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O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens, tornando-se a 2ª principal causa de 
morte de câncer no Brasil, sendo o câncer de pele não melanoma a primeira (INCA). Fatores como 
estilo de vida, sedentarismo e fatores genéticos podem induzir a doenças cardiovasculares, 
obesidade e levar ao PCa (câncer de próstata). A DH (dieta hiperlipídica) está associada a 
obesidade e ao câncer prostático. O treinamento físico surge como forma de intervenção 
terapêutica, agindo nos danos causados pela DH. Estudos apontam que a proteína antiapoptótica 
BCL-2 tem sido associada com o desenvolvimento do PCa devido seus altos níveis de expressão. Na 
próstata BCL-2 estimula a proliferação de células neoplásicas reduzindo a apoptose, e o seu 
aumento foi verificado na HPB (hiperplasia prostática benigna), e PIN (neoplasia intraepitelial 
prostática) considerada como precursor primário no PCa, detectada em altas 
proporções.  Verificar os efeitos da DH e do treinamento físico resistido na imunomarcação de 
BCL-2 na próstata ventral de ratos Wistar.  Foram utilizados 40 ratos machos Wistar, 60 dias, 200g. 
Os animais foram divididos em: S (sedentários), T (treinados), DH (dieta hiperlipídica) e DHT (dieta 
hiperlipídica+treino). Aos 60 dias de idade iniciou o protocolo de treinamento e a suplementação 
com a dieta. O treinamento foi realizado pelo protocolo adaptado por Tetsuro Tamaki et al. 1992, 
squatjump. Após a adaptação os animais realizaram 3 séries, 12 repetições, 3x/semana. Aos 150 
dias os animais foram submetidos a eutanásia, a próstata ventral foi removida e submetida a 
análise imunohistoquímica, protocolo 02/2015. Análise estatística One Way Anova com pós teste 
de Tukey, p=0,05%.  Os animais S tiveram peso final (414±51,2), T (378±30,9), DH (519,1±36) e 
DHT (422,1±47,8). O ganho de peso dos animais S foi (134,7±10,2), T (110±8,1), DH (229,6±8,4) e 
DHT (137,5±15,6). Os S tiveram mais marcação de BCL-2 (15,5±0,9) comparado a T (11,2±0,9). O 
grupo DH aumentou expressão de BCL-2 (16,0±2,2) em relação aos demais. E os outros animais 
não apresentaram diferença significativa entre eles.  Muitos estudos mostram que a DH e 
obesidade estão associados com a incidência e progressão do PCa e que a ingestão da DH pode 
afetar a expressão genética, atividade celular e níveis de circulação dos fatores biológicos, M 
HUANG et al., 2016.  A DH influenciou nos parâmetros corporais dos animais e o treinamento 
reduziu a ação de BCL-2 amenizando os efeitos no balanço celular.    CNPQ,FAPESP.     
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A síndrome da lise tumoral (SLT) é uma doença metabólica que surge frequentemente durante o 
tratamento oncológico. As células neoplásicas se dividem excessivamente e apresentam 
metabolismo acelerado em relação ao tecido normal. Os tratamentos para inibir essa proliferação 
celular podem provocar citólise e necrose da mesma, que permite à libertação de conteúdos 
intracelular para o meio extracelular. Os íons cátions, produtos dos ácidos nucleicos e proteínas 
vão para a corrente sanguínea causando diversas anomalias metabólicas como exemplo a 
hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipopotassemia e alterações cardiovasculares 
decorrentes destas alterações iônicas. Essas alterações biológicas podem favorecer diversas 
manifestações clínicas incluindo insuficiência renal aguda, convulsões e morte súbita. 
JUSTIFICATIVA: Pouco se conhece objetivamente sobre as alterações cardiovasculares decorrentes 
da SLT, a bibliografia sobre o tema apresentam alterações em sistemas diversos, sem enfoque e 
avaliação específica do sistema cardiovascular.  Identificar as alterações cardiovasculares 
decorrentes da SLT, haja vista, que a literatura não destaca tais alterações.  Revisar bases de dados 
de artigos indexados: PubMed e SciELO, utilizando as palavras chaves: síndrome da lise tumoral e 
alterações cardiovasculares, entre os anos de 2011 a 2016 em idioma português e inglês. Após o 
levantamento dos artigos será procedida uma revisão sistemática com enfoque nas alterações 
cardiovasculares decorrentes da SLT devidamente documentada nestes.             
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A periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial causada por eventos bioquímicos e 
celulares que conferem a destruição dos tecidos de sustentação do dente. Existem evidências de 
que a fluoxetina, que é um medicamento inibidor da recaptação da serotonina, pode reduzir a 
severidade da doença periodontal em ratos com periodontite induzida por ligadura. O objetivo do 
presente estudo será avaliar a influência da fluoxetina na perda óssea alveolar em ratos com 
periodontite induzida por ligadura, através das análises morfométrica do nível ósseo alveolar e 
histomorfométrica da perda óssea alveolar. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso 
de Animais - CEUA e pela Coordenadoria Central de Pesquisa (CCPq) da Universidade do Oeste 
Paulista - UNOESTE através do protocolo n° 3015. Serão utilizados 40 ratos machos (Rattus 
norvegicus, albinus, Wistar), com 60 dias de idade pesando entre 300g e 400g que serão 
aleatoriamente divididos em 4 grupos experimentais (n=10/grupo): 1) Grupo Controle sem doença 
periodontal (C sem DP): sem ligadura e ingestão diária de placebo por gavagem oral; 2) Grupo 
Fluoxetina sem doença periodontal (F sem DP) = sem ligadura e ingestão diária de Fluoxetina 
(20mg/kg) por gavagem oral; 3) Controle com doença periodontal (C com DP): com ligadura e 
ingestão diária de placebo por gavagem oral; 4) Fluoxetina com doença periodontall (F com DP): 
com ligadura e ingestão diária de Fluoxetina (20mg/kg) por gavagem oral. Após 15 dias será 
realizada a eutanásia dos animais e as mandíbulas serão coletadas e processadas para a análise 
morfométrica do nível ósseo alveolar e histomorfométrica da perda óssea alveolar. Os dados serão 
submetidos a testes de normalidade e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos 
adequados.       UNOESTE     
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INTRODUÇÃO: A atenção primária à saúde (APS) é um cenário rico para o desenvolvimento de 
diversas habilidades clínicas, um local onde os estudantes entram em contato com os mais 
variados e frequentes problemas de saúde da população. Dentro disso, o acompanhamento de 
consultas por acadêmicos do ciclo básico coloca o médico como facilitador e orientador do 
processo de ensino-aprendizagem, o que possibilita a utilização de metodologias ativas propondo 
desafios a serem superados pelos estudantes. Diante da importância deste método de 
aprendizagem, os alunos do curso de medicina da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), 
cursando a disciplina Programa de Aprendizagem Progressiva à Prática (PAPP), têm a 
oportunidade de desenvolver tais metodologias. OBJETIVO: Situar, através da visão do aluno, os 
benefícios do acompanhamento das consultas médicas.    CONCLUSÃO: A interação ativa do aluno 
com a prática médica deve ocorrer desde o início do ciclo básico, proporcionando-o trabalhar com 
problemas reais, assumindo responsabilidades crescentes como agente prestador de cuidados 
compatíveis com seu grau de autonomia. Assim, é extremamente necessário e oportuno o papel 
indutor do acompanhamento de consultas médicas para estimular as mudanças na formação 
profissional em saúde de acordo com seus interesses e necessidades, o que possibilita um 
direcionamento à formação profissional para uma assistência à saúde mais efetiva, equânime e de 
qualidade.     DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: As consultas médicas foram acompanhadas durante o 
primeiro semestre de 2016 na estratégia de saúde da família (ESF) Teófilo Gonzaga da Santa Cruz 
no Jardim Regina em Presidente Prudente. Ao acompanhar consultas de Puericultura, as 
experiências obtidas dizem respeito à prática de anamnese, exame físico geral, acompanhamento 
do desenvolvimento da criança colocando os resultados num gráfico específico, e uma situação 
emergencial onde foi realizada a prova do laço; tudo isso assistido pelo médico responsável. 
Também foi observado o olhar atento do médico não somente para a queixa principal do paciente, 
mas sim para a esfera psicossocial em que o doente estava inserido.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
103 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

