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Resumo 
As complicações infecciosas da diálise peritoneal relacionam-se com a utilização incorreta 
das técnicas durante a troca dialítica. Assim, este trabalho verificou e analisou a 
adequação das técnicas de instalação e desinstalação em pacientes que realizam diálise 
peritoneal automatizada, visando a identificação de fatores de risco para peritonite. Foram 
observados 15 pacientes e/ou cuidadores durante a troca dialítica, avaliando as técnicas 
utilizadas. Os erros foram então tabulados e analisados de forma descritiva. Durante o 
processo de conexão, 93,3% dos pacientes realizaram a técnica com ao menos um erro. 
Os erros mais freqüentes envolveram a higiene pessoal e a higiene da mesa e dos 
equipamentos utilizados com 71,43% e 78,57%, respectivamente. Durante o processo de 
desinstalação, a inadequação do autocuidado também prevaleceu. Apesar de vários erros 
menores terem sido encontrados, o autocuidado precário persiste como o erro mais 
freqüente, devendo ser ensinado e reforçado nas oportunidades de educação continuada 
pela equipe multiprofissional.  
Palavras-chave: Diálise Peritoneal, Peritonite, Autocuidado. 
 

 

Introdução 

As estatísticas relacionadas à insuficiência renal crônica se restringem quase que 

exclusivamente ao seu estágio mais avançado, quando se necessita de terapia renal 

substitutiva. Contudo, a sua evolução depende da qualidade do atendimento oferecido 

nos estágios anteriores à falência funcional renal sendo, portanto, fundamental, o 

diagnóstico precoce, o encaminhamento imediato para o nefrologista e a implementação 

de medidas que retardem a progressão da doença, assim como a correção de suas 

complicações e comorbidades mais freqüentes (BASTOS, 2004). 

Quando ocorre a evolução para o estágio dialítico a escolha da terapia dependerá 

da disponibilidade de acesso vascular ou peritoneal, da condição de moradia, da 

disponibilidade do serviço, da idade, das co-morbidades e da decisão conjunta do próprio 

paciente, dos familiares e da equipe médica (RIELLA, 2008). 

Neste estudo avaliamos os pacientes que realizam a modalidade de diálise 

peritoneal automatizada (DPA), na qual o dialisado é infundido na cavidade abdominal 

por um cateter flexível durante a noite. A membrana peritoneal por ser semipermeável 
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permite que ocorra a troca de substâncias entre o dialisado presente na cavidade 

abdominal e a corrente sanguínea. Assim, as substâncias tóxicas, que deveriam se 

acumular no organismo devido à disfunção renal são eliminadas por meio da drenagem 

deste dialisado após sua saturação (BARROS, 2006). 

O implante e a manutenção do cateter na cavidade peritoneal; a presença da 

solução ácida e hiperosmolar na cavidade abdominal e o uso do peritônio como 

membrana semipermeável eventualmente propiciam o aparecimento de complicações 

infecciosas, mecânicas e metabólicas. As complicações infecciosas podem levar a 

retirada do cateter, transferência para a hemodiálise, óbitos e uso prolongado de 

antibióticos (SCHOR, 2000). 

A peritonite é considerada a principal complicação da diálise peritoneal pelo seu 

grave impacto sobre a mortalidade e morbidade dos pacientes tratados, além de sua alta 

incidência. O alto risco de peritonite está atualmente relacionado a fatores fisiológicos, 

como idade avançada, diabetes, desnutrição; fatores psicossociais, como baixa 

escolaridade e níveis econômicos, depressão, baixa adesão; e fatores relacionados à 

técnica, como instalação do cateter, autocuidado e técnicas de conexão. (DONG, 2009)  

Assim, visto a importância evidente da peritonite para pacientes que realizam a 

diálise peritoneal, os possíveis riscos de infecção foram avaliados e relacionados à 

inadequação da técnica realizada, o que eventualmente poderia precipitar o surgimento 

das complicações infecciosas. 

O treinamento do paciente consiste na transmissão de informações sobre a 

doença, o tratamento e suas principais complicações; e na prática hospitalar, onde os 

dados relativos à higiene, organização e procedimentos a serem executados serão 

demonstrados passo a passo ao cuidador pela equipe treinada. O cuidador é 

minunciosamente avaliado pela equipe e repete o procedimento até estar capaz de 

realizá-lo com segurança em casa. (ABRAHÃO, 2010) 

O sucesso do treinamento depende de uma avaliação crítica do nível de 

conhecimento, habilidade, capacidade, motivação e experiência de cada educando, 

focalizando a individualização da educação. Além do espaço adequado para 

treinamento, existência de protocolos de treinamento check list e assistência. 

(FIGUEIREDO, 2005) 

 

Objetivos 

Verificar e analisar a adequação das técnicas de conexão e desconexão 

efetuadas pelos familiares ou pacientes submetidos à diálise peritoneal automática, 
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conforme treinamento prévio recebido pela equipe especializada de nefrologia. Identificar 

eventuais discordâncias entre a técnica adquirida no treinamento e aquela atualmente 

realizada, orientando o paciente ou seu cuidador sobre os possíveis e eventuais erros, 

corrigindo-os através da revisão da técnica. 

 

Material e Métodos 

Após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Oeste 

Paulista (UNOESTE), sob o número 94, foram selecionados em novembro de 2010, 15 

pacientes em programa de diálise peritoneal automatizada no Hospital Regional de 

Presidente Prudente – SP para a participação no estudo. Durante a consulta, foi feito o 

esclarecimento da pesquisa e logo em seguida a aprovação dos participantes por meio 

da assinatura do termo de consentimento. 

Foi solicitado ao responsável pelo procedimento domiciliar que realizasse a 

técnica de conexão e desconexão conforme orientado no treinamento recebido no início 

da terapia. A cada passo da técnica foi preenchido o instrumento de avaliação e anotado 

os eventuais equívocos de técnicas, comparando com o European Best Practice 

Guidelines for Peritoneal Dialysis, de 2005, segundo Garcia et al. (2007).  

 Após a identificação dos erros, o paciente ou cuidador foi orientado quanto à 

realização da técnica correta e oferecido novo treinamento.  

Vinte e quatro elementos foram avaliados no início da terapia, enquanto 15 foram 

verificados durante o processo de desconexão e término da diálise peritoneal.  

