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Resumo: 

Introdução: A brucelose é uma zoonose capaz de infectar o homem e uma grande 
variedade de animais domésticos. É causada por bactérias intracelulares facultativas do 
gênero Brucella. A Brucella abortus tem um tropismo pelo baço e induz uma resposta 
imune mediada por citocinas, tais como IFN-y e TNF-α. O tecido esplênico desempenha 
um importante papel na função imune, porém sua influência no controle e progressão de 
infecções bacterianas intracelulares, como a brucelose, permanece controversa. Objetivo: 
Avaliar a participação do baço e o impacto da esplenectomia na resposta imune contra a 
bactéria intracelular Brucella abortus.  Metodologia: Foram utilizados camundongos 
C57Bl/6 divididos nos grupos Operação Simulada (OS), composto de camundongos 
submetidos a um procedimento cirúrgico simulado, e Esplenectomia Total (ET), composto 
de camundongos submetidos à esplenectomia total. Decorridos 30 dias da cirurgia, os 
animais de ambos grupos foram infectados intraperitonealmente com 106 unidades 
formadoras de colônias (UFC) de B. abortus da cepa S2308. Os animais foram 
sacrificados após 21 dias de infecção e o número de bactérias no fígado foi determinado. A 
produção das citocinas IFN-y, IL-12, TNF-α, IL-6 e IL-10 foi avaliada no tecido hepático pelo 
método de ELISA. Resultados: No fígado dos animais ET há uma maior quantidade de 
UFC da B. abortus (Ln = 3,8 ± 0,1) quando comparado com o grupo OS (Ln = 3,4 ± 0,1). Já 
a produção de IFN-y e IL-12 foi maior no fígado dos camundongos OS em comparação 
com os animais esplenectomizados. Em adição, os animais ET também apresentaram 
uma menor produção de TNF-α, IL-6 e IL-10 no tecido hepático (p <0,05). Conclusão: A 
esplenectomia reduz a capacidade de controle da infecção pela bactéria intracelular B. 
abortus em camundongos C57BL/6, o que está associado a uma menor produção de 
citocinas no fígado destes animais.
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Resumo: 

Doenças inflamatórias intestinais (DIIs) são caracterizadas por inflamação crônica do trato 
gastrointestinal, sendo as formas mais comuns a doença de Crohn e a Colite Ulcerativa. 
Azatioprina (AZA) é a principal droga utilizada no tratamento destes distúrbios, que em 
conjunto com o seu metabolito 6-mercaptopurina, apresentam ações imunossupressoras 
e anti-inflamatórias, apesar do seu mecanismo de ação não ter sido totalmente elucidado. 
Porém, esse medicamento apresenta efeitos colaterais justificando assim a procura de 
novos compostos. Condroitim sulfato (CS) é um glicosaminoglicano utilizado no 
tratamento da osteoartrite em associação ou não, com glucosamina, devido sua ação anti-
inflamatória e condroprotetora. Estudos realizados em nosso laboratório demonstraram 
que o CS também é capaz de reduzir o processo inflamatório em modelos experimentais 
de doenças inflamatórias, tais como, colite ulcerativa induzida por dextran sulfato e 
colestase extrahepática por ligadura do ducto biliar, em ratos. O objetivo do presente 
estudo é investigar o efeito do CS em cultura celular de macrófagos (RAW 264.7) 
estimulados por LPS. Entretanto, se faz necessário análise dos efeitos da AZA nestas 
células, para comparação com os efeitos do CS, uma vez que os estudos nessa linhagem 
são escassos. Viabilidade celular da AZA foi realizada pelo ensaio de MTT. As células 
foram estimuladas com 1µg/mL de LPS, concomitante ao tratamento com AZA, em 
diferentes concentrações, por 48hs. Os sobrenadantes coletados foram analisados para 
determinação de oxido nítrico (NO) (Griess) e dosagens TNF-α, IL-6 e IL-10 por ELISA. Não 
foi observada citotoxicidade da AZA. A droga foi capaz de reduzir em 46% a produção de 
NO e em 47% a produção de TNF-α, mostrando uma dose dependência. Além disso, AZA 
inibiu significativamente a produção de IL-6, na concentração de 1,0 μM com uma redução 
de 35%. Estes dados demonstram que a AZA exerce efeito sobre a RAW 264.7 após 
estímulo com LPS, inibindo a produção de fatores pró-inflamatórios, podendo contribuir 
para a atividade anti-inflamatória, e dessa forma servir como um padrão para análise 
posterior do efeito de CS sobre essa célula, uma vez que a AZA é uma droga de escolha 
no tratamento de DII.
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Resumo: 

Polissacarídeos são estruturas poliméricas constituídos por um ou mais tipo de unidades 
monossacarídicas unidas por ligações glicosídicas e são os produtos naturais mais 
produzidos pelas plantas. Estes polímeros são o principal componente estrutural da 
parede celular de plantas e algas marinhas e ao longo do tempo representam uma fonte de 
novas estruturas que podem ser exploradas quanto às atividades farmacológicas. No 
presente estudo polissacarídeos solúveis em água obtidos do caule e da folha de 
Jacaranda macranta foram parcialmente caracterizados e investigados quanto às 
atividades antioxidantes e antiinflamatórias. Polissacarídeos de caule (pJMC) e 
polissacarídeos de  folha (pJMF) de Jacaranda macranta submetidos a análise química 
apresentaram conteúdo total de carboidratos da ordem de 54% e 47% enquanto o teor de 
ácido urônico foi de 36% e 47%, respectivamente. Nenhum conteúdo de sulfato e proteína 
foi detectado nas amostras investigadas. A análise da composição monossacarídica 
revelou que pJMC e pJMF são constituídas por galactose, ácido galacturônico e 
glucurônico. A investigação da atividade antioxidante pelos métodos do complexo 
fosfomolibdênio e poder de redução do ferro mostraram que pJMC e pJMF possuem baixa 
atividade antioxidante. A análise da viabilidade celular dos pJMC e pJMF sob a linhagem 
celular RAW 264.7 demonstrou que estes compostos não apresentaram efeito  citotóxicos 
nesta cultura de células. A inibição da produção de óxido nítrico (NO) pelos pJMC e pJMF 
investigada na linhagem celular RAW 264.7 estimuladas com LPS pelo método de Griess, 
revelou que o teor de NO produzido pelas células RAW 264.7 tratados com LPS incubadas 
com 25, 50, 100 µg/ml pJMC (21,96; 18,03; 11,2 ug/ml NO2/NO3, respectivamente) ou 
pJMF (15,29; 19,18; 12,5 ug/ml NO2/NO3, respectivamente) foi diminuída de forma dose-
dependente, quando comparada ao controle (27,21μg/ml NO2/NO3). Nossos resultados 
sugerem que pJMC e pJMF podem ser promissoras substâncias naturais antiinflamatórias 
e que a sua bioatividade está relacionada à sua composição e arranjo estruturais.
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Resumo: 

A espécie Pereskia aculeata Miller, conhecida como ora-pro-nobis, é uma trepadeira 
arbustiva e está distribuída naturalmente pela Mata Atlântica, desde o Rio Grande do Sul 
até a Bahia. A fim de possibilitar um maior conhecimento sobre suas propriedades 
biológicas, P. aculeata foi avaliada quanto a sua atividade carrapaticida. Para tal, as folhas 
foram coletadas, secas, moídas e maceradas com metanol à temperatura ambiente. O 
extrato metanólico (EBM) foi então evaporado em evaporador rotatório e ressuspendido em 
metanol:água (8:2) para posteriormente ser particionado em hexano (PHEX), 
diclorometano (PDCM), acetato de etila (PAcEt) e butanol (PBUT). PHM foi a fração 
hidrometanólica remanescente.  A atividade carrapaticida foi avaliada através do teste de 
imersão. EBM e as partições (2mg) foram solubilizadas em água destilada + Tween 40 
12%, obtendo-se a concentração final de 2 mg/mL. Os carrapaticidas comerciais (controle 
positivo) foram testados nas concentrações recomendadas pelo fabricante. O veículo 
também foi testado, juntamente com o grupo controle (água de torneira). As fêmeas dos 
carrapatos (n=10) foram imersas por 5 min em EBM e partições, e acondicionadas em 
placas de Petri por 15 dias, para avaliação da postura dos ovos. Após 20 dias, também foi 
avaliada a eclodibilidade dos mesmos. EBM, PHEX, PDCM, PAcEt, PBUT e PHM tiveram 
índice de eficácia (IE) igual 0,8%, 36,4%, 45,4% 27,6%, 36,8%, 33,4% respectivamente. Os 
carrapaticidas comerciais: Courolimpo, Flytion sp, Máximo pulverização, Cyperclor plus 
pulverização, Carrapaticida e sarnicida u.c.b, Combo pulverização, Neguvon+asuntol plus, 
Triatox pulverização, Butox p ce 25, Colosso pulverização e Ectofós, apresentaram IE igual 
a 100%, 100%, 99,5%, 83,6%, 68,5%, 21,2%, 18,8%, 15,9%, 15,3%, 2,6%, 
respectivamente. Como observado, PDCM apresentou uma potencial atividade 
carrapaticida, uma vez que reduziu a ovoposição e a eclosão dos ovos, apresentando IE 
de 45%. Porém, deve-se ressaltar a importância de se realizar novos estudos com 
diferentes concentrações de amostra para verificar se é possível atingir o IE de 95%, como 
preconizado para a comercialização.
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Resumo: 

A espécie Cecropia pachystachya, pertence à família Moraceae (Cecropiaceae) e é 
conhecida popularmente como umbaúba. Existem relatos de seu uso na medicina popular 
para o tratamento do diabetes melito (DM). Assim, esse estudo teve como objetivo avaliar 
o metabolismo glicídico e a atividade antioxidante do extrato metanólico de C. 
pachystachya (ECP) em animais normais e diabéticos. O ensaio foi realizado com ratos 
Wistar, divididos em 5 grupos (n = 6). Grupo 1: animais diabéticos com administração oral 
apenas de veículo (controle negativo); Grupo 2: animais diabéticos com administração oral 
de glibenclamida na concentração de 3 mg/kg; Grupo 3: animais diabéticos com 
administração oral de metformina na concentração de 120 mg/kg; Grupo 4: animais 
diabéticos com administração oral de ECP na concentração de 80 mg/kg; Grupo 5: 
animais normais com administração oral apenas de veículo (controle negativo); Grupo 6: 
animais normais com administração oral ECP na concentração de 80 mg/kg. DM foi 
induzido por uma injeção intravenosa de 40 mg/kg de estreptozotocina solubilizada em 
tampão citrato 0,1 M, pH 4,5. O tratamento foi realizado durante 6 meses e, ao término, os 
animais foram eutanasiados e amostras de sangue coletadas para dosagens de insulina, 
hemoglobina glicada e frutosamina. Foram coletados os fígados para dosagem de 
glicose-6 fosfatase, níveis de malonaldeído e enzimas antioxidantes – catalase, superóxido 
dismutase e glutationa redutase. Os animais diabéticos tratados com ECP apresentaram 
um aumento dos níveis de insulina quando comparados com o controle negativo diabético 
e com os tratados com drogas de referência. Além disso, ECP foi capaz de manter os 
níveis de hemoglobina glicada e frutosamina dentro da normalidade. O tratamento com 
ECP e com a glibenclamida inibiu a atividade da enzima glicose-6 fosfatase. ECP reduziu, 
também, o estresse oxidativo, e aumentou a atividade antioxidante quando comparado 
com os grupos de animais diabéticos tratados com as drogas de referência. Esse trabalho 
mostrou que ECP possui significativa atividade hipoglicemiante e antioxidante, podendo 
dessa forma se tornar um importante coadjuvante no tratamento do diabetes melito.  
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Resumo: 

Pereskia aculeta Miller (Cactaceae) é uma espécie de cacto naturalmente distribuída pela 
Mata Atlântica do Brasil sendo conhecida popularmente como ora-pro-nobis. Suas folhas 
são apreciadas na culinária tradicional e empregadas na medicina popular como 
emolientes, cicatrizantes, anti-inflamatórias e outros. Frente ao potencial farmacológico de 
P. Aculeata, objetivou-se nesse trabalho o seu fracionamento biomonitorado frente a 
diferentes linhagens de células tumorais. Diante disso, suas folhas foram coletadas, secas 
e trituradas. O material vegetal foi submetido à extração por maceração estática com 
metanol e o extrato obtido (EBM), após concentração em evaporador rotatório, foi 
particionado com hexano (PHEX). Essa partição foi submetida ao fracionamento em 
coluna cromatográfica de sílica gel com solventes de polaridades crescentes. A 
determinação da atividade citotóxica das frações de PHEX frente às linhagens de células 
tumorais foi avaliada pela inibição da viabilidade celular através da metabolização do MTT. 
As linhagens utilizadas foram HL60 (leucemia promielocítica humana), células MCF-7 
(células de adenocarcinoma de mama humano), Jurkat (linhagem humana imortalizada de 
linfócitos T) e HCT-116 (carcinoma colo-retal). Além dessas, foram utilizadas células 
VERO não tumorais. Todas as células foram incubadas com as frações (50 µg/mL) em 
microplacas de 96 poços à  37°C. Após 48 h, foi realizada a leitura em espectrofotômetro a 
595 nm. Para cálculo da porcentagem de inibição da proliferação celular foram 
comparadas as absorbâncias das amostras com a absorbância do controle negativo, 
DMSO. Os resultados demonstraram potencial atividade citotóxica das folhas de P. 
aculeata frente às células das linhagens tumorais testadas. A fração F6 destacou-se, 
principalmente, frente a HL60 com 90% de inibição. Frente às células VERO, nenhuma 
amostra se mostrou tóxica. Estudos químicos estão em andamento para se identificar os 
compostos bioativos responsáveis pela ação descrita.
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Resumo: 

O extrato etanólico das folhas de Miconia latecrenata (DC.) Naudin, uma espécie da família 
Melastomataceae,  mostrou atividades citotóxica, antimicrobiana e antioxidante bastante 
significativas em ensaios in vitro,  realizados durante uma triagem biológica de plantas do 
Jardim Botânico da UFJF. A espécie foi, portanto, considerada promissora para estudos 
mais aprofundados  visando o isolamento e a identificação de substâncias bioativas. Para 
estes estudos, folhas secas e trituradas da planta foram submetidas à extração com 
metanol. O extrato resultante foi fracionado através de partição líquido-líquido, obtendo-se 
quatro frações: hexânica, diclorometânica, acetato de etila e hidrometanólica. 
A determinação da atividade antioxidante do extrato bruto de M. latecrenata e de suas 
partições foi realizada através do método de sequestro do radical DPPH, do poder de 
redução do complexo fosfomolibdênio e da utilização do sistema β-caroteno/ácido 
linoleico. A atividade antimicrobiana foi avaliada pela concentração inibitória mínima (CIM), 
frente a quatro linhagens de bactérias (Salmonella entérica sub sp. Enterica serovar 
Choleraesuis ATCC 13311, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 25619 e Staphylococcus aureus ATCC 653). 
O extrato bruto e as partições em acetato de etila e hidroalcoólica apresentaram os 
menores valores de CI50 no ensaio do DPPH e para o sistema β-caroteno/ácido linoléico. 
No ensaio do poder de redução do fosfomolibdênio apresentaram a maior Atividade 
Antioxidante Relativa (AAR) quando comparados com substâncias de referência. O extrato 
bruto e as partições não apresentaram atividade no teste de CIM nas concentrações entre 
100 e 12,5 µg/mL. 
Os resultados destes estudos mostraram que a atividade antioxidante se concentrou nas 
frações hidrometanólica e em acetato de etila, o que torna estas frações alvo para a busca 
de substâncias antioxidantes. Em relação à atividade antimicrobiana serão realizados, nas 
próximas etapas deste estudo, ensaios utilizando concentrações maiores do extrato e de 
suas frações e com as substâncias puras eventualmente isoladas, de forma a comprovar 
ou refutar os resultados observados nos ensaios de triagem.
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INTRODUÇÃO: A isoforma NTPDase1 (50 kDa) que hidrolisa nucleosídeos di- e 
trifosfatados sob a ativação de cátions bivalentes foi caracterizada em promastigotas de 
Leishmania infantum. Esta proteína é encontrada na superfície do parasito e tem ampla 
distribuição subcelular, sugerindo sua participação em distintas vias metabólicas. 
OBJETIVO: Purificar a NTPDase1 de L. infantum por meio de gel não desnaturante e 
verificar sua susceptibilidade à pentamidina e ao NPSO, os quais são leishmanicidas. 
MÉTODOS: A atividade fosfohidrolítica de preparação de promastigotas, pré-incubada por 
60 minutos com pentamidina ou NPSO (1-1000 µM), foi medida usando meio de reação 
padrão, os substratos ATP e ADP e o método de Taussky. A proteína pura foi obtida por 
solubilização de promastigotas em DOC(0,2%)/TritonX-100(0,2%) e fracionamento por 
eletroforese em gel de poliacrilamida contendo os mesmos detergentes. A NTPDase1 foi 
localizada in situ por depósito de fosfato de cálcio sobre a banda ativa. As bandas de 
mesma mobilidade, paralelas, foram removidas do gel, lavadas em tampão de reação 
contendo C12E9 e pré-incubadas com pentamidina (10 µM) ou NPSO (100 µM). A atividade 
fosfohidrolítica foi medida. Cortes de outras áreas do gel foram usados como controle. 
RESULTADOS: Usando a preparação de promastigotas, a pentamidina foi capaz de inibir 
a atividade ATPásica quando a concentração 100 µM (57%) ou 1 mM (66%) do composto 
foi usada e, também, a atividade ADPásica que foi reduzida significativamente (P < 0,01) 
por 100 µM (62%) ou 1 mM (65%) do composto, sugerindo um valor de Ki em torno de 10 a 
100 µM. O NPSO reduziu (P < 0,01) progressivamente a atividade ATPásica nas 
concentrações 10 (16%), 100 (40%) e 1000 µM (77%), sugerindo um valor de Ki entre 100 
e 1000 µM, enquanto a atividade ADPásica não foi afetada. Quanto a NTPDase1 pura, a 
pentamidina (10 µM) reduziu suas atividades ATPásica e ADPásica em 77% e 31%, 
respectivamente. E na presença de NPSO 100 µM, as atividades ATPásica e ADPásica 
reduziram 55% e 58%, respectivamente. CONCLUSÃO: A NTPDase1 de L. infantum é 
susceptível à pentamidina e ao NPSO, e a inibição de sua atividade catalítica pode ser um 
dos mecanismos de ação destes compostos leishmanicidas. 

NTPDase Leishmania infantum leishmanicida
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Resumo: 

A cárie dentária é uma doença de caráter multifatorial e infecto-contagioso que apresenta 
os Lactobacillus acidophilus como um dos marcadores de sua predisposição. Apesar do 
declínio nas últimas décadas, esta doença continua sendo um dos maiores responsáveis 
pela perda dentária. Fatores como o fluxo salivar (FS) e a capacidade tampão da saliva 
(CTS) são auxiliares na proteção e prevenção da cárie. Além destes, os aspectos sócio 
econômicos, educacionais e comportamentais também influenciam de maneira 
importante. Este estudo foi realizado com amostras de 499 escolares. O FS foi obtido por 
medição e a CTS por titulação com HCl. Para a análise microbiológica foi realizada 
cultura em meio Snyder para verificar a presença de L. acidophilus. A análise estatística 
foi realizada pelo aplicativo SPSS. Dentre os resultados analisados, concluiu-se que o 
gênero teve influência sobre o FS e a idade teve influência sobre a CTS. Não houve 
interação estatística entre idade ou gênero sobre a presença de Lacbacillus, entretanto foi 
observado que o grupo positivo para o microrganismo teve valores de CTS 
significativamente inferiores ao grupo negativo. Não só questões biológicas devem ser 
consideradas mas também aspectos culturais, econômicos e sociais. Para que seja 
aplicada uma política de saúde bucal efetiva é necessário que se leve em conta todos os 
fatores envolvidos.  A caracterização individual como a análise microbiológica e físico-
química da saliva, possibilita a identificação de indivíduos de risco, estabelecimento de 
diagnóstico precoce e monitoramento adequado de indivíduos com experiência prévia de 
cárie. 
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Resumo: 

O conceito de alergenos contempla famílias de proteínas relacionadas, que estão 
envolvidas em processos vitais e, portanto, amplamente distribuídas na natureza. Estas 
proteínas possuem regiões  em sua sequência capazes de ligar anticorpos da classe IgE. 
Helmintos e alérgenos têm um estereótipo semelhante de indução da resposta de 
anticorpos IgE.  A resposta imune baseada em IgE evoluiu como uma  defesa específica 
contra as infecções parasitárias. As NTPDases, também conhecidas como apirases e 
ATPDases, são uma família de enzimas capazes de hidrolisar nucleosídeos tri e di-
fosfatados sob ativação de metais bivalentes, e possuem cinco regiões conservadas 
conhecidas como ACRs. Em S. mansoni foram identificadas duas isoformas, 
SmATPDase1 e SmATPDase2, sendo a primeira presente na superfície do tegumento do 
vermes adultos e a segunda ativamente secretada. Através de análises in silico, foram 
identificadas regiões potencialmente indutoras de IgE nas sequências lineares das 
proteínas. O alinhamento das NTPDases contra proteínas da família das polcalcinas 
selecionadas no UNIPROT revelou sequencias de interesse. Através do servidor ABCpred 
também foi identificada regiões com capacidade de indução de anticorpos. O modelo 3D 
das estruturas mostrou peptídeos antigênicos expostos. A análise global das sequencias 
mostrou regiões compartilhadas entre as proteínas do parasito e alérgenos clássicos 
presentes em alimentos e outros organismos. Os dados obtidos sugerem que a 
SmATPDase1 e 2 podem ser descritas como alérgenos em potencial e a resposta imune 
dirigida a estes pode estar relacionada com a resistência a reinfecção. 
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Resumo: 

Lippia alba é uma planta medicinal que pertence à família Verbeneceae, conhecida 
popularmente como erva cidreira. A espécie é rica em óleos essenciais e apresenta-se 
como um complexo poliploide, com números cromossômicos de 2n=30, 38, 45, 60 e 90. 
Este trabalho teve como objetivo produzir plantas poliploides artificiais de L. alba para 
serem utilizadas em futuros estudos de melhoramento e evolução. Foi utilizado o acesso 
diploide CL 02 (2n=2x=30) para a produção de autotetraploides (2n=4x=60). As plantas 
foram propagadas em meio de cultura MS livre de hormônios e enriquecido com sacarose 
30 g/L, vitaminas e glicina, sob fotoperíodo de 16 horas. A exposição à colchicina foi 
realizada em meio MS. Após um screening com diversos tratamentos  foram selecionadas 
algumas concentrações de colchicina a serem investigadas. As plantas expostas a estas 
concentrações foram aclimatizadas e posteriormente sua ploidia analisada por citometria 
de fluxo. Além da indução de poliploidia, foram feitas análises de ploidia de plantas 
expostas à colchicina (0,2% e 0,02%) em diferentes tempos de recuperação. Os 
percentuais de células em 4C e 8C foram utilizados para inferir as alterações de ploidia. O 
screening e o experimento de duplicação reveleram poliploides nos tratamentos de 0,2% e 
0,5%, sendo o melhor efeito observado na concentração de 0,2%. A diminuição da 
sobrevivência das plantas acompanhou o aumento das concentrações de colchicina. 
Através dos aumentos dos picos 4C e 8C, conclui-se que a concentração de 0,2% 
produziu células poliploides. Esses resultados corroboram os achados nos experimentos 
de duplicação cromossômica, em que o tratamento de 0,2% foi o que mais produziu 
poliploides e mixoploides. Portanto, conclui-se que: o presente estudo obteve êxito em 
produzir autotetraploides artificiais de L. alba utilizando a colchicina e as técnicas de 
cultura de tecidos vegetais in vitro; as concentrações de 0,2% e 0,5% foram capazes de 
produzir plantas autotetraploides nessa espécie e que as concentrações altas apresentam 
maior efeito de alteração de ploidia nos explantes de L. alba. 
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Resumo: 

O uso de plantas transgênicas expressando genes que conferem resistência a fungos é 
uma importante ferramenta no desenvolvimento de cultivares que facilitem o manejo dos 
produtores, produzindo plantas com melhor qualidade. O uso deplantas geneticamente 
transformadas tem sido incorporado a programas de melhoramento de plantas e tem tido 
maior aceitação por parte dos produtores. Dentre os genes que têm sido estudados, o 
gene da enzima oxalato descarboxilase vem sendo usado com sucesso em algumas 
espécies de plantas como fumo, tomate e soja. Atualmente estamos trabalhando em um 
projeto, sob minha coordenação e financiado pela Fapemig, intitulado Transformação 
genética de morango (Fragaria ananassa) visando resistência a fungos necrotróficos cujo 
objetivo é semelhante ao proposto no presente projeto. A enzima oxalato descaboxilase 
degrada o ácido oxálico reduzindo a capacidade necrotrófica dos fungos de maneira a criar 
uma resistência adquirida das plantas ao fungo. Este gene será inserido na planta de 
interesse utilizando o sistema Agrobacterium como vetor para a transformação genética da 
batata. A cultura da batata pode ser atacada por diferentes fungos que causam grandes 
prejuízos a lavoura. No presente projeto estamos propondo a introdução do gene 
responsável pela síntese da enzima oxalato descarboxilase que degrada o ácido oxálico 
visando aumentar a resistência a fungos necrotróficos que ataquem a cultura como o 
Phytophthora infestans, causador da requeima. Além disso, desenvolver o know how na 
transformação genética da batata visando expressão heteróloga de proteínas no futuro 
com aplicações à saúde humana.
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Resumo: 

