/8 
horas, prednisona via oral 60mg/dia por 3 dias, seguido com redução gradual de 
acordo com a remissão dos sinais e sintomas, além de tratamento tópico utilizando 
colírios com dexametasona, neomicina e prednisolona no olho esquerdo. No 15o dia, 
o paciente apresentava ausência de diplopia e melhora da ptose palpebral. 
Discussão: O HZO é decorrente da reativação do vírus Varicela-Zoster que se 
encontrava latente no gânglio trigeminal, resultando no comprometimento dos ramos 
da divisão do nervo trigêmeo, dos quais o ramo oftálmico é acometido mais 
frequentemente. A neurite óptica é uma rara complicação do HZO que pode causar 
perda visual. No caso aqui descrito, o paciente não apresentou a forma mais usual 
de manifestação oftalmológica do HZO, mas sim uma forma incomum e mais grave, 
com acometimento dos nervos cranianos que inervam a musculatura ocular e outro 
que inerva a captação dos estímulos visuais que é o nervo óptico. As complicações 
neuro-oftalmológicas simultâneas decorrem da infecção pelo vírus da Varicela-
Zoster que permanece latente no gânglio de Gasser até que seja reativado e 
comprometa o tecido nervoso, localizados  na fissura orbitária superior e no canal 
óptico. 

 Palavras-chave oftalmoplegia; exoftalmia; herpes zoster; neurite óptica. 
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O ENVELHECIMENTO E A EDUCAÇÃO MÉDICA 
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RESUMO 

Muitos são os significados atribuídos aos sujeitos que trazem consigo as marcas do 
envelhecimento.  Esse processo, natural por excelência, guarda na comunidade 
humana a construção de significados específicos, tanto quanto aqueles relativos ao 
nascimento, infância, adolescência ou ainda, à vida adulta.  Cada uma dessas 
dimensões, guarda consigo um universo simbólico próprio, rico em significações.  
Não poderia ser diferente no âmbito da vida dos sujeitos que foram marcados pelo 
tempo, as mudanças que ocorreram no corpo e na psique, permitem emergir, por 
efeito da memória, os registros do ambiente, dos fatos vivenciados, seja no âmbito 
da história pessoal como aquela que se torna vivência do contexto social. Contudo, 
o sujeito envelhecido define-se em relação aos outros sujeitos e, como sabemos que 
todos os sujeitos são, por natureza, diferentes, nos parece que a classificação etária 
se torna meio de identificação dos sujeitos no contexto das relações sociais. Aos 
envelhecidos, o contexto das relações sociais produzirá conceitos retratados dos 
papéis sociais que eles expressam e, quanto mais diferenciado o papel social, isto é, 
quanto mais extraordinário o papel social desempenhado, mais difícil se torna a 
identificação desses sujeitos segundo os conceitos perpetuados pela cultura.  Assim, 
a dificuldade estaria posta, designações como velho(a), ancião(ã), vovô(ó), terceira 
idade, idade de ouro, idoso(a); enfim, as designações sugerem um meio de 
identificação dos sujeitos ao mesmo tempo que trazem consigo o universo simbólico 
próprio do conceito tipificado.   O trato relativo a esses sujeitos não pode passar 
desatento à formação médica; afinal, o Brasil, como se prevê a confirmação 
estatística será, dentro de algumas décadas, um país de idosos. O aprendizado 
acerca da simbologia implicada no uso dos conceitos também indicaria o modo 
como a medicina compreende e se relaciona com esses sujeitos envelhecidos, de 
modo que as intervenções geriátricas e gerontológicas devem ser reconstruídas 
porque a significação desses sujeitos está sendo drasticamente alterada num curto 
espaço de tempo, isto é, ao longo de poucas décadas. 
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RESPOSTA DO TECIDO CONJUNTIVO DE CAMUNDONGOS AO 
POLIURETANO VEGETAL (Ricinus cummuni) EM SUBSTITUIÇÃO 

AO ENXERTO ÓSSEO AUTÓGENO 
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RESUMO 

O enxerto ósseo autógeno vem sendo utilizado no estímulo à formação de novos 
ossos sendo considerado o método mais eficaz no processo de restauração óssea. 
Contudo, seu método é invasivo e sua constituição implica na remoção do fragmento 
ósseo de uma área do corpo para transplantação na área lesionada gerando 
questionamentos que nos leva a pensar na substituição desta técnica usual por uma 
alternativa onde o processo seria menos doloroso e agressivo no qual seu tempo de 
recuperação diminuiria. O poliuretano vegetal extraído de Ricinus cummuni 
apresenta em sua composição propriedades de biocompatibilidade com o organismo 
humano e quando implantado em falhas ósseas permite a recepção no interior dos 
seus poros originando uma invaginação de vasos sanguíneos que promove o 
crescimento de células que recompõem o osso original em substituição ao polímero, 
sendo metabolizado e regenerando os ossos, contribuindo para o conforto e melhora 
recuperativa do paciente sendo uma alternativa biológica para substituição do 
enxerto ósseo autógeno. Tal resina apresenta em sua composição química uma 
cadeia de ácidos graxos cuja estrutura molecular está presente nas gorduras 
existentes no corpo humano. Com isso, as células não ‘enxergam’ a resina de 
mamona como um corpo estranho e não a repelem. Esse poliuretano apresenta 
toxicidade zero, ótima biocompatibilidade não liberando gases, tampouco é 
exotérmica ao polimerizar-se, possui propriedades bactericidas e fungicidas, permite 
esterilização e colocação de parafusos, sendo biodegradável, podendo sofrer 
incorporação de carbonato de cálcio para remodelação óssea. Mediante isso, esse 
projeto visa analisar e testar sua toxicidade in vivo a resposta do tecido conjuntivo 
subcutâneo de camundongos nos períodos de aproximadamente 6, 20, 30 e 60 dias 
após o implante de discos de poliuretano vegetal com e sem carbonato de cálcio que 
atua como um ativador de superfície na interface osso/polímero avaliando 
histológicamente e biocompativelmente a eficácia desse biomaterial.  

Palavras-chave: Poliuretano vegetal; biocompatibilidade ; tecido conjuntivo; 
substituição; enxerto autógeno. 
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RESPOSTA INCOMUM À RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA EM 
ADENOCARCINOMA DE RETO: RELATO DE CASO 
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RESUMO 

Introdução: É indiscutível o interesse com que a comunidade científica tem 
atualmente acolhido a estratégia do tratamento do adenocarcinoma retal distal sem 
intervenção cirúrgica, após radioquimioterapia neoadjuvante (RQ) para os tumores 
do terço inferior. Como mais um argumento favorável ao tratamento neoajuvante que 
permite a regressão ou resposta clínica completa, a que se refere esse artigo. A 
questão central é saber quais doentes poderão ser colocados em uma opção não 
cirúrgica "watch & wait". Objetivo: Relatar a eficácia da radioterapia e quimioterapia 
neoadjuvante em um caso de adenocarcinoma retal distal. Método: S.M., 56 anos, 
feminino, sem comorbidades prévias ou história de tabagismo. Iniciou proctalgia e 
hematoquesia acerca de 3 meses, piora nas utimas semanas, constipada e referindo 
tumoração em região anal. Colonoscopia: cólon normal. Lesão vegetante polipoide, 
se inicia em reto inferior, invade canal anal e se projeta para fora do ânus. RNM 
abdômen/pelve: volumosa lesão infiltrante e estenosante comprometendo todo o 
canal anal e reto com extensão á superfície externas do ânus e sinais de invasão 
linfo-vascular perirretal. Indicado tratamento em três tempos. Realizada 
sigmoidostomia em alça devido suboclusão intestinal, posteriormente RT e QT 
neoadjuvante. Após 5 meses, foi reencaminhada pelo oncologista após RT e QT. 
RNM pós-neoadjuvância: redução dos linfonodos e do espessamento parede retal. 
No terceiro momento, foi realizada amputação abdomino-perineal do reto.  
Resultados: Histopatológico: T0 N0 MX. 6 linfonodos, nenhum comprometido. 
Reencaminhado à oncologia. Houve remissão patológica completa após radioterapia 
(RT) e quimioterapia (QT). Após 5 anos da cirurgia, a paciente apresenta-se 
assintomática. Conclusão: O câncer do reto distal ainda é assunto bastante 
controverso, especialmente no que se refere ao estadiamento locorregional e 
opções terapêuticas. Será aceitável que em doente com resposta clínica completa, 
poderia ser prolongado o tempo de espera e reobservação até às 12 semanas 
anteriores a decisão de cirurgia radical? Estamos preparados para oferecer 
tratamento personalizado de acordo com a resposta a neoadjuvância? Serão 
necessários estudos prospectivos e randomizados que venham a esclarecer qual é a 
opção que poderá conduzir a melhores resultados oncológicos. 

