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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
A necessidade de se caracterizar estruturalmente e
histoquímicamente a espécie Alocasia macrorhizza, se
faz evidente pelo fato de, essa planta ser um forte
indicador de contaminação ambiental. Nessa função de
fitorremediar solos alterados, há a associação de
compostos químicos e fungos endofíticos os quais
alteram a estrutura interna da parede celular dessa
planta, capacitando-a para esse função. Diante das
informações descritas, surge a importância de conhecer
internamente a estrutura dessa planta. A pesquisa deuse através da coleta de duas plantas da mesma espécie,

coletadas cada uma em locais diferentes, uma em local
contaminado e outra em um local limpo. A amostra
coletada em local contaminado, apresentou uma
concentração maior de fungos endofíticos em sua raiz ,
e também uma variabilidade maior de compostos
químicos presentes em seu tecido interno.

PALAVRAS-CHAVE: Remediação, restauração, fungos, histoquímica e eficácia.

STRUCTURAL ANALYSIS AND HISTOCHEMISTRY ALOCASIA MACRORHIZZA AMAZON WITH
PROPERTY PLANT PHYTOREMEDIATION
ABSTRACT
The
need
to
characterize
structurally
and
Histochemically species Alocasia macrorhizza, is evident
by the fact that this plant is a strong indicator of
environmental
contamination.
This
function
fitorremediar altered soils there is the combination of
chemicals and endophytic fungi which alter the internal
structure of the cell wall of the plant, enabling it to this
function. Given the information described, comes the

importance of knowing the internal structure of this
plant. The survey was made by collecting two plants of
the same species, each collected at different locations,
one in contaminated site and the other in a clean place.
The sample collected in contaminated site, showed a
higher concentration of endophytic fungi in their roots,
and also a greater variability of chemical compounds
present in their internal tissue.

KEY-WORDS: Remediation, restoration, mold, staining and effectiveness.

ANÁLISE ESTRUTURAL E HISTOQUÍMICA DE ALOCASIA MACRORHIZZA PLANTA AMAZÔNICA
COM PROPRIEDADE FITORREMEDIADORA
INTRODUÇÃO
No Brasil a questão da poluição do solo ou degradação ambiental está se tornando cada
vez maior, e as causas podem ser diversas incluindo a mineração, construção de estradas
inadequadas, construção de represas e também de fábricas, que poluem diretamente ou afetam
a fertilidade do solo através do depósito inadequado direto de metais pesados. A poluição do
solo com metais pesados, devido as atividades industriais, agrícolas e pela urbanização, é um
problema crescente e é responsável por sérios impactos ao meio ambiente (SENGUPTA,1993).
Diante do exposto a análise da espécie Alocasia macrorhizza se faz necessária pelo fato
de, essa planta possuir uma capacidade específica de fitorremediação, ou seja capacidade de
restaurar solos degradados por metais pesados, consequência da ação humana direta ao meio
ambiente. A planta Alocasia macrorhizza, popularmente conhecida como orelha de elefante
gigante, é uma planta regional da Amazônia, se localiza geralmente á borda de igarapés
contaminados, e também se adapta com facilidade a ambientes úmidos e quentes Espécie já
estudada quimicamente pelo autor Freitas (2012) o qual possui estudos realizados comprovando
a eficácia da planta em acumular metais em suas estruturas internas..
Quanto a fitorremediação ela pode ser classificada dependendo da técnica a ser
empregada, da natureza química, ou das propriedades do poluente. As plantas podem remediar
os solos contaminados através dos seguintes mecanismos: fito-extração, fito-estabilização, rizofiltração, fito-degradação, fito-estimulação e fitovolatização. (ANSELMO & JONES,2005). Além de
ser uma maneira de baixo custo e visivelmente adaptável, pois utiliza plantas para realizar a
função de fitorremediar, a questão estética e o baixo custo na manutenção são benefícios que
essa técnica oferece, Robinson et al.(2003) diz que a técnica de fitorremediação, fornece uma
maneira de baixo custo e sustentáveis para as economias locais (ROBINSON et al., 2003).
Na planta Alocasia macrorhizza, a sua raiz é uma parte muito ativa na absorção de
nutrientes, e por conseguinte dos próprios metais, por isso a raiz desempenha um papel
fundamental, pois as raízes são estruturas especializadas em secretar e também em absorver
substâncias por isso se faz necessário conhece-las. Conhecer as plantas fitorremediadoras e
caracterizá-las anatômicamente pela raiz é de extrema importância, pois serão evidenciadas
também estruturas secretoras típicas de cada raiz. Afinal segundo Glória e Carmello(2003),
Anatomia vegetal é o ramo da botânica que estuda a estrutura interna dos organismos vegetais.
Outro fator presente na função da fitorremediação são os fungos endofíticos os quais, se
associam a estrutura interna da raíz, fornecendo assim uma associação benéfica para a planta e
para o solo o qual está sendo regenerado. Quanto aos fungos endofíticos, estes são
microorganismos que vivem inter ou intracelularmente nos tecidos de sua planta hospedeira, em
algum tempo do seu ciclo de vida (PETRINI et al, 1992).
Acredita-se que todas as plantas podem ser hospedeiras de um ou mais fungos
endofíticos, já que estes foram encontrados em todas as espécies de plantas pesquisadas até o
momento, podendo haver ou não interespecificidade ou dependência.