O bacterioplâncton, um importante componente das teias tróficas em ecossistemas 
aquáticos, é severamente danificado a nível celular e metabólico em resposta a fatores de 
estresse, como elevação de temperatura.  Acredita-se que mecanismos de morte celular 
programada e apoptose podem apresentar significado na eliminação de células 
potencialmente danificadas comprometendo toda população, bem como a geração de 
matéria orgânica. O presente trabalho teve por objetivo avaliar alterações fisiológicas da 
viabilidade celular por integridade de membrana, densidade bacteriana e ocorrência de 
eventos bioquímicos de apoptose de bactérias de ecossistemas aquáticos submetidas ao 
estresse por aumento de temperatura em condição de cultivo. Culturas bacterianas do Rio 
Negro e Rio Solimões foram submetidas a aumento de temperatura por 2h horas e 
análises de densidade bacteriana mostraram uma redução do crescimento bacteriano nas 
culturas de ambos os ecossistemas. Além disso, análises quantitativas de viabilidade de 
membrana por microscopia de fluorescência mostraram uma redução na proporção média 
de bactérias viáveis/vivas ao longo da submissão ao aumento de temperatura. Amostras 
do Rio Negro foram analisadas seguindo ensaios bioquímicos para avaliação de caspases 
ativadas, fragmentação de DNA e assimetria de membrana, por microscopia de 
fluorescência. Em conjunto, os resultados mostraram que o aumento de temperatura induz 
a redução do crescimento bacteriano e viabilidade celular alterando o estado fisiológico da 
célula levando a eventos de MCP. Além disso, este fator pode levar a alterações na 
disponibilidade de nutrientes contribuindo para o estabelecimento de condições 
desfavoráveis que podem induzir a morte celular.  
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A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária humana causada pelo 
trematódeo Schistosoma mansoni responsável por 240 milhões de pessoas infectadas em 
todo mundo. A infecção induz uma resposta granulomatosa, em que eosinófilos 
constituem a principal população de células recrutadas para os sítios inflamatórios. 
Nesses locais, eosinófilos desempenham suas funções através da liberação de produtos 
derivados de seus grânulos de secreção. Esses produtos são liberados através de três 
processos clássicos de secreção: citólise; exocitose clássica ou composta e 
desgranulação por piecemeal (PMD). Embora estes processos se encontrem bem 
estabelecidos em doenças alérgicas, ainda não se conhece como estas células liberam 
seus produtos em resposta a infecções helmínticas. Desta forma, foi objetivo deste 
trabalho investigar os diferentes processos de desgranulação de eosinófilos em resposta à 
infecção por S. mansoni. Fragmentos de fígado de camundongos fêmeas SwissWebster 
(SW) (n=12) infectadas por 100 cercárias/mL de S. mansoni, foram processados e 
analisados por técnica histológica avançada e através de microscopia eletrônica de 
transmissão (MET). Eosinófilos foram encontrados em diferentes estágios dos granulomas 
hepáticos de camundongos SW com 55 (fase aguda) e 115 dias de infecção (fase 
crônica), e constituíram a principal população de células inflamatórias. Foram encontrados 
os três processos de secreção nos eosinófilos teciduais, ativados pela infecção 
mansônica, sendo a PMD, o mais predominante. PMD foi identificada por alterações 
morfológicas típicas e pelo aumento significativo do número de grânulos específicos em 
esvaziamento em relação aos grânulos intactos e em fusão. Foi observado também, o 
aumento do número de vesículas transportadoras nos eosinófilos em PMD em relação aos 
eosinófilos do grupo controle. Em conjunto, estes resultados demonstram a importância 
dos eosinófilos na fase aguda e crônica da infecção por S. mansoni e identificam a PMD 
como o principal processo de secreção em resposta à infecção. Isto é importante para a 
compreensão das vias intracelulares envolvidas com a liberação de produtos estocados 
nos grânulos de eosinófilos durante respostas inflamatórias disparadas por infecções 
helmínticas

Esquistossomose Eosinófilo Secreção celular
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Resumo: 

A Tuberculose é considerada pelo OMS importante causa de morte no Mundo. A habilidade 
das micobactérias se adaptarem ao ambiente intracelular é fundamental para a sua 
sobrevivência, pois é capaz de modular a resposta imune e sequestrar vias metabólicas 
do hospedeiro. Uma característica patológica comum da doença é a formação de 
macrófagos espumosos em granulomas. Esse aspecto é refletido pelo acúmulo 
intracelular de corpúsculos lipídicos (CL), organelas citoplasmáticas estruturalmente 
distintas, envolvidas na síntese de lipídios e funções imunomoduladoras. A interação das 
micobactérias com células hospedeiras resulta, em grande parte, da ligação às moléculas 
de superfície celular como TLR2 e CD36. Além disso, podem regular a expressão e a 
função de receptores nucleares, como o PPARy, um regulador da inflamação e 
metabolismo lipídico de macrófagos. Mas as vias de sinalização intracelular envolvidas 
neste processo ainda não se encontram totalmente elucidadas. Neste estudo foram 
utilizados macrófagos peritoneais de camundongos C57BL/6, CD36-/- e TLR2-/- 
infectados ou não. Nossas análises envolveram: contagem de CL; dosagem de PGE2, 
citocinas e citometria de fluxo. Nossos dados demonstraram que o BCG induziu a 
formação de CL e produção de KC em macrófagos em um mecanismo dependente de 
TRL2, enquanto o M. smegmatis (micobactéria não patogênica) não foi capaz de induzir a 
formação de CL, apesar de induzir síntese de citocinas. Além disso, o pré-tratamento com 
inibidor de NF-kB foi capaz de inibir a produção de KC, mas não foi capaz de inibir a 
formação de CL após a infecção. Demonstramos também que o pré-tratamento com 
GW9662 (antagonista de PPAR) foi capaz de inibir a formação de CL, apesar de não 
interferir na produção de TNF-α. A infecção por BCG induziu o aumento na expressão de 
CD36 em macrófagos, o que não ocorre com o M. smegmatis. Adicionalmente verificou-se 
que o tratamento das células com anti-CD36, inibiu significativamente a formação de CL e 
a produção de PGE2 durante a infecção, apesar da síntese de TNF-α e IL-1β não terem 
sido alteradas. Assim, neste estudo nós sugerimos novas conexões entre vias de 
sinalização ativadas por TLR2/CD36 e o papel de PPARγ durante a infecção 
micobacteriana.
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Resumo: 

morte em 2013. Vários trabalhos tem relacionado à infecção micobacteriana ao 
aumento de corpúsculos lipídicos (CL), levando ao aumento da sobrevivência e 
replicação em células hospedeiras. No entanto, as vias de sinalização e os mecanismos 
moleculares que regulam a biogênese do CL e a resposta inflamatória frente à infecção 
não são claros. Foi avaliada a participação de CD14 e CD11b/CD18 integrina como 
suposto co-receptor de TLR2 e o envolvimento de Lipids Rafts na sinalização 
intracelular desencadeada pela infecção micobacteriana. Foram utilizados 
camundongos C57BL/6, deficientes ou não em CD14, infectados ou não com M. bovis 
BCG. Após 24h os animais foram sacrificados por inalação de CO2 e suas cavidades 
pleurais foram lavadas com PBS. Células peritoneais de camundongos C57BL/6 naives 
foram colhidas e deixadas para aderir durante 2h a 37°C numa atmosfera de CO2 a 5%. 
Os macrófagos foram deixados nas placas de cultura, para adesão, tratados ou não 30 
minutos antes da infecção com: anti-CD14, anti-CD11b/CD18, Filipin ou metil-β-
ciclodextrina a 37°C e infectados ou não com BCG. Os níveis de citocinas foram 
medidos após 24h de infecção utilizando LUMINEX. Foi analisada a variância dos 
resultados, seguida pelo teste t de Student (p<0.05). Foi observado que a formação de 
CL nos macrófagos de animais deficientes em CD14 é significativamente menor em 
comparação aos macrófagos de camundongos do tipo selvagem. A neutralização de 
CD11b/CD18 ou CD14 também inibe a formação de CL, porém a síntese de TNF-α 
permanece inalterada. Além disso, drogas que rompem Rafts, como metil-β-
ciclodextrina e filipin, inibiram significativamente a formação de CL. O tratamento com 
metil-β-ciclodextrina também inibiu a produção de PGE2 durante infecção por BCG, 
embora a síntese de TNF-α permaneceu inalterada. Em conclusão, novas conexões 
entre a ativação de TLR2 e de co-receptores, CD14 e CD11b/CD18, foram 
descobertas. Além disso, os resultados sugerem que a sinalização 
compartimentalizada de TLR2 dentro das Rafts é essencial para regulação do 
metabolismo lipídico, mas não para a produção de citocinas pró-inflamatórias durante a 
infecção micobacteriana.
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Resumo: 

Lippia alba é uma das espécies mais estudadas do gênero Lippia. É conhecida como 
“erva-cidreira” e possui diferentes quimiotipos e propriedades medicinais importantes, 
como a ação sedativa e ansiolítica. Apresenta notável plasticidade fenotípica e 
genômica. Como hipótese, acredita-se que ao longo de sua história evolutiva, eventos 
de autopoliploidia podem ter ocorrido para gerar tamanha plasticidade. Com o objetivo 
de entender o processo de poliploidização, realizou-se análise meiótica e contagem do 
número cromossômico em 30 acessos de L. alba. Para análise meiótica foram 
analisados 400 meiócitos para cada acesso pela técnica de esmagamento. Para a 
análise do número cromossômico, radículas foram pré-tratadas com solução 
bloqueadora 8-hidroxiquiloneína (HQ), e em seguida fixadas. As lâminas foram 
preparadas com a técnica de dissociação celular com secagem ao ar. Foram 
encontrados indivíduos diploides (2n=30), triploides (2n=45) e tetraploides (2n=60). Os 
dados indicam que nos acessos diploides a meiose é mais estável, com a formação de 
15 bivalentes. Porém, alterações pontuais como a formação de alças e cromossomos 
em cadeia foram identificadas em um dos acessos, que apresentou maior índice de 
anormalidade dentre os diploides. Com relação aos triploides e tetraploides, a 
presença de múltiplas cópias de homólogos impede que o pareamento ocorra de 
forma correta. Assim, as células em diacineses apresentaram univalentes e 
multivalentes, o que pode promover anormalidades meióticas nas fases subsequentes 
até a formação de gametas desbalanceados. As principais anormalidades encontradas 
foram segregação desigual, assincronias, formação de tríades e políades e pontes 
cromossômicas. Estudos relacionados ao número cromossômico e ao comportamento 
meiótico são de extrema importância para a análise da fertilidade dos poliploides de L. 
alba, contribuindo para o entendimento da evolução cromossômica do complexo 
poliploide. Maior instabilidade meiótica nos poliploides sugerem sua origem mais 
recente e posterior ao surgimento dos diploides.
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Resumo: 

Lippia alba, conhecida popularmente como erva cidreira, é considerada uma planta 
medicinal, sendo utilizada amplamente pela população em função de sua atividade 
analgésica, anti-infecciosa e sedativa. É também utilizada no tratamento de desordens 
gástricas. A ocorrência de ampla variação intraespecífica no conteúdo de DNA, número 
cromossômico e composição química indicam a existência de um complexo poliploide. 
O presente estudo teve como objetivo analisar a atividade nucleolar, proporção de 
bases AT/CG assim como o padrão de metilação encontrado em cada um dos níveis 
de ploidia descritos para L. alba com o intuito de descrever o padrão na espécie assim 
como entender melhor a relação entre os diferentes citótipos. Foram empregadas 
como metodologias a citometria de fluxo, a coloração por nitrato de prata e a técnica de 
imunocoloração. Observou-se variação de distribuição no padrão de metilação do DNA 
assim como no número de regiões organizadoras de nucléolo ativas em cada citótipo 
que, em geral, aumentou proporcionalmente ao aumento do nível de ploidia. A ausência 
desta relação em alguns indivíduos sugere a ocorrência de silenciamento gênico. No 
que diz respeito à proporção de bases AT/GC, verificou-se pequeno aumento na 
proporção de bases AT como o aumento do nível de ploidia, sendo a única exceção o 
indivíduo aneuploide que possivelmente ao sofrer perda de material genético 
apresentou uma proporção menor que o indivíduo diploide. Os resultados corroboram 
resultados anteriores que suportam a hipótese de origem diploide para o complexo e 
reflete a história de evolutica dos diploides e poliploides.
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Resumo: 

O gênero Lippia (Verbenaceae) compreende cerca de 160 taxa, e muitas espécies são 
objeto de estudo por apresentarem propriedades medicinais. Lippia alba merece 
destaque por sua grande plasticidade química, morfológica e genômica. A presente 
proposta objetiva compreender a diversidade intraespecífica dos cinco níveis de 
ploidia, por meio de análises de sequências específicas do genoma nuclear e plastidial. 
Os genes nucleares (ITS-1 e ITS-2) foram amplificados por PCR. Subsequentemente, 
os fragmentos foram purificados e clonados. O genes plastidiais (trnL-F, trnQ e ATPI-H) 
foram amplificados por PCR e diretamente sequenciados. A análise descritiva da 
diversidade genética foi realizada usando os softwares Arlequin 3.11 e DnaSP. As 
redes de haplótipos foram construídas pelo método de Median-joining network. O 
número de sítios polimórficos encontrados foram 99 e 58 para ITS-1 e ITS-2, 
respectivamente. Foram observadas variações, tais como, transições, transversões e 
substituições. O número de haplótipos para ITS-1 foi de 97 e para ITS-2 de 72 
haplótipos. Porém verificou-se que a rede de ITS-2 foi mais eficiente ao agrupar 
acessos do mesmo nível de ploidia. Em geral, observou-se haplótipos diploides e 
triploides bem definidos, embora haplótipos agrupando diploides e outros níveis de 
ploidia também tenham sido observados. Os tetraploides agruparam-se 
preferencialmente aos hexaploides. Os genes plastidiais, conhecidamente portadores 
de baixa fonte de mutações, apresentaram pequeno número de haplótipos e sítios 
polimórficos. Observou-se 9, 4 e 6 haplótipos diferentes; e 5, 4 e 7 sítios polimórficos 
para trnL-F, trnQ e ATPI-H respectivamente. Aparentemente o acesso hexaploide 
apresenta sequências compartilhadas com indivíduos tetraploides. Já os triploides, 
aparecem com um grupo a parte apresentando uma menor taxa de variação quando 
comparados aos outros níveis de ploidia. Os resultados sugerem que os diploides 
compartilham sequências nucleotídicas com todos os outros acessos e são 
provavelmente a base da série poliploide. 
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Resumo: 

A obesidade é um grande problema de saúde mundial e com os hábitos e estilos de vidas 
atuais a sua importância social só tende a crescer. Hoje associa-se a obesidade com o 
mau prognóstico de diversas doenças, como câncer, diabetes e doenças auto-imune 
brandas, além disso, ela também está associada a uma resposta imune deficitária frente a 
infecções por diversos patógenos, como alguns vírus e bactérias. Dentre este grupo de 
infecções, destaca-se a Tuberculose (Tb), um problema de saúde pública com estimativa 
anual da OMS de 71 mil novos casos no Brasil e 8,8 milhões no mundo. As micobactérias 
quando inaladas chegam aos alvéolos e são fagocitadas por macrófagos, desencadeando  
um intenso influxo celular e formação do granuloma, com macrófagos exibindo aspecto 
espumoso. Este se deve à formação de corpúsculos lipídicos (CL´s), organelas não 
delimitadas por membrana, que participam do metabolismo lipídico e mediação 
inflamatória. Nosso objetivo foi verificar o envolvimento da obesidade na fisiopatologia da 
Tb durante a infecção experimental por M. bovis BCG. Camundongos C57Bl/6 machos 
receberam dieta hiperglicídica ou dieta comum. Após 3 meses, metade dos animais de 
cada grupo foram infectados intrapleuralmente (i.pl.) com BCG. Animais foram 
eutanasiados para realização do lavado i.pl. (CEUA-UFJF 109/2012). Os resultados 
demonstraram que os animais obesos apresentaram um menor recrutamento leucocitário, 
dentre estes, menor influxo de neutrófilos e eosinófilos. Além disso, animais obesos 
apresentaram menor formação de CL´s, menor produção de PGE2, maior produção de 
mediadores anti-inflamatórios, como IL-10 e adiponectina, e menor produção de 
mediadores pró-inflamatórios, como  leptina, em comparação aos animais controles. De 
maneira geral, nossos resultados apontam que a obesidade induz um perfil mais anti-
inflamatório, inibindo a expressão de fatores de favorecimento do patógeno, como a 
formação de corpúsculos lipídicos, PGE2 e eosinofilia, sugerindo que a obesidade, nos 
estágios iniciais de infecção, pode modular negativamente a resposta inflamatória induzida 
pela infecção micobacteriana. PROPESQ - UFJF / FAPEMIG e CNPq.
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Resumo: 

A tuberculose é um grave problema de saúde pública. Em cada ano, são notificados 
aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem 4,6 mil mortes. É uma doença infecciosa 
causada por qualquer uma das espécies que integram o complexo M. tuberculosis. Tem-
se observado a diferenciação de “macrófagos espumosos” nos granulomas de pacientes e 
este aspecto é devido ao acúmulo lipídico em organelas denominadas corpúsculos 
lipídicos (CL). Em leucócitos, os CL parecem regular o metabolismo lipídico, participar do 
controle da síntese e secreção de mediadores em resposta a infecções, além disso, são 
sítios de compartimentalização de enzimas formadoras de eicosanóides. Durante a 
infecção por M. bovis BCG, a formação de CL é mediada via reconhecimento por 
receptores do tipo Toll-2 (TLR-2). O reconhecimento por parte do receptor decorre na 
ativação de vias de sinalização, dentre elas a mTOR, via intracelular alvo da rapamicina. 
Neste trabalho, avaliamos papel da via de sinalização mTOR na modulação da resposta 
inflamatória, formação de CL em leucócitos e no mecanismo de indução de autofagia 
durante infecção experimental por M. bovis BCG, com a finalidade de elucidar potenciais 
alvos para o desenvolvimento de novas estratégias no combate a tuberculose. 
Camundongos C57BL/6 foram infectados intratoracicamente (i.t.) com BCG. Para 
investigar o papel da via mTOR, animais infectados foram pré-tratados com rapamicina.  
Após 24h de infecção, os animais foram eutanasiados (050/2010 CEEA/UFJF). Nossos 
resultados demonstraram um intenso influxo de leucócitos para o sítio inflamatório, 
acompanhado pela formação de CL nos macrófagos de animais infectados por BCG. O 
tratamento com a rapamicina induziu uma significativa redução na migração celular, 
principalmente de eosinófilos e uma inibição parcial na formação de CL, além do aumento 
de autofagossomos nos macrófagos. Estes resultados sugerem um papel da mTOR no 
mecanismo de migração celular e biogênese de CL, durante a infecção experimental por 
BCG em camundongos susceptíveis. Além disso, a indução de autofagia por meio de 
tratamento com rapamicina parece ser um mecanismo importante para o controle de 
infecções micobacterianas pelo aumento do “killing” bacteriano. Fapemig e CNPq.

 
Palavras-chave: 

tuberculose , mTOR , autofagia  



           
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Biológicas 

Título do Projeto:  
ESTUDO DO PAPEL DOS RECEPTORES NUCLEARES PPARG E LXR NA 
REGULAÇÃO GÊNICA EM MACRÓFAGOS DE CAMUNDONGOS OBESOS 

DURANTE A PATOGÊNESE MICOBACTERIANA

 
Autores: 

MIQUÉIAS APPOLINARIO BERNAR FREITAS (BOLSISTA-PROBIC); WERNER 
VIEIRA VIEIRA (COLABORADOR); ANA LUÍZA ALBERTONI (COLABORADOR); 
HENRIQUE C. M. DE ABREU (COLABORADOR); ANNA CAROLINA FAGUNDES 
(COLABORADOR); LIVIA TEIXEIRA ALMEIDA (COLABORADOR); HELOISA 
DÁVILA (COLABORADOR); ALICE B. REZENDE (COLABORADOR); PATRÍCIA E.  
DE ALMEIDA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Dislipidemia é um crescente problema de saúde na atualidade. Estudos sugerem uma 
suscetibilidade de infecção por micobactérias em animais Apoe-/-. Vários trabalhos têm 
caracterizado a participação de receptores nucleares no metabolismo lipídico, como os 
PPARs, durante processos inflamatórios, mas o verdadeiro papel deste fator 
transcricional permanece desconhecido. Nosso estudo visa investigar a influência do 
perfil Apoe-/- nos mecanismos de infecção por M. bovis BCG in vivo, avaliando a 
ativação de PPARγ no recrutamento celular e na formação de corpúsculos lipídicos. 
Foram utilizados camundongos C57Bl/6 APOe+/+ ou APOe-/- machos adultos, 
(protocolo 08/2013 CEUA/UFJF). Os animais foram infectados intra-toracicamente com 
Mycobacterium bovis BCG. Após 24 horas os animais foram eutanasiados para 
obtenção da suspensão celular. As células obtidas foram contadas em câmara de 
Neubauer, citocentrifugadas para a contagem diferencial de leucócitos, contagem de 
corpúsculos lipídicos e os sobrenadantes foram submetidos a ELISA para 
quantificação de citocinas. As análises estatísticas foram feitas com o teste de ANOVA. 
Nossos dados demonstraram que à infecção por BCG induz um maior influxo de 
neutrófilos para cavidade pleural nos camundongos APOe-/- quando comparados aos 
APOe+/+ (de 3,334 ± 2,186 para 8,340 ± 8,354). Além disso, os leucócitos dos 
camundongos APOe-/- infectados por BCG tiveram aumento significativo na formação 
de corpúsculos lipídicos em relação aos APOe+/+ (de 4,300 ± 1,611 para 8,493 ± 
2,416). Foi observado redução significativa da produção de adiponectina noa animais 
Apoe-/- quando comparados aos APOe+/+ infectados por BCG (de 2,167 ± 0,3844 
para 0,6433 ± 0,02848), efeito que não se mostrou significativo para a produção de 
TNFα e IL-10. Assim, nossos estudos sugerem que animais APOe-/- são mais 
susceptíveis à infecção por BCG, ao apresentarem maior infiltrado de neutrófilos e 
maior formação de corpúsculos lipídicos com redução da adiponectina. Assim, sugere-
se que a APOe é também capaz de influenciar mecanismos celulares e moleculares de 
ativação celular e metabolismo lipídico durante infecções micobacterianas.
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Resumo: 

um dos principais grupos de monocotiledôneas. A família se destaca pela importância 
comercial e ornamental, mas também apresenta um valor ecológico, de interação com 
insetos, fungos e outras plantas. A taxonomia dentro do gênero Zygopetalum não se 
apresenta totalmente resolvida, devido à sobreposição morfológica. No Parque 
Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais, foi apresentada uma possível zona híbrida 
envolvendo duas espécies do gênero, o que torna imprecisa a classificação dos 
indivíduos. A citometria de fluxo se torna uma importante ferramenta, pois permite 
análises rápidas da quantidade de DNA. Adicionalmente a esta técnica, o estudo da 
variabilidade cromossômica numérica, auxilia na elucidação do complexo encontrado 
em Zygopetalum. Neste estudo, os indivíduos são pertencentes à espécie 
‘Zygopetalum maculatum’, e foram coletados em diferentes regiões de São Paulo e 
Minas Gerais. Para a estimativa da quantidade de DNA, o material foi macerado em 
1mL de tampão LB01, juntamente a uma espécie padrão, Vicia faba. Em seguida, as 
amostras foram coradas com iodeto de propídeo. Para determinar o número 
cromossômico, as raízes foram submetidas a tratamentos com 8-hidroxiquinoleína, 
seguido de fixação. As mesmas foram digeridas com solução enzimática, seguido de 
confecção e coloração de lâminas, as quais foram analisadas ao microscópio. A 
quantidade de DNA obtidos por citometria de fluxo apresentou algumas variações, com 
a média dos indivíduos de cada região variando de 7,24 pg a 14,35pg, o que pode ser 
reflexo de um processo de poliploidização dentro de cada população. Além disso, os 
dados encontrados para a caracterização do número cromossômico corroboram essa 
hipótese, pois houve uma variação de 2n=48 a 2n=96. Embora a poliploidização seja 
um processo que certamente contribuiu para a evolução do complexo, esses 
resultados constituem o primeiro passo para elucidar a sequência de eventos que 
possam ter acontecido e que justifiquem a plasticidade fenotípica observada.
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Resumo: 