Palavras-chave: neoplasia retal; obstrução intestinal; terapia neoadjuvante; 
adenocarcinoma retal distal. 
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RESUMO 

Os soros hiperimunes heterólogo são medicamentos que contém anticorpos 
produzidos por animais imunizados, o processo de produção inicia-se com a 
imunização de cavalos com antígenos específicos  preparados com a peçonha de 
serpentes, aranhas ,escorpiões e lagarta para produção dos soros utilizados para o 
tratamento de intoxicações causadas por peçonha de animais, toxinas e anatoxinas 
bacterianas para produção dos soros antitóxicos ou ainda vírus inativado da raiva 
para a produção do soro antiviral específico e também infecções por vírus .A 
contaminação mais comum ,são por serpentes e apesar de existirem soros 
específicos para diferentes gêneros de cobras, o processo de produção de todos 
eles seguem o mesmo padrão. O veneno da serpente é introduzido no organismo de 
um cavalo, que reage desenvolvendo anticorpos. E são esses anticorpos que, após 
serem retirados do cavalo, formam o soro.  As poucas mortes ocorrem justamente 
pelo uso incorreto ou tardio do soro ou ainda pela falta dele. A utilização incorreta do 
produto pode ser evitada com ajuda do diagnóstico de um especialista, já que o 
veneno de diferentes gêneros de cobras precisa ser combatido com diferentes tipos 
de sonoros. As picadas no país envolvem serpentes de um mesmo gênero, 
Bothrops. Pertencem a ele cobras como jararaca, jararacuçu, caiçaca, urutu e 
cotiara etc, todas com peçonhas que podem ser combatidas com o mesmo tipo de 
soro.Ao longo de mais de cem anos ,as demandas sociais para o tratamento de 
envenenamentos por animais peçonhentos vêm sendo atendidas pelo Intituto 
Butantan com a produção dos soros específicos, em São Paulo, pela Fundação 
Ezequiel Dias, em Minas Gerais, e pelo Instituto Vital Brazil, no Rio de Janeiro. Toda 
a produção é comprada pelo Ministério da Saúde e oferecida gratuitamente em 
hospitais e postos de saúde de todo o Brasil. 
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SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS – EFEITOS DE OPIÓIDES E 
ANFETAMINAS NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 
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RESUMO 

Também conhecidas como substâncias psicotrópicas, as drogas psicoativas são 
substâncias químicas que alteram o funcionamento do cérebro, afetando o sistema 
nervoso central (SNC), provocando alterações de humor, comportamento e consciência. 
Muitas dessas substâncias podem ser utilizadas para fins terapêuticos, porém, causam 
dependência e danos à saúde física e mental caso usadas de forma repetida e sem 
acompanhamento médico.  As substâncias psicoativas estão divididas em três grupos: 
drogas psicoanalépticas, que são substâncias capazes de aumentar os níveis de 
atividades motoras e cognitivas. A hiperexcitabilidade que provocam no cérebro resulta 
no aumento do estado de alerta, diminuindo o sono e o apetite. Seu potencial euforizante 
aumenta a capacidade física para trabalho e esportes, porém diminui o desempenho do 
indivíduo. As drogas psicoanalépticas mais conhecidas são a cocaína, cafeína, nicotina e 
anfetamina. As anfetaminas são substâncias sintéticas, inexistentes na natureza, sendo 
produzidas em laboratórios. O excesso dessas substâncias causam efeitos físicos e 
mentais, como taquicardia, alucinações, irritabilidade, e convulsões. A abstinência por 
conta dessa droga faz com que a pessoa sinta-se fadigada, depressiva, ansiosa, além de 
causar insônia, agitação, ânsia e fissura pela droga. As drogas psicolépticas são 
substâncias que causam a diminuição da atividade global ou de sistemas específicos do 
SNC, que resulta na diminuição da atividade motora, da reatividade à dor e da ansiedade. 
Geralmente tem um efeito euforizante inicial, sendo posteriormente substituído por um 
aumento da sonolência no individuo. Nessa classe, estão o álcool, benzodiazepínicos, 
barbitúricos, opióides e solventes. A morfina, derivada do ópio, é um forte analgésico que 
atua diretamente nos receptores neuronais, usada na medicina em casos de dor crônica 
e aguda. Porém o uso excessivo dessa substância tem como consequência efeitos 
tóxicos e dependência. Esta droga também consumida de forma ilícita na forma de 
comprimidos proporciona sensações de prazer, bem-estar e euforia. Utilizada de forma 
exagerada, causa danificações nas regiões cerebrais, pupilas contraídas, forte prisão de 
ventre, vômito, depressão, impotência e incapacidade de concentração. Em casos de 
overdose, pode haver morte por parada respiratória. Sua abstinência também tem 
sintomas agressivos como ansiedade, febre, agitação, hipersensibilidade a dor. Drogas 
psicodislépticas, são substâncias que causam alterações no estado de consciência, 
distorções sensopercetivas, como alucinações e delírios, além de causar alterações de 
pensamento e humor. Algumas das drogas dessa categoria são a maconha, LSD, 
psilocibina e mescalina. O abuso de substâncias psicotrópicas, por afetar diretamente o 
SNC, pode causar danos em longo prazo, muitos deles irreparáveis. 

Palavras-chave: drogas psicoativas; opióides; anfetaminas; morfina; psicotrópicos. 
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VÍRUS RÁBICO EM CÃES DOMÉSTICOS E SUA TRANSMISSÃO 
PARA O SER HUMANO 

Diniz, A. M. 1; Abelha, D. S. 1; Rosa, M. P. G. 1; Silva, S. G. 1; Albuquerque, G. G. 
1; Paixão, A. M. L. 1; Sarmento, E. 1; Cunha, C.S.1 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
sabrinaneuro@yahoo.com.br 

RESUMO 

A raiva é uma zoonose viral, que se caracteriza como uma encefalite progressiva 
aguda e letal e pode infectar todos os mamíferos, desde animais silvestres até cães 
domésticos. O objetivo é identificar dentro da população que possui o cão como 
animal doméstico as possíveis formas de transmissão do vírus da raiva, com o 
intuito de educar a sociedade sobre o vírus rábico. Serão aplicados questionários em 
3 bairros com nível sócio econômico diferentes, que possui o cão como animal 
doméstico, verificando a consciência dessa população sobre a necessidade de 
vacinação profilática e as formas de transmissão da doença. Ao distribuir os 
questionários no bairro Jardim Tiradentes (classe média baixa), foi avaliado que 
83,3% das residências com animais de estimação possuem um ou dois cães e 
apenas 16,6% possuem três ou mais. 66,6% tinham todas as vacinas em dia. 88,8% 
da população dizem que é possível a transmissão do vírus para o ser humano, mas 
5,5% dizem que isso não é possível e 5,5% dizem não saber sobre o assunto. 
56,25% dos indivíduos que acreditam que a transmissão ocorra, relatam que o 
contágio é feita apenas com a mordedura, sendo que os outros 43,75% acham que 
a arranhadura também é fator de risco. No Jardim Normândia (classe média alta), foi 
verificado em relação à vacinação, que a grande maioria (88,8%) desses animais 
foram vacinados contra raiva e outras vacinas no último ano, enquanto 11,1% não 
tomou nenhuma vacina. 77,7% dos indivíduos afirmaram que vacinam seus animais 
em clínicas, 11,1% administram vacinas por conta própria e 11,1% não vacinam os 
cães. (77,7%) que é possível a transmissão do vírus para o homem; e quanto ao 
modo de transmissão, a maioria (57,1%) também respondeu que pode ser através 
de mordedura e arranhadura, com 22,2% tendo respondido apenas por mordedura e 
14,2% afirmando não saber a resposta. Conclusão: Existe diferença nos resultados 
quando comparamos 3 bairros diferentes sócio economicamente. 