A medida que microoganismos endofíticos, principalmente fungos e bactérias, foram
sendo bem estudados, percebeu-se que eles poderiam possuir propriedades importantes, sendo
as de: conferir maior resistência de seus hospedeiros a condições de estresse hídrico, alterar
propriedades fisiológicas de plantas que os abrigam, produzir hormônios vegetais e outros
compostos. Os estudos de microorganismos endofíticos também mostraram que estes podem
produzir metabólitos secundários tais como: antibióticos, substâncias antimicrobianas e
citostáticas.
Outro fator associado a essa planta de potencial remediadora, é a questão da presença de
metabólitos secundários ou a histoquímica onde foram encontradas substancias em abundância
em seu tecido celular como: lignina, mucilagem, amido, alcalóides entre outros compostos
presentes encontrados.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para o procedimento de análise das plantas primeiramente, foram realizadas coletas em
dois locais distintos, uma em uma mata localizada no bairro Coroado, próximo ao campus da
Universidade Federal do Amazonas, a qual se encontrava em um local limpo ou seja borda de
mata, e a outra coleta foi realizada no Bairro Cidade Nova em Manaus, a planta foi retirada de
dentro de um igarapé contaminado por vários moradores e outras micro empresas próximas.
O primeiro teste realizado foi o anatômico onde, foi feita uma lavagem em água corrente
depois foram feitos cortes com lâminas de barbear, em seguida os mesmos eram postos em
lâminas de vidro com Glucinol e lamínula e eram observados em microscópio, podendo assim ser
observado suas estruturas internas e também fotografadas.
Em seguida o segundo teste foi realizado, o teste histoquímico, seguindo os passos do
teste anatômico também foram feitos cortes e postos em lâminas com reagentes específicos
para cada tipo de composto os quais foram encontrados e depois fotografados e identificados em
uma tabela de acordo com os autores que os baseiam.
E por fim o terceiro teste realizado foi o teste micológico onde inicia-se com o processo de
lavagem das partes inferiores da planta com água corrente, em seguida as extremidades são
parafinadas, e depois é feito o processo de assepsia seguindo os passos de PIMENTEL(2001) a
esterilização superficial foi feita através de lavagens por imersão. Primeiramente, duas vezes em
água destilada esterilizada durante 30 segundos, seguida de solução de álcool etílico a 70 % em
um minuto, de solução de hipoclorito de sódio a 3% por quatro minutos, novamente em solução
de álcool etílico a 70% durante 30 segundos e, posteriormente lavadas três vezes em água
destilada esterilizada por um minuto.
Como controle negativo foi coletado 50µL da última água utilizada na assepsia das
amostras, sendo essa também isolada; as que apresentaram crescimento de colônias foram
descartadas, por evidenciarem falhas no processo de assepsia superficial das amostras
(MAGALHÃES, et al., 2008).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como dito anteriormente essa planta é característica da Amazônia, e ela foi coletada em dois

locais (Figura 1) em um igarapé contaminado e outro local limpo ou seja na borda de uma
floresta fechada.
A

B

Figura 1. Ambientes onde a espécie Alocasia macrorhizza foi coletada. a. ambiente limpo; b.
ambiente contaminado.

A análise estrutural ou anatômica da espécie Alocasia macrorhizza, pode ser observado a
estrutura interna da raiz da planta onde, a parede celular era bem espessa, com um córtex
parenquimático bem desenvolvido, e com células agrupadas e em tamanhos similares. Glória e
Guerreiro, (2006) diz que caracteriza-se a estrutura de uma raiz primária de monocotiledôneas
como, uma estrutura axial relativamente simples quando comparada ao caule sendo as raízes
órgãos especializadas em fixação, absorção, reserva e condução. Através da análise anatômica
pode ser observado o acúmulo de substancias em seu córtex parenquimático (Figura 2),
evidenciando assim a função de absorção de materiais do solo.