Introdução: Há uma preocupação crescente no meio científico com os efeitos da exposição 
à radiação eletromagnética emitida por telefones móveis sobre a fertilidade em homens. 
Estudos anteriores em nosso laboratório mostraram que ratos expostos à radiação 
durante 10 noites apresentaram aumento da mortalidade e diminuição da concentração de 
espermatozóides, além de aumento da incidência de fragmentação do DNA. Dados que 
podem relacionar o uso de telefones celulares à redução do potencial de fecundidade dos 
espermatozóides, mas que não permitem afirmar que a capacidade reprodutiva está 
afetada.
Objetivo: Determinar os efeitos da radiação eletromagnética de radiofrequência emitida por 
telefones móveis sobre a capacidade reprodutiva de ratos Wistar.
Métodos: Aprovado pela CEUA/UFJF (protocolo nº 017/2013). Ratos Wistar machos com 
90 dias de idade foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: exposto à radiação (E; 
n=10) e não exposto (C; n=10). O grupo E foi exposto à radiação emitida por aparelho 
celular que opera a uma freqüência de 1800 MHz. A exposição ocorreu por 10 noites, 
foram feitas ligações de 25 segundos a cada 2 minutos durante 12 horas. Ao término do 
período, os machos de E e C foram acasalados com ratas Wistar adultas, nulíparas na 
proporção 1:1. As ratas prenhas foram pesadas e eutanasiadas no 15o dia de prenhez por 
exsangüinação total sob anestesia (xilazina + quetamina, IP). Após laparatomia foram 
removidos e pesados ovários e contados corpos lúteos. Nos cornos uterinos foram 
contados fetos vivos, mortos e reabsorvidos. Fetos e placentas foram removidos, pesados 
e observados sob microscópio estereoscópico para a identificação de malformações. Os 
resultados são apresentados como média ± erro padrão da média e comparados por teste 
t.
Resultados: Ganho de massa corporal, e as massas de placentas-ninhada, ninhada e 
ovários foram semelhantes nos dois grupos. Perdas pré implantação em C e E foram, 
respectivamente, 8,685 ± 2,823; 11,170 ± 3,529. Perdas pós implantação em C e E foram, 
respectivamente, 13,700 ± 4,295; 11,910 ± 5,739. Não foram observadas malformações.
Conclusão: A radiação eletromagnética emitida por telefones móveis não tem efeitos sobre 
a capacidade reprodutiva de ratos Wistar machos.
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: O efeito da radiação eletromagnética (EMR) emitida por telefones móveis 
tem sido amplamente discutido pela comunidade, sendo questionado se a EMR é capaz 
de afetar sistemas biológicos nos períodos pré e pós-natal. OBJETIVO: Avaliar o efeito da 
exposição à radiação durante a prenhez sobre o desenvolvimento neonatal das crias e o 
seu sistema endócrino. METODOLOGIA: Aprovado pela CEEA/UFJF (Protocolo nº 
098/2012). Ratas Wistar prenhes foram distribuídas em dois grupos: exposto à radiação 
(n=10) e não exposto (n=10). A exposição ocorreu do 1º ao 21º dia do período gestacional 
através de ligações de celular realizadas a cada 2 minutos com duração de 25 segundos, 
por 12h no período noturno. Toxicidade materna: ganho de massa corporal, hiper ou 
hipoatividade, piloereção, estereotipia, cromodacriorréia, sangramento vaginal, diarréia e 
morte. Desenvolvimento físico e neuromotor após o nascimento: Avaliação do peso 
corporal, de sinais indicadores de desenvolvimento físico (SIDF) e testes de preensão 
palmar, resposta postural, esquiva ao abismo, orientação e geotaxia negativa. Avaliação 
aos 90 dias de idade: uma fêmea de cada ninhada de ambos os grupos foi acasalada com 
machos. As fêmeas inseminadas foram eutanasiadas no 15º dia de gestação por 
exsanguinação total sob anestesia. Após laparotomia foram removidos e pesados ovários, 
fígado, adrenais, rins, baço, placentas e ninhada. Nos ovários foram contados os corpos 
lúteos. Os cornos uterinos foram removidos e foram contados fetos vivos, mortos e 
reabsorções para determinação dos índices de implantação e taxas de reabsorção, além 
das perdas pré e pós-embrionárias. Nos machos foram retiradas amostras de secreção 
da cauda do epidídimo para a realização de espermograma. RESULTADOS: Não foram 
observados sinais clínicos de toxicidade materna. O ganho de massa corporal da prole 
para ambos os sexos foi semelhante entre os grupos. Os grupos não apresentaram 
diferenças no desenvolvimentos físico e neuromotor e também não houve diferenças nas 
variáveis reprodutivas. CONCLUSÃO: O trabalho demonstra que a exposição de ratas 
prenhes à radiação emitida por telefonia móvel não afeta às variáveis reprodutivas e o 
desenvolvimento físico e neuromotor da prole.
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Resumo: 

A colonização de bactérias patogênicas ou probióticas nos períodos iniciais 
desenvolvimento de peixes cultivados parece ser fundamental para a determinação da 
microbiota residente nos intestinos dos adultos. Entretanto, pouco se conhece sobre a 
microbiota nos períodos larvais de peixes. Nosso objetivo foi quantificar bactérias 
potencialmente probiótica (Bacillus) e patogênicas durante período iniciais de 
desenvolvimento de tilápias (Oreochromis niloticus) - período de pré-fecundação (ovos e 
esperma) e larval. Para isso, foram coletados ovos e esperma de tilápias adultas 
(reprodutores) e larvas produzidas na Fazenda Experimental de Leopoldina, MG (EPAMIG). 
As amostras de ovos, esperma, e mistura de ovos e esperma (indução de fecundação) e 
larvas foram fixadas em PFA. Posteriormente as amostras foram maceradas, sonicadas, 
centrifugadas e uma alíquota (1mL) foi filtrada para quantificação da densidade bacteriana 
total e específica de Bacillus, Aeromonas, Streptococcus e Vibrio pela técnica de 
hibridização in situ fluorescente. A densidade bacteriana total foi maior nas larvas (9,0 x 
10e8 células/g) do que nas fases pré-fecundação (ovos, esperma e mistura). A bactéria 
potencialmente probiótica Bacillus apresentou maior densidade (1,7 x 10e8 células/g) 
quando a fecundação foi induzida (Mistura). Em relação às densidades dos gêneros 
bacterianos potencialmente patogênicas, Aeromonas foram maiores nos ovos e esperma 
do que na mistura e nas larvas. A densidade de Vibrio diminuiu nas fases de 
desenvolvimento mais tardias (larvas) do estudo; enquanto a densidade de Streptococcus 
foi maior. Colonização bacteriana aumentou com o desenvolvimento do ciclo produtivo. 
Entretanto, a proporção de bactérias patogênicas em relação ao total de bactérias 
diminuiu. Acreditamos que a manipulação das bactérias intestinais das larvas pode ser 
realizada desde o período anterior a fecundação (no líquido espermático) ou durante a 
fecundação (mistura ovos e esperma) que estas permanecerão nas larvas eclodidas. 
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Resumo: 

Neste trabalho avaliamos o controle ascendente (nutrientes) e descendente (predadores) 
no crescimento de bactérias potencialmente probióticas na aquicultura. Um experimento 
laboratorial foi realizado com água de tanques de um sistema de recirculação de cultivo de 
tilápias na Estação de Aquicultura da FELP/EPAMIG. O experimento foi divido em 3 blocos 
de tratamentos (em triplicata): sem modificação, com redução e com adição no número de 
predadores. Os tratamentos do primeiro bloco continham água do tanque recebendo os 
seguintes inóculos: T1 Controle – água  filtrada (0,2 µm); T2 Nutriente – meio de cultivo 
TSB; T3 Probiótico – meio  TSB com probiótico Bacillus. O bloco de redução de 
predadores (água do tanque filtrada em GF/3 - 0,6 µm) com os tratamentos: T4 Redução 
Predador – água do tanque filtrada + água do tanque; T5 Redução Predador + Nutrientes – 
água T4 + meio TSB; T6 Redução Predador + Nutriente + Probiótico – água T4 + meio 
TSB com Bacillus. Já a adição de predadores foi oriunda da raspagem de 2 filtros GF-3 
onde foram filtrados 2L de água dos tanques. Nos tratamentos deste bloco, receberam os 
seguintes inóculos: T7 Adição Predador – água do tanque filtrada com raspagem; T8 
Adição Predador + Nutrientes–meio TSB com raspagem; T9 Adição Predador + Nutriente + 
Probiótico – meio TSB com probiótico e raspagem. Todos inóculos foram de 25 mL em 
225 mL. A amostragem foi feita durante 4 dias, sendo nos dois primeiros dias a cada 12 
horas e nos dois últimos a cada 24 horas. As amostras foram fixadas em PFA, 
posteriormente filtradas, submetidas ao protocolo de FISH para a quantificação da 
densidade total e específica do probiótico Bacillus. A densidade de predadores também foi 
quantificada por microscopia no início e final do experimento. A maior densidade total foi 
encontrada no tratamento com redução de predador e presença de probiótico (3,4 x 10e10 
céls/mL) no terceiro dia. Nos tratamentos com probiótico a maior densidade Bacillus sp. foi 
encontrada no tratamento com adição também de predador (0,8 x 10e8 céls/mL) no último 
dia de experimento. A densidade de predadores reduziu pela metade em relação ao tempo 
inicial neste mesmo tratamento (51 céls/mL), sugerindo que probióticas não são principais 
presas.
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Resumo: 

Hydrocotyle bonariensis Lam. é uma planta nativa nas Américas, possui amplo uso 
popular, como remoção de manchas da pele. Este trabalho tem como objetivo analisar 
quimicamente e avaliar a atividade antifúngica dessa espécie. H. bonariensis foi coletada 
em Araruama, RJ, e sua exsicata foi depositada no Herbário CESJ (56892). O óleo 
essencial (HBO) foi obtido por hidrodestilação de folhas frescas em aparelho tipo 
Clevenger modificado e os extratos brutos hexânico e metanólico (HBM) por maceração 
estática de folhas secas. Plantas cultivadas em diferentes níveis de insolação e coletadas 
em diferentes horários foram submetidas à infusão (HBA). HBM sofreu partição líquido-
líquido com solventes de polaridades crescentes. Todas as frações foram caracterizadas 
por cromatografia em camada delgada e reveladas para flavonoides, arilpropanoides e 
cumarinas. Cromatógrafo com fase gasosa acoplado à espectrômetro de massas ou 
cromatógrafo líquido de alta eficiência foram utilizados para caracterização química. 
Determinou-se a concentração inibitória mínima de HBM, HBA e HBO frente às estirpes 
Candida albicans ATCC 24433, ATCC 36801 (Sorologia A) e ATCC 36802 (Sorologia B); 
Candida grablata ATCC 2001; Candida tropicalis ATCC 28707 e Cryptococcus neoformans 
ATCC 66031. Nos extratos metanólico, aquoso e nas frações semipurificadas destacaram-
se as presenças de flavonoides e arilpropanoides. As frações semipurificadas 
apresentaram perfis químicos semelhantes e indicativos de cumarina. Na fração em 
acetato de etila, foi isolado o flavonoide rutina. Identificou-se a composição química do óleo 
essencial, com mono- e sesquiterpenos. HBA submetidos a diferentes intensidades 
luminosas apresentaram perfil químico similar. No teste antifúngico, destaca-se a atividade 
de HBM frente a C. tropicalis e HBO para C. tropicalis e C. neoformans. H. bonariensis é 
promissora quanto à atividade antifúngica e possui substâncias de interesse terapêutico, 
fomentando maiores estudos.
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Resumo: 

Manihot multifida (L.) Crantz é uma planta utilizada como ornamental e conhecida como 
mercúrio ou mertiolate vegetal. Dentre seus usos populares, o tratamento contra 
candidíase é o mais relevante. O objetivo desse trabalho foi analisar quimicamente e 
avaliar extratos dessa espécie contra espécies de fungos. Os extratos brutos orgânicos 
foram obtidos por maceração estática de folhas e frutos secos. O extrato aquoso foi obtido 
por infusão. O extrato hexânico de folhas (MMFH) foi fracionado em coluna com gel de 
sílica, resultando em 21 frações. Dessas, MMFH/G, eluída em hexano/acetato de etila (98:2 
v/v), foi recromatografada, resultando em 17 frações semipurificadas, sendo MMFH/G- B, 
eluída em hexano/acetato de etila (99:1 v/v), recristalizada e analisada por cromatografia 
com fase gasosa acoplada ao espectrômetro de massas (CG/EM). O látex da espécie foi 
coletado diretamente em metanol (MMLS) e recristalizado, dando origem a FMML, que foi 
cromatografada em Sephadex-LH20, resultando em 7 frações semipurificadas, das quais 
as frações FMML-B e FMML-C foram analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência 
(CLAE/UV). Os extratos: metanólico de frutos (MMFrM), aquoso de folhas (MMFA), 
hexânico de folhas (MMFH) e o triterpeno isolado lupenona (LMM) foram avaliados frente a 
cinco espécies de Candida sp e Criptococcus neoformans, sendo LMM selecionada para o 
teste da concentração fungicida mínima. MMFH apresentou nove sinais no cromatograma 
obtido por CG/EM, sugerindo pela fragmentação de massas as substâncias ácido 
hexadecanóico, ácido linolênico, ácido octadecanóico, tetratriacontano, 7-metil-6,8,9-
trifenilbenzocicloctano, friedolenona, lupenona e taraxasterol. A fração MMFH/G-B 
apresentou um sinal único, caracterizado como lupenona. As frações FMML-B e FMML-C 
exibiram um possível arilpropanoide. LMM mostrou atividades fungistáticas contra C. 
tropicalis e C. neoformans na concentração de 133 µg/mL. O triterpeno lupenona se 
mostrou seletivo para C. tropicalis. Os extratos brutos não apresentaram atividade perante 
aos microrganismos testados.
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Resumo: 

Espécies exóticas invasoras são organismos que, introduzidos fora da sua área de 
distribuição natural, ameaçam ecossistemas, habitats ou outras espécies. As espécies 
exóticas invasoras são consideradas a segunda maior causa de extinção de espécies no 
planeta, afetando diretamente a biodiversidade, a economia e a saúde humana. Em função 
disso, torna-se necessário impedir a introdução e controlar ou erradicar espécies exóticas 
que ameaçam ecossistemas, habitats e espécies. Apesar dos avanços recentes na 
prevenção e controle de espécies exóticas invasoras, constata-se a necessidade de 
maiores estudos e atenção na prevenção e controle dos impactos dessas espécies sobre 
ecossistemas naturais e sobre a rica biodiversidade brasileira. Syzygium jambos (L.) 
Alston (Myrtaceae) é uma espécie exótica invasora que se encontra amplamente 
disseminada pelo mundo e também na Mata Atlântica brasileira. Em análises realizadas no 
Jardim Botânico da UFJF (Mata do Krambeck), Syzygium jambos foi registrada em grande 
número e frequência, sendo a 4ª espécie em Valor de Importância, e a primeira, 
considerando-se apenas as espécies exóticas e invasoras. O presente estudo teve por 
objetivos avaliar aspectos bioquímicos e fisiológicos que possam explicar o sucesso 
adaptativo dessa espécie como invasora. As análises realizadas permitiram estimar o 
consumo de reservas nas sementes durante o estabelecimento das plantas, avaliar 
diferentes parâmetros relacionados ao crescimento, as respostas das plantas à adubação 
e ao sombreamento, a variação no conteúdo de pigmentos fotossintéticos, a atividade 
enzimática antioxidativa, assim como a geração EROS e a capacidade fotossintética das 
plantas em ambientes com diferentes níveis de iluminação. Os resultados obtidos 
sugerem que a elevada plasticidade bioquímica e fisiológica apresentada pelas plantas de 
Syzygium jambos pode explicar a capacidade invasora dessa espécie exótica nos mais 
diversos ambientes.
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Resumo: 

A exploração indiscriminada de bromélias na Mata Atlântica foi marcante durante anos, 
reduzindo bastante a sua ocorrência e levando diversos grupos botânicos à extinção ou a 
uma condição de existência que inviabiliza a sua reprodução, tornando-as vulneráveis no 
ambiente natural. O presente projeto teve por objetivos estudar espécies de Bromeliaceae 
com ocorrência na Mata do Krambeck (Jardim Botânico da UFJF), área pertencente à 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Para tanto, foram efetuados levantamentos 
da população de Bromeliaceae do local bem como o acompanhamento de seu 
desenvolvimento fenológico. Foram conduzidos estudos tendo em vista a introdução, a 
manutenção e a multiplicação in vitro dessas espécies, objetivando não somente a 
conservação de germoplasma, mas, também, a propagação em larga escala e o 
restabelecimento dos materiais in vivo. Paralelamente, através de estudos do perfil 
isoenzimático de enzimas relacionadas ao estresse oxidativo, peroxidase (POX), catalase 
(CAT) e superóxido disutase (SOD), as populações de Bromeliaceae do Jardim Botânico 
da UFJF foram caracterizadas, visando ampliar as informações existentes sobre a 
variabilidade das plantas em condições naturais, assim como elevar ao máximo a 
sobrevivência das plantas dessas espécies durante a aclimatização ex vitro. Os 
levantamentos das populações indicaram a existência de dez espécies de bromélias. 
Utilizando materiais coletados no campo foi possível estabelecer e propagar in vitro três 
espécies de bromélias. As análises bioquímicas realizadas evidenciaram a ocorrência de 
variações específicas na atividade e no perfil isoenzimático da SOD e da POD, tanto em 
função da localização no ambiente quanto da época de coleta, assim como, da posição na 
folha. Os resultados sugerem a ocorrência de efeitos ambientais sobre a atividade 
enzimática e a existência de variabilidade genética nas plantas em condições de campo, 
assim como a possibilidade do uso da micropropagação para a conservação e 
propagação em larga escala das espécies de bromélias existentes no local.
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Resumo: 

As perturbações antropogênicas nos Campos Rupestres vêm aumentando nas últimas 
décadas, pouco se conhecendo sobre os impactos dessas ações sobre as populações de 
plantas raras e endêmicas. Da Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção do Estado de 
Minas Gerais, 351 espécies ocorrem em áreas de Campos Rupestres. As Verbenaceae 
constituem uma família de plantas presentes em praticamente todos os ecossistemas 
terrestres, sendo uma das cinco mais importantes entre eudicotiledôneas dos campos 
rupestres. Lippia hermannioides apresenta de 1,0 a 2,0 metros de altura e sistema 
radicular subterrâneo desenvolvido. Possui inflorescência com brácteas verdes, corola 
alva passando a rosa, magenta ou lilás na antese, e interior do tubo amarelo. O centro de 
diversidade de L. hermannioides parece ser Minas Gerais, próximo à Diamantina, mas a 
espécie ocorre também em outros locais de Minas Gerais, em Goiás e no Rio de Janeiro. 
Em relação ao uso na medicina popular e aos estudos químicos, biológicos ou 
farmacológicos, observou-se que extratos metanólicos de L. hermannioides foram 
capazes de inibir duas cepas de estafilococos, sugerindo possíveis atividades 
farmacológicas e antibióticas à espécie. Plantas de L. hermannioides foram estabelecidas 
in vitro a partir de segmentos nodais obtidos de plantas estabelecidas mantidas no campo. 
Após estabelecimento, as plantas foram multiplicadas in vitro na presença de diferentes 
combinações de benzil amino purina (BAP) e ácido naftaleno acético (ANA). No ensaio de 
enraizamento in vitro, apenas a auxina foi adicionada. Após essas etapas, as plantas foram 
aclimatizadas em substrato Plantmax®, em ambiente sombreado, sob sistema 
automatizado de irrigação por microaspersão. Após a completa aclimatização, o material 
foi transferido para condições de campo. Os resultados obtidos permitiram concluir que a 
espécie pode ser eficientemente estabelecida e propagada in vitro, assim como 
aclimatizada em condições naturais, o que representa uma ferramenta importante para a 
multiplicação em larga escala e para conservação desse importante recurso biológico, 
com potencial atividade farmacológica.
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Resumo: 

O Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora está situado no município de 
Juiz de Fora, sudeste do estado de Minas Gerais, na mesorregião denominada de Zona da 
Mata Mineira. O JB-UFJF possui, em seu interior, floresta nativa e áreas antropizadas, 
sendo a floresta do tipo Estacional Semidecidual Montana. A área faz parte da Mata do 
Krambeck e está situada nas coordenadas aproximadas de 21º44'04,32''S e 
46º37'49,51''W, e ocupa aproximadamente 87 ha. Foram realizadas coletas, pelo método 
do caminhamento, entre outubro de 2014 e maio de 2015 com o objetivo de inventariar as 
licófitas e monilófitas do JB-UFJF. Todo o material coletado foi processado e tombado no 
Herbário Leopoldo Krieger (CESJ). Foram encontradas 42 espécies em 22 gêneros, sendo 
Blechnum L. o mais representativo, com cinco espécies, seguido de Thelypteris Schmidel, 
com quatro, Adiantum L.,  Pteris L. e Serpocaulon A. R. Sm.  com três,  Sticherus C. Presl, 
Adiantopsis Fée, Anemia Link,  Cyathea J. Sm., Doryopteris J. Sm., Microgramma C. Presl 
e Pleopeltis Humb. & Bonpl. ex Willd. com duas cada. Os demais gêneros estão 
representados apenas por uma espécie. Cerca de 80% das espécies encontradas são de 
hábito terrícola ou rupícola e cerca de 20% são epífitas, sendo que uma espécie foi 
encontrada como epífita acidental. Além disso, foram coletadas espécies naturalizadas 
como Deparia petersenii (Kunze) M.Kato, Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching, e 
Thelypteris dentata (Forssk.)E.P. St. John. Não foi encontrada nenhuma espécie rara ou 
ameaçada.  A vegetação sofre os efeitos de borda, principalmente nas áreas de contato 
com as vias públicas.  O levantamento realizado neste remanescente de Mata Atlântica 
possibilitou melhor entendimento sobre a situação atual da flora municipal, e poderá auxiliar 
na caracterização da formação florestal deste remanescente, que vem sofrendo 
constantes perturbações antrópicas, podendo assim, fornecer dados para estudos de 
outros remanescentes existentes em Juiz de Fora.
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Resumo: 

A Serra da Mantiqueira apresenta um conjunto de montanhas onde são observados os 
pontos de maior altitude do território brasileiro e representa a região de maior diversidade 
de formações vegetacionais altimontanas do território brasileiro. Localizada na porção leste 
do Sudeste Brasileiro, junto com a Serra do Mar, são as cadeias montanhosas que 
apresentam cotas altitudinais acima de 2.000 metros. O Herbário CESJ, da UFJF, reúne 
uma rica coleção de espécimes da Serra da Mantiqueira, destacando-se em seu acervo as 
floras do Parque Estadual do Ibitipoca e Parque Nacional do Caparaó. O objetivo deste 
projeto foi avaliar a representatividade da flora da Serra da Mantiqueira depositada no 
acervo do Herbário CESJ, incluindo como estudo de caso a taxonomia e riqueza da família 
Lamiaceae. Para a análise dos registros da Serra da Mantiqueira na coleção CESJ, foram 
utilizadas as bases de dados Brahms e rede Species link, além do site da Flora do Brasil 
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>) para atualização dos nomes das espécies. Foram 
encontrados 15.780 registros relacionados à 91 municípios entre os 222 incluídos nos 
limites da Serra da Mantiqueira. As famílias mais representativas foram Asteraceae (1.419 
spp.), Melastomataceae (1.318 spp.), Fabaceae (1.283 spp.),  Poaceae (1.106 spp.) e 
Myrtaceae (880 spp.). Os municípios com maior número de registros foram Juiz de Fora 
(4501), Rio Preto (2588), Lima Duarte (2582), Baependi (1421) e Descoberto (1011). Para 
a família Lamiaceae foram encontrados 269 registros de coletas na Serra da Mantiqueira 
sendo 95% de Minas Gerais.  Duas regiões da Serra da Mantiqueira se destacaram quanto 
à riqueza de Lamiaceae: Serra Negra (17 spp.) e o Parque Estadual de Ibitipoca (11 spp.), 
ambos localizados ao sul da Zona da Mata de Minas Gerais. Dentre as espécies 
encontradas, destaca-se Salvia viscida A.St.-Hil. ex Benth., endêmica dos campos 
rupestres do Parque Estadual de Ibitipoca e Serra Negra. Desta forma, o Herbário CESJ é 
referência para a flora da Serra da Mantiqueira em Minas Gerais resguardando em seus 
registros históricos, valiosas informações sobre distribuição geográfica de espécies que 
poderão subsidiar  políticas conservacionistas para a flora do estado de Minas Gerais.
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Resumo: 

O Parque Estadual do Ibitipoca (PEIB) está localizado a sudeste na Zona da Mata de Minas 
Gerais entre os municípios de Bias Fortes, Santa Rita de Ibitipoca e Lima Duarte. É um 
dos parques mais visitados do país, sofrendo por isso, uma grande ação antrópica. 
Destaca-se por apresentar um mosaico vegetacional sendo os campos rupestres a 
fitosionomia dominante. Duas famílias se destacam em sua flora: Ericaceae e 
Orchidaceae. Ericaceae apresenta distribuição cosmopolita sendo constituída por plantas 
geralmente lenhosas, predominantemente arvoretas heliófilas, que preferem habitast com 
pH ácido. A subtribo LaeliinaeBenth. é uma das maiores em Orchidaceae, com inúmeras 
espécies consideradas ornamentais e ameaçadas de extinção. O presente trabalho tem 
por objetivo apresentar o estudo taxonômico da família Ericaceae e da subtribo Laeliinae do 
PEIB, contribuindo para um melhor conhecimento e conservação da flora do PEIB e de 
Minas Gerais. Foram realizadas coletas mensais no PEIB durante o ano de 2014, sendo os 
espécimes coletados herborizados de acordo com a metodologia usual, e depositados no 
herbário CESJ da UFJF. Ericaceae está representada no Parque por 20 espécies 
distribuídas em três gêneros, ocorrendo principalmente em campo rupestre. Este número 
de espécies pode ser considerado elevado em comparação com outros levantamentos 
realizados em áreas consideravelmente maiores, como nas floras dos estados de São 
Paulo e Paraná, que somam, respectivamente, 23 e 14 espécies. A subtribo Laeliinae está 
representada por 23 espécies distribuídas de forma mais ou menos igual entre os 
ambientes florestais e campestre. Duas espécies estão indicadas no Livro Vermelho da 
Flora do Brasil como ameaçadas de extinção: Hoffmannseggella caulescens na categoria 
“Em Perigo” e Isabelia virginalis na categoria “Vulnerável”,  devido à ação antrópica, com 
degradação do seu ambiente natural, e coleta para fins ornamentais. A riqueza de 
espécies apresentada em ambos os grupos ressalta a importância na conservação da 
flora de Minas Gerais e a necessidade de atenção sobre a ação antrópica advinda do 
grande número de turistas que o visitam.
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Resumo: 