Palavras-chave: Vírus raiva; Modo de transmissão; Nível sócio econômico; 
Encefalite viral. 
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WORKSHOP DO DIU: INSTRUMENTO EDUCATIVO PARA ALUNOS 
DO CURSO DE MEDICINA 

Souza Filho, K. D.1; Pereira, C. A. S. 1; Albuquerque, G. G. 1; Arbex, M. 1; Lins, J. 
1; Nowak, L. D. 1; Martins, L. P. 1; Barbosa, A. F. 1 

1 UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
sanches68@gmail.com 

RESUMO 

A contracepção no Brasil é considerada uma questão pública, de natureza 
sociopolítica, pois é discutida como política pública no campo da Saúde Reprodutiva. 
Nesse sentido, o Estado oferece propostas para que as pessoas tenham acesso aos 
métodos anticoncepcionais, por meio do Planejamento Familiar, promovendo, dessa 
forma, certo controle de natalidade, de forma a evitar, na maioria das vezes, uma 
gravidez indesejada. Para que a escolha do método contraceptivo seja feita de 
maneira consciente, é necessário que o profissional de saúde esteja capacitado para 
dirimir todas as dúvidas, quanto aos métodos que existem no mercado e os 
oferecidos pelo poder público.  Este, por sua vez, disponibiliza métodos 
anticonceptivos, assistência à saúde utilizando-se de ações educativas.  O presente 
trabalho tem como objetivo proporcionar aos alunos do 11º período do Curso de 
Medicina do UniFOA, conhecimento sobre todos os aspectos do uso do Dispositivo 
Intrauterino (DIU). Os alunos terão a oportunidade de se aprofundarem no 
conhecimento, quanto à eficácia do DIU, suas vantagens, durabilidade, bem como a 
relevância de sua divulgação. Será elaborado um questionário de 10 (dez) perguntas 
sobre Planejamento Familiar e Métodos Anticoncepcionais para avaliar os 
conhecimentos dos alunos antes da realização da oficina (pré-teste). Após a 
realização da oficina, os alunos responderão ao mesmo questionário (pós-teste), 
para que seja realizada uma análise comparativa antes e depois da realização do 
Workshop do DIU. Espera-se contribuir com a aprendizagem dos alunos mostrando 
a eles que oficinas pedagógicas são relevantes para buscar o aperfeiçoamento no 
ensino. 

Palavras-chave: Planejamento familiar; Dispositivo Intrauterino; Contracepção. 
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DISTRIBUIÇÃO DE IMATUROS DE ODONATA (INSECTA) NOS 
CAMPOS DE ALTITUDE DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 

Brito, C. ; Freitas, T.; Silva, F. S.; Pimentel, F. A. F. V.; Vieira, L. S.; Nascimento, 
M. S.;  Vargas, A. B.; Figueiró, R. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
cris-gb1@hotmail.com 

RESUMO 

Os imaturos de Odonata são invertebrados bentônicos que ocorrem em todos os 
continentes, com exceção da Antártida. Apresentam cerca de 6 mil espécies 
agrupada em 500 gêneros e estão distribuídas em três subordens: Anisoptera, 
Zygoptera e Anisozygoptera. São encontrados na água doce, em ambientes lóticos 
(rios e córregos) e ambientes lênticos (lago, lagoas e áreas úmidas). A característica 
bentônica faz com que os insetos aquáticos se adiram a algum tipo de substrato, o 
que designa sua disposição e abundância. Provavelmente essa associação ao 
substrato é de acordo com a preferência do mesmo, que também será influenciada 
pelas condições ambientais como, pH, luminosidade, matéria orgânica, temperatura, 
alimentação e as condições físicas do habitat. A configuração da organização dos 
Odonata está associada ao adulto. Diante das constantes ações antrópicas, muitas 
espécies de Odonata estão ameaçadas de extinção. A preservação dessa fauna é 
essencial para preservação das matas ciliares, rios, lagos e a conservação das 
espécies aquáticas, uma vez que são indicadores biológicos muito utilizados para 
análise da qualidade da água. O presente estudo tem como objetivo investigar os 
principais fatores abióticos do criadouro relacionados à ocorrência de diferentes 
famílias de Odonata. Os imaturos de Odonata são de grande relevância para os 
ecossistemas e cadeia alimentar, servindo de alimentos para alguns vertebrados. 
Foram realizadas coletas em dois trechos de córregos dos campos de altitude do 
Parque Nacional do Itatiaia, sendo aferidas a temperatura da água, velocidade da 
água, condutividade e luminosidade de cada sítio de coleta. Os imaturos de Odonata 
estão sendo identificados para posteriores análises correlacionando sua diversidade 
com os fatores abióticos mensurados. 

Palavras-chave: fauna; ecologia; distribuição; imaturo. 
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DISTRIBUIÇÃO DE MACROINVERTEBRADOS LÓTICOS NOS 
CAMPOS DE ALTITUDE DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 

Pimentel, F. A. F. V.; Silva, F. S.; Vieira, L. S.; Freitas, T.; Brito, C.; Nascimento, 
M.; Figueiró, R. 

UniFOA- Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
franpbiologa@outlook.com 

RESUMO 

Os macroinvertebrados compõem um grupo diversificado e de grande importância 
ecológica em riachos. Muitos desses grupos estão associados ao fundo de 
substratos adjacentes, sendo assim denominado de fauna bentônica, ou 
coletivamente de macrozoobentos. Os macroinvertebrados bentônicos incluem 
larvas de insetos, anelídeos, oligoquetos, crustáceos e moluscos, sendo que em 
geral as larvas de insetos tendem a ser o grupo mais abundante dos 
macroinvertebrados. São importantes componentes dos sistemas lóticos de grande 
relevância ecológica, traçando fluxos de energia ecossistêmicos, nos ciclos 
biogeoquímicos, participando das teias tróficas. Situam-se numa posição 
intermediária na cadeia alimentar, tendo como principal fonte de alimentação: algas, 
micro-organismos e pequenos invertebrados, sendo os peixes e outros vertebrados 
seus principais predadores.  As condições que caracterizam o habitat dos 
macroinvertebrados aquáticos são resultados da interação da velocidade da 
correnteza, o tipo de substrato e as condições físicas e químicas da água.  Além 
desses, destaca-se também a importância da qualidade da água e dos recursos 
disponíveis. As variações da velocidade da correnteza aumentam a diversidade 
desses organismos, influenciam na distribuição do alimento, remoção de nutrientes e 
disponibilidade de micro-habitats. Esses fatores interagem entre si ao longo das 
seções transversais e longitudinais do rio, criando um aglomerado de micro-habitats 
que abrigam comunidades biológicas distintas, definidas por adaptações 
morfológicas, hábitos alimentares, modos de locomoção e exigências fisiológicas. O 
presente estudo tem como objetivo descrever as associações das diferentes ordens 
de insetos aquáticos com as variáveis abióticas de seus criadouros. Foram 
coletados macroinvertebrados em dois trechos de córregos nos campos de altitude 
do Parque Nacional do Itatiaia, sendo aferidos em cada sítio, a condutividade, 
temperatura da água, luminosidade, pH e velocidade da água. Os espécimes 
coletados estão sendo identificados de acordo com chaves específicas e serão 
posteriormente analisados estatisticamente quanto às suas associações com as 
variáveis abióticas. 