O instrumento de avaliação durante a conexão é composto por 24 etapas 

seqüenciais, sendo elas: retirada de acessórios pessoais antes da realização do 

procedimento; fechamento de portas e janelas; separação e organização do material; 

anti-sepsia das mãos; limpeza da máquina com pano seco; conexão adequada da 

máquina de diálise; limpeza da mesa e dos materiais com álcool; abertura adequada dos 

materiais; colocação da máscara facial antes de expor o cateter; pressionar a tecla GO; 

inserção do cassete; pressionar a tecla GO novamente; conexão do equipo de 

drenagem; oclusão das pinças; conexão das bolsas; abertura das pinças; pressionar pela 

terceira vez a tecla GO; preenchimento das linhas; nova anti-sepsia das mãos; 

fechamento da linha do paciente; conexão; abertura do cateter e da pinça; pressionar 

duas vezes a tecla GO, iniciando o processo de drenagem. 

Enquanto o instrumento de avaliação durante a desconexão é composto por 15 

etapas também seqüenciais, sendo elas: finalização da terapia; anotação de todos os 

dados; uso de máscara facial; anti-sepsia das mãos; pressionar a tecla GO; fechamento 
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de todas as pinças; fechamento do cateter; pressionar a tecla GO; desconexão; abertura 

da tampa do cateter; fechamento do cateter; retirada do cassete; pressionar a tecla GO; 

desligar a máquina; eliminação do cassete. 

 

Resultados 

A idade média dos 15 pacientes foi de 54,86 anos (intervalo: 7- 82 anos). A 

maioria das pessoas do estudo era do sexo feminino (60%), com apenas um caso 

pediátrico de 7 anos, enquanto 40% eram maiores de 60 anos e o restante eram maiores 

de 27 anos. A principal etiologia da doença renal crônica foi Doença Renal Hipertensiva 

(40%), seguida de Nefropatia Diabética (20%) e Glomerulonefrite (20%). Outras causas 

de Insuficiência Renal Crônica foram Doença Renal Policística, Síndrome de Alport e 

Lúpus Eritematoso Sistêmico (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Características demográficas e clínicas da população total do estudo (n=15). 

Características demográficas e clínicas Percentual 

Pacientes maiores de 60 anos de idade 40% 

Pacientes entre 27 e 60 anos de idade 54% 

Paciente com 7 anos 6% 

Sexo feminino 60% 

 

Etiologia da doença renal Percentual 

Doença Renal Hipertensiva 40% 

Glomerulonefrite 20% 

Lúpus Eritematoso sistêmico 6,6% 

Doença Policística Renal 6,6% 

Síndrome de Alport 6,6% 

 

Os procedimentos da diálise peritoneal, realizados pelo cuidador ou pelo próprio 

paciente, foram analisados com o intuito de relacionar os erros concretizados com a 

possibilidade do aparecimento da peritonite. Na análise da distribuição dos erros 

ocorridos por paciente durante a realização do processo de conexão da máquina de 

diálise peritoneal, observa-se a presença de erros em uma ou mais das 24 etapas. A 

qualidade da aplicação da técnica ao ligar a máquina foi considerada inadequada em 14 

(93,3%) pacientes, sendo que 50% destes erraram ao aplicar as técnicas durante cinco 

etapas ou mais, enquanto os outros 50% erraram em menos de cinco etapas.     
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Ao analisarmos o processo de término da terapia e posterior desconexão, foi 

observado que a qualidade da técnica de diálise peritoneal ao desligar a máquina foi 

considerada inadequada em cinco (33,3%) pacientes, sendo que dos cinco pacientes 

80% errou apenas em uma etapa e 20% em duas etapas. 

De acordo com a figura 1 pode-se observar que um dos erros mais comuns foi a 

não realização da limpeza da mesa e dos materiais com álcool (78%), etapa 7, sendo 

esse o erro mais importante entre os participantes. Outro equívoco bastante freqüente 

também observado foi a lavagem inadequada das mãos, etapa 19, que ocorreu em 71% 

dos analisados. 64% dos avaliados esqueceram ainda de fechar as janelas e portas, 

etapa 2, ignorando a primeira etapa do procedimento. (figura 1) 

 

Figura 1. Distribuição dos erros por etapa no início da diálise. 

 

 

No processo de desconexão e término da terapia, avaliado pela figura 2, o procedimento 

que mais se associou a erros foi a lavagem das mãos, etapa 4, envolvendo 33% do total 

dos analisados. 

 

Figura 2. Distribuição dos erros por etapa ao término da diálise. 
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Dentre os 15 pacientes avaliados, apenas três nunca apresentaram episódios de 

peritonite durante o tratamento, enquanto os demais apresentaram de forma variada, um 

a quatro episódios do processo infeccioso.  33,3% dos pacientes maiores de 60 anos de 

idade não apresentaram peritonite, enquanto 66,6% apresentaram apenas um episódio.  

Os pacientes entre 27 e 60 anos de idade cursaram com o tratamento apresentando 

vários quadros de peritonite, sendo que 62,5% apresentaram 3 episódios; 25%, 2 

episódios e 12,5%, 4 episódios. A criança durante a terapia substitutiva não manifestou a 

infecção. (tabela 2) 

 

Tabela 2. Incidência de peritonite entre a população total estudada segundo a faixa etária 

(n=15). 

Número de episódios 

de peritonite 

Entre 27 e 60 anos Maiores de 60 anos 

0 - 33,33% 

1 - 66,66% 

2 25% - 

3 62,5% - 

4 12,5% - 

 

A frequência dos episódios infecciosos apresentarou intensa relação com a escolha do 

responsável em realizar o procedimento. Oito pacientes se autodenominaram 

responsáveis pela realização da diálise peritoneal automatizada domiciliar, sendo que 

62,5% apresentaram 3 episódios de peritonite; 25%, 2 episódios e 12,5%, 4 episódios 

durante o tratamento. Enquanto, sete pacientes nomearam algum membro familiar para 

ser responsável pela realização do procedimento, sendo que 57,2% apresentaram 

apenas um episódio de peritonite e 42,8% não apresentaram manifestação do quadro 

infeccioso (Tabela 3). 
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Tabela 3. Incidência de peritonite entre os grupos sem ajudantes e aqueles com 

ajudantes (n=15). 

Número de episódios 

de peritonite 

Pacientes sem 

ajudantes 

Pacientes com 

ajudantes 

0 - 42,8% 

1 - 57,2% 

2 25% - 

3 62,5% - 

4 12,5% - 

 

Sessenta por cento dos pacientes foram transferidos para outra terapia renal de 

substituição, sendo 66,7% para hemodiálise e 33,3% para a realização do transplante 

renal. A transferência terapêutica aconteceu devido aos freqüentes episódios de 

peritonite em 56% dos casos, à instalação da falência renal (22%) e à intensa recusa ao 

tratamento (11%), não havendo comprometimento por parte do paciente. O paciente 

pediátrico também foi transferido para o transplante renal após um ano e um mês de 

terapia com DPA. 