Figura 2. Cortes Anatômicos de A. macrorhizza, indicando acúmulo de substâncias no córtex do
parênquima, na endoderme e na região de condução de minerais da raiz.
Os

A análise histoquímica através de testes com reagentes (Tabela 1), mostrou que na raiz da
espécie Alocasia, encontrava-se metabólitos secundários produzidos pela planta os quais foram
encontrados em abundância para a identificação dos mesmos foi elaborada uma tabela
qualitativa desses metabólitos.
REAGENTE
Lugol

SUBSTANCIAS.
ERGANOGASTICA
Amido

COR
Roxo

Ácido tânico

Mucilagem

Negro

Cloreto de Ferro
III
Reagente de
Wagner
Floroglucinol

Composto fenólico
Alcalóides

verde, púrpura,
azul, negro
Vermelho

Lignina

Vermelho

REAGENTES/AUTORES
Lugol
(Jensen, 1962)
Ácido tânico/ cloreto de ferro III
(Pizzolato & Lillie, 1973)
Cloreto Férrico III
(Johansen, 1940)
Reagente de Wagner
(Furr & Mahlberg, 1981)
Floroglucinol
(Johansen, 1940)

Como resultados positivos (Quadro 1) dos testes temos o seguinte quadro qualitativo para os
reagentes que foram utilizados e quais os metabólitos encontrados.

TESTE

RESULTADO

a.AMIDO

POSITIVO

b.MUCILAGEM

POSITIVO

c.LIGNINA

POSITIVO

d.ALCALÓIDE

POSITIVO

e.COMPOSTO FENÓLICO

POSITIVO

Como resultado (Figura 3) temos presentes na estrutura celular de Alocasia Macrorhizza amido,
mucilagem, lignina, alcalóide e composto fenólico comprovando assim a produção de
metabólitos secundários pela espécie.
A

B

C

D

E

F

Figura 3: A.amido B.lignina C.alcalóide D.mucilagem E/F.compostos fenólico.

Para o teste micológico foi detectado a presença de fungos endofíticos presentes nas
raízes de Alocasia macrorhizza, de acordo com Petrini et al (1992) Quanto aos fungos
endofíticos, estes são microorganismos que vivem inter ou intracelularmente nos tecidos de sua
planta hospedeira, em algum tempo do seu ciclo de vida.
Foi observado a diferença em relação a quantidade de fungos endofíticos encontrados nas
paredes internas das raízes, onde apresentou uma maior quantidade de fungos a planta
coletadas em local contaminado (Figura 4), indicando assim uma atividade maior nesse processo
de fitorremediar solos alterados, e a planta coletada em ambiente de borda de floresta possuía
fungos também no entanto em uma menor quantidade (Figura 5) e fungos normalmente
presentes nessa espécie de planta.

Figura 4.Gêneros fúngicos gerados a partir da coleta de plantas do
igarapé da Cidade Nova (Foto: Borges 2012).

Figura 5. Gêneros fúngicos gerados a partir da coleta de
plantas do Bairro Coroado – UFAM (Foto: Borges 2012).

Para a quantificação de fungos encontrados na coleta da espécie do Bairro Cidade Nova (Quadro
2), e do Bairro Coroado campus da UFAM (Quadro 3) foram elaborados quadros com a
especificação de cada fungos isolado encontrado no ambiente contaminado e no local limpo.
Placa

Coloração

Gênero fúngico

A

Branco/Preto

Aureobasidium/Fusarium

B

Verde/Preto

Tricoderma/Fusarium

C

Branco/Marrom

Aureobasidium/Cladosporium

D

Cinza claro

Memnoniella

E

Cinza/Branco

Penicillium/Aureobasidium

F

Cinza/Preto

Penicillium/Fusarium

G

Cinza/Preto

Penicillium/Fusarium

H

Cinza/Preto

Penicillium/Fusarium

I

Verde musgo

Tricoderma

J

Cinza claro

Memnoniella

K

Branco

Aureobasidium

L

Preto

Fusarium

Quadro 2. Qualitativo de gêneros fúngicos encontrados a partir de inoculação de fungos do igarapé da
Cidade Nova.

Placa

Coloração

Gênero fúngico

1

Cinza/Branco

Penicillium/ Aureobasidium

2

Branco

Aureobasidium

3

Cinza/Branco

Penicillium/ Aureobasidium

4

Cinza

Penicillium

5

Cinza/Branco

Penicillium/ Aureobasidium

6

Cinza

Penicillium

7

Cinza/Preto

Penicillium/Fusarium

8

Cinza/Amarelo

Penicillium/Aspergillus

9

Cinza/Branco

Penicillium/ Aureobasidium

Quadro 3 . Qualitativo de gêneros fúngicos a partir de inoculação de planta da UFAM.