Palavras-chave:macroinvertebrados; microhabitats; diversidades; comunidades.  
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE DIPTERA: CHIRONOMIDAE NA 
PARTE ALTA DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 

Freitas, T. O.; Bento, M. S. N.; Pereira, R. F. P. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
thalitaf.94@hotmail.com 

RESUMO 

O padrão de distribuição de organismos aquáticos é o resultado da interação entre o 
hábito e as condições físicas que vão assimilar a disponibilidade alimentar e 
principalmente compreender o hábitat, sendo ele o substrato, fluxo da água e 
tolerância do meio em que vivem. Dos mais variados organismos que habitam o 
ambiente aquático, os macroinvertebrados compõem um enorme grupo diferenciado 
e com uma importância ecológica muito grande. Logo, os macroinvertebrados 
bentônicos são representados por várias espécies de diferentes grupos, sendo os 
principais os anelídeos, moluscos, crustáceos e insetos. Dentre esses principais 
grupos, o que contém o maior número de espécies são os insetos, e dentre eles é a 
família Chironomidae. As larvas de Chironomidae são amplamente encontradas nos 
sedimentos e na vegetação dos ecossistemas aquáticos, sendo, portanto, a variação 
ambiental daquele local, de extrema importância para a ocorrência desse grupo. Por 
conta disso, esses macroinvertebrados têm uma grande importância para o 
biomonitoramento de corpos hídricos, sendo cada vez mais aceitos e usados como 
uma ferramenta na avaliação da qualidade da água e qualidade do habitat. O 
objetivo deste trabalho é avaliar os estágios imaturos dos Chironomidae para ver se 
eles são capazes de refletir fortemente o ambiente onde vivem, se são bons 
indicadores ambientais e se poderão ser utilizados como bioindicadores da 
qualidade da água. Foram realizadas coletas em dois pontos na parte alta do Parque 
Nacional do Itatiaia no mês de maio de 2016. Os invertebrados coletados serão 
identificados pela sua morfologia. Foram também mensuradas características 
abióticas do local da coleta, como temperatura, vento epluviosidade. 

Palavras-Chave: macroinvertebrados; qualidade da água, Chironomidae; imaturos 
de Chironomidade. 
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DIVERSIDADE DA MACROFAUNA EDÁFICA EM ÁREAS 
DEGRADADAS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL, RJ 

TOLEDO, A. F. M.; VIANA, N. F.; MONTINE, P. S. M. A. F.; CASTRO, L. B. A.; 
SOUZA, R. S.; AMARAL, G. C.; VARGAS, A. B. 

RESUMO 

As interferências antrópicas em paisagens naturais de forma intensiva e equivocada 
alteram a dinâmica natural dos ecossistemas terrestres, podendo modificar 
drasticamente a paisagem local. Dentre estas atividades, destacam-se o uso dos 
recursos naturais, a expansão da agricultura, pecuária e o crescimento das cidades. 
De forma desordenada, tais atividades alteram propriedades físicas e químicas do 
solo, causando variadas formas de degradação como, por exemplo, erosões, 
lixiviação e desabamentos. Algumas destas áreas apresentam medidas de 
recuperação, mas outras acabam se regenerando naturalmente. Neste sentido, a 
diversidade da macrofauna edáfica vem sendo utilizada como ferramenta na 
tentativa de avaliar o nível de degradação e/ou recuperação destas áreas. São 
considerados indivíduos da macrofauna aqueles invertebrados com o diâmetro 
corporal maior do que 2 mm. Este estudo tem por objetivo avaliar a riqueza de 
ordens e diversidade da macrofauna em áreas degradadas (Voçorocas) presentes 
no município de Pinheiral/RJ, com a intenção de que fossem feitas comparações 
entre essas áreas, seus níveis de degradação e/ou regeneração através das 
espécies coletadas. Foram feitas coletas em cinco voçorocas diferentes, cada uma 
com seu grau de degradação e/ou regeneração, nessas voçorocas foram usadas as 
técnicas de Pitfall 72 h, Pullsar, coleta manual com quadrats e coleta manual no 
solo. Foram amostrados 17 grupos de artrópodes, sendo 16 ordens e 1 família 
(Formicidae) a qual se destacou em todas as voçorocas e em maior quantidade. Os 
grupos com menor frequência foram Odonata, Mollusca, Myriapoda e Diplopoda com 
menos de dois indivíduos em todo experimento. 

Palavras-chave: Voçoroca, Macrofauna Edáfica, Diversidade e Degradação. 
  

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  95 ISBN: 978-85-5964-019-9 
 
 

DIVERSIDADE DE FORMIGAS EM ÁRVORES COM DIFERENTES 
GRAUS DE ISOLAMENTO 

SILVA, M.O.; VARGAS, A.B. 

UniFOA – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA 

RESUMO 

As formigas apresentam ampla distribuição geográfica e desempenham diversas 
funções ecológicas importantes como, por exemplo, ciclagem de nutrientes, 
dispersão de sementes, controle biológico e aeração do solo. Além disso, 
apresentam interações diversas com animais e plantas. Os dosséis das florestas 
tropicais apresentam micro-habitats variados e oportunidades para que espécies se 
estabeleçam, explorando nichos e um microclima singular. As formigas são animais 
de pequeno porte e forrageiam sobre plantas e algumas espécies possuem hábitos 
restritos sobre as plantas, raramente forrageiam e/ou nidificam no solo. A realização 
de estudos em dosséis de florestas é de suma importância para compreender a 
estruturação, comportamento e diversidade em comunidades de formigas. Neste 
sentido, este projeto visa avaliar a riqueza e composição da fauna de formigas em 
árvores com copas conectadas e árvores com copas isoladas, e testar a hipótese de 
que árvores isoladas, por proporcionarem recursos reduzidos, conteriam uma fauna 
mais homogênea em relação a árvores não isoladas, que apresentariam uma 
disponibilidade maior de recursos e assim uma fauna mais heterogênea. O projeto 
será realizado no município de Quatis-RJ em um remanescente florestal que é 
denominado Parque Municipal Horto dos Quatis. Para realização do projeto será 
feito um levantamento sobre as árvores que apresentam seus dosséis isolados e 
não isolados, posterior a isso será realizado a amostragem com isca de sardinha em 
óleo comestível como armadilha, que ficará exposta no tronco das árvores a 1,60m 
de distância do solo, e monitorada por 40 minutos. Após esse período serão 
coletados espécimes para identificação e triagem no Laboratório de Botânica e 
Zoologia do Centro Universitário de Volta Redonda.  

Palavra-chave: Formicidae; dosséis; isolamento. 
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DIVERSIDADE E VARIAÇÕES MORFOLÓGICAS EM COMUNIDADES 
DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS NO PARQUE 

NACIONAL DO ITATIAIA 

Silva, F. S.; Pimentel, F. A. F. V.; Vieira, L. S.; Nascimento, M. S.; Vargas, A. B.; 
Figueiró, R. 

UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
nandassilva@hotmail.com.br 

RESUMO 

Os macroinvertebrados compõem um grupo diversificado e de grande importância 
ecológica em riachos. Muitos destes grupos estão associados com a superfície do 
fundo do canal, sendo assim denominados de fauna bentônica, ou coletivamente de 
macrozoobentos. Os macroinvertebrados bentônicos incluem larvas de insetos, 
anelídeos, oligoquetos, crustáceos e moluscos, e em geral as larvas de inseto 
tendem a ser o grupo mais abundante. Estes organismos vivos compõe a cadeia 
alimentar em riachos e fazem a ligação entre os recursos basais (detritos, algas e 
peixes), formando uma rica biodiversidade local. Os mesmos diferem entre si, em 
relação à poluição orgânica, desde organismos típicos de ambientes limpos ou de 
boa qualidade de águas (por exemplo: ninfas de Plecoptera e larvas de Trichoptera), 
passando por organismos tolerantes. Locais poluídos geralmente possuem baixa 
diversidade de espécies e elevada densidade de organismos restritos a grupos mais 
tolerantes. Comunidades bentônicas necessitam de um certo tempo para 
estabelecer suas populações, que por sua vez necessitam de condições ambientais 
próprias para a sua permanência no meio. A partir deste ponto, atuam como 
monitores contínuos das condições ecológicas dos rios, indicando tanto variações 
recentes quanto as ocorridas no passado, decorrentes do lançamento de efluentes 
industriais e que tenham afetado a qualidade das águas e a diversidade de habitats. 
O presente estudo tem como objetivo correlacionar a composição de espécies das 
comunidades de macroinvertebrados e as variações de tamanho de seus 
componentes com diferentes fatores abióticos dos seus habitats no Parque Nacional 
do Itatiaia. Para isso foram realizadas as primeiras coletas no mês de junho em dois 
sítios diferentes do Parque Nacional do Itatiaia, sendo eles o Brejo da Lapa e 
Alsene. As taxocenoses de insecta coletadas serão identificadas até o nível de 
família e comparadas entre si quanto à sua similaridade, correlacionando as 
características abióticas dos criadouros, como: temperatura da água, condutividade, 
luminosidade, pH e velocidade da água, com as características estruturais de suas 
comunidades. Os espécimes de macroinvertebrados coletados estão sendo 
identificados em laboratório com o auxílio de chaves específicas e posteriormente 
serão feitas análises estatísticas quanto às suas associações com as variáveis 
abióticas. 