 

Discussão 

Os doentes em diálise peritoneal necessitam ser capacitados pela equipe de 

saúde a efetuar as trocas das bolsas em seu domicílio, seguindo etapas bem definidas 

de conexão e desconexão. No presente estudo foi possível identificar que os erros mais 

comuns estão relacionados com a higiene pessoal e a dos objetos que serão utilizados 

durante o procedimento. Isso pode ser explicado pelo fato dos pacientes, submetidos à 

diálise peritoneal por muitos anos, por se sentirem tão confiantes sobre sua técnica e 

habilidades, não considerarem a possibilidade de cometer erros durante as conexões. 

Além disso, períodos de frustração com longas listas de espera para o transplante renal 

ou mudanças nas circunstâncias sociais podem afetar as habilidades de um paciente. 

(FOURTOUNAS, 2006). 

Outro erro evidente no estudo, corresponde ao descuido de não fechar as portas e 

janelas antes de iniciar o procedimento, facilitando a entrada de poluentes e bactérias no 

local utilizado para a realização da diálise. O fechamento das portas e janelas e a 

lavagem das mãos são fatores essenciais no controle de qualquer infecção, seja no 

âmbito hospitalar ou doméstico.  A negação de ambos indica a necessidade de reforçar 

estes aspectos durante o treinamento inicial e de reciclagem. Mais do que aprender as 
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técnicas, as pessoas devem se conscientizar sobre os danos que a ausência desses 

cuidados simples pode gerar no paciente e no tratamento. 

Embora, o estudo esteja direcionado aos erros cometidos durante a realização da 

diálise peritoneal automatizada, é fundamental lembrar sobre a existência de outro fator 

que também altera o grau de incidência da peritonite, a nomeação do responsável para a 

efetuação da diálise, elemento evidenciado no estudo. 

Ao avaliar os casos em que a troca das bolsas foi realizada por um ajudante, 

sendo ele um membro da família, o grau de incidência de peritonite diminuiu muito ao ser 

comparado com os casos em que o procedimento foi realizado pelo próprio paciente. A 

redução dos episódios de peritonite também foi evidenciado nos pacientes maiores de 60 

anos, já que são eles que mais recebem cuidados dos familiares. Assim, a idade não 

implica de maneira direta no grau de incidência do processo infeccioso, enquanto a 

nomeação do responsável para a realização adequada da técnica de diálise peritoneal 

interfere. Isso ocorre pelo fato do ajudante ser mais cuidadoso e atento durante o 

procedimento, por conhecer as possíveis complicações decorrentes de um serviço 

ineficaz e por se importar com a saúde do paciente. Já o paciente, muitas vezes, 

encontra-se desmotivado e deprimido com a terapia, podendo tornar-se incapaz de 

realizá-la e até mesmo recusá-la. 

Outro fator responsável pelas variações dos números de episódios de peritonite 

corresponde ao tempo de treinamento efetivado por cada paciente. O maior tempo de 

treinamento implica na realização da técnica de forma mais adequada. Porém, esse fator 

não pôde ser analisado no estudo, pois a população total estudada recebeu o 

treinamento por um mesmo período, durante uma semana.  

A etiologia da doença renal também apresenta possibilidade de interferir na 

incidência da peritonite, no entanto nesse estudo tais evidências não foram encontradas.  

 

Conclusão 

No presente trabalho foi identificado que os equívocos encontrados transcendem 

a realização da técnica em si e estão também relacionados ao autocuidado de uma 

forma integral. Assim, a inadequação da técnica e do autocuidado poderá repercutir de 

maneira direta no resultado do tratamento. 

A lavagem das mãos corresponde ao principal erro técnico cometido durante a 

diálise peritoneal, portanto deve ser ensinada e conscientizada, valorizando a realidade 

social dos pacientes que realizam esse procedimento em casa. Cabe lembrar que as 

visitas domiciliares realizadas pela equipe multiprofissional de saúde colaboram para 
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reforçar as técnicas e atende as necessidades biopsicossociais do doente renal crônico. 

Este papel educativo é fator fundamental para a implantação do programa de diálise, 

garantindo a continuidade da qualidade e humanização do tratamento e ainda o combate 

às possíveis complicações, como a peritonite.  
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Resumo 
O presente trabalho se trata de um levantamento das visitas atendidas em um museu de 
Ciências. Dois monitores atenderam visitas ao longo do primeiro semestre de 2011 e por 
meio deste buscam caracterizar o perfil dos visitantes do MUDI (Museu Dinâmico 
Interdisciplinar). Os resultados indicam uma prevalência de visitantes em idade escolar, 
principalmente alunos do Ensino Fundamental II; indicam uma crescente procura pelo 
museu ao longo do semestre; uma breve prevalência de instituições de ensino privadas; 
visitantes majoritariamente maringaenses e alertam também para o grande número de 
visitantes atendidos por período. Desse modo, o presente trabalho buscou contribuir para 
a formação de um “perfil do visitante”do MUDI, para auxiliar o trabalho dos monitores e o 
atendimento aos visitantes. 
Palavras-Chave: Museu, Ciências, Perfil do Visitante. 
 

 

Introdução e Justificativa 

A divulgação científica é uma prática social que vem sendo cada vez mais 

ampliada e desenvolvida e, nesse aspecto, os museus ganham destaque como locais de 

comunicação e de educação não-formal (CHELINI, 2008). Nesse sentido, as atividades 

desenvolvidas em museus podem vir a complementar o ensino formal, estabelecido no 

espaço escolar e mesmo o informal, modificando concepções obtidas por meio do senso 

comum. 

Segundo Lozada e Araújo (2006), ao longo da história da humanidade, os museus 

desempenharam relevante papel ao aproximar a sociedade do conhecimento científico. 

De uma maneira não sistematizada, contribuíram para a educação científica, muitas 

vezes complementando o trabalho das escolas. Nestes espaços, as exposições 

frequentemente são apresentadas de maneira interativa, experimental e lúdica 

(SABBATINI, 2003:1). 

Segundo SUM (2009), museu é o espaço institucionalizado onde se desenvolve a 

relação específica do homem/sujeito com o bem cultural. Em uma definição de caráter 

operacional, de 1974, o Conselho Internacional de Museus – Icom conceitua museu como 

“estabelecimento permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e de seu 

desenvolvimento, aberto ao público, que coleciona, conserva, pesquisa, comunica e 

exibe, para o estudo, a educação e o entretenimento, a evidência material do homem e 
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seu meio ambiente”. Para o mesmo autor, a ação educativa de um museu se constitui dos 

procedimentos que promovem a educação nesse espaço, tendo o acervo como centro de 

suas atividades. 