CONCLUSÃO
A partir dos estudos realizados de caráter anatômico, histoquímico e micológico podemos
observar que a espécie Alocasia macrorhizza, possui potencialidade fitorremediadora a qual
depende da associação de fungos endofíticos, e também dos metabólitos secundários produzidos
pela mesma, fornecendo assim dados para uma pesquisa elaborada na área química, e também
contribuindo como estudo aprofundado da espécie evidenciando assim uma ferramenta natural
de baixo custo que pode auxiliar nessa função de fitorremediar solos alterados.
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RESUMO
Diversas técnicas têm sido utilizadas na exploração zootécnicas das espécies domésticas, entre elas
destacam-se as biotecnologias da reprodução como a inseminação artificial, o processamento de sêmen,
a produção in vivo e in vitro de embriões, visando maximizar o potencial produtivo de indivíduos
geneticamente superiores. Entre as etapas da Produção in Vitro (PIV) a aspiração folicular e a correta
classificação das estruturas recuperadas são de fundamental importância para o sucesso da técnica. Este
trabalho objetivou identificar e classificar os tipos morfológicos dos oócitos e dos complexos cúmulus
recuperados em 500 ovários de fêmeas bovinas oriundas de abatedouros, transportados em garrafa
térmica em solução fisiológica a 37°C até o laboratório para classificação. Os oócitos foram aspirados com
auxílio de agulha 25x8, sendo transferidos para placa de Petri 100x30 e observados em
estereomicroscópio. De acordo com a morfologia do complexo cúmulos, os oócitos foram classificados
em Grau I (23,69%), Grau II (31,80%), Grau III (21,37%) e Desnudos (23,14%). Os resultados obtidos
mostraram tendências para oócitos tipo I e II demonstrando que a técnica permitirá dar continuidade ao
processo de maturação, fertilização e desenvolvimento embrionário.

PALAVRAS-CHAVE: Bovino, Aspiração Folicular, Oócitos.

CLASSIFICATION OOCYTES ASPIRATED FROM COWS
ABSTRACT
Several techniques have been used in animal husbandry exploitation of domestic species, among them
there are the reproduction biotechnologies such as artificial insemination, semen processing, production
in vivo and in vitro embryos to maximize the productive potential of genetically superior individuals.
Among the stages of Production in Vitro (PIV) follicular aspiration and correct classification of recovered
structures are of fundamental importance for the success of the technique. This study aimed to identify
and classify morphological types of oocytes and cumulus complexes recovered in 500 ovaries of female
cattle originating from slaughterhouses, transported in thermos in saline solution at 37 ° C to the
laboratory for sorting. The oocytes were aspirated with the aid of needle 25x8, being transferred to petri
100x30 plate and observed under stereomicroscope. According to the morphology of the cumulus oocyte
complex were classified as Grade I (23,69%) , Grade II (31,80%) , Grade III (21,37%) and Desnudos
(23,14%). Results showed trends for type I and II oocytes demonstrating that the technique will continue
the process of maturation, fertilization and embryonic development.
KEY-WORDS: Bovine; Follicular aspiration; Oocytes.

1.0 INTRODUÇÃO
Entre as biotecnologias da reprodução, hoje existentes, temos o processamento
de sêmen, a inseminação artificial, a produção in vivo de embriões, a produção in vitro
e a clonagem.
[...] atualmente, os procedimentos de fertilização evoluíram de tal maneira
que estão sendo usados desde no tratamento de casais estéreis ou inférteis,
no desenvolvimento de técnicas como clonagem, transferência de genes e
células troncos até na produção de indivíduos com elevado mérito genético,
constituindo-se fonte alternativa de embriões em programas de transferência
de embriões na espécie bovina [...] (STROUD & MYERS, 1993; LOONEY

et al., 1994).
O homem tem realizado esforços para incrementar a produtividade na
exploração das espécies domésticas, e isto tem sido verificado de diversas formas.
Modificações na nutrição, instalações e manejo reprodutivo têm sido pesquisadas há
várias décadas (BOLS et al., 1997).
Desde o nascimento do primeiro bezerro oriundo de PIV (Brackett ET AL., 1982),
a utilização de oócitos de fêmeas de abatedouro tem viabilizado nascimento expressivo
de produtos através desta técnica (GALLI e LAZZARI, 1996), potencializando o domínio
das diferentes etapas e meios envolvidos na produção in vitro (PIV) de embriões,
principalmente em decorrência da adoção desta biotécnica para o melhoramento
genético do rebanho bovino.
Tentativas de se utilizar ovócitos obtidos in vivo ou de ovários colhidos em
abatedouros como fonte de ovócitos para pesquisas ou em programas comerciais de
transferência de embriões convencionais, tem se produzido resultados variados.
(BLUME, 1999).
Apesar de ser uma técnica de fácil adoção e permitir controle das etapas
seguintes, a PIV de embriões a partir de oócitos de matadouro possui limitações, como
o tempo de transporte do matadouro ao laboratório, o desconhecimento acerca do
estado de saúde, do padrão hormonal dos animais e, principalmente, a impossibilidade
de repetição da técnica para um mesmo animal, já que os ovários são obtidos com o
óbito do mesmo.
A obtenção de oócitos para produção in vitro de embriões (PIV) ocorre através
da aspiração folicular transvaginal (SENEDA, 2005) e com as limitações dos oócitos
obtidos de matadouro, alternativas foram propostas para o aproveitamento de oócitos
de animais vivos (BOLS et al., 1995).
Nesse sentido o presente trabalho tem por objetivo identificar os tipos
morfológicos de oócitos provenientes de ovários de fêmeas bovinas abatidas em
matadouros, assim aprimorando a técnica de classificação de oócitos destinados ao
processo de maturação.