Palavras-Chave: macroinvertebrados; bioindicadores de poluição; qualidade das 
águas; conservação; composição de espécies. 
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ENERGIA RENOVÁVEL: SOLAR 

Sagaterio, B. A.; Vieira, C. N.; Silva, G. S.; Borher, I. P.; Martins, K. S.; Vargas, 
A. B. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
katianesm.br@gmail.com 

RESUMO 

Energia renovável é a utilização de recursos derivados das fontes naturais que possuem 
a capacidade de renovação, como, por exemplo, a energia eólica, energia solar, energia 
hidráulica, biomassa, geotérmica e mareomotriz. O Brasil, ao adicionar fontes renováveis, 
terá uma maior diversidade em sua rede, isto assegurará o fornecimento de energia do 
país, sua autonomia energética e permitirá novos empregos. Além disso, o uso das 
energias permite reduzir as emissões de CO2, conduzem à investigação em novas 
tecnologias que permitam melhor eficiência energética e diminuem essa dependência do 
uso de combustíveis fósseis. Porém, algumas apresentam custos elevados de 
investimento, infraestruturas apropriadas e impactos negativos no meio ambiente, como a 
energia de biomassa e usinas hidrelétricas. Com o aumento do custo do petróleo e a 
consciência ecológica, analisa um aumento da indústria solar onde a economia fica com 
foco para fontes alternativas. Com isso, destaca-se o importante papel da energia solar 
como uma fonte renovável de energia. Esta energia é proveniente do sol (energia térmica 
e luminosa) e é captada por painéis solares, formada por células fotovoltaicas e 
transformada em energia elétrica e mecânica, ou seja, sua radiação solar pode ser 
utilizada diretamente como fonte de energia térmica, para aquecimento de fluidos e 
ambientes e para geração de potência mecânica ou elétrica. Pode ainda ser convertida 
diretamente em energia elétrica, por meio de efeitos sobre determinados materiais, entre 
os quais se destacam o termoelétrico e o fotovoltaico. E para obter energia elétrica a 
partir do sol de forma indireta, é necessária a construção de usinas em áreas de grande 
insolação. O aproveitamento térmico para aquecimento de fluidos (ar, água e óleo) é feito 
com o uso de coletores ou concentradores solares, que são equipamentos que 
conseguem a radiação solar e a transforma em calor, transferindo esse calor para um 
fluido. Os coletores portam uma superfície refletora, que conduz a radiação direta a um 
foco, onde está localizado um receptor. Uma vez tendo absorvido o calor, o fluido escoa 
pelo receptor. Tanto no Brasil quanto em outros países, existem várias vantagens de se 
utilizar a energia solar, como, por ser uma energia limpa, infinita, não faz barulho, 
manutenção mínima e pode ser usado em áreas remotas onde não existe energia. O uso 
da energia solar no Brasil tem grandes mercados potenciais relevantes para a 
implantação dessa tecnologia, levando em conta três principais fatores: intensa irradiação 
solar, recente regulamentação do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (net 
metering) pela Aneel e a proximidade da igualdade de rede em todo o território nacional. 
Contudo, o uso dessa energia apresenta alta aquisição devido aos impostos, não pode 
ser utilizada durante a noite e a pouca de mão-de-obra qualificada acabam 
impossibilitando a grande demanda do uso dessa energia no país. 

Palavras-Chave: Energia Renovável; Energia Solar; Eletricidade; Benefícios 
Ambientais. 
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LEVANTAMENTO DA ENTOMOFAUNA ENCONTRADA EM 
CARCAÇAS DE SUÍNOS 

Santos, I. M; Vargas, A. B; Barbosa, R. R. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
iasmimmsantos@gmail.com 

RESUMO 

Os insetos podem ser utilizados como uma ferramenta de auxílio em investigações 
criminais.  A entomologia forense é mais comumente associada a investigações de 
morte, ajudando a determinar local e tempo dos incidentes de acordo com a fauna 
encontrada no cadáver e o estágio de desenvolvimento dos organismos.Requer uma 
correta identificação dos insetos coletados para que se obtenha uma estimativa do 
Intervalo Pós Morte - IPM. A identificação morfológica é a mais usada, porém, em 
alguns casos, ela torna-se ineficiente, pois existem espécies muito parecidas, 
principalmente no estágio imaturo e nem sempre a larva pode ser mantida em 
laboratório até a emergência. Este estudo tem como objetivo observar e analisar a 
fauna de insetos que visitam carcaças de porcos no decorrer de duas semanas em 
ambientes e períodos diferentes. Sendo utilizadas quatro carcaças de porco, 
colocadas dentro de gaiolas para evitar o acesso de outros animais que não sejam 
os insetos avaliados.A primeira carcaça será deixada em perímetro urbano em 
contato com o chão cimentado, e outra na área rural perto de mata em contato com 
ochão de terra no período entre os meses de janeiro e fevereiro, onde as 
temperaturas se encontram mais altas. A terceira e a quarta carcaça serão 
colocadas nos mesmos locais das duas primeiras, porém entre os meses de agosto 
e setembro, onde a temperatura se encontra mais baixa. O uso do porco como 
animal modelo foi por conta de questões éticas e judiciais que se tornam impossível 
observação da entomofauna cadavérica em humanos. A escolha do modelo é 
devida à sua semelhança com humanos em anatomia interna, tamanho da cavidade 
torácica e quantidade de pêlos. As diferenças de temperatura, umidade e 
precipitação pluviométrica poderão ser os principais responsáveis pelas diferenças 
nos tempos de decomposição entre os dois períodos do ano. 

Palavras-chave: Entomologia forense; IPM;macrofauna. 
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LEVANTAMENTO DE CALIFORÍDEOS NO PARQUE NACIONAL DO 
ITATIAIA 

Fontes, S. C.B.; Barbosa, R. R. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 

RESUMO 

As moscas-varejeiras, que pertencem à família Calliphoridae, são as principais 
degradadoras de matéria orgânica de origem animal e são largamente estudadas 
devido à sua importância na entomologia forense, além de serem bioindicadoras de 
impacto ambiental em áreas protegidas. O Parque Nacional do Itatiaia (PNI) é uma 
área de preservação ambiental que abriga uma fauna e flora bastante diversificadas, 
além de mananciais hídricos. Este estudo tem como objetivoidentificar as espécies 
de califorídeos residentes no PNI, para se conhecer a diversidade de espécies desta 
família. As coletas dos califorídeos foram realizadas em uma área de mata primária 
em nove pontos distintos, com altitudes entre 500 e 900 metros. As coletas foram 
realizadas durante o verão e outono de 2016.As armadilhas utilizadasforam 
confeccionadas com recipientes plásticos (garrafas pet), sendo formadas por três 
partes distintas: na parte inferior foram feitas quatro aberturas para que os insetos 
pudessem entrar na armadilha e terem acesso às iscas; na parte intermediária, 
havia um funil invertido, por onde os insetos tinham acesso à parte superior, ficando 
assim impedidos de sair da mesma; e a parte superior era o local onde os insetos 
ficavam aprisionados.Estas foram alocadas a uma distância aproximada de 500 
metros uma da outra, sendo suspensas a uma altura de 1,70m do solo. Cada 
armadilha continha aproximadamente 200g de isca à base sardinha em 
decomposição para maior atração pelas moscas. Cada armadilha era exposta por 
um período de 48 horas e, então substituída por outra idêntica. Foram realizadas 
cinco coletas por ponto, em cada estação climática.Os insetos coletados na parte 
superior da armadilha foram acondicionados em potes plásticos e alocados no 
freezer para conservação. Posteriormente, as moscas foram levadas ao Laboratório 
de Zoologia do UniFOA, onde foram identificadas com base em observações da sua 
morfologia externa e, para isso, foi utilizado um microscópio estereoscópico 
(AmScope) e chave dicotômica específica.As espécies coletadas e identificadas 
neste estudo foram: Chloroproctaidioidea, Chrysomya albiceps, Chrysomya 
megacephala, Hemilucilia semidiaphana, Lucilia eximia e espécies não identificadas 
da família Mesembrinelinae. 

