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“Mulheres que tiveram gravidez ectópica possuem chances maiores do quadro se repetir, além 

de diminuir  a chance de uma nova gravidez normal,  porque dependendo da gravidade da 

doença, no procedimento cirúrgico, são retiradas as trompas ou ovário”, disse Camila Bôtto.

Com o trabalho, as pesquisadoras esperam contribuir com informações sobre o problema e 

alertar para a prevenção e tratamento das DSTs e das doenças inflamatórias pélvicas.

“Mulheres que tiveram gravidez ectópica possuem chances maiores do quadro se repetir, além 

de diminuir a chance de uma nova gravidez normal, porque, dependendo da gravidade da 

doença, no procedimento cirúrgico são retiradas as trompas ou ovário”, disse Bôtto.

A jornalista Mirineia Nascimento,  36, descobriu, em 2005, por meio de exames ginecológicos 

de  rotina,  que  estava  com gravidez  ectópica.  Ela  disse  que  não  apresentou  sintomas  de 

gravidez e só descobriu através de uma ultrassonografia que estava com uma gestação de 30 

dias.

De acordo com Nascimento, o diagnóstico para causa da gravidez ectópica foi hidrossalpinge 

(acumulo de água nas trompas ou em uma delas).
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“No mesmo dia que descobri fiz a cirurgia, na qual somente o feto foi retirado. O médico 

reconstituiu a trompa do lado esquerdo, onde estava o feto,  e disse que para que minha 

trompa voltasse ao normal 50% dependia da cirurgia e os outros 50% da medicação, mas os 

remédios eram fortes e me davam reação alérgica, então eu parei de tomar. Fui orientada a 

me  prevenir  muito,  pois  o  risco  de  ter  outra  gravidez  ectópica  era  grande”,  informou  a 

jornalista.

Nascimento disse também que todos os anos, além dos exames ginecológicos de rotina, realiza 

um  exame  específico:  a  histerossalpingografia,  que  verifica  as  condições  anatômicas  dos 

órgãos reprodutores femininos. Com o exame, ela descobriu, em 2013, que a trompa do lado 

direito estava comprometida e a do lado esquerdo precisava passar por procedimento cirúrgico 

para remoção. “A médica reverteu a situação da trompa direita. Depois da cirurgia, tenho um 

diagnóstico que posso engravidar, normalmente, sem riscos”, disse.

Importância acadêmica

Esse  foi  o  primeiro  projeto  desenvolvido  por  Juliana  Barroso  na  modalidade  de  Iniciação 

Científica (IC). Para ela, o apoio da Fapeam foi fundamental para que pudesse desenvolver o 

estudo.

“A iniciação científica para o estudante é importante para aprendermos a desenvolver projetos 

e conseguimos ter uma visão ampliada do que é uma pesquisa, de como fazer um artigo 

científico e contribuir com a ciência no nosso Estado”, disse a estudante Juliana Barroso.

 

Veja a matéria na integra: 

http://www.redetiradentes.com.br/ronaldotiradentes/estudo-analisa-prevalencia-de-gravidez-

fora-do-utero-em-manaus/
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 O edital tem por objetivo incentivar alunos de graduação e de nível médio a desenvolverem 

atividades científicasA Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal 

de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (Ifam) informou que estão abertas as inscrições 

do  Processo  Seletivo  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  (PIBIC/IFAM  e  PIBIC-   Jr/IFAM), 

PAIC/FAPEAM,  PIBITI/CNPq,  PIBIC-  EM/CNPq  E  PIBIC/CNPq)  para  o  período  2016-2017.O 

edital  tem  por  objetivo  incentivar  alunos  dos  cursos  de  graduação  e  de  nível  médio  a 

desenvolverem atividades científicas, além de ampliar a capacidade de pesquisa da instituição 

e  formar  profissionais  qualificados.Serão  disponibilizadas  bolsas  individuais  de  Iniciação 

Científica  (Pibic),  no valor  de R$ 400,00 para  alunos  da  graduação e  bolsas  de Iniciação 

Científica Júnior (PIBIC-Jr) no valor de R$200,00 para alunos do Ensino Técnico, durante um 

ano.Até o dia 03 de junho, os professores orientadores poderão entregar as propostas dos 

projetos de pesquisa no site da instituição. O resultado final será publicado no dia 22 de junho 

deste ano.

 Confira o edital.

Agência Fapeam

Veja a matéria na integra:

http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/
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Bióloga da Fundação Alfredo da Matta (Fuam), Fabíola da Costa Rodrigues está desenvolvendo 
um estudo com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas (Fapeam), para elaborar um painel com marcadores genéticos que 
auxiliem a identificação precoce da pré-disposição dos pacientes à hanseníase.

O projeto de pesquisa é desenvolvido no âmbito do Programa de Desenvolvimento Científico 
Regional (DCR/AM) da Fapeam. Segundo a pesquisadora, o painel irá ajudar na identificação 
de  polimorfismos (controle  genético  de  cada  indivíduo)  em diferentes  genes  estudados  e, 
assim, analisar a tendência ao desenvolvimento da doença.