Assim, as atividades desenvolvidas em espaços como museus de Ciências, visam 

promover a participação, reflexão crítica e transformação da realidade social integrada à 

apropriação de uma cultural. Desse modo, tais atividades se tornam ações culturais, que 

consistem nos processos de mediação, permitindo ao ser humano apreender, em um 

sentido amplo, o bem cultural, com vistas ao desenvolvimento de uma consciência crítica 

e abrangente da realidade que o cerca. A partir disso, os resultados devem assegurar a 

ampliação das possibilidades de expressão dos indivíduos e grupos nas diferentes 

esferas da vida social. Concebida dessa maneira, a ação educativa nos museus promove 

benefícios para a sociedade. 

De acordo com Lozada e Araújo (2006), concebe-se o processo de interação nos 

museus de ciências de três formas: interação entre sujeitos por meio da linguagem, entre 

sujeitos e objetos e entre sujeitos e contextos. A ação do sujeito na concepção 

construtivista é fundamental nos processos cognitivos, ou seja, nos processos de 

formação e apropriação de conhecimentos (Colinvaux, 2005). 

A partir do exposto acima e considerando a relevância de espaços não-formais de 

ensino para a socialização do conhecimento, bem como para a integração universidade e 

comunidade, o presente trabalho é resultado dos trabalhos de extensão desenvolvidos 

por dois acadêmicos de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Maringá, que 

monitoraram visitas no MUDI (Museu Dinâmico Interdisciplinar) ao longo do primeiro 

semestre de 2011. Com base em um levantamento geral das visitas que atenderam ao 

longo do semestre, os acadêmicos buscaram compreender melhor a realidade do museu, 

bem como auxiliar na construção do perfil dos visitantes desse museu, o que é 

fundamental no treinamento de monitores e na disposição do acervo do museu. 

 

Objetivo 

O presente trabalho tem por objetivo fazer um levantamento geral a respeito das 

visitas atendidas por dois monitores ao longo do primeiro semestre de 2011. Por meio 

deste, pretende-se contribuir para a construção de um perfil geral dos visitantes do MUDI 

(Museu Dinâmico Interdisciplinar), um museu de Ciências, situado na Universidade 

Estadual de Maringá. A partir desse perfil, é possível inferir sobre as necessidades dos 

visitantes, bem como sobre as carências do próprio museu. 
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Metodologia 

Para o levantamento das visitas atendidas, os monitores se basearam na agenda 

(pois a maioria das visitas é previamente agendada) e na confirmação do número de 

visitantes que de fato estavam presentes. Cada um dos dois monitores atendia visitas em 

um dia e período específico da semana, sendo assim, o levantamento se baseou nas 

visitas realizadas às terças-feiras a tarde e às quintas-feiras pela manhã. 

Desse modo, a cada dia de visitas monitoradas, foram anotados dados como o 

número de visitantes, a série (no caso de instituições de ensino) e o local de origem dos 

visitantes. Os dados foram anotados eram fornecidos por espontânea vontade dos 

visitantes, geralmente por um responsável como docente ou professor, para seu melhor 

atendimento no MUDI. Os dados coletados foram convertidos em gráficos, para facilitar a 

análise. 

Os monitores citados no presente trabalho são acadêmicos de Ciências Biológicas 

e por isso atendem em espaços do museu como a “Anatomia Humana”, “Paleontologia e 

Evolução”, “Taxidermia e Ecologia”, “Tabagismo” e “Laboratório de Orquídeas e 

Bromélias”, entretanto, há ainda outros espaços que são atendidos por monitores 

acadêmicos de outros cursos. 

 

Resultados 

De acordo com o levantamento realizado, o total de visitantes atendidos pelos 

monitores no primeiro semestre de 2011 foi 2075 pessoas. Entre os visitantes, a grande 

maioria se tratava de visitas escolares, de modo que os dados do gráfico 1 os separam 

em porcentagens, de acordo com a escolaridade dos grupos. 

 

Gráfico 1. Visitantes do MUDI ao longo do primeiro semestre, separados por 
porcentagens e por grau de escolaridade. Legendas: E. F. I: Ensino Fundamental I 
(alunos de 1ª a 4ª séries do ciclo de 8 anos ou de 1ª a 5ª série do ciclo de 9 anos); E. F. II; 
Ensino Fundamental II (alunos de 5ª a 8ª séries do ciclo estadual de 8 anos ou de 6ª a 9ª 
série do ciclo de 9 anos do Ensino Fundamental); E. M.: Ensino Médio (alunos de 1ª, 2ª e 
3ª séries); E.S.: Ensino Superior (acadêmicos de instituições de ensino superior, de 
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cursos não especificados); Outras: instituições não vinculadas ao ensino ou visitas 
individuais. 
 

Posteriormente, foram analisados os dados dos meses a parte. Os resultados 

seguem nos gráficos a seguir. 

              

 

              

Gráfico 2. Número de visitantes do MUDI ao longo do mês de março a junho, separados 
por grau de escolaridade. Legendas: E. F. I: Ensino Fundamental I (alunos de 1ª a 4ª 
séries do ciclo de 8 anos ou de 1ª a 5ª série do ciclo de 9 anos); E. F. II; Ensino 
Fundamental II (alunos de 5ª a 8ª séries do ciclo estadual de 8 anos ou de 6ª a 9ª série do 
ciclo de 9 anos do Ensino Fundamental); E. M.: Ensino Médio (alunos de 1ª, 2ª e 3ª 
séries); E.S.: Ensino Superior (acadêmicos de instituições de ensino superior, de cursos 
não especificados); Outras: instituições não vinculadas ao ensino ou visitas individuais. 

 

Além disso, foram analisadas as ocorrências do número de visitas durante o 

semestre, com o objetivo de comparar diferentes visitas atendidas ao longo dos meses. 

Os dados obtidos seguem no gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Distribuição das visitas ao longo dos meses estudados (em número de 
visitantes). 
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Foram também analisadas as origens das 42 instituições que visitaram o museu ao 

longo do semestre, sendo que tais instituições de ensino foram separadas (gráfico 4) por 

públicas ou privadas. 

É interessante ressaltar que o item “outras” se refere a uma instituição que não 

está diretamente relacionada à educação. 

 

 

Gráfico 4. Distribuição das instituições que visitaram o museu ao longo do período 
analisado (em número de instituições). 
 

Analisou-se também as cidades de origem dos visitantes, bem como a frenquência 

com que instituições de ensino de diferentes localidades visitaram o MUDI ao longo do 

período estudado. Os resultados seguem no Gráfico 5, abaixo. 

      

Gráfico 5. Frequência e origem dos visitantes e suas respectivas instituições em visitas ao 
museu ao longo do período analisado (em número de visitantes, à esquerda e em número 
de instituições, à direita). 
 