Palavras-chaves: Moscas-varejeiras; bioindicadoras; Parque Nacional do Itatiaia. 
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LEVANTAMENTO DE SARCOPHAGIDAE (INSECTA, DIPTERA) NO 
PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA, RJ 

Estival, D. C.; Barbosa, R. R. 

UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
diego-lce@live.com 

RESUMO 

Os sarcofagídeos são moscas de tamanho pequeno a médio, apresentam três listras 
negras transversais no tóraxe abdômen geralmente acinzentado. As fêmeas 
depositam suas larvas de primeiro instar no substrato, ou seja, são larvíparas. Estas 
se desenvolvem em carcaças, fezes e matéria orgânica de origem animal em 
decomposição, além disso, algumas espécies são parasitoides de ortópteros, 
lepidópteros, moluscos, anelídeos e outros invertebrados. No Brasil, pesquisas 
acerca de aspectos bioecológicos de sarcofagídeos foram muito bem estudados nas 
últimas três décadas, relatando espécies como Pattonella resona e Oxysarcodexia 
paulistanensis, na cidade de Curitiba, e Peckia lambense Sarcophaga ruficornis, na 
cidade de Rio de Janeiro, como sendo de interesse forense. No estado do Rio de 
Janeiro, estudos descrevem a alta diversidade de sarcofagídeos que são atraídos 
por carcaças de animais, porém, na área do Parque Nacional de Itatiaia, não 
existem estudos sobre sua riqueza e diversidade. Assim podendo ser um importante 
indicador de possíveis desequilíbrios ambientais, decorrentes, ou não, da presença 
humana no local. Foi determinado 9 pontos de coletas no interior do parque, cada 
ponto contendo uma armadilha, com diferença de 500 a 900 metros entre eles, nas 
estações verão (fevereiro e março) e outono (maio e junho). As armadilhas foram 
feitas de garrafa pet, para que pudesse permitir a entrada dos insetos, que foram 
atraídos com sardinha em estado de putrefação, e impedir a saída. Foram 
identificadas as espécies Oxysarcodexia fluminensis, Oxysarcodexia timida, Peckia 
(Euboettcheria) anguila, Peckia (Euboettcheria) collusor, Peckia (Pattonella) 
intermutans, Peckia (Pattonella) resona, Peckia (Peckia) chrysostoma, Peckia 
(Sarcodexia) lambens e Peckia (Squamatodes) ingens e Ravinia belforti. 

Palavras-chave: entomologia forense; moscas; larvas. 
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O COMPORTAMENTO DE COBERTURA DO OURIÇO-DO-MAR 
LILÁS Lytechinus variegatus (LAMARCK, 1816) (ECHINODERMATA) 

Queiroz, P. M.; Wogel, H. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
mirelly.prado19@gmail.com 

RESUMO 

O ouriço-do-mar Lytechinus variegatus apresenta o comportamento de cobertura 
que consiste em utilizar vários materiais submersos sobre seu corpo. As hipóteses, 
não mutuamente exclusivas, para explicar tal comportamento são bastante 
discutidas e ainda não há um consenso. Estas estão associadas com (1) 
camuflagem para evitar predadores, (2) proteção contra os raios ultravioleta (R-UV), 
(3) proteção contra injúrias mecânicas associadas à presença de ondas e 
movimento abrasivo das algas submersas e (4) com o tamanho do animal.  O 
objetivo desse trabalho foi, portanto, (i) examinar a prevalência do comportamento 
de cobertura na população de ouriços-do-mar da espécie em questão a partir das 
amostragens em campo; (ii) descrever os tipos de materiais encontrados sobre os 
ouriços-do-mar e (iii) verificar a influência do tamanho dos ouriços-do-mar (diâmetro 
do corpo: considerando ou não os espinhos), da profundidade e da distância para a 
terra firme na quantidade dos materiais encontrados sobre os ouriços-do-mar. Até o 
momento, uma saída de campo no dia 02 de julho de 2016 foi realizada na Praia do 
Pontal, município de Angra dos Reis, RJ. Através da amostragem em mergulho livre 
com snorkel no período vespertino, indivíduos de L. variegatus foram capturados. No 
total, 13 indivíduos foram analisados. Destes, apenas um não mostrou nenhum 
material sobre seu corpo. Em média, cada ouriço-do-mar apresentou 5,5 ± 4,5 
materiais sobre ele. Oito distintos materiais foram encontrados. O mais comum foi 
um tipo de folha de angiosperma terrestre (em 84,6% dos indivíduos), seguida por 
concha de bivalves (em 53,8% dos indivíduos). A análise de correlação entre as 
variáveis mostrou que somente a profundidade correlacionou-se negativa e 
significativamente com a quantidade de materiais sobre os ouriços-do-mar (r = -0,57, 
p = 0,054), sugerindo que os indivíduos localizados em áreas mais rasas e, 
provavelmente, com maior incidência de R-UV e/ou mais visíveis aos predadores 
visualmente orientados, apresentaram mais materiais em cima do corpo. 

Palavras-chave: Angra dos Reis; Brasil; camuflagem; proteção; raios ultravioleta. 
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PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE LARVAS DE DIPTERA: 
SIMULIIDAE NOS AMBIENTES LÓTICOS DOS CAMPOS DE 

ALTITUDE NO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 

Vieira, L. S.; Silva, F. S.; Pimentel, F. A. F. V.; Nascimento, M. S.; Figueiró, R. 

UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
l.santos.v.19@gmail.com 

RESUMO 

Simulídeos são dípteros nematóceros pertencentes à classe Insecta, ordem Diptera 
e família Simuliidae, também conhecidos como piuns ou mais comumente chamados 
de borrachudos. São insetos holometábolos, ou seja,apresentam os estágios de ovo, 
larva, pupa e adulto, completamseu ciclo biológico tanto  em meio terrestre quanto 
em aquático e suas larvas estão entre os componentes mais numerosos dos 
ecossistemas lóticos, pois têm grande potencial colonizador, com espécies capazes 
de colonizar diversos tipos de substratos em poucas horas. Os borrachudos são 
encontrados em água corrente de diferentes volumes, velocidades, temperatura, pH 
e altitude, a partir do nível do mar. Esses insetos trazem problemas à saúde, 
podendo ser vetores de doenças, e também afetam as áreas de turismo e 
agropecuárias devido ao incômodo causado por sua picada, porém, esses insetos 
são indicadores da qualidade da água. O estudo da bionomia dos simulídeos, que 
possuem importância veterinária, epidemiológica e turística, pois podemproporcionar 
informações vitais para programas de controle. O estudo da distribuição de suas 
formas imaturas ainda é escasso na literatura da região neotropical. São vários os 
fatores ambientais que influenciam na distribuição e flutuação populacional dos 
borrachudos. Podem se citar como importantes, as condições climáticas em geral e 
a velocidade da água, bem como a turbulência nos criadouros, sua temperatura, teor 
de oxigênio dissolvido e a quantidade de compostos orgânicos oriundos 
principalmente de descargas de dejetos humanos e de animais lançados nos cursos 
d’água. O presente trabalho tem por objetivo quantificar a distribuição de larvas de 
simulídeos nos campos de altitude do Parque Nacional do Itatiaia, bem como 
relacionar os fatores abióticos com a presença, abundância e morfometriadesses 
organismos em seus criadouros.O local de estudo é o Parque Nacional de Itatiaia, 
primeiro Parque do Brasil, dividido em parte baixa e parte alta. As coletas foram 
feitas no dia 4 de junho de 2016, em dois diferentes sítios de coleta, Brejo da Lapa e 
Alsene, situados na parte alta. O material coletado foi armazenado em tubos 
falconscontendo álcool etílico 95%. Foram medidas as condições fisio-químicas de 
pH, temperatura, condutividade e luminosidade.  