“Futuramente,  esperamos  conseguir  colocar  esse  painel  de  exame  genético  na  rotina  do 
atendimento, assim, o sangue recolhido do paciente ou de pessoas saudáveis que vierem fazer 
os exames poderá passar pelo painel para verificar a chance daquela pessoa ter hanseníase. 
Poderemos, ainda, verificar como está o quadro clínico da doença para aqueles pacientes que 
já estão infectados. Isso ajudará muito no tratamento”, disse Rodrigues.

As análises estão sendo realizadas em pacientes da Fuam e em pessoas saudáveis. De acordo 
com a pesquisadora, o objetivo do estudo, além de diagnosticar precocemente a doença, é 
entender o porquê de certos indivíduos apresentarem quadros mais graves do que outros.

O estudo  é  desenvolvido em parceria  com a Fundação  Oswaldo Cruz (Fiocruz)  do  Rio  de 
Janeiro, e contou com dois Pesquisadores Visitantes Sêniores (PVS) com aporte financeiro da 
Fapeam para pesquisas em conjunto com a Fuam.

“Além da Fiocruz do Rio de Janeiro, faço questão de falar do grande incentivo que recebemos 
da Fapeam, não somente nesse projeto, mas em outros paralelos que fazemos no laboratório. 
Acredito que 90% dos recursos que recebemos vêm da  Fapeam e isso é muito importante 
para desenvolvermos nossas pesquisas”, afirmou a pesquisadora.

Atendimento - Fabíola Rodrigues informou que um banco com 1.030 controles de indivíduos 
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saudáveis foi criado para o estudo e as análises continuam sendo realizadas em pacientes com 
a  doença.  De  acordo  com  a  pesquisadora,  cerca  de  400  pessoas  estão  recebendo  o 
atendimento da hanseníase na Fundação Alfredo da Matta e participam do projeto de pesquisa. 
Ela ressalta a importância da busca pelo tratamento.

“A hanseníase é uma doença que tem uma manifestação lenta, então, às vezes, aparece uma 
manchinha na pele e a pessoa não dá importância. Porém, essa mancha vai aumentando e vai 
aparecendo em outras regiões do corpo e quando menos se espera a doença já está em um 
estado avançado em que o tratamento é mais complexo”, disse a pesquisadora.

Leia a matéria na integra: 
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/estudo-realizado-com-apoio-da-fapeam-pretende-
auxiliar-no-diagnostico-precoce-da-hanseniase/

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/estudo-realizado-com-apoio-da-fapeam-pretende-auxiliar-no-diagnostico-precoce-da-hanseniase/
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De acordo com a pesquisadora, o objetivo do estudo, além de diagnosticar precocemente a 
doença, é entender o porquê de certos indivíduos apresentarem quadros mais graves do que 
outros Bióloga da Fundação Alfredo da Matta (Fuam), Fabíola da Costa Rodrigues 

leia mais na integra: 
http://brazil.shafaqna.com/PT/BR/1733619
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A Embrapa Amazônia Ocidental  (Manaus/AM) já  lançou o edital  2016/2017 para oferta de 
novas bolsas de iniciação científica, destinadas a alunos de graduação, em diversas áreas do 
conhecimento. O processo seletivo teve calendário de inscrições aberto na segunda-feira, 16 
de maio, e se estende até o dia 31 de maio. Os estudantes interessados em ingressar no 
Programa de Iniciação Científica da Embrapa no Amazonas podem acessar o edital que rege o 
processo no portal da empresa .
No  documento  constam todas  as  regras  que  orientam o  processo  seletivo,  como prazos, 
procedimentos  e  documentos  necessários,  além  das  áreas  disponíveis  e  seus  respectivos 
orientadores. No mesmo local o aluno ainda encontra o formulário de inscrição, formulário do 
plano de trabalho e formulário do currículo Lattes do orientador.

Dúvidas e InformaçõesO candidato pode tirar dúvidas sobre o processo seletivo por meio do 
Setor de Gestão de Pessoas (SGP) da Embrapa Amazônia Ocidental. Os telefones para contato 
são 3303-7833/3303-7865, o e-mail é cpaa.selecao-pibic@embrapa.br e o endereço é rodovia 
AM-010,  km 29,  zona  rural.  O  deslocamento  até  a  sede  da  empresa  pode  ser  feito  por 
transporte público, através da linha de ônibus 430 (Colônia Japonesa – T1 – Centro).

Áreas DisponíveisAlém de disponibilizar bolsas em diversas áreas relacionadas aos grandes 
temas de pesquisa  da  Embrapa no  Amazonas,  como agropecuária,  piscicultura  e  recursos 
florestais,  o  processo  também  tem  vagas  disponíveis  nos  campos  de  economia  rural, 
socioeconomia, informática, transferência de tecnologia e comunicação empresarial.

Programa de Iniciação CientíficaO Programa de Iniciação Científica da Embrapa Amazônia 
Ocidental  conta  com  apoio  do  CNPq  (Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e 
Tecnológico), através do Pibic (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), e da 
Fapeam (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas), por meio do Paic/AM 
(Programa de Apoio à Iniciação Científica do Amazonas).

Veja  na  integra:  http://www.portaldoholanda.com.br/bolsa/embrapa-oferece-bolsas-de-
iniciacao-cientifica-para-o-amazonas
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