Foi ainda analisado o número médio de visitantes por data de atendimento, sendo 

que os resultados obtidos seguem abaixo, segundo o gráfico 6. 
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Gráfico 6. Número de visitantes por datas de atendimento. 

 

Discussão 

A partir dos dados obtidos e dos gráficos previamente ilustrados acima, foi possível 

notar que nos dias relatados nesse estudo, a absoluta maioria de visitantes era de 

instituições de ensino. De acordo com os dados ilustrados pelo Gráfico 1, houve uma 

grande incidência de visitantes que se encontram no Ensino Fundamental I (57, 07% de 

todos os visitantes), ou seja, alunos de 5ª a 8ª série do ciclo de 8 anos, ou 6ª a 9ª série, 

do ciclo de 9 anos. O segundo grupo mais incidente foi de estudantes do Ensino Médio 

(20,72%), seguido de estudantes em idade pré-escolar (11,32%), alunos do Ensino 

Fundamental I (8,2%) e acadêmicos de Ensino Superior (2,4%). Apenas 0,29% das visitas 

não estavam vinculadas à instituições de ensino. Foi possível notar também que nos 

meses de março e abril (gráfico 2), houve uma prevalência de estudantes do Ensino 

Médio, sendo que nos meses de junho e julho a situação foi invertida e entre os visitantes 

prevaleceram alunos de Ensino Fundamental II. 

De acordo com o Gráfico 3, foi possível inferir que o número médio de visitantes 

por mês de pesquisa é crescente com ao longo do semestre. Sendo assim, os meses de 

maio e junho possuem mais visitantes do que os meses de março e abril. Isso se dá 

possivelmente porque os professores titulares das turmas procuram o museu de Ciências 

como complemento de suas aulas, ou mesmo para revisão de conteúdos, que geralmente 

são ministrados antes da visita. Nesse caso, cada professor responsável pela visita pede 

ênfase em um ambiente específico do MUDI. 

Segundo as inferências a respeito do Gráfico 4, é possível notar que a maioria das 

instituições educacionais que visitam o MUDI são privadas, ainda que a diferença seja 

pouco significativa. Notamos também ao longo do trabalho, que as instituições privadas 
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geralmente visitam o museu em grupos menores e com maior freqüência, enquanto que 

as instituições públicas visitam com menor freqüência e em grupos maiores. 

Segundo o Gráfico 5, podemos inferir que a maioria dos visitantes é de origem 

maringaense. É interessante notar a presença de visitantes de diversas outras cidades, 

bem como que o número de instituições de ensino e sua origem se equivalem ao número 

de estudantes. Vale ressaltar que os grupos que precisam fazer pequenas viagens para 

visitar o museu são geralmente menores e são atendidos em tempo reduzido, a pedido 

dos próprios responsáveis. 

Finalmente, de acordo com o Gráfico 6 é possível notar o elevado número de 

visitantes por período atendido, o que dificulta muito o atendimento tanto por parte do 

monitor quanto por parte dos visitantes, porque em grupos menores a assimilação dos 

conteúdos e o contato com o objeto de conhecimento são facilitadas. 

Segundo a Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), é objetivo permanente das autoridades 

responsáveis (pelo ensino) alcançarem relação adequada entre o número de alunos e o 

professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Entretanto, para 

Piaget (1970) o desenvolvimento cognitivo é fruto de interação com o mundo físico e 

social. A construção da autonomia moral é um conceito-chave da teoria piagetiana. 

Assim, considerando o espaço físico do museu, a capacidade de atendimento e o número 

de monitores, a média aproximada de cem alunos por dia de atendimento é 

excessivamente grande. 

 

Conclusão 

Por meio do presente trabalho, buscou-se traçar um perfil médio dos visitantes do 

MUDI (Museu Dinâmico Interdisciplinar) ao longo do primeiro semestre de 2011. Assim, 

foi possível notar que a maioria dos visitantes são alunos do Ensino Fundamental II (ou 

seja, estão cursando entre a 5ª e 8ª séries do ciclo de 8 anos ou entre a 6ª e 9ª série do 

ciclo de 9 anos do Ensino Fundamental); os visitantes são majoritariamente 

maringaenses. Há, também, uma prevalência de instituições de ensino de caráter privado. 

Com relação aos grupos atendidos, é interessante ressaltar que o atendimento a grupos 

muito grande de alunos (o que é bastante frequente) prejudica o desempenho dos 

monitores bem como dificulta o entendimento e aprendizado dos visitantes. 
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ANÁLISE DO MODO DE VIDA E INFLUÊNCIA DO HOMEM NO COMPORTAMENTO DOS CEBUS 
APELLA NO REGIME DE VIDA SEMI-LIVRE NO PARQUE ECOLÓGICO DA CIDADE DA CRIANÇA DE 

PRESIDENTE PRUDENTE - SP. 
  VIEIRA, ANDRE GONCALVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Um número crescente de cientistas sociais tem recorrido ao comportamento animal como uma base teórica para
interpretar a sociedade humana e para entender possíveis causas de problemas das sociedades (SNOWDON,
1999). Novak & Suomi (1988), através de investigações cientificas mostram que muitas vezes que o senso
comum sobre o que os animais querem ou precisam para se sentir bem está errado. Macacos-prego vivem em 
uma grande variedade de habitats. Eles estão presentes em quase todos os habitats de florestas tropicais e 
estacional da America do Sul (JANSON, 1985). Esses primatas são conhecidos por sua inteligência e destreza,
podem viver até os 40 anos de idade. Essa espécie de primata é uma das mais inteligentes e peralta da ordem, 
podendo promover ataques quando são contrariadas, ocorrendo assim o risco de lesões de pequena e grande
conseqüência (AVILA-PIRES, 2000). Os comportamentos de macacos pregos (Cebus apella) vem sendo
monitorado em várias áreas de preservação ambiental do Brasil, principalmente em parques ecológicos que são
abertos ao público (LOVEJOY, 1986). O presente trabalho aborda a influência direta do homem a vida animal e
as conseqüências que a mesma causa no comportamento social e hábito alimentar de uma população de semi-
vida livre de macacos pregos (Cebus apella). O estudo foi realizado no Parque Ecológico Cidade da Criança de
Presidente Prudente, São Paulo. Os dados foram coletados entre março e maio de 2011, houve o registro
fotográfico, observações preliminares foram realizadas para a identificação dos indivíduos do grupo. Os dados
comportamentais foram coletados através pela técnica animal focal (ALTMANN, 1974) e amostras foram
colhidas nos períodos matutino das 7:00 às 17:00. Os comportamento de movimento no alto das árvores atinge 
sua maior freqüência por volta das 10 horas, os comportamentos de movimento no chão apresentaram sua
maior freqüência. Durante o período de maior fluxo de visitantes no Parque ecológico o comportamento alimento
da não dieta oferecido pelo homem teve grande aumento comparando com o período de menor presença
humana. Este estudo baseou-se em resultados, investigou-se como Cebus apella comportaria em relação à 
presença humana no Parque Ecológico e seu sucesso na obtenção de alimentos introduzidos no seu habitat, e 
que não estão entre aqueles pertencentes da sua dieta alimentar. Sabe-se que, em florestas semi-decídua as 
frutas polpudas encontra-se em menor intensidade que nas florestas úmidas (MORELLATO; LEITÃO-FILHO, 
1992) e esta em menor disponibilidade de alimentos faz com que os macacos pregos procurem novas
alternativas para suprir as suas necessidades fisiológicas e metabólicas. . Conclui-se que a manutenção 
sanitária com mais freqüência dos recintos das lixeiras e do chão devem ser com mais freqüência devem ser 
feitas para que os macacos pregos não venham a se alimentar dos restos alimentares. A alimentação fornecida
pelo Parque aos Cebus apella devem ser fornecidos em maior quantidade.  
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AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE MUSCULAR, EQUILÍBRIO ESTÁTICO E SATISFAÇÃO COM A 