Palavras-chaves: simulídeos; ecossistemas lóticos; vetores; controle. 
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PERFIL DOS ANIMAIS (TETRAPODA, AMNIOTA) ENCAMINHADOS 
AO ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ 

PROVENIENTES DE ACIDENTES URBANOS 

Farani, R.; Wogel, H. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
farani.rafa@ig.com.br 

RESUMO 

A Mata Atlântica, há mais de 500 anos, dominava uma extensão territorial superior a 
1,3 milhão de km². Atualmente possui uma extensão de aproximadamente 100 mil 
km², causa esta feita pela exploração predatória e esbanjadora dos recursos 
naturais que sempre fez parte da história do ser humano. O processo global de 
urbanização, como consequência do crescimento populacional, causa 
desmatamento, fragmentação e poluição de hábitats. Tais profundas alterações nos 
ambientes naturais são responsáveis diretos e indiretos pela morte e por numerosos 
acidentes da fauna local. Atropelamentos por veículos automotivos, choque 
elétricos, falta de alimentos adequados, maior suscetibilidade às doenças e 
acidentes variados fazem parte da vida selvagem nestes novos cenários modernos. 
A situação da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro tem hoje apenas 30,7% de 
sua floresta. Na região Sul Fluminense, nos municípios de Volta Redonda e Barra 
Mansa, está situado um tesouro da fauna e flora, a Reserva da Cicuta, considerada 
uma das três mais valiosas amostras de florestas primárias da bacia hidrográfica do 
Vale do Rio Paraíba do Sul, circundada por áreas urbanas. O Zoológico Municipal de 
Volta Redonda localizado no perímetro urbano do município de Volta Redonda, 
inserido em área de Mata Atlântica ao entorno da Floresta da Cicuta, funciona como 
um centro de referência da região para abrigo de animais não sadios oriundos de 
doações, vítimas de acidentes e maus tratos. Recebe, em média, 200 animais por 
ano. Após receberem cuidados biológicos e veterinários verifica-se se o animal tem 
ou não condições de ser reintroduzido na natureza. Portanto, o objetivo geral deste 
trabalho é realizar um levantamento dos animais (tetrápodes amniotas: grupo 
Reptilia e Mammalia) acidentados que são levados ao Centro de Estudos Biológicos 
do Zoológico de Volta Redonda, provenientes de diferentes regiões do Sul 
Fluminense. Especificamente serão anotados: (1) a identificação taxonômica das 
espécies, (2) a origem (localidade) e (3) a causa do acidente. Este estudo será 
realizado a partir da compilação e análise das fichas de recebimento dos animais 
que chegam ao referido estabelecimento. Tais fichas são de preenchimento 
obrigatório dos estagiários e ou responsáveis do Centro quando os animais são 
entregues no local. 

Palavras-chave: Conservação, Extinção, Fragmentação de Hábitat, Mata Atlântica, 
Primeiros Socorros. 
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QUAIS SÃO E ONDE FORAM DESCOBERTAS AS FORMAS PRÉ-
TETRAPODA E OS TETRÁPODES BASAIS DO BRASIL? 

Tjäder, B.; Wogel, H. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
biatlavinass2@hotmail.com 

RESUMO 

Os Tetrápodes representam um dos grupos mais bem sucedidos e complexos do 
planeta. Dentre algumas sinapomorfias destacam-se a presença dos quatro 
membros locomotores, dígitos e importantes modificações na coluna vertebral e nas 
cinturas. Após o surgimento dos osteícteis, a história evolutiva dos primeiros 
tetrápodes inicia-se com os peixes sarcopterígeos basais surgidos no Devoniano 
como o Eusthenopteron (encontrado no Canadá), Panderichthys (Letônia) e Tiktaalik 
(Canadá). Após eles, a filogenia disponível mostra os primeiros Tetrápodes do 
mundo, sendo representados pelo Acanthostega (encontrado na Groelândia), 
Ichthyostega (Groelândia) e o Tuleperton (Rússia) e, posteriormente, por diferentes 
outras formas que persistiram até o Carbonífero e Permiano. Diante desse cenário 
fóssil “internacional”, o objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento 
bibliográfico sobre quais são e onde foram encontrados os fósseis ou mesmo 
icnofósseis brasileiros que mais se aproximam das formas pré-Tetrapoda e dos 
tetrápodes primitivos do final da Era Paleozoica. A busca pelas informações 
aconteceram na consulta de livros, artigos científicos e trabalhos acadêmicos de 
pós-graduação encontrados nas plataformas do Google Acadêmico, SciELO e 
Nature. Em solo brasileiro foi encontrado o fóssil de um sarcopterígeo basal 
nomeado Equinoxiodus alcantarensis (MA), um icnofóssil de uma placa dentária de 
um Ptychoceratus cf. philippsi e vários outros fósseis e icnofósseis de tetrápodes 
basais do grupo Temnospondyli datados do período Devoniano, tal como o icnofóssil 
Notopus petri (PR), e do Permiano, como o Australeperton cosgriffi (PR), 
Bageheperton longignathus (RS), Prionosuchus plummeri (PI), Sangaia lavinai (RS), 
Konzhukovia sangabrielensis (RS), Timonya annae (MA), Procuhy nazariensis (PI), 
dentre outros. A partir desses resultados, nota-se que o registro fóssil brasileiro em 
torno dos primeiros tetrápodes é rico em número de espécies e abrange 
principalmente as regiões sul e nordeste. Os motivos da ausência de citações dessa 
fauna em livros ou mesmo em salas de aula são diversas e pode envolver: (1) 
domínio da autoria estrangeira dos livros (o que levaria a um menor interesse pela 
fauna brasileira), (2) estado de conservação ruim dos próprios registros fósseis 
brasileiros (muitos deles, de fato, são baseados em pegadas e pequenos fragmentos 
do crânio e dentes) e (3) falta de pessoal especializado e de recursos financeiros 
para melhor explorar e preparar os fósseis. 
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RIQUEZA DE ESPÉCIES E FENOLOGIA REPRODUTIVA DA 
ANUROFAUNA EM UMA ÁREA DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA, 

RJ 

Botelho, H.; Wogel, H. 

UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
hugo_botelho@msn.com 

RESUMO 

A ordem anura constitui o grupo mais amplamente representado na classe 
Amphibia, compreendendo, quase 90% de todas as espécies de anfíbios existentes. 
Nos últimos anos, um crescente número de estudos tem chamado a atenção para o 
estado de conservação dos anfíbios, devido ao declínio de várias espécies. 
Portanto, o objetivo geral deste estudo foi analisar a comunidade de anfíbios anuros 
nas áreas próximas e dentro do campus Olezio Galotti, UniFOA. Os objetivos 
específicos foram: (1) criar uma lista de espécies para toda a área de estudo; (2) 
examinar a estrutura de comunidades da anurofauna e (3) investigar a influência dos 
fatores abióticos sobre a atividade de vocalização das espécies. As áreas de estudo 
estão situadas na mesorregião Sul Fluminense e microrregião Vale do Paraíba 
Fluminense. O principal ponto de observação no campus UniFOA é uma área 
tipicamente aberta com predomínio de gramínea. Demais áreas investigadas 
pertencem ao município de Pinheiral e são caracterizadas por ambientes rurais-
urbanos. Foram registradas 17 espécies de anuros, representados pelas famílias 
Hylidae (10), Leptodactylidae (5), Bufonidae (1) e Microhylidae (1). Desse total, sete 
foram encontradas dentro do campus. Os leptodactilídeos mostraram-se como 
espécies pioneiras, aparecendo antes da época chuvosa, como também observado 
em vários estudos. Além disso, dentro do Campus, foi a família mais abundante e 
frequente ao longo do período estudado. A família Hylidae, no entanto, foi a mais 
representativa no geral (fora do Campus), com 58,8% do total de espécies, o que foi 
de acordo com o padrão encontrado em demais trabalhos de comunidades. O 
aparecimento do microhilídeo coincidiu com as fortes chuvas ocorridas no local, 
evidenciando uma típica espécie oportunista. Quanto ao estado de conservação das 
espécies, considerando as listas estadual, nacional (MMA) e internacional (IUCN), 
foram consideradas como não ameaçadas ou pouco preocupantes. Apenas uma não 
tem avaliação (E. aff. bicolor). Dentre as variáveis analisadas, temperatura média, 
mínima e condição climática (avaliada como diferentes níveis de pluviosidade) foram 
correlacionadas de maneira positiva e significativa com a quantidade de indivíduos 
vocalizando e com a riqueza de espécies. Porém, as análises de regressão 
mostraram que somente a temperatura mínima influenciou de maneira significativa a 
abundância e a riqueza das espécies. Tal resultado não é comumente observado em 
estudos na região sudeste do Brasil. 