Biologia Geral    

 
 

INVESTIGAÇÃO E PESQUISA NAS PRÁTICAS LABORATORIAS DE CIÊNCIAS NA ESCOLA PÚBLICA 
 

MAGNA LANE DOS SANTOS PENA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
RUTH MARIA GRIPP BARBEDO DE FREITAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 
 

O ensino de Ciências contempla o desenvolvimento de alunos com ousadia para experimentar e 
refletir sobre o mundo físico-químico para compreender e transformar a realidade. Neste sentido, 
o currículo da rede estadual de São Paulo usa experimentos para instigá-los e pressupõe a atuação 
docente nesta metodologia. No entanto, na Diretoria de Ensino de Presidente Prudente, a partir 
das Orientações Técnicas e das observações em sala de aula, constatou-se que acontecem 
experimentos como "prática pela prática", sem vínculo reflexivo e sem oportunizar a autonomia 
do aluno; além disso, alguns professores preferem relatar o possível resultado do experimento a 
fazê-lo, pois afirmam não terem laboratório nem materiais específicos nas escolas. Assim, torna-se 
essencial a formação continuada para aproximar os docentes das práticas, potencializar o 
aprendizado dos alunos, com participação ativa, e ressignificar o uso da sala de aula e de materiais 
do cotidiano Partindo do pressuposto da interação para a aprendizagem, foi desenvolvido, no 1º 
semestre de 2016, um curso presencial de 30 horas para 17 professores de Ciências com o intuito 
de: aproximá-los ao real objetivo de utilização de experimentos na escola, alargando a 
participação do aluno no processo de descoberta e autonomia; refletir sobre o uso de materiais 
simples para realização de práticas; valorizar o espaço da sala de aula como ambiente para 
desenvolvimento de experimentos, levantando questões do cotidiano dos alunos de forma 
problematizadora    O curso favoreceu a reflexão do professor na utilização de experimentação e 
ampliou as oportunidades de aprendizagem dos alunos, pois 100% dos cursistas participaram 
ativamente da formação e socializaram aumento da participação dos alunos nas aulas, iniciando 
ou ampliando um processo de investigação e pesquisa na escola     As atividades envolveram 
temas como Cadeia Alimentar; Célula; Transformação Química; Óptica; Articulação Muscular etc. 
O procedimento adotado foi: 1º) estudar as situações de aprendizagens elencadas nos materiais 
didáticos disponíveis na escola com foco nos objetivos, habilidades e situações-problema, 2º) 
refletir sobre maneiras de envolver o aluno na descoberta por meio da experimentação, 
oferecendo materiais específicos de laboratórios bem como alternativos e de fácil acesso; 3º) 
desenvolver práticas com os professores; 4º) refletir sobre as ações desenvolvidas e seus 
objetivos; 5º) aplicar a prática na escola; 6º) socializar os resultados.    

 