IMAGEM CORPORAL EM PROGRAMA POSTURAL EM GRUPO 
  TUMOLO, GIOVANA DESSOTTI (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
HARO, VANESSA TIEMI (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
AOYAMA, ALINE YOSHIE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
GARÇON, ANDRÉ AUGUSTO BALDACIN (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
PAVIA, ARIANE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP)
PACHIONI, CÉLIA APARECIDA STELLUTTI (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
FERREIRA, DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

A flexibilidade é a capacidade física responsável pela execução de um movimento numa amplitude máxima por
uma articulação ou conjunto de articulações, dentro dos limites fisiológicos, sem o risco de ocorrerem lesões.
Esta capacidade está, relacionada aos hábitos posturais, elasticidade dos músculos e plasticidade dos
estabilizadores estáticos. A imagem corporal é a maneira pela qual o corpo se apresenta para si mesmo. Este
corpo pode ser avaliado pelo indivíduo, principalmente, pela interação dele com o ambiente.
Contemporaneamente, a idéia do corpo esculpido gera maiores insatisfações pela discrepância entre a
percepção e o desejo de um corpo com formas e tamanhos ideais. O equilíbrio corporal é um processo complexo
envolvendo recepção e integração de estímulos sensoriais, o planejamento e a execução de movimentos para
controlar o centro de gravidade sobre a base de suporte, sendo realizado pelo sistema de controle postural, que
integra informações do sistema vestibular, dos receptores visuais e do sistema somatosensorial. O objetivo deste 
estudo foi verificar a satisfação com imagem corporal, equilíbrio estático e a flexibilidade muscular em
participantes de um Programa de Orientação e Reequilíbrio Postural em Grupo. Participaram do estudo sujeitos
de ambos os sexos, com idade média de 56 ± 19 anos. As aulas do programa constavam de exercícios
respiratórios, alongamento de cadeias musculares e conscientização corporal pelo toque, volume, e peso do
corpo e foram aplicadas duas vezes por semana por 1 hora. Foi utilizado o inventário Body Shape 
Questionaire(BSQ), para avaliar o grau de insatisfação com a imagem corporal, o teste de Apoio Unipodal para
avaliar o equilíbrio estático. Para avaliação da flexibilidade muscular utilizamos o teste sentar e alcançar por
meio do banco de Wells da marca Sanny®. Os resultados da flexibilidade muscular mostraram que 50% dos
participantes alcançaram média de 23,33cm e a mesma porcentagem atingiram média de 45,33cm. Com relação
a insatisfação com a imagem corporal, 28,57% dos participantes mostram insatisfação moderada, 28,57% 
insatisfação leve e outros 42,86% apresentaram satisfação com sua imagem corporal. Quanto ao equilíbrio
estático, a maioria dos participantes (83,34%) atingiu tempo máximo no teste de apoio unipodal e apenas
16,66% dos sujeitos não atingiram trinta segundos. Estes resultados mostraram que os participantes precisam
ainda melhorar a flexibilidade muscular por meio de atividades de alongamentos musculares, e com relação à
insatisfação com a imagem corporal a maioria do grupo necessita de trabalhos que estimulem a percepção e
consciência corporal. Espera-se que o Programa de Orientação e Reequilíbrio Postural em Grupo interfira de
forma positiva nos resultados apresentados.  
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INFLUÊNCIA DE DIFERENTES REGIMES DE TEMPERATURA SOBRE O CRESCIMENTO E 

FOTOSSÍNTESE DE GLYCINE MAX E BRACHIARIA BRIZANTHA 
  VÍTOLO, HILTON FABRÍCIO (Professor - UNOESTE) 

SOUZA, GUSTAVO MAIA (Professor - UNOESTE) 

BARBOSA, ALEXANDRIUS DE MORAES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

A temperatura é um dos fatores ambientais que afeta diretamente o desenvolvimento e a distribuição de
espécies C3 e C4. O superaquecimento está frequentemente associado à irradiação e ao alto déficit de pressão
de vapor, podendo levar a planta a uma condição de estresse, acarretando mudanças nas características
metabólicas, fisiológicas e anatômicas. O objetivo deste trabalho foi investigar as respostas fisiológicas de 
plantas cultivadas de metabolismo C3 e C4 submetidas a perturbações ambientais. Em função da importância
econômica no estado de São Paulo, foram utilizadas como espécies modelo nesse estudo a soja (Glycine max)
cv. CD 202, de metabolismo C3, e o capim marandú (Brachiaria brizantha), de metabolismo C4 submetidas a
dois regimes de temperatura dia/noite, 30/20 ºC e 40/20 ºC.Foram avaliados aspectos fisiológicos como
crescimento, fluorescência da clorofila a e trocas gasosas, aspectos bioquímicos como análise de peroxidação 
de lipídeos e atributo arquitetônico como área foliar. Nos parâmetros de trocas gasosas, embora as espécies
tenham apresentado maiores valores de assimilação de CO2 sob 40/20 ºC, a massa seca total decresceu
significativamente, cerca de 28% para ambas as espécies. Também foram observados maiores valores de
transpiração (E) e respiração (Rd). Nos parâmetros de fluorescência, os resultados de Fv/Fm mostram que não
houve fotoinibição e, como esperado, valores de ETR aumentaram sob temperatura de 40ºC. Os resultados de 
extravasamento de membrana e atividade das enzimas anti-oxidantes indicaram que a integridade das 
biomembranas foi mantida, assim, nenhum dano no aparato fotossintético foi detectado. Portanto, grande parte
dos fotoassimilados pode ter sido investida para a manutenção e reparo dos danos eventualmente causados
pela temperatura elevada (respiração de manutenção), principalmente nas biomembranas, ao invés de serem
direcionados para o crescimento da planta (respiração de crescimento). Estes dados sugerem a ocorrência de
um processo de aclimatação das plantas, minimizando tais efeitos. Concluindo, o conjunto de nossos resultados
indicou que, apesar das perdas de biomassa em ambas as espécies sob temperatura de crescimento elevada, 
os processos fisiológicos subjacentes contribuiram para a manutenção da sobrevivência das plantas, com
aumento do custo respiratório.  
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PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM HOMENS E 