Palavras-chave: Comunidade, Ecologia, Mata Atlântica, População, Taxocenose. 
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SINANTROPIA DE MOSCAS-VAREJEIRAS (DIPTERA, 
CALLIPHORIDAE) NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ, RJ 

Cardoso, M. C. B.C.; Barbosa, R. R. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
mairacbcardoso@gmail.com 

RESUMO 

Os califorídeos, popularmente conhecidos como varejeiras, são moscas que 
possuem corpo metálico, cuja coloração varia do verde, azul, roxo e cobre. São 
insetos cosmopolitas e estão diretamente relacionados à decomposição de matéria 
orgânica de origem animal e vegetal. Constituem um grupo de grande importância 
médico-sanitária, sendo causadores de miíases em seres humanos e animais e 
potenciais veiculadores de agentes patogênicos. Possuem ainda função ecológica 
por atuarem como decompositores de cadáveres, auxiliando em estudos de 
entomologia forense, que utiliza insetos em investigações criminais, normalmente 
envolvendo morte violenta e crimes contra a pessoa. Os califorídeos são 
constituídos por espécies típicas de diferentes ambientes, seja florestais, rurais ou 
urbanos, muitas delas exibindo alta sinantropia. Devido à grande extensão do Brasil, 
fazem-se necessários ainda estudos sobre a distribuição e ecologia de muscoides, 
assim como a associação entre espécies e variáveis ambientais. Desta forma, este 
estudo tem o objetivo de identificar as espécies de califorídeos que estão distribuídos no 
município de Barra do Piraí, em diferentes áreas (rural, semi-florestal e urbana). Para 
fins estatísticos, foram alocadas três armadilhas em cada área com uma distância de 
aproximadamente 500 m uma das outras, nas estações de primavera (outubro de 
2015), verão (janeiro de 2016) e outono (maio de 2016). As armadilhas foram 
confeccionadas com recipiente plástico (garrafa pet) com 35cm de altura e 15cm de 
diâmetro. Cada armadilha foi construída com três partes distintas. Na parte inferior, 
foram feitas quatro aberturas (± 1cm2) para que os insetos pudessem ter acesso à 
isca, no interior da na armadilha. A parte intermediária consistia de um funil invertido 
por onde os insetos tinham acesso à parte superior, ficando, assim, impedidos de 
voltar. A parte superior era o local onde os insetos ficavam aprisionados. Cada 
armadilha continha 100g de isca à base de peixe (sardinha) em decomposição no 
interior da parte inferior de cada armadilha. As moscas coletadas em campo foram 
congeladas e posteriormente transportadas ao Laboratório de Zoologia/Botânica do 
UniFOA, onde foram separadas e identificadas em nível específico, com auxílio de 
microscópio estereoscópico e chave dicotômica. As larvas oriundas das coletas 
serão criadas até o estágio adulto para se estabelecer quais espécies possuem 
importância para o cálculo do intervalo pós morte no município de Barra do Piraí. Na 
região urbana foram encontrados dois exemplares da espécie Lucilia cuprina, 48 da 
espécie Chrysomya megacephala; na região rural foram encontrados 2 exemplares 
da espécie Chrysomya megacephala e 57 da espécie Chrysomya albiceps e na 
região semi florestal 27 da espécie Chrysomya albiceps. 
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 A INFLUÊNCIA DO PARASITISMO NA PERFORMANCE 
SEXUAL DE ANUROS  

Azevedo, I. C. P. 

UniFOA- Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
isa.cris100@hotmail.com 

RESUMO 

O Brasil possui a maior diversidade em espécies de anfíbios, e diversas 
características ecológicas do hospedeiro são fatores que influenciam na composição 
e estrutura das comunidades de parasitas. Os anfíbios ocupam grande variedade de 
habitats, possuem diversos modos reprodutivos e infecções por parasitas, sendo 
este último uma das características mais comuns pela tendência de se 
apresentarem distribuídos de maneira agregada. O uso do hábitat pelo hospedeiro 
pode influenciar como os parasitas estão distribuídos espacialmente no ambiente. A 
dispersão desses parasitas tem sido considerada de grande importância para a 
dinâmica populacional da relação hospedeiro-parasita. As populações de anuros 
mais abundantes apresentam mais parasitos, pois a quantidade de hospedeiros 
determina as taxas de contato entre os indivíduos infectados e não infectados, 
sendo assim, os parasitas têm uma facilidade de transmissão maior pela densidade 
da população hospedeira. Quando aumenta o impacto dessa enfermidade entre os 
indivíduos infectados ocorre uma diminuição nessa dispersão entre os hospedeiros. 
O objetivo deste projeto foi avaliar a performance do canto (intensidade, duração e 
quantidade de cantos emitidos) com relação à quantidade e tipos de endoparasitas 
intestinais e ectoparasitas (aderidos ao tegumento) associados a uma comunidade 
de anfíbios. A performance do canto é um componente importante do 
comportamento reprodutivo e da relação evolutiva entre as espécies de anuros. É 
um método comportamental que são utilizados por machos na atração de fêmeas, 
para se comunicar com membros da mesma espécie, nas interações agressivas 
entre machos e nas disputas por territórios. Sendo assim, o canto deve conter certas 
características que ajudam a compreender as interações ecológicas entre as 
espécies no seu habitat. 

Palavras- chave: Parasitismo; Anuros; Performance.  
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BIOMONITORAMENTO AMBIENTAL: UTILIZANDO LEPIDÓPTEROS 
COMO BIOINDICADORES DA QUALIDADE AMBIENTAL NO 

PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 

Oliveira, G. V.; Nascimento, M. S.; Figueiró, R. 

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
gabsdeoliveira@live.com 

RESUMO 

O crescente aumento das áreas urbanas e o uso irresponsável de recursos na nossa 
sociedade vêm acarretando diversos impactos e alterações nas áreas naturais do 
nosso planeta. Com isso, visa-se a extrema necessidade de identificação de 
importantes grupos indicadores no monitoramento ambiental, para que a sociedade 
possa se prevenir, antecipar e reduzir impactos nos ecossistemas. Analisou-se a 
viabilidade do uso de espécies de borboletas em estudos de avaliação de impacto 
ambiental, como espécies indicadoras, justamente por serem espécies que 
necessitam de plantas e habitats específicos para sua sobrevivência. As borboletas 
compõem a diversa ordem de insetos Lepidoptera, que, além delas, inclui também 
espécies conhecidas como mariposas. O trabalho teve como objetivo analisar 
espécies de Lepidoptera presentes em uma área do Parque Nacional do Itatiaia, 
avaliando a capacidade dessas espécies de indicar o estado de conservação das 
áreas selecionadas. O Parque Nacional do Itatiaia é uma área com bom estado de 
conservação e grande diversidade de lepidópteros. É uma área que contém 
remanescentes do bioma Mata Atlântica e que possui vegetação bastante diversa. 
Para realização do trabalho, foram distribuídas 16 armadilhas de iscas fermentadas 
que ficaram expostas em duas trilhas do Parque durante o período de 48 horas. 
Além das armadilhas de iscas, foi utilizada também a rede entomológica para coleta 
de borboletas em voo. A amostragem foi realizada no final do mês de maio, durante 
a estação climática do outono. As borboletas coletadas foram fotografadas e 
devolvidas para a natureza. Para identificação das espécies, as fotos foram 
comparadas com a coleção do Laboratório de Ecologia de Insetos, da UFRJ. Ao 
todo foram coletadas 12 espécies de borboletas, sendo seis delas pertencentes à 
família Nymphalidae e três espécies da família Pieridae. Três espécies ainda não 
foram identificadas. Espécies da família Pieridae podem ser consideradas 
indicadoras de áreas impactadas, por estarem associadas a plantas de borda de 
mata e presentes em áreas abertas e de pastagem. Da mesma forma, as espécies 
de Nymphalidae coletadas foram de subfamílias mais comuns e não aquelas 
consideradas como indicadores de ambientes preservados, como as subfamílias 
Brassolinae e Satyrinae. De fato, a área coletada corresponde a uma das mais 
visitadas do PNI, o que pode refletir algum grau de degradação, mesmo dentro de 
um parque nacional. 

Palavras-Chave: Biomonitoramento; avaliação de áreas impactadas; borboletas. 
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