O Parque Estadual do Ibitipoca está localizado sob as coordenadas 21º40’–21º44’S e 
43º52’– 43º55’W, entre os municípios de Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca no sudeste 
do Estado de Minas Gerais. Compreende uma área de 1.488 ha, inseridos em um mosaico 
de fitofisionomias, que inclui áreas florestais, campestres e savânicas. Diversos estudos 
demonstraram que há uma alta riqueza de briófitas nas diferentes fitofisionomias e 
substratos do Parque. O presente estudo teve o objetivo de estudar a diversidade de 
briófitas do Parque, através de coletas sistemáticas, possibilitando analisar 
quantitativamente e qualitativamente a fitofisionomia Floresta Latifoliada Nebular Perenifólia 
Tropical Superomontana (“Mata Grande”) do Parque Estadual do Ibitipoca. Foram 
estabelecidos dois transectos com 100m de comprimento cada, sendo um alocado na 
borda e outro no interior da Mata Grande. Em cada transecto, foram estabelecidas 10 
parcelas de 5m x 5m. Todas as briófitas encontradas dentro das parcelas foram coletadas, 
sendo as corticícolas coletadas até 2m de altura nos forófitos. As plantas foram 
identificadas no Laboratório de Briófitas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e 
incluídas no Herbário Prof. Leopoldo Krieger (CESJ). As estruturas das comunidades de 
briófitas da borda e do interior foram comparadas através do diagrama de Venn, e através 
do índice de similaridade de Sørensen, com elaboração de dendrograma utilizando o 
algorítimo UPGMA. Foram coletados 1784 espécimes de briófitas, sendo 615 musgos e 
1169 hepáticas, identificados em 147 espécies (90 hepáticas e 57 musgos). Destas, oito 
são novas ocorrências para o estado de Minas Gerais, e 31 espécies são citadas pela 
primeira vez para o Parque Estadual do Ibitipoca. 67 espécies foram encontradas tanto na 
borda quanto no interior da Mata Grande; 30 espécies foram coletadas somente no interior, 
e 39, somente na borda. Os valores dos índices de Similaridade de Sørensen indicam que 
há diferença entre as estruturas das comunidades de briófitas da borda e do interior da 
Floresta Latifoliada Nebular Perenifólia Tropical Superomontana do Parque Estadual do 
Ibitipoca. 
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Resumo: 

Briófitas são plantas avasculares, criptogâmicas, que possuem alternância de gerações 
heteromórficas. Compreendem três linhagens monofiléticas: Bryophyta (musgos), 
Marchantiophyta (hepáticas) e Anthocerotophyta (antóceros). Os esporos das briófitas são, 
em sua maioria, unicelulares, com esporoderma estratificado em três camadas (intina, 
exina e perina), como nos musgos e antóceros, ou em duas camadas (intina e exina), 
como nas hepáticas. Estudos palinológicos de briófitas tem aplicação em taxonomia e 
ecologia, no entanto, há poucos trabalhos sobre o tema. Assim, os objetivos do trabalho 
foram estudar a morfologia e a ultraestrutura dos esporos de grupos selecionados de 
briófitas e relacionar essas características com as estratégias adaptativas (forma de vida e 
substrato em que ocorrem) das espécies estudadas. Neste momento, são apresentados 
os resultados referentes às famílias Calymperaceae, Hypopterygiaceae, Hypnaceae e 
Neckeraceae (Bryophyta) e Frullaniaceae (Marchantiophyta). Foi utilizado material botânico 
herborizado pertencente às coleções dos seguintes herbários: Herbário Prof. Leopoldo 
Krieger (CESJ); Instituto Anchietano de Pesquisas (PACA); Museu Paraense Emílio Goeldi 
(MPEG) e Herbário Alexandre Leal Costa (ALCB). Todo o material botânico separado para 
o estudo foi analisado sob microscopia de luz. Os esporos foram montados diretamente 
em lâminas com gelatina glicerinada e, também, acetolisados, para posterior montagem 
de lâminas. Observações sob microscópio eletrônico de varredura foram empregadas 
para análise dos padrões de ornamentação da superfície do esporoderma. A tomada de 
medidas se deu por ocular micrométrica, sob microscópio de luz. As espécies de musgos 
analisadas apresentam esporos heteropolares e a perina é ornamentada por grânulos de 
diferentes tamanhos e com variação na distribuição dos elementos de ornamentação. Para 
as espécies de hepáticas analisadas, os esporos são apolares, e apresentam 
esporoderma ornamentado por depressões circulares circunscritas por processos 
alongados. Não foi observada relação entre o tamanho e polaridade dos esporos com o 
tipo de substrato e a forma de vida apresentada pelas espécies. (Apoio Financeiro: 
FAPEMIG).
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Resumo: 

Entende-se obesidade como um distúrbio hormonal caracterizado pelo excesso de 
gordura corporal. A administração neonatal de L-glutamato monossódico (MSG) em 
roedores causa uma lesão hipotalâmica que induz baixos níveis de hormônio do 
crescimento, além de suprimir o sistema nervoso simpático e a medula da glândula 
adrenal (GA). Assim, a secreção de catecolaminas pelas células cromafins dessa glândula 
é reduzida, contribuindo para o excesso de adiposidade. Portanto, o objetivo do trabalho foi 
analisar morfologicamente GAs de ratos Wistar machos com obesidade hipotalâmica. 
Ratos Wistar obtidos do Centro de Biologia da Reprodução da Universidade Federal de 
Juiz de Fora foram acasalados no biotério setorial do Departamento de Fisiologia. Foram 
criados dois grupos de seis filhotes machos cada: o grupo obeso (GO) recebeu injeções 
subcutâneas de MSG na dose de 4mg/g de massa do animal durante os cinco primeiros 
dias de vida; e o grupo controle (GC) recebeu solução salina. A eutanásia foi realizada no 
90º dia de vida com 60mg/kg de tiopental de sódio intraperitoneal. As gorduras perigonadal, 
retroperitoneal e as GAs foram pesadas. Estas também foram processadas para análise 
histológica das células cromafins. Na microscopia de luz dos cortes, foram medidos os 
perímetros total da glândula, da medula e do córtex adrenal. O nível de significância no 
teste T de Student foi de p<0,05. Essa metodologia foi aprovada pela Comissão de Ética 
no Uso de Animais da UFJF (protocolo 036/2013). Comparando-se o GO ao GC, as 
gorduras perigonadal e retroperitoneal aumentaram 60,88% e 59,05%, respectivamente; e 
as GAs reduziram seu diâmetro total em 25% e a sua massa em 20%. A diminuição das 
GAs pode estar relacionada à menor secreção do hormônio de crescimento. As diferenças 
nas GAs mencionadas podem estar relacionadas a um possível efeito tóxico do MSG via 
receptores de glutamato das GAs, mais precisamente na medula, de acordo com a 
literatura. Como as vias lipolíticas são acionadas pelas catecolaminas adrenais, a redução 
dessas glândulas pode explicar a adiposidade observada. O tratamento com MSG causa 
obesidade e alterações morfológicas nas glândulas adrenais de ratos, quanto ao tamanho 
desta.
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Resumo: 

A obesidade materna tornou-se o distúrbio mais comum na gravidez (Sebireetal  2001). 
Alguns estudos apontam que a exposição a um ambiente com excesso de nutrientes, 
durante o período pré-natal programa o desenvolvimento de obesidade e síndrome 
metabólica na infância e na idade adulta da prole, propondo a existência de um ciclo de 
obesidade entre gerações(Desaietal, 2013). Relatos na literatura associam a prevenção e 
o tratamento da obesidade e distúrbios metabólicos através de reeducação alimentar e 
exercício físico (Klijnetal, 2007).O presente estudo testa a hipótese de que o treinamento 
físico em fêmeas obesas induzida por dieta rica em carboidratos pode reverter ou atenuar 
a programação metabólica na prole. As fêmeas foram distribuídas em grupos ração 
normocalórica (n=5) ou controle sedentário e ração hipercalórica ou obeso sedentário(n=
5).Com 90 dias as fêmeas foram acasaladas, obtendo-se a geração F1. Os filhotes 
machos da geração F1 foram separados em grupos conforme a proveniência de suas 
mães, porém todos foram alimentados com ração normocalórica. Após 90 dias foram 
eutanasiados e as gorduras retroperitoniais e perigonadais foram pesadas. As gorduras 
perigonadais e retroperitoniais foram significativamente diferentes p=0,0114 e p=0,0167 
respectivamente. Os filhotes de mães obesas apresentaram maior adiposidade, 
confirmando a hipótese de que o metabolismo da mãe afeta o metabolismo do filho na vida 
adulta mesmo que esse não seja submetido a mesma dieta obesogênica a que foi 
submetida a mãe.
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Resumo: 

Objetivou-se avaliar o efeito do bloqueio central do receptor AT2 para angiotensina II, por 
meio da injeção intracerebroventricular (ICV) de 123319 (PD), nas respostas 
termorregulatórias em ratos durante o exercício físico. Foram utilizados ratos Wistar, não 
treinados, pesando entre 240-350 g. Os animais receberam implante de cânula no 
ventrículo cerebral lateral direito para administração de 2 μL de PD (10 μg, n = 7) ou de 
0,15 M NaCl (SAL, n = 7). A temperatura corporal interna (Tc) foi determinada por 
telemetria através de sensor de temperatura intraperitoneal e a temperatura da cauda 
(Tcauda) foi determinada através de sensor de temperatura fixado à cauda do animal. 
Ambas as temperaturas foram medidas continuamente enquanto os animais realizaram 
exercício submáximo em esteira metabólica para roedores a uma velocidade de 18m/min e 
5% de inclinação até a fadiga. A partir dos dados obtidos foram calculados: taxa de 
aquecimento corporal (BHR), taxa de acúmulo de calor (HSR), limiar de temperatura 
corporal interna para vasodilatação cutânea (TTcV) e o trabalho realizado (W). Observou-
se que a administração de PD promoveu aumento de 17 % no tempo total de exercício (p 
< 0,01) e de 20 % no W quando comparado com os controles (p < 0,01). Apesar dos ratos 
injetados com PD apresentarem aumento semelhante da Tc durante o exercício físico, no 
ponto de fadiga verificou-se maior variação da Tc (2,37 ± 0,63°C, PD vs. 1,73 ± 0,81°C, 
SAL, p < 0,05). Entretanto, durante o exercício, diferenças não foram encontradas entre a 
BHR (0,14 ± 0,01 °C.min-1, PD vs. 0,13 ± 0,02 °C.min-1, SAL), o HSR (33,75 ± 1,37 cal. 
min-1, PD vs. 30,9 ± 2,82 cal. min-1, SAL) e o TTcV (37,75 ± 0,12 °C, PD vs. 37,61 ± 0,15 °
C, SAL) entre os grupos. Adicionalmente, a partir do 13° min até a fadiga, a variação da 
Tcauda foi maior nos animais PD (4,70 ± 1,07°C, PD vs. 3,10 ± 1,52°C, SAL, p < 0,05). 
Esta mostrou-se intimamente relacionada com o tempo total de exercício (r= 0,87, p < 
0,01). Os dados mostram que o bloqueio do receptor AT2 aprimora o balanço térmico 
durante o exercício físico devido a maior habilidade de dissipar calor, consequentemente, 
contribuindo para melhora do desempenho físico. 
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Resumo: 

Com o objetivo de analisar as alterações produzidas pelo treinamento físico sobre o 
balanço térmico durante o exercício progressivo até a fadiga, foram utilizados ratos Wistar, 
com idade entre 3-4 semanas, divididos em: grupo treinado (T) e grupo não treinado (NT). 
Os animais correram na esteira durante 8 semanas/5 dias por semana. A intensidade e a 
duração do exercício foram aumentadas gradualmente até que os animais atingissem a 
velocidade de 25 m/min durante 60 minutos. Após o treinamento físico, os animais dos 
grupos T e NT foram submetidos à sessão de exercício progressivo até a fadiga 
(velocidade inicial de 10 m/min, com aumento de 1 m/mim a cada 3 minutos, 5% de 
inclinação da esteira), durante o qual foram registradas as temperatura corporal interna 
(Tc) e da cauda (Tcauda). A partir dos dados obtidos foram calculados: taxa de 
aquecimento corporal (BHR), acúmulo de calor (HS), limiar de temperatura corporal interna 
para vasodilatação cutânea (TTcV) e o trabalho realizado (W). Os animais do grupo T 
apresentaram maior tempo de exercício até a fadiga (71,0 ± 2,6 min, T vs 38,6 ± 1,9 min, 
NT, p < 0,01) e aumento de 110% no trabalho realizado (p < 0,01) em comparação com os 
animais NT. No entanto, as variações da Tc e da Tcauda durante o exercício progressivo 
foram similares entre os grupos.  Foi observado decréscimo de 0,6°C do TTcV (p < 0,01) 
no grupo T quando comparado com o NT. Tal efeito possivelmente foi responsável pela 
menor BHR e menor razão entre o HS e o W apresentada pelos animais T (Taxa de 
aquecimento corporal: 0,019 ± 0,002 °C.min-1, T vs 0,030 ± 0,005 °C, NT, p < 0,04; HS/W: 
18,18 ± 1,65 cal/Kgm, T vs 31,38 ± 5,35 cal/Kgm, NT, p < 0,03). A análise dos dados indica 
que o treinamento físico melhora o desempenho físico devido ao aprimoramento do 
balanço térmico através da facilitação da dissipação de calor.
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Resumo: 

O objetivo do estudo foi investigar os efeitos da ativação de vias angiotensinérgicas sobre o 
balanço térmico e a determinação da fadiga em ratos não treinados submetidos ao 
exercício físico. Foram utilizados ratos Wistar com peso entre 250 e 350g. Os animais 
receberam implante de cânula guia no ventrículo cerebral lateral direito para administração 
de solução de angiotensina II (ANG II) através da injeção intracerebroventricular (icv) na 
dose de 4 µg ou de Salina (n = 8). A temperatura corporal interna (Tc) foi determinada por 
telemetria através de sensor de temperatura intraperitoneal e a temperatura da cauda 
(Tcauda) foi determinada através de sensor de temperatura fixado à cauda do animal. 
Ambas as temperaturas foram medidas continuamente enquanto os animais realizaram 
exercício submáximo em esteira metabólica para roedores a uma velocidade de 18m/min e 
5% de inclinação até a fadiga. A partir dos dados obtidos foram calculados: taxa de 
aquecimento corporal (BHR), taxa de acumulo de calor (HSR), limiar de temperatura 
corporal interna para vasodilatação cutânea (TTcV) e o trabalho realizado (W). A 
administração icv de ANG II 4 µg provocou redução no tempo total de exercício (Salina: 
16,95 ± 1,9 min vs ANG II 4 µg: 10,24 ± 1,49 min, p < 0,05) e no W (Salina: 5,22 ± 0,47 Kgm 
vs ANG II 4 µg: 2,26 ± 0,38 Kgm, p < 0,05) comparado ao grupo controle. Esta redução se 
mostrou relacionada à elevação significativa da BHR (Salina: 0,03 ± 0,01 °C/min vs ANG II 
4µg: 0,07 ± 0,01 °C/min, p < 0,05), da HSR (Salina: 8,67 ± 0,93 cal/min vs ANG II 4µg: 
21,16 ± 1,06 cal/min, p < 0,05) e do TTcV (Salina: 37,85 ± 0,03 °C vs ANG II 4µg: 38,28 ± 
0,04 °C, p < 0,05) e maior elevação na Tc comparado ao grupo controle. Estes resultados 
sugerem que a maior disponibilidade central de ANG II provoca redução do desempenho 
físico relacionada ao aumento acentuado da Tc, da BHR e da HSR, todos decorrentes da 
menor capacidade de dissipar calor.
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Resumo: 

A doença de Crohn (DC) é uma doença inflamatória, autoimune, que alterna entre estados 
ativo e de remissão. Estudos remotos mostram prevalência de desnutrição destes 
pacientes principalmente na fase ativa da doença, e estudos recentes mostram aumento 
da prevalência de sobreso e obesidade. Pacientes em atividade inflamatória de maior 
gravidade podem ser indicados para a terapia biológica com anti-TNFalfa. Métodos: Este 
foi um ensaio clínico envolvendo pacientes com DC e indicação de terapia biológica. 
Foram realizadas avaliação da composição corporal por medidas antropométricas, de 
bioimpedância, avaliação da força muscular periférica antes e após 24 semanas da terapia 
biológica. Análises bivariadas para comparações pareadas das médias por teste t e das 
medianas por teste de Wilcoxon foram realizadas, bem como testes de correlações de 
Pearson ou Spearman. P<0,05 foi assumido para todos os testes. Resultados: Na 
avaliação basal dos 16 pacientes avaliados apenas 3 foram considerados sobrepesos e 
apenas 1 desnutrido pelo índice de massa corpórea (IMC). Pela análise da bioimpedância 8 
pacientes estavam acima e 5 abaixo do percentual de gordura recomendado antes da 
terapia biológica. A massa gorda (MG) (13,8 vs 19,2 kg, p=0,002) e a massa magra (MM) 
(22,3 vs 27,6, p= 0,001) aumentaram significantemente após a terapia biológica. Após o 
período de terapia biológica 6 pacientes foram classificados como sobrepeso/obesidade 
pelo IMC e 11 pacientes apresentaram um percentual de massa gorda acima do 
recomendado. A força de muscular periférica não apresentou diferença antes e após a 
terapia biológica. Associação significante foi observada entre a MM e a força muscular 
periférica. Conclusão: Pacientes com DC após a terapia biológica apresentaram ganho de 
massa gorda e de massa magra. A massa magra associou-se de forma positiva a força 
muscular periférica. Distúrbios da composição corporal são prevalentes em pacientes com 
DC em ambas as fases da doença.
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Resumo: 

Lasers de baixa intensidade são utilizados com diferentes finalidades terapêuticas 
baseadas nos efeitos bioestimulativos decorrentes das propriedades da radiação emitida 
(comprimento de onda, coerência, intensidade, frequência, direcionalidade). Diversos 
protocolos clínicos recomendam o laser no tratamento de doenças, como cicatrização de 
feridas na cavidade oral, em fraturas ósseas e redução da sensação álgica. Por isso, seus 
efeitos biológicos necessitam ainda de estudos para uma melhor compreensão e que suas 
aplicações clínicas possam ser mais eficazes e seguras. Com relação aos possíveis 
danos no DNA, que poderia conduzir a célula a um processo de apoptose, são 
controversos os resultados observados nesses tratamentos. Sabe-se que a excitação de 
cromóforos endógenos nos tecidos gera a formação de radicais livres na célula, podendo 
ocasionar lesões no DNA. O presente trabalho teve por objetivo avaliar se o laser induz à 
apoptose de células presentes no ligamento periodontal. Para isso, mandíbulas de 
camundongos black C57BL/6 foram irradiadas de acordo com protocolo aprovado no 
Comitê de Ética de Experimentação Animal da UFJF (039/2014). Esses animais foram 
divididos em 3 grupos (n=5): (I) controle, (II) laser 3J/cm2 e (III) laser 30J/cm2. As 
condições do laser foram: λ=830nm, potência 10mW e fluências de 3J/cm2 e 30J/cm2, no 
modo contínuo de emissão da luz. O tratamento foi realizado durante 4 dias consecutivos 
e após 24h da última aplicação do laser, os animais foram eutanasiados e suas 
mandíbulas encaminhadas para as seguintes análises: (a) análise morfológica e (b) 
imunohistoquímicas para proteínas relacionadas com a via apoptótica (caspases-3, -6 e 
Bcl-2). Não foram observadas alterações significativas na morfologia do ligamento 
periodontal, bem como na expressão de proteínas pró-apotóticas (caspases-3 e -6) e anti-
apoptótica (Bcl-2) após a utilização do laser (P>0,05). Entretanto, foi observado um 
aumento na marcação celular para Bcl-2 no grupo III, indicando uma tendência em 
aumentar a expressão dessa proteína nesse grupo. Nossos resultados indicam que as 
fluências aqui testadas não induzem a apoptose nas células do ligamento periodontal.
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Resumo: 

Introdução: A soja parece ter efeitos positivos sobre o metabolismo lipídico e glicídico, com 
diminuição da resistência à insulina, adiposidade e peso corporal, os quais têm sido 
atribuídos as isoflavonas. Entretanto, tem sido questionada a segurança do consumo de 
soja em fases do desenvolvimento, uma vez que pode programar alterações na 
descendência na vida adulta. Objetivo: Avaliar os efeitos do consumo de soja por ratas na 
lactação sobre parâmetros nutricionais, hormonais e metabólicos da prole ao desmame e 
adulta. Metodologia: Ratas lactantes com 6 filhotes machos foram divididas: Controle 
Caseína (C): recebeu ração a base de caseína (proteína:20% e lipídeo:17,9%); Soja (S): 
recebeu ração a base de farinha de soja (proteína:20% e lipídeo:38,1%); Controle Caseína 
Hiperlipídico (CH): recebeu ração a base de caseína e com teor lipídico semelhante ao 
grupo S (proteína:20% e lipídeo:36,8%). Ao desmame, 3 filhotes por ninhada foram 
randomicamente separados em gaiolas com livre acesso a água e ração comercial até 
150 dias. A ingestão alimentar (IA) e a massa corporal (MC) foram monitorados na mãe e 
prole. Avaliou-se nas mães a glicemia, estradiol e insulina séricos, e na prole aos 21 e 150 
dias a adiposidade visceral, glicemia, insulinemia e leptinemia. Resultados: As mães S 
apresentaram aumento esporádico da IA (p<0,05) e diminuição do estradiol (vs.C:-41,6; 
vs.CH:-38,3, p< 0,002), sem alterar os demais parâmetros. A IA não alterou na prole, 
entretanto o ganho de MC foi menor (p<0,05) na prole S vs. CH, a partir do dia 6 até os 21 
dias. Após o desmame, recuperou a MC se igualando aos controles. Aos 150 dias, a prole 
S apresentou menor adiposidade visceral (vs.CH:-36,9%; p<0,03), hiperinsulinemia (vs. 
CH:+93%; p< 0,007) com diminuição da glicemia (vs. CH:-7,34; p<0,03) e da leptina 
(vs.CH:-51,9%; p<0,04). A prole CH vs. C apresentou menor insulina (-43%, p<0,007) e 
maior glicemia (+8,2; p<0,03). Conclusão: Sugerimos que o consumo materno de soja na 
lactação parece ter efeito positivo sobre a resposta glicêmica da progênie adulta, somente 
quando comparada a prole cujas mães receberam dieta hiperlipídica. É possível que este 
efeito seja decorrente da diminuição da adiposidade visceral e da leptinemia nestes 
animais.
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Resumo: 

Introdução: O interesse nos benefícios da soja tem estimulado o consumo de alimentos e 
suplementos com isoflavonas, o que tem ocorrido cada vez mais precocemente. 
Entretanto, tem sido questionada a segurança do consumo de produtos que contém 
fitoestrogênios, em fases críticas do desenvolvimento, uma vez que podem estar 
associados com disfunções endócrino-metabólicas na vida adulta, entre elas distúrbios da 
tireoide. Estudos que avaliam tal relação são escassos e a maioria avalia a suplementação 
isolada da isoflavona, e não o consumo do alimento soja. Objetivo: Avaliar os efeitos do 
consumo de soja por ratas na lactação sobre a função tireoidiana materna e da prole ao 
desmame e adulta. Metodologia: Ao nascimento, ratas lactantes com 6 filhotes machos 
foram divididas: Controle Caseína (C): recebeu ração a base de caseína (proteína:20% e 
lipídeo:17,9%); Soja (S): recebeu ração a base de farinha de soja (proteína:20% e 
lipídeo:38,1%); Controle Caseína Hiperlipídico (CH): recebeu ração a base de caseína e 
com teor lipídico semelhante ao grupo S (proteína:20% e lipídeo:36,8%). Ao desmame, 3 
filhotes por ninhada foram randomicamente separados em gaiolas individuais com livre 
acesso a água e ração comercial até 150 dias. A ingestão alimentar (IA) e a massa 
corporal (MC) foram acompanhados diariamente até os 21 dias, e posteriormente de 4 em 
4 dias. Nas mães avaliou-se T4 livre, T3 total e estradiol séricos, e nas proles (21 e 150 
dias) T4 e T3 séricos (Radioimunoensaio). Resultados: As mães S apresentaram aumento 
esporádico da IA (vs. CH e C, p<0,05), sem alterar a MC. A IA não alterou na prole, 
entretanto o ganho de MC foi menor (p<0,05) na prole S vs. a prole CH, a partir do dia 6 até 
os 21 dias, quando então, recuperou a MC se igualando aos controles. Observou-se 
aumento de T4 nas mães S vs. C (+51,5%, p< 0,02) e CH (+88,9%, p< 0,02), bem como 
diminuição do estradiol (C= -41,6; CH= -38,3, p< 0,002). Na prole S aos 21 dias, não houve 
alteração do T4, já aos 150 dias o T4 aumentou vs. C (+60,6%, p< 0,04). O T3 não foi 
alterado. Conclusão: Nossos dados sugerem que o consumo materno de soja na lactação 
programa maior função da tireoide na progênie adulta, possivelmente gerada pelas 
alterações hormonais maternas.
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Resumo: 

Introdução: Estudos evidenciam efeitos positivos da soja sobre a adiposidade e o peso 
corporal, o que tem contribuído para o maior consumo de produtos contendo isoflavonas e 
PIS. Contudo, estudos que avaliam a segurança do consumo de soja ou PIS em períodos 
críticos da vida são escassos. Objetivo: Avaliar os efeitos do consumo de soja ou PIS por 
ratas lactantes sobre parâmetros nutricionais da prole macho ao desmame e adulta. 
Metodologia: Ratas lactantes com 6 filhotes machos foram divididas: Controle Caseína (C): 
recebeu ração a base de caseína (proteína:20%); Proteína Isolada de Soja (PIS): recebeu 
ração a base de proteína isolada de soja (20% de proteínas);Soja (S): recebeu ração a 
base de farinha de soja (proteína:20% e lipídeo:38,1%); Controle Caseína Hiperlipídico 
(CH): recebeu ração a base de caseína e com teor lipídico semelhante ao grupo S 
(proteína:20% e lipídeo:36,8%). Ao desmame, 3 filhotes por ninhada foram 
randomicamente separados em gaiolas individuais com livre acesso a água e ração 
comercial até 150 dias. A ingestão alimentar (IA) e a massa corporal (MC) foram 
monitorados na mãe e na prole. A adiposidade visceral e a composição corporal (Método 
carcaça) foram avaliadas na prole aos 21 e 150 dias. Resultados: As ratas lactantes PIS e 
S apresentaram aumento (p<0,05) esporádico da IA, sem alterar a MC. A prole PIS não 
alterou a IA e a MC, porém diminuiu a adiposidade visceral (-21,8; p<0,03), a proteína 
corporal total (vs.C:-10,1; p<0,01) e o conteúdo mineral corporal total (vs.C:- 20,9%; 
p<0,003) aos 150 dias. A prole S também não alterou a IA, entretanto o ganho de MC foi 
menor (p<0,05) vs. a prole CH, a partir do dia 6 até os 21 dias. Após o desmame, 
recuperou a MC se igualando aos controles. A prole S apresentou menor gordura corporal 
total (vs.CH:-35,9%, p<0,01) aos 21 dias, bem como menor adiposidade visceral (vs. CH; 
-36,9%; p<0,03) e maior conteúdo mineral corporal total aos 150 dias (vs.C:+31%; vs.CH:+
53%; p<0,01). Conclusão: O consumo materno de soja ou PIS na lactação promove 
alterações diferentes no ganho de massa corporal e na composição corporal da progênie 
adulta. Essas alterações independem do estado nutricional materno. As repercussões 
destas alterações ainda não são conhecidas.