MULHERES PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDÍACA 
  SILVA, NATÁLIA TURRI DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
GIACON, THAIS ROQUE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
COSTA, MARIANNE PENACHINI DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
CABRERA, AMANDA SÍRIO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
BONORA, TALYS NAOMI HARADA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
SOUZA, NAIARA MARIA DE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
BERNARDO, ALINE FERNANDA BARBOSA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
VITOR, ANA LAURA RICCI (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
ROSSI, RENATA CLAUDINO (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
VANDERLEI, LUIZ CARLOS MARQUES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
GARDIM, CAMILA BALSAMO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)

Introdução e justificativa:Doenças cardiovasculares (DCV) representam cerca de 30% dos óbitos para todas as
faixas etárias no Brasil. Dentre os fatores de risco (FR) que aumentam a probabilidade de ocorrência destas,
destacam-se o fumo, o nível de estresse, a obesidade e o sedentarismo. A fim de auxiliar a população a respeito 
destes fatores, programas de prevenção são importantes, uma vez que além de colherem informações
específicas sobre o público abordado, também possibilitam uma atuação especializada sobre tais FR.
Objetivos:Analisar a prevalência de FR de homens e mulheres que participam de um programa de reabilitação
cardíaca, vinculados ao “Programa de prevenção primária e secundária de doenças cardiovasculares do Centro
de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação CEAFiR – FCT/UNESP”. Material e Métodos:Foram 
analisados dados de 45 voluntários participantes do projeto de prevenção contra DCV. Os voluntários foram
divididos de acordo com o gênero em dois grupos, homens (H) com 31 integrantes e mulheres (M) com 14
indivíduos. A caracterização da população foi realizada pelas variáveis sexo, idade, peso, altura e pressão
arterial sistólica. Os fatores analisados foram: tabagismo (por meio de questionário), nível de estresse (através
do Teste de Lipp) e nível de atividade física (questionário Baecke). O índice de massa corporal (IMC) foi utilizado
para Metodologia: verificação de obesidade em ambos os grupos. Os dados foram analisados através da
estatística descritiva e para testar sua normalidade foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Resultados:Dentre os 
indivíduos avaliados, 74% (23) dos homens e 85% (12) das mulheres eram obesos ou sobrepeso; em relação ao
tabagismo apenas o sexo masculino mostrou-se presente representando 35% (11) dos homens; foram
considerados estressados 85% (12) das mulheres e 48% (15) dos homens, e o FR sedentarismo esteve
presente em 58% (18) dos homens e 50% (7) das mulheres. Discussão:Os dados mostram que 77% dos
indivíduos se encontram com peso acima do ideal, sendo isto uma situação preocupante uma vez que o excesso 
de gordura corporal está intimamente associado à maior probabilidade de DCV. De acordo com os resultados
obtidos também é possível observar a alta incidência de sedentarismo na população estudada (55%),
principalmente para o sexo masculino. Um dado interessante do estudo foi que mesmo os voluntários estudados
fazerem parte de um programa de reabilitação cardíaca este fato não foi suficiente para que deixassem de
realizar hábitos diários (de lazer e/ou ocupacional) que os classificassem como sedentários. Conclusões:Os 
resultados mostraram altos valores de obesidade, sedentarismo e estresse nos indivíduos analisados, sendo
obesidade e estresse mais prevalentes em mulheres e tabagismo e sedentarismo em homens. Estes resultados
ressaltam a importância de programas de prevenção de DCV para controle dos FR, em especial obesidade,
sedentarismo e estresse.  
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QUANTIFICAÇÃO DE POLIFENOIS E TANINOS TOTAIS EM ESPÉCIES DE PLANTAS TANANTES 

  MELO, NEIDE TOSHIKO KOMATSU DE (Professor - UNOESTE)
MESQUITA, PEDRO SOARES DE CASTRO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O Brasil é um país com maior concentração de árvores tanantes do mundo, razão pela qual deveria possuir mais 
indústrias exploradoras dessa substância, devido à utilização diversificada em vários setores industriais tais
como: farmacêuticos, curtimentos de pele, corantes, adesivos para madeira, tratamento de água de
abastecimento e esgoto para uma melhor floculação e clarificação. A pesquisa tem como objetivo quantificar o
conteúdo de taninos totais e polifenóis em folhas de duas espécies tanantes de Syzygium jambolanum DC e
Psidium guajava L.. As folhas das espécies foram coletadas no Campus II da UNOESTE em 10 de fevereiro de 
2011, secas em estufas com circulação de ar a 40oC e pulverizadas por moinhos de facas. A obtenção do
extrato aquoso das folhas pulverizadas foi realizada por refluxo a 90 °C, por 1 hora; e o extrato metanólico com
solução de metanol a 80% por 30 minutos. Inicialmente foram realizadas as caracterizações da presença de
taninos nos extratos aquosos de S. jambolanum DC. e P. guajava L. pela reações com sais de ferro III, acetato
de chumbo II, acetato de cobre II, sulfato de quinina e com gelatina. Os taninos têm sido quantificados por
diversos tipos de ensaios, e o método mais apropriado para a sua determinação se processa por meio de
ensaios com precipitação de proteínas e alguns ensaios colorimétricos. O doseamento total de fenóis foi 
realizado pelo reativo de Folin-Denis em meio da solução de carbonato de sódio a 35% em extrato aquoso e
pelo método Folin-Ciocalteau em solução de metanólica. O teor de taninos foi quantificado pelo método da
precipitação da caseína, utilizando-se como solução padrão o ácido tânico. A absorbância foi lida em um
espectrofotômetro a 760 nm, e a quantidade de taninos total foi calculada pela diferença entre o valor da
absorbância do tanino obtido pela precipitação da caseína e o teor de fenóis totais. Foram realizadas três 
repetições das amostras de folhas para cada espécie usada. As identificações genéricas do tanino nos testes
nas duas espécies comprovaram a existência de taninos pela intensidade e tonalidade da coloração, adquirida
pela solução ou precipitado formado. Os teores de polifenóis nas plantas tanantes foram de 6% para P. guajava
e 35% para S. jambolanum, e os de taninos foram de 2% para P. guajava e 21%, para S. jambolanum. De
acordo com os resultados obtidos, pôde-se observar que o S. jambolanum apresentou maior teor de taninos e 
polifenóis que o P. guajava.  
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VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE CLASTOGÊNICA E ANEUGÊNICA DE COMPOSTOS ISOLADOS DOS 