2.0 METODOLOGIA
Utilizou-se 500 ovários obtidos de fêmeas abatidas em condições de inspeção
oficial no Abatedouro Marchantaria Santa Maria, localizado em Teresina (PI). Após
seccionados do aparelho reprodutor, os ovários foram acondicionados em garrafa
térmica contendo solução fisiológica a 0,9% e transportados ao Laboratório de Sanidade
e Reprodução do CTT/UFPI. No laboratório, os ovários foram lavados com solução
fisiológica e colocados em banho-maria a 37° C até o momento de aspiração.
A aspiração dos ovócitos foi realizada com seringas de 5mL e agulhas 25x8, onde
o líquido folicular foi depositado em tubos tipo Falcon graduados de 15 ml para
decantação dos oócitos, sendo em seguida retirado do excesso de líquido folicular.
Posteriormente o material recuperado foi colocado em placas de Petri de tamanho
100x30 com PBS (Tampão fosfato-salino) e líquido folicular, para serem observados e
selecionados em lupa estereomicroscópio Nilkon.
Nesta seleção, foi observado o aspecto morfológico do complexo cumulus-oócito
(COC), e para sua caracterização levou-se em consideração a classificação de
LONERGAN et al. (1994), o qual classifica os oócitos em cinco grupos de qualidade, a
saber, o grau I (GI) apresenta cumulus compacto, contendo mais de três camadas de
células; o grau II (GII), cumulus compacto parcialmente presente em volta do oócito ou
rodeando completamente o ovócito, com menos de três camadas celulares; o grau III
(GIII), cumulus presente, com apenas uma camada de célula; desnudo (D), ausência de
camada de célula do cumulus, e atrésicos (A), células do cumulus em regressão.

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A aspiração dos 500 ovários possibilitou a recuperação de 1811 oócitos, tal
resultado indica que houve uma baixa taxa de recuperação, considerando-se os 1884
oócitos obtidos de 200 ovários de novilhas recém abatidas em abatedouros localizados
na região metropolitana de Belo Horizonte, MG (LIMA, 2011).
A baixa taxa de recuperação dos oócitos podem ocorrer em decorrência a vários
fatores, assim como o posicionamento e a rotação da agulha em relação ao ovário, a
posição do oócito dentro do folículo, o diâmetro da agulha ou até mesmo o tempo gasto
para realizar o procedimento de aspiração (LIMA, 2011).
Nesse sentido, faz-se necessário o conhecimento das variáveis técnicas, pois elas
contribuem para o evidente crescimento do sucesso da aspiração folicular (SENEDA,
2005).
Após aspirados os 500 ovários, foram obtidos os resultados que constam na
Tabela-1 e etapa por etapa do trabalho realizado na Figura-1:

Tabela- 1. Número de oócitos recuperados conforme o grau de classificação.
Classificação dos Ovócitos

Quantidade de Ovócitos

Grau I

429 (23,69%)

Grau II

576 (31,80%)

Grau III

387 (21,37%)

Desnudo

419 (23,14%)

Total

1.811 (100%)

J

H

I

L

M

Figura 1- Categorias: A- Coleta dos ovários em abatedouro; B- Pesando os
ovários; C- Aspiração dos ovários provenientes de abatedouro; D e EConservação do material aspirado em banho maria em temperatura constante
de 37°; F- Ovócitos em corpo de fundo em Tubo tipo Falcon; G- Aspiração
pronta para análise; H- Análise para classificação; I- Ovócito Grau I; J- Ovócito
Grau II; L- Ovócito grau III e M- Ovócito Desnudo

OLIVEIRA, Jéssica e CUNHA, Laiane. Arquivo pessoal 02/2014 a 07/2014.

Fonte: Laboratório de Sanidade e Reprodução do CTT/UFPI,2014

Do total de oócitos recuperados, 55, 49 % foram do tipo I e II, os quais são
considerados viáveis para a PIV, sendo que:
“O grau de qualidade e a quantidade dos oócitos pode ser alterada pela raça
do animal; pela idade; pelo estádio reprodutivo; condições climáticas; por
características foliculares, como tamanho e integridade; e por condições
experimentais, que englobam todo o processo de retirada e transporte dos
ovários até o procedimento de aspiração folicular, incluindo a habilidade
técnica e o tempo que leva todo esse processo (GARCIA et al., 2014)”.