 
Palavras-chave: 

Estado Nutricional , Soja , Programação  



 
Título: ÍNDICE DE QUALIDADE DA DIETA (IQD) DE INDIV ÍDUOS COM 

EXCESSO DE PESO: CORRELAÇÃO COM VARIÁVEIS 
ANTROPOMÉTRICAS E DIETÉTICAS 

 
Autores:  
KELY GAMA DA SILVA (PROVOQUE); AMANDA ALVES PEREIRA 
(COLABORADORA); VANESSA CIRILO (COLABORADORA); GABRIELA FREIRE 
IASBIK (COLABORADORA); ISABELA A. BARBOSA DE JESUS (COLABORADORA); 
THAIRINI O. DE OLIVEIRA (COLABORADORA); BRUNA DE FREITAS ALVIM 
(COLABORDORA); RAYANE S.M. RIBEIRO (COLABORADORA); ALINE DE AGUIAR 
(COLABORADORA); SHEILA C. P. DUTRA LUQUETTI (ORIENTADORA) 
 
Resumo: 
INTRODUÇÃO: Alimentação quantitativamente e qualitativamente inadequada pode 
contribuir para o desenvolvimento de obesidade, bem como para alterações 
metabólicas e na composição corporal, o que aumenta o risco para outras doenças 
crônicas. OBJETIVO:  Avaliar o IQD da dieta de indivíduos com excesso de peso no 
início do tratamento e correlacioná-lo com variáveis antropométricas e dietéticas. 
METODOLOGIA: Estudo transversal, com amostragem por conveniência, realizado 
com adultos (ambos os sexos), que na primeira consulta do ambulatório de Nutrição 
(HU/UFJF) apresentavam sobrepeso e obesidade (I e II). Através do Recordatório 24h 
analisou-se a composição da dieta e calculou-se o IQD. Realizaram-se medidas de 
Índice de Massa Corporal (IMC), Circunferência da Cintura (CC), Circunferência 
Abdominal (CA), Circunferência do Quadril (CQ), Relação Cintura-Quadril (RCQ) e 
Índice de Conicidade (IC). Para análise dos dados utilizou-se o programa SPSS 19.0. 
RESULTADOS: Avaliou-se 36 indivíduos, com idade média de 42,5±10,94 anos, 
sendo a maioria (83%) do sexo feminino. O excesso de adiposidade corporal foi 
confirmado pelo IMC, CC e CA, sendo que 91,7% dos pacientes apresentaram 
excesso de adiposidade central. Observou-se risco cardiovascular elevado em 66,7%, 
segundo o IC. Ao analisar a composição da dieta verificou-se consumo acima do 
recomendado para carboidrato (207,63±68,51g) e proteína (67,09±26,96g); e inferior 
para lipídio (53,89±24,11g), fibras (18,20±11,16g), vitamina A (529,23 ±348,33 µg) e E 
(9,76±9,37mg), sódio (1717,66±1027,32mg), zinco (7,20±3,82mg) e cálcio 
(583,50±377,04mg). Os valores do IQD variaram de 4 a 14 pontos, com valor médio 
de 6,72±2,26 pontos. Houve correlação positiva somente entre o IQD e consumo de 
fibras, lipídeos, gorduras saturada, mono e poliinsaturada, sódio e zinco. 
CONCLUSÃO: Os indivíduos com excesso de peso que iniciaram o tratamento 
apresentaram inadequação da qualidade da dieta, tendo um perfil alimentar composto 
por alimentos ricos em carboidratos e proteína, e pobres em cálcio, zinco, fibra, 
vitaminas A e E. Os valores do IQD mostraram associação somente com alguns 
parâmetros dietéticos, e demonstram a necessidade de intervenção para a melhoria 
do padrão alimentar neste grupo. 
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Resumo: 

Introdução: Estomia tem origem na palavra grega stoma, significando abertura de origem 
cirúrgica, quando há necessidade de desviar, temporária ou permanentemente, o trânsito 
normal da alimentação e/ou eliminações. A perda do controle da eliminação de fezes 
constitui fator de impacto emocional para estomizados. Os estomizados intestinais são 
pouco estudados na área da Nutrição e possui grande tendência de desenvolver perdas 
nutricionais. Objetivo: O estudo objetiva determinar variáveis sócio-econômicas, clínicas e 
nutricionais em uma amostra de indivíduos colostomizados e ileostomizados. Método: um 
estudo transversal foi realizado entre 2014 e 2015 com estomizados intestinais assistidos 
pelo Serviço de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) de Juiz de Fora-MG. 
Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e que assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido foram incluídos no estudo. Resultados: Dos 436 
pacientes cadastrados no SASPO, 317 são colostomizados e 119 ileostomizados. 
Participaram do estudo 113 pacientes; 82% dos tinham idade acima de 50 anos; 58% 
eram homens; 63% colostomizados, 37% ileostomizaodos e 71% fizeram a estomia 
devido à câncer intestinal. Avaliando o perfil nutricional da amostra, obtivemos que do total 
de quilocalorias/dia consumidas no grupo dos pacientes colostomizados, 55,72% 
equivalem a carboidratos, 16,56% à proteína e 27,72% a lipídeos, já no grupo dos 
ileostomizados 58,39% correspondem a carboidratos, 17,36% à proteína e 24,26% a 
lipídeos.  Conclusão: Os resultados gerados possibilitarão a ampliação dos conhecimentos 
acerca de estomizados intestinais e propostas de atividades com colostomizados e 
ileostomizados na área de nutrição.
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Resumo: 

O doce de leite é um produto resultante da cocção do leite com açúcar até a concentração 
desejada (PIERETTI et al. 2012). Durante o aquecimento ocorre reação de escurecimento 
não enzimático (Reação de Maillard), entre açúcares redutores e proteínas. O 5-
hidroximetilfurfural (HMF) é um composto intermediário da reação. No trabalho, objetivou-
se determinar HMF, atividade de água (Aw), umidade e teor de sólidos solúveis (ºBrix) de 
nove marcas de doces de leite comercializados em Juiz de Fora, MG. As análises foram 
realizadas, em triplicata, no Laboratório de Composição dos Alimentos da UFJF no período 
de agosto-2014 a julho-2015. A determinação da umidade foi feita por método gravimétrico. 
A análise de atividade de água foi realizada no equipamento Aqua Lab 4 ATE. A 
quantificação dos sólidos solúveis foi feita por refratometria, com auxilio do equipamento 
Reichert AR200. As análises de HMF (HMF livre e HMF total) foram conduzidas por 
espectrofotometria na absorvância 443 nm. Em seguida, calculou-se a concentração de 
HMF total mediante curva de calibração elaborada com 5-hidroximetilfurfural p.a., com 
concentrações variando de 0-5 µmol/L em água destilada (HMF livre) 0-40 µmol/L em água 
destilada (HMF total). Foram encontrados os seguintes resultados: Umidade (% m/m): 
média 32,09; desvio padrão 4,72; coeficiente de variação (cv): 14,71; amplitude 14,59. Aw: 
média 0,85; desvio padrão 0,04; cv: 4,34; amplitude 0,11. ºBrix (% m/m): média 65,94; 
desvio padrão 4,29; cv: 6,51; amplitude 12,77. HMF livre: média 3135;desvio padrão 
804;(cv): 26; amplitude 2417. HMF total: média 11458;desvio padrão 2406;(cv): 21; 
amplitude 7575. Identificou-se coeficiente de correlação negativo entre a Aw e o teor de 
sólidos solúveis, demonstrando que quanto maior o teor de sólidos solúveis, menor é o 
teor de água disponível no doce, demonstrando eficácia para controle de qualidade e 
condições de processamento. Somente 3% das amostras ficaram dentro do limite legal no 
quesito umidade. Os teores de HMF refletiram grande variação entre os produtos 
analisados, repercutindo despadronização do processo de fabricação do Doce de Leite 
com possível implicação nutricional. 
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Resumo: 

A desnaturação de soroproteínas, determinada pelo índice de nitrogênio de soroproteína 
não desnaturada (Whey Protein Nitrogen Index – WPNI) e a reação de Maillard, indicada 
pela presença de 5-hidroximetilfurfural (HMF), são considerados indicadores de tratamento 
térmico (TT). Ferver o leite comercial antes do consumo, ainda é uma prática comum nos 
lares, o que pode intensificar as perdas nutricionais. O estudo teve como objetivo 
determinar os indicadores de tratamento térmico WPNI e HMF em leites pasteurizado e 
UHT, a fim de investigar o comportamento de tais indicadores, quando estes produtos são 
submetidos à fervura. Selecionou-se três marcas de leite pasteurizado integral e três 
marcas de leite UHT integral, sendo coletados três lotes de cada marca, totalizando nove 
amostras para cada tipo de TT. Os índices WPNI e HMF das amostras selecionadas foram 
determinados em dois momentos: (1) somente com o TT industrial e, (2) após três 
minutos de fervura. Os dados foram analisados utilizando o software Assistat®. Para as 
amostras que não foram submetidas à fervura, o leite pasteurizado apresentou índice 
médio de WPNI 65% superior ao do leite UHT, demonstrando a influência do TT UHT sob a 
estabilidade proteica do produto. A ANOVA e o teste de comparação de médias 
demonstraram haver diferença significativa (p<0,05) para todos os indicadores abordados 
(WPNI, HMF livre e HMF total), em ambos os TT estudados (pasteurização e UHT), quando 
estes são comparados antes e após fervura. Após fervura, leite pasteurizado e leite UHT, 
apresentaram um decréscimo de 80% e 42,5% para índice de WPNI; um aumento de 
41,6% e 47,2% no índice de HMF livre; e um acréscimo do índice de HMF total de 35,4% e 
32,4%, respectivamente. Os resultados obtidos permitiram inferir sobre a possível 
intensificação de perdas de estabilidade proteica e qualidade nutricional dos produtos 
quando estes são submetidos a um TT adicional. Verificou-se ainda que o índice de WPNI 
é o indicador mais influenciado para as amostras de leite pasteurizado quando este é 
submetido à fervura, demonstrando haver correlação entre intensificação da desnaturação 
proteica e o processo adicional de fervura. 
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Resumo: 

Bacteriocinas são peptídeos antimicrobianos produzidos por bactérias e que apresentam 
atividade bactericida ou bacteriostática sobre micro-organismos alvo. A produção de 
bacteriocinas ocorre em alta frequência entre bactérias do rúmen e, neste ecossistema, as 
bacteriocinas são úteis para manipulação de populações microbianas. O objetivo deste 
estudo foi caracterizar parcialmente bacteriocinas produzidas por isolados ruminais. Em 
estudos anteriores, seis isolados ruminais Gram-positivos produtores de bacteriocinas, 
denominadas C6I8, C6I9, C7I2, ISO7, ISO37 e AS1.5, foram selecionados a partir da 
coleção de culturas do Laboratório de Microbiologia do Rúmen, Embrapa Gado de Leite. As 
bactérias foram cultivadas em caldo BHI, a 39°C, em anaerobiose e os extratos brutos 
contendo bacteriocinas foram obtidos utilizando duas metodologias: solução ácida de NaCl 
(100 mM, pH 2) à temperatura ambiente, por 2h, ou autoclave (121ºC, 15min). A atividade 
antimicrobiana dos extratos foi avaliada pelo método de difusão em meio sólido, utilizando 
diferentes indicadores e expressa em unidades arbitrárias por mL (UA/mL). Extrações de 
bacteriocina foram também realizadas ao longo da curva de crescimento das bactérias 
bacteriocinogênicas, para determinação da fase de crescimento na qual a bacteriocina foi 
produzida. Adicionalmente, os extratos brutos foram avaliadas quanto a estabilidade à 
temperatura (-80ºC, 4ºC, 45ºC, 70ºC, temperatura ambiente, autoclave), pH (2-12) e 
proteinase K (20mg/mL). Os extratos brutos obtidos a partir de C6I9, tanto com NaCl como 
em autoclave, apresentaram atividade antimicrobiana. Em relação à fase de crescimento, 
os extratos de C6I9 obtidos na fase log e estacionária apresentaram atividade contra 
Streptococcus agalactiae (266 UA/mL e 533 UA/mL), sendo estáveis em todas as 
temperaturas e pHs avaliados. O extrato de AS1.5 apresentou atividade somente quando 
ressuspendido em pH 10 e os extratos de C6I9 e AS1.5 foram sensíveis à proteinase K. O 
extrato bruto contendo bacteriocina obtido a partir do isolado C6I9 apresentou 
características promissoras, o que o torna um candidato potencial para estudos futuros. 
Trabalhos adicionais são necessários visando a purificação e caracterização destes 
peptídeos.
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Resumo: 

A esclerose múltipla (EM) e o seu modelo animal de estudo, a encefalomielite autoimune 
experimental (EAE), são caracterizadas por inflamação imunomediada, desmielinização e 
degeneração do sistema nervoso central. Apesar de existirem inúmeras terapias, estas 
ainda têm sido utilizadas como paliativas no tratamento da EM, demonstrando ineficácia na 
cura dos pacientes e/ou toxicidade. Estudos anteriores mostraram os efeitos benéficos da 
genisteína, um fitoestrógeno obtido da soja, no tratamento da EAE e resultados 
promissores que sugerem potencial terapêutico na EM. Entretanto, os trabalhos realizados 
até o momento, utilizavam um protocolo de tratamento após o aparecimento dos sinais 
clínicos da doença. Neste contexto, o presente trabalho busca avaliar o potencial do 
tratamento anterior ao aparecimento dos sinais clínicos sobre o desenvolvimento da EAE, 
além da compreensão de mecanismos imunomoduladores envolvidos na resposta imune 
inata e no início da resposta imune adaptativa. Para isso, a EAE foi induzida em 
camundongos C57BL/6 fêmeas com o peptídeo MOG35-55 tratados ou não com 
genisteína. O tratamento com 200mg/kg de massa corporal por dia, via subcutânea, de 
genisteína foi realizado do período -2 dias antes da indução até o dia +6 após a indução da 
EAE. Os parâmetros laboratoriais foram avaliados no 7° dia pós indução e os sinais 
clínicos acompanhados até o 21° dia pós indução. O tratamento com genisteína resultou 
em atraso no aparecimento e melhora dos sinais clínicos da EAE. Além disso, apresentou 
diminuição na expressão dos fatores de transcrição RORyT e T-bet em células da medula 
espinhal, redução do infiltrado celular e na desmielinização da medula espinhal. O 
tratamento com genisteína resultou ainda, em aumento na intensidade mediana de 
fluorescência de células reguladoras CD4+Foxp3+ e CD4+IL10+, no aumento da 
expressão relativa de RNAm para IFN-β na medula espinhal e aumento na intensidade 
mediana de fluorescência de TLR9 e TLR3 e diminuição de TLR2 em macrófagos e 
células dendríticas presentes na medula espinhal. Estes resultados reforçam o potencial 
terapêutico da genisteína no tratamento da EAE e da EM, sugerindo capacidade de inibir a 
ocorrência dos surtos na doença. CNPq, CAPES, FAPEMIG, UFJF
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Resumo: 

Os antibióticos são amplamente utilizados em várias atividades humanas para terapêutica, 
profilaxia ou aditivo alimentar. Porém, a utilização generalizada dessas substâncias, dentre 
outros fatores, leva à seleção de microrganismos resistentes, incluindo bactérias 
patogênicas. Nesse contexto, a busca por alternativas antibacterianas tem ganhado força. 
Objetivou-se neste estudo avaliar a produção de substâncias antagonistas por amostras 
de bactérias isoladas de sistemas de aquicultura. 201 isolados bacterianos, denominados 
produtoras, foram testados pelo método de dupla camada em três meios de cultura (Brain 
Heart Infusion Ágar, Mueller Hinton Ágar e Ágar Nutritivo). A produção de substâncias 
antagonistas foi avaliada pela sensibilidade de seis espécies bacterianas, denominadas 
indicadoras, que foram selecionadas de acordo com sua importância nos sistemas de 
aquicultura e em infecções humanas. Ao todo 3618 testes foram realizados e 184 zonas 
de inibição observadas. A espécie indicadora que se mostrou mais sensível foi 
Staphylococcus aureus, sendo inibida em 53 episódios, seguida por Enterococcus faecalis 
(40), Pseudomonas aeruginosa (33), Edwarsiella tarda (30), Salmonella tiphy (23) e 
Aeromonas hydrophila (5). O meio BHI foi significativamente melhor para a expressão da 
atividade antagonista em relação aos outros dois usados. Uma vez que a aquicultura 
desempenha um papel relevante como reservatório de bactérias potencialmente 
patogênicas, que levam a perdas significativas de produção, e bacterias resistentes, 
devido ao uso abusivo de antimicrobianos como aditivo, a prospecção de novas 
estratégias de controle de microrganismos chave se faz interessante, especialmente 
considerando que os sistemas de aquicultura não possuem uma política oficial de 
utilização de antimicrobianos. Uma dessas estratégias seria o uso de bacteriocinas, que 
são uma forma de controle natural das populações microbianas em vários ecossistemas. 
Nossos resultados mostram que bactérias isoladas de sistemas de aquicultura são uma 
alternativa promissora para superar o fenômeno de resistência aos antimicrobianos já que 
observou-se a produção de substâncias antagonistas tipo bacteriocina para todas as 
espécies indicadoras usadas.
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Resumo: 

Introdução: A asma é caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas, produção de 
IL-4, IL-5 e IL-13 e altos níveis de IgE. Em estudo anterior o tratamento oral com 23 mg/kg 
do extrato aquoso das folhas de Echinodorus grandiflorus (EAEg) reduziu a resposta 
imune Th2. Objetivo: Avaliar o efeito do EAEg e de suas frações metanólica (FM) e residual 
(FR) sobre a resposta imune alérgica induzida por ovalbumina (OVA). Métodos: Alergia 
pulmonar (AP) foi induzida em camundongos BALB/c através da injeção intraperitoneal de 
OVA adsorvida em alúmen nos dias 0 e 14. Nos dias 21, 23, 25, 27 e 29, os animais foram 
desafiados com OVA 1%. Os tratamentos foram administrados por gavagem entre os dias 
21 e 29 do protocolo. O material biológico foi coletado 24 horas após o último desafio. 
Doze grupos de camundongos (n=12) foram estudados: Controle (CN); AP; 
Dexametasona (Dexa) 3 mg/kg; EAEg, FM e FR  25, 50 e 100 mg/kg. Resultados: A 
análise por cromatografia líquida de alta eficiência a 335 nm detectou 22 substâncias no 
EAEg, 14 na FM e 6 na FR, sendo identificadas 2 substâncias majoritárias. Os tratamentos 
com EAEg e suas frações reduziram o número total e de eosinófilos no lavado bronco-
alveolar. Apesar disso, apenas os tratamentos com Dexa, FM 25 e FR 100 reduziram o 
infiltrado inflamatório no tecido pulmonar. Em relação as quimiocinas no tecido pulmonar, 
todos os tratamentos reduziram CCL20, as frações reduziram CCL5 e apenas Dexa, 
EAEg 50 e FM 50 reduziram CCL11. Os níveis no tecido pulmonar das citocinas TSLP, 
IL-25, IL-4, IL-5 e IFN-γ reduziram com todos os tratamentos. Os níveis de IL-33 reduziram 
com Dexa, EAEg 50 e frações. Os níveis de IL-13 reduziram com Dexa e frações. Os 
níveis de IL-10 reduziram com FR 25 e 50 e de TGF-β aumentaram com EAEg 100 e 
reduziram com EAEg 25 e frações em todas as doses. Os níveis séricos de IgE anti-OVA 
reduziram apenas com EAEg em todas as doses e os níveis de IgG1 anti-OVA diminuíram 
apenas com FM 25, FM 50 e FR 100. Conclusão: O EAEg e suas frações foram 
promissores na modulação da resposta imune na alergia pulmonar induzida por OVA, com 
destaque para FM e os tratamentos parecem atuar na fase inicial da resposta imune.
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Resumo: 

Introdução: A asma é caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas, produção de 
IL-4, IL-5 e IL-13 e altos níveis de IgE. Em estudo anterior o tratamento oral com 23 mg/kg 
do extrato aquoso das folhas de Echinodorus grandiflorus (EAEg) reduziu a resposta 
imune Th2. Objetivo: Avaliar o efeito do EAEg e de suas frações metanólica (FM) e residual 
(FR) sobre a resposta imune alérgica induzida por ovalbumina (OVA). Métodos: Alergia 
pulmonar (AP) foi induzida em camundongos BALB/c através da injeção intraperitoneal de 
OVA adsorvida em alúmen nos dias 0 e 14. Nos dias 21, 23, 25, 27 e 29, os animais foram 
desafiados com OVA 1%. Os tratamentos foram administrados por gavagem entre os dias 
21 e 29 do protocolo. O material biológico foi coletado 24 horas após o último desafio. 
Doze grupos de camundongos (n=12) foram estudados: Controle (CN); AP; 
Dexametasona (Dexa) 3 mg/kg; EAEg, FM e FR  25, 50 e 100 mg/kg. Resultados: A 
análise por cromatografia líquida de alta eficiência a 335 nm detectou 22 substâncias no 
EAEg, 14 na FM e 6 na FR, sendo identificadas 2 substâncias majoritárias. Os tratamentos 
com EAEg e suas frações reduziram o número total e de eosinófilos no lavado bronco-
alveolar. Apesar disso, apenas os tratamentos com Dexa, FM 25 e FR 100 reduziram o 
infiltrado inflamatório no tecido pulmonar. Em relação as quimiocinas no tecido pulmonar, 
todos os tratamentos reduziram CCL20, as frações reduziram CCL5 e apenas Dexa, 
EAEg 50 e FM 50 reduziram CCL11. Os níveis no tecido pulmonar das citocinas TSLP, 
IL-25, IL-4, IL-5 e IFN-γ reduziram com todos os tratamentos. Os níveis de IL-33 reduziram 
com Dexa, EAEg 50 e frações. Os níveis de IL-13 reduziram com Dexa e frações. Os 
níveis de IL-10 reduziram com FR 25 e 50 e de TGF-β aumentaram com EAEg 100 e 
reduziram com EAEg 25 e frações em todas as doses. Os níveis séricos de IgE anti-OVA 
reduziram apenas com EAEg em todas as doses e os níveis de IgG1 anti-OVA diminuíram 
apenas com FM 25, FM 50 e FR 100. Conclusão: O EAEg e suas frações foram 
promissores na modulação da resposta imune na alergia pulmonar induzida por OVA, com 
destaque para FM e os tratamentos parecem atuar na fase inicial da resposta imune.
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Resumo: 

As leishmanioses são doenças infecto-parasitárias causadas por protozoários do 
gênero Leishmania, que atingem milhões de pessoas em todo o mundo. A busca por 
novos compostos se faz necessária devido as limitações de segurança, adesão ao 
tratamento e resistência parasitária, da quimioterapia disponível. Neste contexto, 
análogos de cloroquina, bem como derivados triazólicos, representam uma alternativa 
promissora para o tratamento das leishmanioses tendo em vista a variedade de 
propriedades farmacológicas relacionadas aos mesmos. Assim, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a atividade in vitro de derivados triazólicos, conjugados ou não a 
análogos de cloroquina em L. amazonensis e L. braziliensis, bem como avaliar a 
citotoxicidade dos mesmos em células de mamíferos. A atividade antipromastigota e a 
citotoxicidade em macrófagos peritoneais foram determinadas pelo método 
colorimétrico do MTT após 72 horas de tratamento. O efeito antiamastigota foi avaliado 
em macrófagos infectados com L. amazonensis transfectada com o gene da proteína 
vermelha fluorescente (“Red fluorescente protein”-RFP) determinado pela intensidade 
de fluorescência após 72 horas de tratamento. Os resultados da atividade 
antipromastigota e antiamastigota foram expressos como CI50 (concentração que inibe 
50% do crescimento do parasito). Dentre os seis compostos avaliados nenhum foi 
efetivo em formas promastigotas de L. braziliensis e apenas o composto 4 exibiu 
atividade antipromastigota em L. amazonensis (CI50 de 27,6 μM). Entretanto, em 
relação a atividade em amastigotas de L. amazonensis, todos os compostos 
apresentaram efeito leishmanicida com CI50 inferiores a 7,0 μM. Em relação aos 
ensaios de citotoxicidade em macrófagos peritoneais os compostos apresentam baixa 
ou nenhuma toxicidade. Os resultados demonstram a excelente atividade leishmanicida 
destes compostos, podendo ser considerados candidatos promissores para ensaios in 
vivo em modelo experimental e posterior desenvolvimento de fármacos anti-Leishmania. 
Apoio: FAPEMIG, UFJF e CNPq.
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Resumo: 