GALHOS E DAS RAÍZES DA PLANTA MAYTENUS SALICIFOLIA 
  SANTOS, VERÍTHIA GONÇALVES DOS (Aluno de curso de graduação - )

LIMA, RENATA DA SILVA (Demais participantes - )
BENINCASA, FABIO (Professor - UNOESTE)

MESSAS, ANA CRISTINA (Professor - UNOESTE)

No Brasil na ultima década, dia após dia, a procura da fitoterapia como um meio alternativo na cura de doenças
tem se tornado um foco de interesse, como medicina alternativa encontra uma fonte diversificada e enorme de
substâncias químicas no reino vegetal. A utilização de plantas tem por base a experiência passada de geração
em geração ao logo dos anos em função da cultura local que tem como prática comum entre pessoas mais
simples na prevenção e cura de doenças, assim podemos justificar estudos associados a esta terapêutica com a 
finalidade de efetivar padronização de utilização. Este projeto objetivou avaliar os efeitos sobre a medula óssea
dos animais em estudo após a administração da droga, através da observação da frequência de micronúcleos
entre as células da medula óssea de ratos Wistar determinando a atividade clastogênica e ou aneugênica após a
administração do extrato da planta Maytenus salicifolia, partes ou constituintes dessa planta e a avaliação do
comportamento apresentado pelos animais após duas horas após a administração da droga. O método
empregado para o teste de micronúcleos em eritrócitos policromáticos foi preconizada por HEDDLE (1973) e
SCHMID (1975) com adaptações. Para avaliação do comportamento foram estabelecida a observação de 
mudanças comportamentais durante intervado de tempo de cinco minutos. Com os resultados obtidos podemos
concluir que o auge na atividade clastogênica se dá no décimo dia de uso da droga oferecendo riscos. Com
relação ao comportamento dos animais foi possível observar que independente do tipo de atividade
desenvolvida, os animais passaram a realizar menor quantidade de movimentos. Poucos são os estudos que
avaliam o potencial mutagênico ou citotóxico de plantas utilizadas como medicinais no tratamento de diferentes 
doenças. As plantas medicinais são fontes de novas substâncias químicas com potencialidades terapêuticas.
Atualmente substâncias com potencial mutagênico e/ou anti-mutagênico têm sido alvo de grande interesse. A 
clorofilina, um sal sódico–cúprico, derivado da clorofila, vem sendo investigada com relação à seu possível
potencial antimutagênico contra diferentes agentes químicos e físicos (FRASSON et al.,1998). As análises
permitiram as seguintes conclusões: Quando se enfocou a contagem de micronúcleos o número de células com 
micronúcleos foram maiores para o extrato de Maytenus salicifolia no décimo dia de tratamento o que sugere um
risco mutagênico e clastogênico neste intervalo de tempo. Com relação ao comportamento dos animais
pudemos observar que após a aplicação do extrato os animais passaram a realizar menor quantidade de
movimentos independentemente do tipo de atividade desenvolvida.  
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DROGAS: UMA ABORDAGEM POR MEIO DE OFICINAS DESTINADAS À ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
  COSTA, FELIPE HENRIQUE FENNER DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

MARINGÁ - UEM)
CODOGNOTTO, FLÁVIO JOSÉ (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ -

UEM)
SOARES, PRISCILA ALVARES (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ -

UEM)
SANTOS, JOSÉ NUNES DOS (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM)

BARREIROS, GLAUCIA BRITTO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ -
UEM)

BANDO, FABIELLE MUCIO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM)
CORAZZA, MARIA JÚLIA (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM)

O presente trabalho faz uma breve referência sobre oficinas realizadas no mês de julho de 2011, em um Colégio 
Estadual na região noroeste do Paraná com o tema drogas. Essas atividades fazem parte do subprojeto de
licenciatura em Ciências Biológicas, vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) da UEM, com o apoio da CAPES/DEB. Teve como objetivo alertar e conscientizar os alunos do ensino
médio sobre os efeitos e a nocividade das drogas no organismo e suas consequências sociais. Assim, as
atividades foram desenvolvidas abrangendo: diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos quanto ao 
assunto, temas pertinentes sobre as consequências da droga no organismo e seus efeitos sociais. Assim,
buscou-se ter uma noção de como o assunto é visto no contexto social; os alunos responderam um questionário
com 8 perguntas onde 5 destas foram analisadas para o efeito deste trabalho. Antes mesmo de que qualquer
informação tenha sido dada, foi indagado aos alunos o que esperavam do mencionado minicurso; e 37,1% dos
discentes disseram esperar saber sobre os efeitos das drogas no corpo humano; seguido de 8,3% que 
esperavam adquirir informações de como evitá-las. O questionário de conhecimentos prévios evidenciou que
quando perguntados sobre os efeitos das drogas no organismo a maioria (32,2%) afirmou não saber com
certeza seus efeitos. Fizeram, então, uma associação simples da palavra “Droga” com demais palavras e o
resultado foi: “Família” – 23,7% associaram à destruição da entidade familiar, 18,4% à brigas entre familiares e
15,8% ao possível auxílio desta para com o usuário; “Escola” – A maioria alega que essa associação leva a 
anulação do aprendizado (20%), acompanhado pelos que acham que é neste local de reunião de jovens que há
a influência para o consumo de drogas (14,3%). Após ministradas as oficinas com esclarecimentos por meio
dialógico a respeitos, o questionário foi retomado para recolhimento de conhecimentos obtidos e apurado o
seguinte: 47,9% disseram que dos conhecimentos adquiridos, o que mais lhes chamou a atenção foi o real dano
à saúde e as consequências sociais causadas pelo uso de entorpecentes, seguido pelos que conheceram novas
drogas ou que tomaram ciência de que álcool, cigarro e cafeína, por exemplo, eram drogas (27,8%). E por fim,
quando questionados sobre o que poderiam fazer com o conhecimento adquirido, 37,3% expuseram o cuidado 
que tomariam com amigos e do perigo de se experimentar as citadas substâncias. Quanto ao que fazer com
usuários, 30,1% perceberam que a conversa e o aconselhamento para o total apoio é importante, seguido de
14,4% que indicariam os usuários a terapias e clínicas de reabilitação. Conclui-se que a escola possui um papel 
fundamental para a formação de alunos críticos capazes de transformação social por meio de argumentos
coerentes para perceberem os reais danos que as drogas trazem no organismo e na sociedade.  
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