Apesar das células do cúmulus não serem essenciais para a MIV, os melhores
resultados de maturação, fecundação e de desenvolvimento embrionário são obtidos
na presença desse tipo celular, sendo os oócitos de Grau I e II, os com maior potencial
de viabilidade (GARCIA et al, 2014).
E que o início do recrutamento folicular é o momento ideal para a aspiração e
recuperação do maior número de folículos possíveis (MAINARDES, 2010).

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades desenvolvidas na presente pesquisa evidenciaram que a técnica de
aspiração folicular é de fácil realização, no entanto, é necessário uma otimização desta
técnica para tornar mais efetivo a recuperação dos oócitos, principalmente no sentido
de não danificar os mais recomendados para à produção de embriões de boa qualidade
em um número cada vez mais expressivo.
O domínio desta etapa da técnica de PIV irá fornecer subsídios suficientes para
implantação das demais etapas, contribuindo com o desenvolvimento da produção
pecuária bovina na região dos Cocais Maranhense.
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RESUMO
Ensinar não é apenas transmitir um conteúdo, é tornar o
conteúdo como um desafio para o educando, fazendo
com que ele esqueça a concepção ingênua de que o
conteúdo transmitido é apenas um passa tempo. A
educação é um ato de busca, de interação, de
conhecimentos, e são sustentados pela escola, os
educadores e alunos. Os jogos educativos são atividades
lúdicas
que
possuem
objetivos
pedagógicos
especializados para o desenvolvimento do raciocínio do
jovem. Este estudo iniciou-se com levantamento
bibliográfico da importância de formas alternativas de
aprendizagem como os jogos educacionais. O objetivo é
verificar os impactos positivos e/ou negativos da
realização de uma olimpíada de anatomia humana no

desenvolvimento educacional dos envolvidos. Realizouse o treinamento dos competidores por monitores da
disciplina. Em seguida ao evento, questionários foram
aplicados para avaliar a importância da Olimpíada de
anatomia. Foi feito em seguida a interpretação dos
resultados por meio das respostas obtidas no
questionário que indicaram um aumento significativo no
envolvimento social e desenvolvimento educacional dos
discentes envolvidos. As respostas dos questionários
mostraram ainda que a realização deste jogo
educacional aumentou o interesse dos alunos pela
disciplina e laboratório de Anatomia Humana do IFTOCampus - Araguaína.

PALAVRAS-CHAVE: Jogos, Anatomia Humana, olimpíadas.

HUMAN ANATOMY OLYMPICS: A FACILITATOR OF LEARNING
ABSTRACT
Teaching is not only transmitting content, it´s to
make the content as a challenge to the student, making
him forget the naïve conception that the content is only
spending time. Education is an act of searching,
interaction, knowledge and they are supported by
school, teachers and students. Educational games are
leisure activities with specific pedagogical objectives for
the development of reasoning of young students. This
study began with bibliographical survey about the
importance of alternative ways of learning such as
educational games. The objective is to check the positive
and negative impacts of a Human Anatomy Olympics in

KEY-WORDS: Games, Human Anatomy, Olympics.