A dengue a arbovirose mais importante do mundo,  causada pelos quatro sorotipos do  
Dengue virus (DENV), que podem causar a febre do dengue (FD) e a febre hemorrágica da 
dengue (FHD). Estudos recentes indicam que determinados polimorfismos de base única 
(SNPs)  correlacionam positivamente com o desenvolvimento da FHD. Este trabalho teve 
como objetivo investigar fatores de risco sorológicos e genéticos para o desenvolvimento 
de dengue e de suas formas mais graves em habitantes de Juiz de fora, Minas Gerais. 
Foram coletadas amostras de sangue de 342 participantes (pesquisa aprovada pelo 
parecer nº 525.846). Para identificação de pessoas infectados pelo DENV, foi realizado um 
teste imunocromatográfico, para detecção de IgM e IgG anti-DENV (Panbio) usando 
amostras de soro. Para realização dos estudos de SNPs foi extraído o DNA total a partir de 
amostras de sangue (Wizard® Genomic DNA Purification Kit  -Promega)  e as amostras 
de DNA foram usadas para a detecção de SNPs no gene que codifica para o receptor da 
porção Fc de anticorpos do tipo IgG (FcRIIa), usando o TaqMan genotyping assay 
(AppliedBiosystems, Inc, Foster City, CA, USA), usando iniciadores e sondas específicas 
para o gene analisado. Foi observada uma soroprevalência de anticorpos anti-DENV de 
16,1%. Cerca de 6,7% dos participantes apresentaram anticorpos do tipo IgG e IgM, o que 
pode ser um fator predisponente a dengue grave. Entre os participantes, 49,7% 
apresentaram o genótipo AG, 20,88% apresentaram o genótipo AA, que é predisponente ao 
dengue grave e 29,42% apresentaram o genótipo GG, que é considerado protetor contra 
dengue grave. As amostras de soro, nas quais foram detectados anticorpos, passarão por 
testes de soroneutralização a fim de detectar anticorpos neutralizantes e um teste para 
pesquisar anticorpos facilitadores de infecção. Os resultados permitirão o conhecimento 
mais completo do perfil sorológico que pode ser predisponente à dengue grave, em 
habitantes de Juiz de Fora. 
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Resumo: 

As leishmanioses são um grupo de doenças causada por diferentes espécies de 
protozoários do gênero Leishmania, com grande impacto sócio-econômico. Estima-se 
que 12 milhões de pessoas estejam infectadas em todo o mundo com cerca de 20.000 
a 30.000 mortes anualmente. O tratamento da doença apresenta inúmeros problemas, 
dentre eles, o aumento dos casos de resistência parasitária, elevado grau de toxicidade 
e eficácia limitada. Na busca por novas alternativas de tratamento mais eficazes, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade leishmanicida in vitro de derivados 
sintéticos triazólicos e extratos obtidos de plantas, bem como o efeito citotóxico em 
células de mamíferos. A atividade antipromastigota foi avaliada em três espécies de 
Leishmania (L. amazonensis, L. braziliensis e L. major) e a citotoxicidade em 
macrófagos peritoneais, ambos determinados pelo método colorimétrico do MTT após 
72 horas de tratamento. Os resultados foram expressos pelo CI50 (concentração do 
composto que inibe 50% do crescimento das formas promastigotas). Dentre os sete 
extratos obtidos de plantas avaliados, os extratos de Annona squamosa 1 e 2 e da A. 
muricata 3 e 4 apresentaram CI50 de 54,45; 16,39; 51,64 e 55,45 μg/mL para L. 
amazonensis respectivamente; CI50 de 35,32; 15,86; 74,73 e 50,18 μg/mL para L. 
major respectivamente e CI50 de 36,98; 29,06; 48,23 e 75,50 μg/mL para L. braziliensis 
respectivamente. Dentre os cincos derivados triazólicos avaliados, os compostos 1, 2, 
3 e 4 apresentaram CI50 de 0,16; 0,69; 0,21 e 0,10 µM para L. amazonensis 
respectivamente e CI50 de 0,25; 0,30; 0,25 e 0,13 µM para L. major respectivamente. 
Contudo, ambas as séries de compostos foram muito tóxicos para macrófagos (CC50 
< 2,0 µM). Os resultados demonstram a atividade promissora dos compostos e reforça 
a importância de estudar possíveis modificações na estrutura química dos compostos 
triazólicos e isolamento das substâncias ativas dos extratos no intuito de melhorar a 
seletividade para o parasito. 
Apoio Financeiro: FAPEMIG, CNPq e UFJF 
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Resumo: 

A obesidade é motivo de preocupação para a saúde pública em todo mundo, apesar de 
existirem muitos estudos sobre o impacto da obesidade no sistema imunológico, sua 
influência nas doenças infecciosas é pouco relatado. A incidência da obesidade vem 
aumentando em países em desenvolvimento, assim é de grande importância o estudo do 
papel da obesidade na resposta imunológica a patógenos, principalmente em doenças 
infecciosas de grande relevância como a malária.
 A obesidade tem como característica uma inflamação sistêmica de baixo grau crônica, e 
acredita-se que as manifestações mais graves da malária, como a malária cerebral, 
podem ser resultado da resposta inflamatória exagerada causada pelo sequestro de 
hemácias infectadas nos vasos do endotélio do cérebro. Portanto a obesidade pode alterar 
o curso da infecção do Plasmodium berguei ANKA.
Neste trabalho, investigamos a influência da obesidade na resposta imune de 
camundongos frente à infecção por Plasmodium berguei ANKA. Para isso foram utilizados 
camundongos C57BL/6 machos, com idade de 4 a 6 semanas, alimentados por uma dieta 
hiperlipídica com 60% das quilocalorias advindas de lipídeos, durante 12 semanas. Após 
esse período os animais foram infectados pela cepa ANKA de Plasmodium berguei, 
parasitas causadores da malária cerebral em modelo murino.

Observou-se um aumento do peso corporal dos animais alimentados pela dieta 
hiperlipídica, sem aumento do consumo de ração, a partir da segunda semana de dieta. A 
resistência ao desenvolvimento da malária cerebral foi observada nos animais obesos, 
além de conseguir controlar a parasitemia, esses animais sobreviveram à infecção, ao 
contrário dos controles infectados, que vieram a óbito após oito dias de infecção. 

Foram observadas diferenças no perfil de citocinas dos animais obesos infectados 
quando comparados aos controles infectados, demonstrando que a inflamação crônica 
dos animais obesos pode ter influenciado o curso da infecção. Assim, os resultados 
indicam que as alterações na resposta imune do camundongo obeso conseguem protege-
lo contra a resposta imune exacerbada que torna a doença fatal.
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Resumo: 

A obesidade é considerada um problema de saúde pública, que assola países de baixa, 
média e alta renda, dados de 2015 da OMS indicam que o sobrepeso atinge 39% e a 
obesidade 13% dos adultos sobre o planeta, além disso esse distúrbio alimentar pode ser 
associado a diversas doenças cardiovasculares, respiratórias, endócrinas e diversos tipos 
de câncer. Estudos indicam que, dietas ricas em gordura induzem a obesidade e que 
mulheres obesas apresentam um risco aumentado  de desenvolver câncer de mama na 
pós-menopausa e um elevado IMC é associado ao mau prognóstico em pacientes com 
carcinoma mamário. Nesse trabalho foram utilizados camundongos Balb/c fêmeas 
alimentados com ração controle (10% das quilocalorias advindas de lipídeos) ou 
hiperlipídica (60% das quilocalorias adivindas de lipídeos) por 16 semenas. Os animais 
obesos apresentaram maior peso e menor consumo de ração em relação aos animais 
alimentados com ração controle a partir da quinta semana de dieta, isso indica que o 
ganho de peso nos obesos é devido a composição da ração e não a um quadro de 
hiperfagia. Além do ganho de peso, houve um acúmulo excessivo de gordura pperigonadal 
nos animais alimentados com a ração hiperlipídica em relação aos animais controles, isso 
indica um ganho significativo de tecido adiposo nos animais obesos. Outro dado 
observado, foi o Índice de Lee, parâmetro preditor de excesso de peso e acúmulo de 
gordura em camundongos, o qual estava significamente aumentado nos animais obesos 
em relação aos animais controles. Os dados desse estudo sugerem que o maior ganho de 
peso e o maior acúmulo de tecido adiposo – alterações características do quadro de 
obesidade - nos animais submetidos a uma dieta hiperlipídica, é devido a maior densidade 
energética da ração e do tipo de gordura utilizada, o que nos permite concluir que a 
ingestão de uma dieta rica em lipídeos é capaz de induzir a obesidade em camundongos 
BALB/c fêmeas, considerados resistentes a essa doença.
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Resumo: 

Atualmente, as bactérias Gram-negativas vêm ganhando destaque no cenário das 
infecções hospitalares e nas demais infecções relacionadas com a assistência à saúde. 
Dentre os principais patógenos relacionados com este quadro, destacam-se Acinetobacter 
baumannii e Pseudomonas aeruginosa, pelo caráter oportunista e pela capacidade de 
exibir resistência a múltiplos antimicrobianos. Carbapenêmicos são as drogas utilizadas no 
tratamento de infecções nosocomiais severas causadas por bactérias Gram-negativas. No 
entanto, a resistência a essa classe de antimicrobianos vem sendo relatada. Assim, este 
trabalho teve como objetivo analisar os marcadores de resistência em linhagens de A. 
baumannii e P. aeruginosa resistentes aos carbapenêmicos, isolados de um hospital 
terciário de Juiz de Fora - MG. Foram analisadas 44 amostras não replicadas de A. 
baumannii e 19 de P. aeruginosa resistentes ao imipenem e/ou meropenem, isoladas de 
pacientes hospitalizados, independente de sexo e idade. Para a identificação dos genes de 
resistência nessas linhagens utilizou-se a técnica de Reação em Cadeia da Polimerase 
(PCR), com a qual foram pesquisados genes que codificam enzimas β-lactamases, 
bombas de efluxo e porina. Foi observada a presença dos seguintes genes nas amostras 
de A. baumannii: blaOXA-23 (81,8%), blaOXA-143 (13,6%), blaOXA-51 (100%) e adeB 
(88,6%). Nos isolados de P. aeruginosa, foram encontrados blaSPM (26,3%), blaOXA2 
(10,5%), blaOXA10 (10,5%), oprD (47,3%), ampC (21%), mexB (47,3%), mexD (47,3%), 
mexF (57,9%) e mexY (68,4%). Foi observada uma maior freqüência de genes 
codificadores de oxacilinases (OXA-23, OXA-51 e OXA-143) para as linhagens de A. 
baumannii e de sistemas de efluxo (mexB, mexD, mexF e mexY) para as linhagens de P. 
aeruginosa, o que corrobora com dados encontrados na literatura. Os genes blaKPC, IMP, 
VIM, SIM, GIM, blaNDM, blaOXA-1, blaOXA-24 e blaOXA-58 embora pesquisados não foram 
detectados. Estes resultados confirmam a dificuldade de manejo terapêutico de pacientes 
com infecções associadas a microrganismos multirresistentes, em particular A. baumannii 
e P. aeruginosa, com impacto direto na mortalidade e controle epidemiológico dessas 
linhagens nos centros de saúde. Apoio: FAPEMIG, CNPq e PROPESQ/UFJF.

 
Palavras-chave: 

A. baumannii , P. aeruginosa , carbapenêmicos  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Biológicas 

Título do Projeto:  

PROSPECÇÃO DE PEPTÍDEOS BACTERIANOS COM AÇÃO ANTILEISHMANIA

 
Autores: 

ANSELMO CAMPOS RIBEIRO (XVII PROBIC 2014/2015); GUILHERME FERREIRA 
GONÇALVES (XVII PROBIC 2014/2015); CAROLINA DOS SANTOS FERNANDES DA 
SILVA (COLABORADOR); CLÁUDIO GALUPPO DINIZ (COLABORADOR); VANIA LUCIA 
DA SILVA (ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

A resistência aos antimicrobianos é um dos maiores problemas no tratamento de doenças 
infecciosas em todo o mundo, o que alavanca as pesquisas na busca por novos fármacos, 
principalmente para o combate das infecções bacterianas e fúngicas. Entre os 
microrganismos, observa-se um grande potencial com relação à produção de substâncias 
antagonistas, e os peptídeos antimicrobianos produzidos por bactérias emergem como 
uma alternativa ao uso de drogas antimicrobianas. O objetivo deste trabalho foi 
caracterizar a produção de substâncias antagonistas produzidas por Escherichia coli 
contra Enterococcus sp., bem como avaliar a produção de substâncias antagonistas pelas 
mesmas linhagens bacterianas contra Candida sp.. Para caracterização da ação 
antagonista bacteriana foram utilizadas 26 linhagens de E. coli, isoladas de alimento e de 
fezes de animal, e 3 Enterococcus sp., isolados de fezes de animal. Os testes realizados 
foram os de sensibilidade à Proteinase K, exclusão de clorofórmio e fagos, além da 
verificação da produção de ácidos. A avaliação da atividade antifúngica foi realizada pelo 
método de sobrecamada, onde 443 linhagens bacterianas foram testadas como 
produtoras e 8 linhagens de referência de Candida sp. como reveladoras. Os resultados 
obtidos até o momento mostraram que dos 26 isolados de E. coli com ação antibacteriana 
inicial, apenas 6 mantiveram a capacidade antagônica, e ao serem tratadas com 
proteinase K, todas foram sensíveis, demonstrando a possível natureza proteica dessas 
substâncias. Quanto ao perfil antifúngico, foram observadas 6 linhagens bacterianas como 
potenciais produtoras de substâncias antagonista contra Candida glabrata. O antagonismo 
entre espécies, principalmente de isolados do mesmo ambiente pode estar relacionado à 
competição e adaptação das mesmas no ambiente. Assim, a pesquisa de substâncias 
antagonistas produzidas por microrganismos mostra-se um importante campo na 
pesquisa de novos antimicrobianos. Apoio: FAPEMIG, CNPq e PROPESQ/UFJF.
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Resumo: 

A resistência aos antimicrobianos é um dos maiores problemas no tratamento de doenças 
infecciosas em todo o mundo, o que alavanca as pesquisas na busca por novos fármacos, 
principalmente para o combate das infecções bacterianas e fúngicas. Entre os 
microrganismos, observa-se um grande potencial com relação à produção de substâncias 
antagonistas, e os peptídeos antimicrobianos produzidos por bactérias emergem como 
uma alternativa ao uso de drogas antimicrobianas. O objetivo deste trabalho foi 
caracterizar a produção de substâncias antagonistas produzidas por Escherichia coli 
contra Enterococcus sp., bem como avaliar a produção de substâncias antagonistas pelas 
mesmas linhagens bacterianas contra Candida sp.. Para caracterização da ação 
antagonista bacteriana foram utilizadas 26 linhagens de E. coli, isoladas de alimento e de 
fezes de animal, e 3 Enterococcus sp., isolados de fezes de animal. Os testes realizados 
foram os de sensibilidade à Proteinase K, exclusão de clorofórmio e fagos, além da 
verificação da produção de ácidos. A avaliação da atividade antifúngica foi realizada pelo 
método de sobrecamada, onde 443 linhagens bacterianas foram testadas como 
produtoras e 8 linhagens de referência de Candida sp. como reveladoras. Os resultados 
obtidos até o momento mostraram que dos 26 isolados de E. coli com ação antibacteriana 
inicial, apenas 6 mantiveram a capacidade antagônica, e ao serem tratadas com 
proteinase K, todas foram sensíveis, demonstrando a possível natureza proteica dessas 
substâncias. Quanto ao perfil antifúngico, foram observadas 6 linhagens bacterianas como 
potenciais produtoras de substâncias antagonista contra Candida glabrata. O antagonismo 
entre espécies, principalmente de isolados do mesmo ambiente pode estar relacionado à 
competição e adaptação das mesmas no ambiente. Assim, a pesquisa de substâncias 
antagonistas produzidas por microrganismos mostra-se um importante campo na 
pesquisa de novos antimicrobianos. Apoio: FAPEMIG, CNPq e PROPESQ/UFJF.
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Resumo: 

Uma nova alternativa de controle na transmissão da esquistossomose em áreas nas quais 
Biomphalaria tenagophila é a única espécie vetora vem sendo avaliado.  O modelo 
consiste na introdução em larga escala de B. tenagophila do Taim/RS. Esta linhagem é 
completamente resistente ao Schistosoma mansoni  e o gene associado ao caráter 
resistência é dominante. A área de estudo consiste de um córrego denominado Herivelton 
Martins situado no município de Bananal- SP.  Estudos recentes comprovaram que a 
introdução da linhagem do Taim (resistente) foi capaz de reduzir o nível de suscetibilidade 
da população de B. tenagophila do córrego Herivelton Martins para 2.1% (14 meses pós-
introdução). Os resultados são promissores, entretanto torna-se necessário fazer uma 
análise dos níveis de suscetibilidade dos caramujos ao longo do tempo. Para esta 
finalidade foram coletados 97 espécimes de B. tenagophila, após três anos da introdução 
da linhagem do Taim . Após o exame parasitológico, os caramujos foram mantidos em 
aquários para obtenção de desovas.  Cinquenta e cinco descendentes obtidos dos 
caramujos coletados no campo foram selecionados aleatoriamente e submetidos ao 
desafio com 25 miracídios  da cepa SJ  S. mansoni. Para o teste de suscetibilidade 
também foram infectados um grupo constituído de 55 caramujos (coletados antes da 
intervenção) e o outro de 40 exemplares B. glabrata (grupo controle). As infecções 
experimentais com a cepa SJ  de S. mansoni  mostraram  que 34,6% dos descendentes 
de caramujos coletados antes da introdução foram suscetíveis ao parasito, enquanto 
apenas 14.9% dos descendentes de caramujos coletados três anos   pós-introdução 
estavam eliminando cercárias. No grupo controle (B. glabrata) a taxa de infecção foi 83%. 
Os dados indicam que mesmo após três anos da introdução da linhagem resistente os 
níveis de suscetibilidade da população local de B. tenagophila permanecem inferiores 
quando comparados com o grupo de caramujos coletados antes da intervenção e esta 
redução na taxa de infecção é estatisticamente significativa (p=003).
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Resumo: 

A resistência aos antimicrobianos é um problema de saúde pública, restringindo as opções 
terapêuticas e resultando em falhas clínicas. Klebsiella pneumoniae e Enterobacter 
aerogenes destacam-se pelo oportunismo, envolvimento em infecções hospitalares e 
resistência aos antimicrobianos. Nosso objetivo foi avaliar aspectos fisiológicos e 
moleculares relacionados à virulência e resistência aos carbapenêmicos nestes 
microrganismos, isolados em um serviço de microbiologia clínica em um hospital terciário. 
Foram estudadas 21 amostras de K. pneumoniae e 21 amostras de E. aerogenes 
resistentes aos carbapenêmicos, e 27 amostras de K. pneumoniae sensiveis aos 
antimicrobianos. Perfil de susceptibilidade às drogas, tolerância a biocidas, atividade 
hemolítica, tolerância ao estresse oxidativo e formação de biofilmes foram avaliados por 
metodolgias já descritas na literatura. Pesquisa de marcadores genéticos relacionados 
com a resistência foi realizada por PCR. Os espécimes clínicos associados aos isolados 
foram urina, cateter, sangue e aspirado traqueal, sendo 61,9% dos pacientes, internados 
em UTI. Entre as bactérias resistentes aos carbapenêmicos, 90% foram sensíveis à 
amicacina e tigeciclina. Em relação às bactérias sensíveis aos antimicrobianos, K. 
pneumoniae resistente aos carbapenêmicos foram mais tolerante aos biocidas e ao 
estresse oxidativo, embora mostraram maior capacidade de formação de biofilmes. Foram 
detectados os marcadores genéticos, blaKPC (97,6%), blaTEM (95,2%), blaSHV (69,0%) e 
blaCTX-M (38,1%). Entre os isolados com marcadores detectados, 2,4% apresentaram 
um marcador, 19,1% apresentaram dois marcadores, 47,6% apresentaram três e 31,0% 
apresentaram quatro. Os resultados confirmam a dificuldade de manejo terapêutico de 
infecções associadas a bactérias multirresistentes e oportunistas, com impactos diretos 
na sobrevida dos pacientes e administração dos centros de saúde. Apoio: FAPEMIG, 
CNPq e PROPESQ/UFJF.
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Resumo: 

Bastonetes Gram negativos anaeróbicos da espécie Bacteroides fragilis são membros da 
microbiota residente intestinal, e estão frequentemente associados a infecções 
endógenas, sendo o metronidazol droga de escolha para o tratamento. Como outros 
microrganismos endógenos, B. fragils são susceptíveis a perturbações ecológicas, 
resultantes da exposição a xenobióticos, mas os estudos de interação baseiam-se, 
sobretudo observações in vitro. Neste sentido, foi proposto o estudo de um modelo 
experimental de interação droga-bactéria-hospedeiro em ratos Wistar submetidos à 
laparotomia para inserção de um corpo de prova na cavidade peritoneal para cultivo de B. 
fragilis. Os animais foram divididos em três grupos: controle negativo (n=18) sem 
inoculação bacteriana; controle positivo (n=30) desafiado com a B. fragilis; grupo 
experimental (n=24) desafiado com B. fragilis e tratado com metronidazol (1µg/mL - via 
percutânea) por oito dias em intervalos de 48 horas. Foram avaliados parâmetros 
histológicos do corpo de prova e tecidos do hospedeiro, e imunológicos por análise da 
expressão de citocinas por qPCR. Os dados foram obtidos em dois momentos durante o 
processo infeccioso: no 8º dia de tratamento com metronidazol, e 8 dias após seu término. 
Os resultados mostram que a infecção por B. fragilis se manteve como monoinfecção 
durante todo o período experimental, com viabilidade bacteriana mesmo após tratamento 
antimicrobiano (concentração subinibitória). Análise histológica do tecido formado no corpo 
de prova mostrou um infiltrado inflamatório exacerbado após 8 dias de tratamento em 
ambos os grupos infectados. No entanto, após 16 dias o infiltrado inflamatório diminuiu no 
GE. Os níveis de expressão de citocinas mostraram-se alterados quando os grupos 
infectados foram comparados, principalmente relacionados aos níveis de IL-10. Nossos 
resultados sugerem que metronidazol em baixas concentrações interfere na relação 
bactéria-hospedeiro, os quais podem ter implicações no processo infeccioso, traduzindo a 
complexidade de uma situação real de infecção, ainda não totalmente elucidada. Apoio: 
FAPEMIG, CNPq e PROPESQ/UFJF.
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Resumo: 

As infecções hospitalares (IH) representam um grave problema de Saúde Pública devido 
ao ônus gerado pelo período de hospitalização, e pela morbidade e mortalidade dos 
pacientes. Dentre as bactérias comumente associadas a IH, destacam-se as do gênero 
Staphylococcus, cuja espécie S. aureus é descrita como um patógeno versátil e resistente 
às drogas, relacionados a, desde infecções simples, a enfermidades sistêmicas fatais. S. 
aureus resistentes a oxacilina (ORSA) associados aos serviços de saúde são um fator 
agravante que prejudica a escolha das opções terapêuticas. Nosso objetivo foi avaliar a 
presença de marcadores genéticos de resistência aos antimicrobianos em 103 amostras 
de ORSA, isolados de pacientes internados no HU/UFJF. As bactérias foram isoladas a 
partir de espécimes clínicos no serviço de microbiologia do laboratório central do HU. Após 
confirmação da identidade microbiana e do fenótipo de resistência à oxacilina, o DNA 
genômico foi isolado utilizando-se kit Wizard Genomic DNA Purification, Promega. A 
pesquisa de marcadores de resistência foi realizada por PCR. O gene mecA, marcador de 
resistência a oxacilina, foi verificado em todas as 103 amostras analisadas. Além deste, os 
mais frequentemente observados foram os marcadores aacA-aphD (96,7%), ermA 
(93,40%) e tetM (68,13%). Em baixas frequências foram detectados os marcadores ermC 
(5,5%) e msrA (1,1%). Não houve detecção dos marcadores ermB, tetK e mef. Neste 
estudo foi possível observar a natureza de multirresistência associada aos ORSA. Embora 
não seja rotina a busca de determinantes genéticos relacionados à resistência a drogas, a 
observação da ocorrência destes marcadores em bactérias circulantes na nossa região 
fornece subsídios para políticas de vigilância epidemiológica da resistência em 
Staphylococcus nos nossos hospitais. Independente da funcionalidade desses alelos 
detectados, a possível ocorrência de microrganismos multirresistentes suscita cuidados 
na antibióticoterapia empírica, tanto na comunidade, mas, sobretudo no ambiente 
hospitalar, onde, nem sempre o diagnóstico microbiológico está disponível, da a gravidade 
de algumas infecções. Apoio: FAPEMIG, CNPq e PROPESQ/UFJF.
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Resumo: 

O amendoim é considerado um alimento funcional por produzir efeitos metabólicos e 
fisiológicos, além das suas funções básicas. Isto o torna um alimento interessante para 
uma dieta saudável, além de seu sabor agradável. Pode ser utilizado in natura e em 
diferentes tipos de formulações. Por outro lado, o amendoim e seus subprodutos podem 
conter fungos toxigênicos produtores de micotoxinas, metabólitos tóxicos que causam 
vários danos à saúde, e que podem permanecer no alimento mesmo após a destruição 
dos fungos que as produziram. Devido a sua importância para a alimentação e pelo fato de 
ainda não haver sido realizado em nossa região uma pesquisa visando detectar a 
presença de fungos toxigênicos em amostras de amendoim comercializado em Juiz de 
Fora, optou-se pela realização da mesma. As amostras foram obtidas em 
estabelecimentos comerciais de Juiz de Fora e optou-se pelo amendoim in natura cru, 
amendoim torrado e amendoim torrado e triturado. As amostras dos grãos foram 
descontaminadas com solução de hipoclorito de sódio 0,4% e posteriormente lavadas em 
água destilada estéril. Alíquotas de 5 grãos foram plaqueadas nos meios Agar Batata 
Dextrose acidificado e Agar Dicloran Rosa de Bengala e incubados por 7 dias/28ºC. Para 
as amostras de amendoim triturado foram realizadas 3 diluições em água peptonada 
tamponada e cada diluição semeada nos mesmos meios utilizados para as outras 
amostras. Após crescimento, as colônias foram repicadas e a partir da cultura pura foram 
analisadas as características morfológicas macro e microscópicas de cada fungo, o que 
permitiu a identificação das espécies. Observou-se maior desenvolvimento fúngico nas 
amostras de amendoim em grãos (tanto in natura quanto torrado) do que nas amostras de 
amendoim torrado e triturado. As espécies identificadas foram Aspergillus flavus, 
Aspergillus Níger, Aspergillus flavus, Penicillium sp e Rhizopus sp. As espécies 
encontradas são potenciais produtoras de micotoxinas e os resultados encontrados no 
presente estudo estão de acordo com trabalhos realizados por outros autores. Devido aos 
possíveis efeitos desencadeados pelas micotoxinas, a determinação da presença de 
fungos toxigênicos em alimentos consumidos pela população torna-se importante.
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Resumo: 