the development of the involved students. We carried
out the training of competitors by monitors of the
discipline. Right after the event, questionnaires were
applied to evaluate the importance of the Human
Anatomy Olympics. Afterwards, the interpretation of the
data collected from the questionnaires was done and it
indicated a meaningful increase in the social and
educational development of the involved students. The
answers of the questionnaires also showed that the
performing of this game increased the interest for the
discipline and for the Human Anatomy Laboratory in
IFTO- Araguaína.
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INTRODUÇÃO
A educação é um ato de busca, de interação, de conhecimentos, e são sustentados pela
escola, os educadores e alunos. Ensinar não é apenas transmitir um conteúdo, é tornar o
conteúdo como um desafio para o educando, fazendo com que ele esqueça a concepção ingênua
de que o conteúdo transmitido é apenas um passa tempo (ALMEIDA, 1998). Nas demandas por
educação básica e formação profissional atualmente mais insistente; existem diversos interesses
correspondentes às diferentes necessidades dos sujeitos sociais que as formulam, que as veem
como mediação para a realização de seus objetivos estratégicos e que, em função deles, fazem
suas proposições (MACHADO, 2013), neste pensamento BASTOS 2011 afirma que a educação
esta demandando do homem novos elementos constitutivos de formação, reflexão e
compreensão do ambiente social em que ele circunscreve.
Os educandos ao iniciarem a vida acadêmica, possuem um conhecimento a priori, não são
apenas “caixas vazias” no qual cabe ao professor “enchê-las” de conceitos e matérias; este então
se torna o grande desafio do educador: Aproveitar os conhecimentos prévios dos alunos e utilizálos como alicerces para a construção de novos conceitos. No entanto cabe ao professor
desenvolver instrumentos variados na promoção da educação para os educando, e um dos
métodos que, no meio educacional estimula o interesse de aprender nos alunos é o ensino lúdico
(FREIRE, 1987; ALMEIDA, 1998), a constante evolução da tecnologia educacional faz emergir a
necessidade de suscitar reflexões sobre a prática pedagógica, e este contexto precisa ser
discutido entre professores e profissionais da saúde. Neste contexto, o ensino da anatomia
humana precisa ser repensado a fim de corresponder às expectativas deste novo e atual
momento (FORNAZIERO et al., 2010).
Baseando-se na literatura que deixa explícito a importância da utilização de metodologias
diferente no processo educacional, este trabalho tem o objetivo de mobilizar os alunos dos
cursos da saúde que estão cursando a disciplina de anatomia humana a participarem das
olimpíadas de anatomia humana com o intuito de que frequentem mais este laboratório, e ao
desenvolver do projeto, que os discentes interajam com os envolvidos além de estimular a
formação de um núcleo de estudo, desta componente curricular, contínua nas instituições que
desenvolverem esta prática, fornecendo maior base de conteúdo, aumentando o conhecimento
sobre o assunto e futuramente podendo exercer possíveis participações como monitores da
disciplina, que auxiliarão alunos com dificuldades.
A proposta deste trabalho tem o objetivo de verificar se com a realização das Olimpíadas
de Anatomia Humana, haverá um aumento no interesse pela disciplina, maior envolvimento com
este laboratório e desenvolvimento didático-social dos discentes envolvidos.
MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto foi desenvolvido no Campus - Araguaína do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), que possui cursos técnicos subsequentes na área de

saúde sendo objeto de estudo o curso de Enfermagem e de Análises Clínicas, foi realizado com os
discentes do 2° módulo dos cursos citados que ingressaram no ano de 2011, 2012 e 2013,
durante o desenvolvimento da disciplina de anatomia humana, dando um total de duas turmas
por ano, com ingresso semestral de quarenta alunos por turma, 160 discentes durante todo
projeto se envolveram entre competidores e participantes.
Este estudo iniciou com levantamento bibliográfico feito em sites de revistas científicas e
sites como o do Scielo que possui uma coletânea de revistas científicas, sobre a importância de
formas alternativas de aprendizagem, e tendo como resposta um conhecimento mais
aprofundado no conteúdo.
Houve ainda a divulgação do projeto, com uso de panfletos, comunicação oral direta em
cada sala de aula e ainda cartazes espalhados pelos corredores e murais do Campus Araguaína.
Como Norma básica, só poderiam se inscrever os alunos dos cursos Técnicos em Enfermagem e
Analises Clinica, por terem já cumprido os créditos de Anatomia Humana. Após esta primeira
etapa iniciou-se o período de inscrição para a olimpíada de anatomia, que ocorreram no próprio
laboratório citado, pelos monitores da disciplina.
Para uma preparação melhor para as Olimpíadas de anatomia humana foi realizado em
seguida, o treinamento dos competidores pelos monitores da disciplina, a aluna bolsista do
projeto ICJ (Iniciação Científica Júnior) e o professor orientador no Laboratório de Anatomia
Humana do Campus - Araguaína, com foco em aprofundamento do conteúdo com uso de Atlas
de Anatomia Humana revisavam e orientavam todas as estruturas do corpo. O corpo humano
tem necessidade de ter descrita cada uma das estruturas e mostrar a relação anatômica de cada
órgão e a função (PUTZ, 2000 YOKOCHI 1997, NETTER 2000, GARDNER 1988), além de
esclarecimentos sobre normas do evento. Após o termino do treinamento, realizou-se a
competição que aconteceu da seguinte forma:
1.
Foram divididos os nomes dos participantes através de um sorteio formando subgrupos
de três alunos, para primeira etapa. Em seguida, sorteando em uma caixa três perguntas teóricas
e práticas para cada participante, no qual o que tivesse maior número de respostas corretas
seguiria para a etapa final. Havendo empate novas perguntas eram sorteadas para que houvesse
o vencedor.
2.
Nas fases finais do jogo foram sorteadas, três perguntas teóricas e Três praticas para cada
participante, onde o participante com maior número de acertos fosse o campeão das olimpíadas
de Anatomia Humana.
Após o término da competição houve a premiação dos ganhadores, primeiro, segundo e
terceiro lugar, os mesmos foram premiados por troféus, medalhas e livros obtidos através de
patrocínio e pelo IFTO Campus Araguaína.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os Gráficos abaixo representam o total das respostas dos discentes em relação à
influência das Olimpíadas de Anatomia no desenvolvimento educacional e social dos envolvidos e

da comunidade acadêmica dos cursos técnicos em Análises Clínicas e Enfermagem. O gráfico
separado em quantidade de alunos e cursos levou em consideração a análise total dos
participantes, sem separar por ano ou por evento. Foi feito a separação das turmas que
participaram das olimpíadas contando os questionários de todos os participantes durante os 3
anos.