Os fungos estão presentes na microbiota humana em diversos sítios anatômicos que pode 
variar entre os hospedeiros em função de fatores como sexo, idade, fisiologia. Além disso, 
é aceito que a microbiota sofra modulação de fatores externos como exposição microbiana 
à quimioterapia, à dieta, e outros xenobióticos. Como as espécies bacterianas, os fungos 
associados à microbiota são anfibiônticos implicados em doenças endógenas e 
oportunistas, especialmente no intestino. Considerando-se que pouco se sabe sobre a 
diversidade da microbiota intestinal fungica, o objetivo desse estudo foi avaliar a 
diversidade de leveduras aeróbicas na microbiota fecal humana, por metodologia 
dependente de cultura. Adultos saudáveis (n = 21), sem uso de antimicrobianos nos 
últimos 30 dias, ambos os sexos e idade entre 18 e 60 anos, foram recrutados. Amostras 
fecais foram submetidas a diluições seriadas para cultura seletiva de fungos em ágar 
Sabouraud Dextrose. A quantificação de leveduras foi realizada pela contagem de UFC e 
foram isolados representates de todos os morfotipos observados para posterior 
identificação por espectrometria de massa MALDI-TOF. De maneira geral, Candida 
parapsilosis foi a levedura mais frequentemente identificada (66,6%), seguido de C. 
albicans (28,5%) e Rodothorula mucilaginosa (19,0%). Outras espécies também foram 
identificadas: C. intermedia (4,7%), C. glabrata (4,7%), C. metapsilosis (4,7%), C. robusta 
(4,7%), C. pararugosa (4,7%), Geotrichum silvicola (4,7%) e Lodderomyces elongisporus 
(4,7%). Apesar da observação da predominância de C. parapsilosis no trato gastrintestinal 
dos indivíduos participantes, a literatura sugere C. albicans como a principail espécie neste 
ecossistema. Os resultados alertam para a necessidade de estudos regionais sobre a 
diversidade microbiana no intestino humano e seus fatores interferentes. Estes dados, 
embora preliminares em função do número de amostras fecais avaliadas, são importantes 
não só considerando-se as questões ecológicas, uma vez que alterações na estrutura da 
microbiota intestinal podem estar associadas a várias doenças não infecciosas. Apoio: 
FAPEMIG, CNPq e PROPESQ/UFJF.
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Resumo: 

A tuberculose (TB) continua sendo um sério problema em todo o mundo. Novos antígenos 
do Mycobacterium tuberculosis estão sendo estudados no intuito de melhorar o diagnóstico 
da doença ativa e da infecção latente. No presente estudo, foram avaliados os níveis 
séricos de anticorpos IgG1 contra antígenos da fase ativa da doença (ESAT-6/CFP-10, 
Rv0717 e Rv3353), antígenos da fase de dormência ou latência (Rv1733, Rv1737, Rv2029 
e Rv2628) e antígenos relacionados a fatores promotores da reativação da infecção (Rpfs 
Rv0867 e Rv2389). Foram avaliados pacientes com tuberculose antes, durante e depois 
do tratamento quimioterápico, sendo a dosagem de IgG1 realizada através do método de 
ELISA. As citocinas IFN-gama, TNF-alfa, IL-17, IL-10 e IL-4 foram avaliadas no 
sobrenadante de cultura de células mononucleares de sangue periférico de pacientes com 
TB e controles sadios. Nossos resultados indicaram que pacientes com tuberculose 
pulmonar apresentam altos níveis de IgG1 contra ESAT-6/CFP-10, Rv0717, Rv3353, 
Rv1733, Rv2029, Rv0867 na fase ativa da doença, em comparação com os níveis de IgG1 
obtidos de controles sadios (p<0.001). Esses níveis de IgG1 foram reduzidos a níveis de 
controle após o término do tratamento quimioterápico. A análise da curva ROC confirmou o 
ótimo desempenho diagnóstico dos antígenos Rv0717, Rv1733, Rv3353, Rv0867, Rv2029 
e Rv2628. Foi observado um pico na produção de IgG1 induzida pelos antígenos Rv0717 e 
Rv1733 após 1-3 meses de tratamento (p<0.01). Também houve um pico na produção de 
IFN-gama e TNF-alfa no início do tratamento em resposta ao ESAT-6/CFP-10, Rv1733 e 
Rv2029, havendo posteriormente uma queda nos níveis dessas citocinas após seis meses 
de quimioterapia. Não foram observadas diferenças na produção de IL-17, IL-10 e IL-4 
entre os grupos. Tomados em conjunto, esses achados reforçam uma possível relação 
entre a produção de IgG1 com respostas do tipo Th1 na tuberculose. Além disso, a 
detecção de anticorpos IgG1 contra antígenos do M. tuberculosis, incluindo as proteínas 
DosR e Rpf, pode representar uma ferramenta adicional no diagnóstico da tuberculose e 
no monitoramento do tratamento.
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Resumo: 

Introdução: A PIS vem sendo evidenciada como capaz de atuar no controle e prevenção de 
diversas morbidades. Estudos demonstram que o seu consumo associa-se a melhora da 
glicemia, redução do colesterol e diminuição do acumulo de ácidos graxos.  Apesar 
desses benefícios, algumas pesquisas vem associando de forma negativa o consumo de 
proteína isolada de soja durante a gestação e lactação, consideradas fases críticas do 
desenvolvimento, capazes de levar a alterações em tecidos e órgãos, que se estendem ao 
longo da vida. Objetivo: Avaliar os efeitos do consumo de PIS por ratas durante a lactação, 
sobre o estado nutricional e metabólico das mães e da prole ao desmame e na vida adulta. 
Metodologia: Ratas lactantes foram colocadas em gaiolas com 6 filhotes machos e 
divididas em 2 grupos: Grupo Controle Caseína (C): receberá ração a base de caseína 
(20% de proteínas); Grupo Proteína Isolada de Soja (PIS): recebeu ração a base de 
proteína isolada de soja (20% de proteínas). Após o desmame, 3 filhotes de cada ninhada 
foram randomicamente separados e colocados em gaiolas individuais com livre acesso a 
água e ração comercial até os 150 dias. O consumo alimentar, a massa corporal foram 
acompanhados diariamente até os 21 dias, e posteriormente de 4 em 4 dias. Nas mães 
foram avaliados a glicemia, estradiol e insulina séricos, e nas proles aos 21 e 150 dias a 
adiposidade visceral, composição corporal (Método carcaça), glicemia, insulinemia, 
leptinemia e conteúdo total de catecolaminas na medula adrenal. Resultados: As ratas 
lactantes PIS apresentaram aumento esporádico do consumo alimentar, sem alterar os 
demais parâmetros. A prole PIS não alterou a ingestão alimentar e a massa corporal, 
porém diminuiu a adiposidade visceral (-21,8%; p< 0,03) e a proteína corporal (-10,1%; p< 
0,01) aos 150 dias. Observou-se aumento da insulinemia (+19,2%; p< 0,04), sem 
alteração na glicemia e leptinemia. O conteúdo total de catecolaminas na medula adrenal 
foi diminuído no grupo PIS aos 150 dias de idade (-30,5; p< 0,02). Conclusão: O consumo 
materno de PIS durante a lactação programou hiperinsulinemia, com diminuição da massa 
proteica corporal, da adiposidade visceral e do conteúdo total de catecolaminas na medula 
adrenal na vida adulta.  
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Resumo: 

O Resveratrol é um poliefnol derivado de castanhas e da uva cuja produção ocorre em 
resposta às condições hostis do ambiente. Este composto apresenta uma ampla gama de 
atividades farmacológicas já descritas, tais como antioxidante, anti-inflamatória e 
antitumoral. Contudo, sua baixa biodisponibilidade em sistemas biológicos limita sua ação, 
sugerindo a busca de alternativas a esta barreira. Na tentativa de solucionar esses 
problemas e melhorar a eficácia do composto, foi avaliada neste estudo a atividade anti-
inflamatória de oito análogos sintéticos do resveratrol. Para isso, macrófagos inflamatórios 
peritoneais foram coletados e cultivados e estimulados com 1ug/mL de lipopolissacarídeo 
de Escherichia coli. Após uma hora do estímulo, as células foram tratadas com os 
análogos a 50 uM. A partir deste ensaio, foram realizados os testes de citotoxicidade 
através do método do MTT e a reação de Griess para determinar a produção do mediador 
óxido nítrico (NO). Além disso, a produção das citocinas IL-1β, IL-10 e TNF-α foi 
quantificada por ELISA. Por fim determinou-se a ação dos compostos na expressão dos 
marcadores MHCII, CD80 e CD86 por citometria de fluxo. Os resultados obtidos até o 
momento revelaram que os análogos não apresentam toxicidade para macrófagos e são 
potentes redutores de NO. Avaliando-se a ação sobre os diversos parâmetros, quatro 
compostos (AR007, AR013, AR023 e AR033) se mostraram mais efetivos em reduzir os 
níveis de IL-1β e TNF-α, bem como a expressão das moléculas MHCII, CD80 e CD86. 
Esse estudo indica que os análogos do resveratrol avaliados são promissores no 
tratamento de doenças de cunho inflamatório, como a artrite reumatoide, entretanto, mais 
estudos são necessários para comprovar sua eficácia e mecanismo de ação. 
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: O tabagismo está relacionado a uma série de disfunções e também à 
doenças crônicas. A exposição contínua à nicotina reduz a síntese e biodisponibilidade de 
óxido nítrico (NO) no endotélio. O NO é importante na proteção de vasos sanguíneos, 
modula reações inflamatórias intra e extracelular, podendo ser benéfico ou prejudicial ao 
organismo dependendo da sua concentração. O Índice de Massa Corpórea (IMC) de 
fumantes tende a ser menor do que o dos não fumantes, pois há uma menor necessidade 
de ingestão energética e diminuição do apetite em indivíduos fumantes. OBJETIVO: Avaliar 
a concentração sérica de NO, através da análise de seus metabólitos, em tabagistas e não 
tabagistas. MÉTODOS: Foram coletadas amostras de sangue de mulheres com 
sobrepeso, de 20 a 72 anos, sendo 20 tabagistas (GT) e 18 não tabagistas (GNT). As 
amostras foram armazenadas a-80ºC até a análise. O NO foi avaliado pela dosagem de 
nitrito, através do método de Greiss. Foram realizadas medições de peso corporal, 
estatura e circunferência da cintura (CC). Utilizou-se o teste t de Student na comparação 
das médias de idade e CC e o teste U-Mann Whitney para comparar as medianas das 
concentrações de nitrito (NO) e do IMC. Adotou-se nível de significância p<0,05. 
RESULTADOS: A mediana de NO no GT foi de 16,53 (2,79 – 69,72) µmol/L e no GNT 
10,85 (1,44 – 43,25) µmol/L (p=0,028). Para CC, a média do GT foi de 91,48 ± 12,76 cm, e 
do GNT 90,97 ± 12,11 cm. O valor de IMC para GT foi de 29,50 (25,00 – 38,14) kg/m2 e 
para GNT foi de 30,68 (25,10 – 36,98) kg/m2 (p=0,530), ambos os grupos com sobrepeso. 
CONCLUSÃO: Os valores de NO encontrados para o GNT foram significativamente 
menores que os valores do GT. Apesar dessa diferença, ambos os grupos podem estar 
sofrendo diminuição de biodisponibilidade de NO, o que pode se tornar um fator de risco 
para doenças associadas com o tabagismo e com o sobrepeso. Além disso, parece que a 
associação do tabagismo com o sobrepeso interfere nos níveis finais de nitrito. 
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Resumo: 

Introdução: A Malária continua sendo um grande problema de saúde pública em 
diferentes regiões do mundo, com cerca de 200 milhões de casos e 600 mil mortes por 
ano. A busca por novas drogas que combatem o parasito da malária é de grande 
interesse desde o surgimento e disseminação de cepas de Plasmodium multi-resistentes 
por todo o mundo. Uma abordagem que pode resultar em tratamentos bem sucedidos é 
a criação de análogos de fármacos que já apresentam atividade antimalárica 
comprovada. A Cloroquina é uma 4-aminoquinolina de grande sucesso no tratamento da 
malária que teve seu uso limitado com o surgimento de cepas de Plasmodium falciparum 
resistentes. Modificações estruturais podem enganar os mecanismos de resistência do 
parasito, dando ao composto melhor atividade contra a Malária. Este estudo teve como 
objetivo avaliar a atividade antimalárica de compostos derivados de 4-aminoquinolinas. 
Materiais e métodos: A atividade antimalárica foi avaliada in vivo, usando o teste 
supressivo de Peters em modelo murino. Os compostos Bel 50 (1), Bel 54 (2) e Bel 58 
(3),Bel 51(4), foram testados na dose de 10mg/Kg. Esfregaços do sangue dos animais 
foram confeccionados nos dias 5, 7, 9 e 12 pós-infecção, e corados com Giemsa. A 
atividade antimalárica foi expressa em porcentagem de inibição da multiplicação do 
parasito (IMP). Resultados: Os compostos (1) e (3) apresentaram atividade superior à da 
cloroquina no dia 7 pós-infecção, com cerca de 52% de supressão da parasitemia e 
redução da sua atividade nos dias subsequentes. O mesmo ocorreu com o composto (2), 
que apresentou no dia 7 pós-infecção uma supressão da parasitemia de 37,3%.Contudo, 
o composto (4) não apresentou uma atividade supressora significativa. Conclusão: Dados 
os valores de supressão, os compostos mostraram atividade antimalárica no modelo 
murino in vivo e, portanto, podem ser objetos de investigações futuras. 
Apoio: FAPEMIG, UFJF e CNPq.
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Resumo: 

A malária constitui um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Devido ao 
elevado número de casos clínicos e óbitos registrados anualmente e às dificuldades 
enfrentadas no controle da infecção, o desenvolvimento de uma vacina que induza 
imunidade duradoura e que proteja contra casos graves da doença se faz necessário. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de imunizações realizadas com parasitos vivos 
de fase sanguínea (PV) ou extrato bruto de antígeno (EBA) de Plasmodium berghei, cepas 
NK65 e ANKA, no desenvolvimento de malária grave após desafio com P. berghei ANKA. 
Para tal, camundongos C57BL/6 receberam duas imunizações utilizando 103 hemácias 
infectadas por P. berghei ANKA ou NK65 ou utilizando extrato bruto de parasito associado 
ao adjuvante CPG-ODN. Após 30 dias, os animais foram desafiados com 105 hemácias 
infectadas por P.berghei ANKA (indutora de malária grave neste modelo animal). Os 
resultados demostram que os grupos imunizados com P. berghei NK65 (imunizações com 
PV ou EBA) e desafiados com P. berghei ANKA apresentam, entre o quinto e sexto dia, 
níveis reduzidos de parasitemia  quando comparados aos grupos somente desafiados. 
Além disso, observou-se que enquanto animais imunizados com P.V. ou EBA de P. 
berghei NK65 e desafiados com P. berghei ANKA foram capazes de sobreviver por 19 e 23 
dias, respectivamente, animais não imunizados ou imunizados com P. berghei ANKA (P.V 
ou EBA) sucumbiram ao óbito entre o 6º e 8º dia após infecção com parasito homólogo. 
Diante do importante papel desempenhado pelo baço no controle das infecções maláricas, 
avaliamos a atividade esplênica em animais imunizados com base no peso médio deste 
órgão. Observou-se que animais imunizados com PV ou EBA, e desafiados tanto com 
cepa homóloga quanto heteróloga, apresentam maior atividade esplênica quando 
comparados aos animais não imunizados, já que nesses animais o baço encontra-se 
ligeiramente aumentado de volume. No entanto, ainda está sendo investigado o efeito das 
imunizações no desenvolvimento da malária grave, com base nas lesões histopatológicas 
do cérebro e pulmões dos animais. 
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Resumo: 

A malária é uma doença infecciosa potencialmente grave, causada por protozoários do 
gênero Plasmodium, endêmica de países tropicais e subtropicais, que consiste em um 
dos maiores problemas de saúde pública mundial. A ampla resistência que os parasitos 
adquiriram aos fármacos disponíveis no mercado, faz com que o combate e o controle da 
doença se tornem um desafio. Dessa forma são necessários estudos para o 
desenvolvimento de novas drogas capazes de combater a doença de forma eficaz e que 
sejam bem aceitas pelo organismo humano. O presente estudo teve como objetivo avaliar 
in vitro, através do método de MTT, o potencial antimalárico de seis compostos sintéticos 
derivados de sulfonamida, sendo dois deles combinados com quinolina. Além disso, 
objetivou-se determinar a citotoxicidade dessas moléculas em células HepG2 
(hepatocarcinoma humano) e WI (fibroblastos humanos) para verificar a segurança e 
possível uso dos compostos para o tratamento da doença em humanos. De maneira geral 
os compostos não foram citotóxicos nas concentrações testadas sendo o CC50 
(concentração citotóxica de 50%) de 577,14mg /mL para as células WI e de 797,73mg /mL 
para células HepG2. Esses resultados indicam que as moléculas são promissoras para 
futuros estudos. Já os testes eantimaláricos ainda não foram concluídos devido a 
problemas no cultivo in vitro. Em parte, isso deveu-se a contaminações e problemas 
técnicos que atualmente estão sendo sanadas.
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Resumo: 

A família Chironomidae apresenta maior abundância e riqueza taxonômica que outros 
insetos em nascentes e outros habitats de água doce. Apesar da importância, esta 
família tem sido muitas vezes excluída dos estudos de comunidades bentônicas por 
causa de dificuldades associadas com a identificação das larvas. Assim, o objetivo do 
estudo foi avaliar a estrutura das assembleias de Chironomidae em nascentes 
localizadas no Parque da Lajinha (PL), na Reserva Biológica Municipal Poço D’anta (PD) 
e na Reserva Biológica Municipal Santa Cândida (SC), em Juiz de Fora (MG). A coleta 
foi realizada em junho de 2014, e os substratos (pedras, areia e folhiço) presentes em 
cada nascente foram amostrados com uma rede em D. As nascentes de SC e PD 
apresentaram os maiores valores de riqueza, diversidade e equitabilidade e menores 
valores de dominância em relação às nascentes do PL. Em adição estas nascentes 
apresentaram composição taxonômica mais similar, o que provavelmente está 
relacionado ao tipo de nascente (maioria helocreno) e as características ambientais da 
área (maior concentração de oxigênio dissolvido e menor temperatura da água). Os 
resultados do presente estudo sugerem a importância das variáveis ambientais e da 
tipologia das nascentes na estruturação das assembleias de Chironomidae associadas 
a estes habitats. Ainda, os resultados contribuem para salientar a natureza individual das 
nascentes, dada a variação no número de gêneros entre elas (1 a 16 gêneros), o que 
sugere a necessidade de uma gestão integrada das áreas e proteção individual das 
nascentes.
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Resumo: 

As nascentes abrigam uma fauna diversa de invertebrados aquáticos, devido à grande 
heterogeneidade de microhabitats presentes em seu pequeno tamanho. O objetivo do 
estudo foi avaliar a estrutura da comunidade de macroinvertebrados bentônicos e sua 
relação com as variáveis ambientais das nascentes. A fauna e as variáveis abióticas 
foram obtidas em três nascentes da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e em 
duas nascentes do Jardim Botânico da UFJF (JB), em junho e julho de 2014. Em cada 
nascente foram coletadas três amostras com uma rede em D. A profundidade, largura, 
temperatura da água, oxigênio dissolvido, condutividade, pH e turbidez diferiram 
significativamente entre as nascentes estudadas. Foram encontrados 33 taxa e 1016 
indivíduos. A família Chironomidae foi a mais abundante (539 indivíduos), 
representando mais que 50% da fauna. A abundância e a riqueza de 
macroinvertebrados diferiram entre as nascentes, sendo maior na nascente 1 do Jardim 
Botânico. Na análise de agrupamento a nascente 1 e nascente 2 da UFJF formaram 
grupos independentes e foram separadas das demais nascentes (UFJFN3, JBN1 e 
JBN2). Os resultados deste estudo sugerem a influência das variáveis ambientais na 
estruturação da comunidade de macroinvertebrados bentônicos. Ainda, os resultados 
mostram a importância das nascente para o estabelecimento de diferentes taxa de 
invertebrados; o que evidencia a necessidade da implementação de medidas que 
visam à preservação destes habitats.
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Resumo: 

Nascentes são habitats únicos devido às condições ambientais que as caracterizam e, 
mesmo sendo protegidas como patrimônio da natureza sofrem constantemente com o 
impacto antrópico. Oligoquetas podem representar cerca de 20% da fauna de 
macroinvertebrados em nascentes, porém os estudos realizados em nascentes no 
Brasil nem os abordam ou abordam apenas no nível de classe. O objetivo desse 
estudo é conhecer a diversidade de oligoquetas em nascentes e suas relações com as 
variáveis ambientais. As coletas foram realizadas em nove nascentes (Reserva 
Biológica Municipal Poço D’Anta n=3; Parque Municipal da Lajinha n=3; Jardim Botânico 
da Universidade Federal de Juiz de Fora n=3) e em cada nascente foram obtidas três 
amostras. Foram coletados 288 indivíduos e identificados 14 taxa pertencentes às 
famílias Naididae (36,80%), Enchytraeidae (62,85%) e Aelosomatidae (0,35%). As 
nascentes foram classificadas de acordo com sua tipologia (helocreno, reocreno ou 
limnocreno), avaliadas pelo protocolo de avaliação de impacto ambiental e por 
medições de pH, condutividade, temperatura da água, turbidez, oxigênio dissolvido, 
dureza, fósforo e nitrogênio totais. Oligoquetas presentes em nascentes do tipo 
helocreno (Poço D’Anta e Jardim Botânico) foram mais abundantes em função da maior 
heterogeneidade dos substratos e acúmulo de detritos em relação às do tipo 
limnocreno (Parque da Lajinha). As variáveis ambientais também foram diferentes em 
relação à tipologia das nascentes: temperatura e condutividade foram maiores em 
nascentes do tipo limnocreno, assim como os menores valores de oxigênio dissolvido. 
Nascentes do Parque da Lajinha tiverem ainda pior classificação no protocolo de 
avaliação de impacto ambiental. Este trabalho relata o primeiro registro de oligoquetas 
em nascentes de Minas Gerais, contribuindo para a ampliação do conhecimento sobre 
esses organismos e os diversos habitats que podem ser ocupados por eles. Além 
disso, mostra a importância da heterogeneidade física e da conservação das condições 
naturais das nascentes como componentes essenciais para a manutenção do equilíbrio 
ecológico destes habitats.
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Resumo: 

A Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do mundo e seus fragmentos 
remanescentes somam ao redor de 12% da área original, sendo na sua maioria composta 
de fragmentos de tamanho variável, geralmente pequenos. A Mata do Krambeck, 
localizada no município de Juiz de Fora, MG, é um desses fragmentos e uma parte desta 
mata, chamada Sítio Malícia, foi adquirida pela Universidade Federal de Juiz de Fora para a 
implantação Jardim Botânico.Considerando que a mata do Krambeck representou ao longo 
dos anos importante refúgio para a  fauna regional, pesquisadores têm trabalhado no 
sentido de conhecer os diversos grupos, porém, no que se refere aos artrópodes, maior 
filo animal, pouco foi feito, sendo este o primeiro trabalho destinado a investigar a 
ocorrência de artrópodes no Jardim Botânico da UFJF, antes que o mesmo seja aberto ao 
público.Para isso foram realizadas coletas mensais durante 12 meses com a instalação 
de armadilhas de queda do tipo pitfall instaladas em três trilhas diferenciadas dentro da 
mata e acionadas 48 horas antes da coleta, e a utilização de rede entomológica para 
interceptação aérea, a qual foi passada duas vezes em todo o trajeto, ida e volta. Os 
animais coletados foram fixados em álcool a 70% e examinados no Laboratório de 
Artrópodes do Departamento de Zoologia da UFJF. Posteriormente foram identificados até 
o nível de família com o auxílio de chaves dicotómicas e pranchas de identificação. Foram 
coletados 9017 artrópodes pertencentes  aos grupos Entognatha, Insecta, Myriapoda, 
Arachnida e Crustacea. O grupo dos insetos foi o mais representativo. A ordem mais 
representativa foi Hymenoptera, onde  predominou a família Formicidae. A abundância de 
artrópodes foi comparada por meio do teste t de Student, tendo-se antes  verificado a 
normalidade dos dados (Shapiro-Wilk: W = 0,96196, valor de p = 0,8347) e a 
homocedasticidade (Bartlett: = 2,73, df = 1, p = 0,09). Não houve diferença significativa na 
abundância de artrópodes quando comparadas as estações seca e chuvosa (teste t de 
Student: t = 4,38, p = 0,06). Todos os artrópodes coletados e identificados foram 
depositados na Coleção Científica do Departamento de Zoologia da Universidade Federal 
de Juiz de Fora.
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Resumo: 