Figura 1: Demonstrativo do número de alunos participantes direto da competição que aprovam,
desaprovam ou acham que a Olimpíada de Anatomia não interferiu em um melhor rendimento
nos estudos e interação social.

Figura 2: Demonstrativo do total de alunos que avaliaram o projeto e o evento, e participaram
sem competir, mas foram afetados pela realização das olimpíadas.
Os discentes do curso técnico em enfermagem e Análises clínicas, módulo II receberam o
questionário em sala de aula para ser respondido e devolvido para análise das respostas.

O questionário obtinha perguntas referentes à interação dos alunos durante as
olimpíadas de Anatomia e se esta interferia no desenvolvimento do aprendizado dos alunos,
como segue abaixo o modelo na figura 03.

Questionário Sobre Olimpíadas de Anatomia Humana
1- Você concorda que: Com a Olimpíada de Anatomia Humana houve uma maior interação
entre os alunos do campus?
Sim ( ) Não ( ) Não interferiu ( )
2- Você concorda que a olimpíada estimulou mais os alunos a estudar Anatomia Humana?
Sim ( ) Não ( ) Não interferiu ( )
3- Em sua opinião a metodologia usada facilitou o entendimento da disciplina de Anatomia
Humana?
Sim ( ) Não ( ) Não interferiu ( )
4- Você acha que a olimpíada interferiu positivamente ou negativamente nas outras
disciplinas?
Positivo ( ) Negativo ( ) Não interferiu ( )
5- Como você avalia a olimpíada de anatomia.
Ruim ( ) Bom ( ) Não interferiu ( )
Figura 03 – Modelo de questionário utilizado durante a execução do projeto.
Dos 30 alunos de cada curso que participaram da competição durante a execução das
olimpíadas, as respostas do questionário tiveram resultados possíveis de confirmar a eficiência
do projeto Olimpíadas de anatomia.
No curso técnico em Análises clínicas, dos alunos que receberam o questionário, todos
responderam e destes 27 marcaram a opção sim em todas as questões e Bom na última questão,
a de número 5. O restante, 3 alunos, marcaram sim nas três primeiras questões e não interferiu
na questão 4. Marcando ainda Bom na questão 5.
No curso técnico em Enfermagem, dos 30 alunos que receberam o questionário, todos
responderam e destes 25 marcaram a opção sim em todas as questões e Bom na última questão,
a de número 5. O restante, 5 alunos, marcaram sim nas três primeiras questões e não interferiu
na questão 4. Marcando ainda Bom na questão 5.
O gráfico 2 teve o projeto avaliado pelos alunos que não participaram diretamente da
competição, mas auxiliaram nos treinamentos, se envolveram na divulgação e participação no dia
do evento. Foram avaliados 100 alunos, 50 de cada curso e os resultados mostraram que o

projeto tem peso positivo na interação social e melhoramento do rendimento escolar dos
discentes.
De acordo com os dados observados nas figuras 1 e 2, as Olimpíadas de Anatomia tiveram
aprovação em relação ao que foi questionado no formulário demonstrado acima. Que há
melhoria no aprendizado e interação entre os discentes do IFTO - Araguaína com a ocorrência
deste jogo educacional.
CONCLUSÕES
Conforme os resultados esperados foram possíveis observar que os jogos educativos e
trabalhados com os discentes dos cursos técnicos em Enfermagem e Análises Clínicas do Instituto
Federal de Educação e Tecnologia do Tocantins (IFTO) Campus - Araguaína, promoveu um melhor
desempenho nos alunos que tinham dificuldade na disciplina de anatomia humana, facilitando o
entendimento e memorização do conteúdo aplicado. A maioria dos alunos relatou ter sido
benéfica à utilização das olimpíadas de anatomia humana, pois facilitou o entendimento e
promoveu um entretenimento entre os alunos e professores e por ter estimulado mais o estudo
desta disciplina.
Ao final do projeto obtivemos os resultados esperados, que era obter maior participação
dos alunos em eventos escolares, maior participação e maior rendimento na disciplina de
anatomia humana. É importante salientar que com todos os resultados esperados do ensino
lúdico auxiliam o aprendizado, mas não pode substituir o método de ensino tradicional, e sim ser
considerado como uma alternativa para reforçar o raciocínio e do aprendizado dos discentes.
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