O golfinho de Risso (Grampus griseus, Cuvier, 1812) é uma espécie com ampla 
distribuição, habitando oceanos temperados e tropicais. O objetivo desse trabalho foi 
caracterizar as emissões sonoras subaquáticas desta espécie. Os registros foram 
coletados ao longo da plataforma continental brasileira, utilizando uma matriz rebocada 
com 3 hidrofones acoplada a um gravador digital Fostex ® FR – 2LE, registrando a 
96kHz/24bits. Todas as emissões foram digitalizadas e analisadas através do software 
Raven Pro 1.5. Para cada assobio foi feita a análise visual do seu contorno e analisados os 
seguintes parâmetros: frequência mínima (FMi), frequência máxima (FMa), variação da 
frequência (DF), duração do assobio (DT), pico de frequência (PF), frequência inicial (FI), 
frequência final (FF) e a presença de harmônicos. Para os cliques de ecolocalização foram 
medidos: duração dos intervalos entre os cliques (ICI), duração das cadeias (DT), pico de 
frequência (PF), frequência máxima (FMa), frequência central (FC) e número de cliques 
nas cadeias (NC). Enquanto para os sons pulsados explosivos foram avaliados: frequência 
mínima (FMi), frequência máxima (FMa), frequência central (FC), duração da cadeia (DT) e 
pico de frequência(PF). Parâmetros de frequência foram mensurados em KHz e de tempo 
em segundos. A estatística descritiva dos parâmetros acústicos de todas as emissões 
incluiu média e desvio padrão. Em 32 minutos e 5 segundos foram analisados 199 
assobios e encontrados os seguintes valores: FI(9.81±4.59); FF(9.65±5.15); FMi(7.04±
3.55); FMa(13.62±5.21); PF(9.77±4.99); DF(6.58±4.08); DT(0.69±0.44) e 13,56% 
apresentaram harmônicos. Foram analisadas 50 cadeias de cliques de ecolocalização, 
totalizando 687 cliques. Os valores encontrados foram: ICI(0,11± 0,12); DT(1,64± 1,30); 
PF(36,83± 3,61); FMa(36,83± 3,61); FC(35,51± 2,97); NC(14,74 ± 12,18).Foram 
encontrados 60 sons pulsados explosivos, esses apresentaram os seguintes valores: 
FMi(20,67± 3,10); FMa(46,14± 2,84); FC(33,32± 3,19); DT(0,32± 0,15); PF(35,48± 4,15). O 
presente estudo confirma a grande complexidade acústica da espécie Grampus griseus.
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Resumo: 

Estudos que abordam história natural e ecologia de anuros Neotropicais são escassos, 
pontuais e muitas vezes não levam em consideração a heterogeneidade da distribuição a 
que esses animais estão submetidos. Hypsiboas albopunctatus é uma espécie arborícola, 
de vegetação aberta e abundante ao longo de sua área de distribuição, ocorrendo nas 
regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste e no Estado da Bahia. O estudo descreveu a dieta, 
morfometria e dimorfismo sexual de H. albopunctatus e comparou a composição alimentar 
e a relação de tamanho entre machos e fêmeas de populações do Cerrado e da Mata 
Atlântica. Foram analisados 100 exemplares, 96 machos e quatro fêmeas, provenientes de 
um fragmento de Mata Atlântica, na cidade de Ponte Nova - MG. Os exemplares foram 
sexados por observação das gônadas e presença de fenda vocal. Para a dieta foi retirado 
o estômago e seu conteúdo identificado até Ordem. Observando as 15 variáveis 
morfométricas utilizadas no estudo, foi verificado significativo dimorfismo sexual de 
tamanho confirmado pelo teste t (p= 0,0008269, t= -10,254). Três hipóteses explicam o 
maior tamanho de fêmeas em relação aos machos. Os machos sofrem maior predação 
devido à vocalização e são menores por alocar mais energia na vocalização; e a 
capacidade de maior produção de ovos ou desovas pelas fêmeas maiores. Apesar de 
diversos estudos sobre o dimorfismo relacionado a diferença de tamanho entre machos e 
fêmeas, não se sabe a real causa desse fenômeno. Com relação à dieta observamos 
Lepidoptera, Aranae e Coleoptera como itens mais importantes e mais frequentemente 
ingeridos pelos indivíduos da área de estudo. Um trabalho prévio verificou Hymenoptera e 
Lepidoptera como categorias numericamente mais ingeridas para uma população do 
Cerrado, enquanto outro estudo para o mesmo bioma verificou Coleoptera, Aranae e 
Orthoptera como itens alimentares mais importantes para a espécie. Concluimos que a 
divergência dos resultados pode ser devida às diferenças espaciais e sazonais entre 
Cerrado e Mata Atlântica, e com relação ao dimorfismo, apesar do teste t e estudos 
citados demonstrarem que as fêmeas são maiores que os machos, o número de fêmeas 
do presente trabalho é pequeno para suportar a hipótese para esta população.
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Resumo: 

A bioacústica é a ciência que estuda os sons produzidos pelos animais, sendo uma 
ferramenta para o estudo do comportamento animal. No repertório vocal do boto (Inia 
geoffrensis) estão presentes os sons pulsados, que possivelmente têm função de 
comunicação. Foram analisados os sons pulsados de banda estreita da população de 
botos que ocorre na Estação Ecológia Juami Japurá, Amazonas, além de ter sido feita 
uma análise da plasticidade acústica em relação à turbidez da água: água preta (AP - 
70,6%) e água branca (AB - 29,4%). A coleta dos dados ocorreu em setembro de 2012 
durante três dias. Os parâmetros calculados para cada som foram: frequência mínima, 
frequência máxima, frequência central, variação de frequência, duração, pico de 
frequência, número de sílabas e harmônicos. Os sons foram classificados de acordo com 
suas características aurais e visuais espectográficas. O teste Wilcoxon foi aplicado para 
comparar os parâmetros acústicos entre as águas. Em um total de 507 minutos de 
gravação, 2.572 vocalizações foram selecionadas e divididas em sete tipos diferentes: A, 
B, C, D, E, e F, sendo os quatro últimos descritos pela primeira vez neste trabalho. Os 
tipos A, D, E e F foram encontrados exclusivamente em água preta,enquanto B (AP 46,4%; 
AB 53,6%), C (AP 80,8%; AB 19,2%) e G (AP 50,7%; AB 49,3%) estavam presentes em 
ambas condições. O tipo B mostrou diferença significativa (p<0,01) entre as águas na 
frequência mínima, frequência central e pico de frequência. Os tipos C e G não mostraram 
diferenças significativas entre as águas nos parâmetros analisados. A plasticidade 
observada na frequência e no tempo pode estar relacionada com a diferença nas 
emissões acústicas do animal na água rica em sedimento (AB) e na água preta (AP). Este 
resultado indica que a turbidez da água influencia o comportamento acústico de I. 
geoffrensis. Além disso, as quatro novas categorias de sons encontradas adicionam 
informações relevantes para uma melhor compreensão do repertório vocal do boto.
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Resumo: 

O Brasil apresenta a maior diversidade de anfíbios do mundo. Grande parte dessa 
diversidade está presente na Mata Atlântica. O Estado de Minas Gerais apresenta a maior 
diversidade de ambientes entre os estados da região sudestes do Brasil e essa grande 
variedade possibilita a ocorrência de uma enorme diversidade de anfíbios anuros, com 
grande número de espécies endêmicas. Porém, o conhecimento sobre a anurofauna 
mineira é insatisfatório e extremamente fragmentado. Em Juiz de Fora, encontram-se 
alguns fragmentos de Mata Atlântica, incluindo a APA Mata do Krambeck, a qual engloba o 
Jardim Botânico da UFJF, também muito pouco estudada. Muitas espécies de anuros 
utilizam-se, além do solo, as bromélias ao longo do seu desenvolvimento ontogênico. A 
importância dessas associações, entre bromélias e anuros, torna-se mais evidente uma 
vez que eles as utilizam para forrageio, abrigo, proteção contra predadores e reprodução. 
Levando em conta os padrões ambientais, caracterizados principalmente pela vegetação, 
altitude e temperatura, encontrados no Jardim Botânico somados a falta de estudos, 
objetivamos conhecer a composição faunística de anuros que utilizam bromélias ao longo 
de seu desenvolvimento ontogênico. Foram analisadas bromélias de solo e epífitas a uma 
altura máxima de 3 metros, reunidas em 106 áreas, sendo que cada área contou em 
média com oito bromélias. Obtivemos o registro de 243 exemplares de anuros distribuídos 
em 15 espécies, pertencentes às famílias Hylidae e Hylodidae. Scinax crospedospilus foi a 
única espécie encontrada em todas as áreas de observação, tanto em bromélias de solo, 
como em bromélias epífitas. Ainda que não se tenha encontrado girinos, nas bromélias, de 
nenhuma das espécies registradas, foi observada a postura de uma desova de Hypsiboas 
pardalis dentro de um tanque com água de uma bromélia da área 03. Com base na 
classificação proposta por Peixoto (1995), sugerimos que todas as espécies coletadas 
apresentam hábitos bromelícolas e essas foram divididas em bromelícolas eventuais e 
bromelícolas habituais. Os resultados demonstraram que muitas espécies utilizam as 
bromélias principalmente como forma de refúgio e abrigo contra possíveis predadores.
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Resumo: 

A espécie de tartaruga marinha Caretta caretta, conhecida popularmente como
tartaruga cabeçuda, está hoje ameaçada de extinção, classificada como “em perigo”,
devido principalmente a ações antrópicas. A razão sexual varia de acordo com a
temperatura de incubação. Temperatura pivotal é aquela capaz de produzir, em uma
mesma ninhada, 50% de machos e 50% de fêmeas. Temperaturas maiores que a
temperatura pivotal produzem fêmeas e temperaturas menores produzem machos.
A razão sexual é um importante parâmetro para a história de vida e,
consequentemente, para a dinâmica de populações. No entanto, o dimorfismo
sexual em juvenis é quase inexistente externamente, dificultando a identificação
destes. A morfometria geométrica vem como ferramenta para auxiliar nesse
processo. Ela é uma técnica utilizada para a diferenciação sutil da morfologia. Ela
baseia-se na análise de variações das formas e tamanhos a partir do deslocamento
em plano ou espaço de um conjunto de pontos morfométricos. Foram coletados e
analisados 101 espécimes de natimortos de tartaruga cabeçuda no litoral norte do
Espírito Santo, na localidade de Regência Augusta, pertencente ao município de
Linhares. Estes indivíduos foram fotografados e landmarks foram definidas e
aplicadas nos respectivos programas para análise. A análise obtida não apresentou
nenhuma correlação entre os espécimes coletados. Os valores de PC 1 e PC 2
foram respectivamente, 18,69% e 18,09%, demonstrando então a não padronização
dos dados. No entanto, foi possível notar uma variação nas placas inferiores do
espaldar, principalmente na vertebral 5, mostrando um achatamento da região em
direção à da nuca. Outros trabalhos demonstraram existir variações morfométricas
do espaldar, o que reforça a continuidade dos trabalhos nessa linha de pesquisa,
refinando os dados e proporcionando um padrão morfológico para a distinção dos
sexos de C. caretta.

 
Palavras-chave: 

placas , sexo , landmark  



           
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Biológicas 

Título do Projeto:  
MORFOMETRIA GEOMÉTRICA E HISTOLOGIA: FERRAMENTAS COMPLEMENTARES 

NA ESTIMATIVA DO SEXO DE FILHOTES DA TARTARUGA MARINHA CARETTA 
CARETTA (LINNAEUS, 1758) (TESTUDINES, CHELONIIDAE) DOS ESTADOS DA BAHIA 

E DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL

 
Autores: 

LARISSA CARDOSO BARBOSA (XVII PROBIC 2014/2015); SARAH DA SILVA MENDES 
(COLABORADOR); MARIA CHRISTINA MARQUES NOGUEIRA CASTAÑON 
(COLABORADOR); BERNADETE MARIA DE SOUSA (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

Caretta caretta (Linnaeus, 1758), (tartaruga cabeçuda) desova, no Brasil,
principalmente em áreas do norte dos estados da Bahia, Espírito Santo, Rio de
Janeiro e Sergipe. Essa espécie foi classificada como “em perigo”, ameaçada de
extinção. A determinação do sexo depende da temperatura de incubação. A
temperatura pivotal é a que resulta a mesma quantidade de machos e fêmeas.
Temperaturas superiores a pivotal resultam em fêmeas e temperaturas inferiores
geram machos. A razão sexual é essencial para o estudo da dinâmica das
populações. O dimorfismo sexual entre adultos é alto, porém, é inexiste ou discreto
para filhotes, não sendo detectado externamente. Técnicas histológicas surgem
como uma alternativa de forma de estudo do dimorfismo sexual. Para isso, 103
espécimes natimortos de filhotes de C. caretta foram coletados em Sítio do Conde,
na cidade de Conde-BA, e 101 espécimes natimortos foram coletados na Reserva
de Comboios, na cidade de Linhares-ES. O sistema urogenital foi retirado dos
espécimes e fixado em formalina tamponada 10%. O material foi submetido à
técnica histológica de rotina (desidratados em concentrações crescentes de etanol,
diafanizados em xilol, impregnados por parafina). Após o processamento, os blocos
histológicos foram seccionados em micrótomo em cortes de 4 µm de espessura,
distendidos em lâminas e corados com hematoxilina-eosina (HE). Nas análises
feitas até o momento, com os exemplares coletados no estado da BA, pode-se
observar maior presença de fêmeas, cujos ovários apresentam um córtex composto
por epitélio cúbico bem desenvolvido, variando de simples a estratificado, com uma
medula desorganizada e rica em matriz intersticial, e, aparentemente, células com
aspecto ovalado e núcleo bem centralizado, que podem representar células
germinativas. Nos machos o córtex dos testículos possui uma delgada camada de
epitélio pavimentoso simples, associado a uma medula bem desenvolvida e com
pouca matriz intersticial, observando-se várias estruturas de aspecto tubular
sugestivas de túbulos seminíferos, nitidamente distinguíveis, e revestidas por células
epiteliais com núcleos posicionados marginalmente com amplas variedades de
formas, desde achatados até ovalados e arredondados.
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Resumo: 

As formigas ocorrem em praticamente todos os ambientes e se adaptaram com sucesso 
às cidades. Algumas espécies se tornaram pragas, incluindo a espécie Solenopsis 
saevissima (Smith, 1855), conhecida popularmente como ‘formiga de fogo’ ou ‘lava-pés’, 
responsável por muitos acidentes no ambiente urbano. Esses acidentes acometem 
pessoas de todas as idades, inclusive animais domésticos e as ferroadas podem vir a se 
tornar feridas susceptíveis à entrada de microrganismos causadores de infecções. Dada 
sua importância médica e econômica, faz-se necessário o estabelecimento de uma 
estratégia eficiente de controle. O campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
se localiza em uma área com grande circulação de pessoas, inclusive nos finais de 
semana, características que tornam o local ideal para a condução do estudo, visando à 
redução de acidentes e o controle dessas populações em ambiente urbano, com um 
menor risco de contaminação do meio ambiente. Dessa maneira, este projeto teve como 
objetivo realizar o controle químico de S. saevissima no campus da UFJF, com vistas à 
melhoria do bem estar humano e redução de acidentes. O estudo foi conduzido entre 
agosto de 2014 e julho de 2015. Foram utilizadas 30 colônias para o controle que foi 
realizado durante a estação seca. As colônias foram georreferenciadas durante todo o ano 
e informações como dimensões do murundum e substrato de nidificação foram 
registrados. Semanalmente, uma isca tóxica granulada foi colocada próxima a cada 
colônia, totalizando 20 aplicações. Até a oitava semana de realização do controle, um 
número alto de colônias se manteve em atividade, representando quase a totalidade das 
colônias. A partir da nona semana, houve um decréscimo até a metade (n= 15) no número 
de colônias em atividade, demonstrando a atuação do controle e, ao final, apenas 3,34% 
das colônias se mantiveram ativas. Assim, pode-se dizer que o controle foi responsável 
pela eliminação de mais de 90% das colônias, o que representa um ganho satisfatório para 
os usuários da UFJF. Soma-se a este resultado o fato de que o controle químico com 
iscas granuladas é menos prejudicial ao ambiente se comparado com o habitual controle 
químico utilizando inseticidas líquidos.
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Resumo: 

As vespas sociais apresentam ampla diversidade no território brasileiro, possuindo alto 
grau de associação com a sociedade e as construções humanas. Esses organismos 
possuem importância no ambiente como predadores, coletores de recursos, polinizadores 
e bioindicadores, o que justifica seu estudo. Assim o objetivo deste estudo foi avaliar a 
diversidade de colônias de vespas sociais no campus da UFJF, bem como comparar sua 
variação entre as estações do ano e seu hábito de nidificação. O estudo foi realizado entre 
dezembro/2014 e fevereiro/2015, e depois novamente entre junho e julho/2015. As colônias 
foram amostradas por busca ativa, através da inspeção cuidadosa das edificaçõs e 
jardins. Um grafo de redes de interseções entre os substratos e as espécies de vespas, foi 
feito com 283 colônias através do software R (freeware). Foi amostrado um total de 13 
espécies de vespas sociais de cinco gêneros: Mischocyttarus, Polistes, Polybia, 
Protopolybia e Synoeca. Treze espécies foram amostradas durante a estação das chuvas 
(outubro a abril), e apenas oito na estação seca (maio a setembro). Houve diferença 
significativa na abundância de colônias entre as estações (G = 44.0681; p < 0.0001), sendo 
registradas: 197 colônias na estação chuvosa e 86 na estação seca. Isso é explicado 
devido à baixa oferta de alimento no ambiente nas épocas secas do ano. Quanto aos 
substratos de nidificação, o metal foi o substrato com maior registro, com 115 ninhos, 
representando 40% do total de colônias registradas, seguido por cimento, com 102 ninhos 
(36%) e os outros substratos (24%). As espécies Mischocyttarus cassununga e Polistes 
versicolor foram as mais abundantes no estudo e se mostraram bastante flexíveis quanto 
ao tipo de substrato utilizado, pois dos oito tipos de substratos adotados para o estudo, as 
espécies apresentaram colônias fundadas em seis e cinco deles, respectivamente. O 
espaço físico do campus vem se modificando nos últimos anos, com o aumento das 
edificações e diminuição das áreas de vegetação, contudo ainda se carcateriza como um 
refugio para um grupo relativamente grande de espécies de vespas sociais com potencial 
para habitar ambientes alterados.
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Resumo: 

Hydromedusamaximiliani, conhecida popularmente como cágado-pescoço-de-cobra, é 
uma espécie endêmica de regiões montanhosas da Mata Atlântica no Sudeste brasileiro e 
Norte do Paraná. Essa espécie é considerada ameaçada segundo o Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e vulnerável de acordo com a 
União Mundial para Conservação da Natureza.O trabalho teve como objetivo analisar a 
morfometria e massa corporal de indivíduos de H. maximilianipresentes no Parque Natural 
Municipal da Lagoa em Santos Dumont, Minas Gerais (21º28'54''S e 43º35'27”O, 950m 
acima do nível do mar), e comparar com os dados existentes de outras populações. 
Foram utilizados quatro espécimes de H. maximiliani no total, sendo que destes, 3 
indivíduos eram machos e um indivíduo era fêmea, todos adultos. As capturas ocorreram 
todas no período noturno (após as 19 horas), as recapturas ocorreram com mais 
frequência nesse período. Os espécimes encontrados foram marcados permanentemente 
com entalhes, feitos por um serra metálicas, na placa marginal da carapaça. Foi realizado 
a análise morfométrica, aferição do peso e soltura no local de origem. Os dados obtidos da 
morfometria tiveram valores médios de: CMC=14,93cm, LMC=9,74cm, AMC=4,46cm, 
CMP=11,01cm, LMP=6,10cm, MC=286,75g.Comparado com outras populações de H. 
maximiliani como a da Reserva Biológica de Santa Cândida mostra que a média de 
tamanho e de massa corporal dos indivíduos em geral (macho e fêmea) está um pouco 
abaixo do normal, apesar de todos serem adultos, exceto a média das fêmeas (porém na 
reserva de Santos Dumont só uma fêmea foi medida). Como poucos indivíduos foram 
capturados, infere-se que podem haver outros no local, isso abre precedentes para futuros 
estudos mais aprofundados. Esse trabalho corrobora estudos de H. maximiliani no Estado 
de Minas Gerais.
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Resumo: 

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E MOLECULAR DE Eodinium posterovesiculatum E 
NOTAS SOBRE O POLIMORFISMO EM OPHRYOSCOLECIDAE
Alguns autores classificam as variações de Eodinium posterovesiculatum como formas, 
outros as classificam como quatro espécies distintas, enquanto outros ainda as 
classificam como morfotipos. O presente estudo objetivou investigar a ocorrência de 
polimorfismo em E. posterovesiculatum. Amostras de conteúdo ruminal foram obtidas de 
quatro bovinos Holandês x Gir e fixadas em formaldeído 18,5% para análises morfológicas 
e em etanol absoluto para análises moleculares. A morfometria foi feita com base nos 
indivíduos corados pela solução de Lugol. A impregnação das bandas infraciliares foi obtida 
por meio da técnica de impregnação pelo carbonato de prata. Para o estudo molecular, 10 
espécimes de cada morfotipo foram triados e o DNA foi extraído, amplificado, purificado e 
sequenciado. Análises filogenéticas foram realizadas empregando a inferência bayesiana 
(BI). A caracterização morfológica e morfométrica sugerem que os quatro morfotipos de E. 
posterovesiculatum provavelmente sejam uma única espécie dotada de polimorfismos, 
visto que diferem muito pouco na morfometria e apresentam a maior parte de seus 
caracteres morfológicos idênticos, sendo os processos caudais os únicos caracteres 
morfológicos que os diferenciam. Os dados moleculares obtidos neste estudo apontam 
que os morfotipos de E. posterovesiculatum constituem uma mesma espécie, já que os 
morfotipos agruparam-se em único clado com elevado valor de suporte. Isso corrobora os 
dados obtidos por meio da morfologia e morfometria. No entanto, sugere-se que sejam 
realizados mais estudos utilizando-se outros marcadores moleculares.
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Resumo: 

Hemoparasitos do gênero Plasmodium (Haemosporida, Plasmodiidae) foram relatados em 
aves silvestres em diversas partes do mundo (VALKIUNAS, 2005). Este trabalho teve 
como objetivos conhecer os hemoparasitos de aves silvestres em fragmentos da Mata 
Atlântica de Minas Gerais e fazer sua caracterização morfológica e molecular. As aves 
foram capturadas com redes de neblina, entre abril de 2013 a dezembro de 2014. As 
amostras de sangue foram obtidas por punção da veia braquial, feitos de 2 a 4 esfregaços 
sanguíneos e parte armazenada em tubos de 1,5mL a -20°C para análise molecular 
(VALKIUNASet al., 2008). Os esfregaços foram examinados em microscópio fotônico 
(Olympus BX-51) para avaliação da prevalência (BUSH et al., 1997) e da parasitemia 
(GODFREY et al.,1987).  Para a morfometria foram medidos 30 exemplares de cada forma 
evolutiva encontrada, usando-se software de imagem Image Pro Plus 6.0. Para análise 
molecular o DNA total do sangue foi extraído utilizando-se o Kit Wizard® Genomic DNA 
Purification (Promega). Foi realizado nested-PCR (HELLGREN, 2004) Os resultados 
referem-se à caracterização morfológica de Plasmodium spp. em corruíra (n= 28), 
Troglodytes musculus (Naumann, 1823) e em saí-azul (n=19), Dacnis cayana (Linnaeus, 
1766), e à caracterização molecular de Plasmodium em tiê-sangue (n=15), Ramphocelus 
bresilius (Linnaeus, 1766). Em T. musculus registrou-se prevalência de 78,5% por P. 
relictum, com parasitemia média de 0,47%. A identificação foi baseada na morfometria, 
conforme VALKIUNAS (2005) e confirma a baixa especificidade parasitária e ampla 
distribuição geográfica dessa espécie. Em D. cayana, foi registrada Plasmodium 
(Haemamoeba) sp. com prevalência de 89,47% e, conforme morfologia dos gametócitos, 
sugere-se que seja P. (H.) lutzi, uma vez que os macrogametócitos apresentam formato 
arredondado e acúmulo de grânulos de pigmentos de hemozoína, principais caracteres 
diagnósticos desta espécie. Sete espécimes de R. bresilius apresentaram-se infectados, 
com prevalência de 46,66% e parasitemia média de 0,05%, e a análise molecular 
confirmou estarem positivas para Plasmodium sp., sendo necessários outros estudos 
para a identificação específica do parasito.

Financiamento: Parasitologia Básica/CAPES
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Resumo: 

A Mata Atlântica abriga elevado número de espécies endêmicas, sendo o segundo maior 
bioma tropical do continente, com elevada riqueza e diversidade. Este bioma abriga mais 
de 600 espécies de aves, das quais cerca de 160 são endêmicas. O desmatamento 
provoca a saída dos animais silvestres de seu habitat e entrada no ambiente urbano em 
busca de alimento e abrigo. Assim, um novo panorama global da distribuição de animais 
reservatórios, vetores e agentes patogênicos vêm sendo formado, apontando para a 
necessidade de levantamentos parasitológicos. O diagnóstico de ectoparasitos é 
ferramenta importante que permite elucidar aspectos relacionados a índices de morbidade 
e mortalidade causados por doenças parasitárias em diferentes espécies de aves. Entre 
os parasitos de aves destacam-se os pertencentes à Ordem Phthiraptera, que possui 
duas sub-ordens (Ischnocera e Amblycera) que são encontradas nas aves. Este trabalho 
buscou realizar levantamento parasitológico com a intenção de elucidar os aspectos desta 
relação.

Foram analisadas e identificadas 226 aves de diferentes espécies mantidas no 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) de Juiz 
de Fora, Minas Gerais, quanto à presença de ectoparasitos. Estas aves foram identificadas 
em nível de espécie através de guias apropriados. 

Foram encontrados ácaros e piolhos parasitando estas aves, com prevalências de 
23% e 7,55%, respectivamente. Posteriormente, estes artrópodes foram acondicionados 
em álcool isopropilico. Apenas os piolhos foram montados em meio permanente para 
posterior identificação. 

Foram encontrados piolhos pertencentes a duas famílias, Menoponidae e 
Philopteridae, sendo que 22,2% das aves parasitadas eram hospedeiras da primeira 
família e 64,7% da segunda. Acredita-se que, a alta densidade das aves no espaço físico 
que é limitado, proporcione maior disseminação de parasitos. Entretanto, mais estudos 
com a comparação de ectoparasitos nestas aves devem ser realizados a fim de se 
comprovar esta hipótese. 
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