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Resumo: 

Introdução: A resposta de pulmões com enfisema a um insulto sistêmico, como a 
sepse, não está estabelecida. Alterações estruturais e inflamatórias causadas pelo 
enfisema podem alterar a resposta à sepse e influenciar a ocorrência e a gravidade da 
lesão pulmonar aguda (LPA). O objetivo deste estudo foi comparer a LPA induzida pela 
injeção intraperitoneal de lipopolissacáride (LPS), em ratos com ou sem enfisema 
pulmonar induzido por elastase.
Métodos: Ratos Wistar adultos foram randomizados em 4 grupos de 6 animais: 
controle (C-C), enfisema sem sepse (E-C), pulmão normal e sepse (C-LPS) e enfisema 
com sepse (E-LPS). Enfisema foi induzido por injeção intratraqueal de elastase (12 UI). 
Três semanas depos, sepse foi induzida por injeção intraperitoneal de LPS de 
Escherichia coli (10 mg/kg). Eutanásia e as seguintes análises foram realizadas após 
24 h da indução da sepse: gasometria arterial, lavado broncoalveolar (LBA), avaliação 
da permeabilidade alvéolo-capilar e histologia pulmonar. Dados paramétricos foram 
expressos em média ± desvio padrão e os não-paramétricos como mediana (intervalo 
interquartil). Comparações entre os grupos foram feitas com ANOVA.
Resultados: Os grupos C-LPS e E-LPS apresentaram maiores escores de LPA [0.62 
(0.19) e 0.59 (0.13)] em comparação com os grupos C-C [0.11 (0.09)] e E-C [0.15 
(0.05)] (p < 0.05). As contagens de células totais e neutrófilos no LBA foram 
significativamente maiores nos grupos que receberam LPS (p < 0.05). Na comparação 
entre os dois grupos que receberam LPS (E-LPS e C- LPS), o grupo com enfisema 
apresentou maior celularidade total e de neutrófilos no LBA (p < 0.05). Os animais do 
grupo E-LPS apresentaram aumento da permeabilidade alvéolo-capilar, demonstrada 
pela maior relação albumina no LBA/albumina sérica, quando comparados com os do 
grupo C-C. Não diferenças entre os grupos em relação às trocas gasosas.
Conclusões: A presença de enfisema induzido por elastase aumentou a resposta 
inflamatória pulmonar a uma agressão sistêmica, representada neste modelo pela 
injeção intraperitoneal de LPS.
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Resumo: 

Nos últimos anos, a frequência de resistência microbiana e a associação com doenças 
infecciosas graves têm aumentado. Contudo, há uma busca por alternativas a fim de uma 
estratégia para a descoberta de novas drogas. O câncer, por sua vez, ocorre em todas as 
regiões do planeta e acomete um número cada vez maior de pessoas, sendo uma das 
principais causas de morte em todo o mundo. O extrato metanólico das partes aéreas de 
Mitracarpus frigidus (Willd. ex Reem Schult.) K. Schum. (Rubiaceae) e suas partições 
passaram por uma análise fitoquímica para determinação das principais classes químicas 
de metabólitos especiais. Os conteúdos de compostos fenólicos e flavonoides também 
foram investigados, estabelecendo uma correlação positiva entre seus conteúdos. A 
atividade antimicrobiana foi realizada frente a onze cepas de bactéria, Staphylococcus 
aureus (ATCC 6538), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), Salmonella enterica 
sorovar tythimurium (ATCC 13311), Shigella sonnei (ATCC 11060), Klebsiella pneumoniae 
(ATCC 13866), Escherichia coli (ATCC 10536) e Bacillus cereus (ATCC 11778), 
Micrococcus luteus (ATCC 10054), Enterococcus faecalis (ATCC 51299), Enterobacter 
cloacae (ATCC 10699) e Streptococcus pyogenes (ATCC 10096). O extrato bruto 
apresentou atividade significativa para B. cereus com CIM de 0,078 mg/ml. A partição 
CH2Cl2  também apresentou excelente atividade antimicrobiana com CIM abaixo de 0,100 
mg/ml para S. sonnei, B. cereus, E. cloacae (CIM de 0,039; 0,020 e 0,039 mg/ml, 
respectivamente), seguida das partições em hexano e AcOEt com CIM de 0,078 mg/ml 
para S. pyogenes. Para a avaliação da citotoxidade foi testado o bioensaio de toxidez com 
Artemia salina, onde a atividade foi observada para o extrato bruto de M. frigidus e para as 
partições hexânica e CH2Cl2, com valores de CL50 de 127, 61 e 111 µg/ml, 
respectivamente. Vale ressaltar que existe uma forte relação entre citotoxidade e atividade 
antitumoral. As atividades antimicrobiana e citotóxica são consideradas muito importantes 
para seleção de espécies vegetais ativas, tendo uma fonte promissora em M. frigidus, 
abrindo perspectivas para o futuro isolamento, purificação e identificação das substâncias 
bioativas.
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Resumo: 

Nos últimos anos, a frequência de resistência microbiana e a associação desta resistência 
com doenças infecciosas graves têm aumentado de forma progressiva. Muitos 
microrganismos têm desenvolvido resistência tanto contra os já bem estabelecidos 
antibióticos de uso convencional, quanto contra os antibióticos de última geração, 
causando graves problemas de saúde pública e prejuízos econômicos. Para isso é 
possível observar um grande aumento na busca de antimicrobianos a partir de vegetais, 
com o objetivo de ampliar esses estudos e buscas por substâncias naturais capazes de 
combater microrganismos. Os extratos etanólicos das folhas, galhos e sementes de 
Annona squamosa L.; das folhas, sementes, cascas e da polpa de Annona muricata L.; e 
das folhas, galhos e sementes de Morinda citrifolia L. foram submetidos a testes 
microbiológicos para determinar a concentração inibitória mínima (CIM) frente a cinco 
cepas de bactérias: Bacillus cereus (ATCC 14579), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 
9027), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Salmonella typhimurium (ATCC 13311) e 
Escherichia coli (ATCC 10536), e de um fungo Candida albicans (ATCC 40006). Os 
resultados encontrados variaram de 5,0 a 0,078 mg/ml, e os extratos mais promissores 
foram os de galhos (CIM 0,125 mg/ml para C. albicans) e  folhas (CIM 0,078 mg/ml para S. 
aureus) de A. squamosa, de folhas (CIM 0,156 para S. aureus) de A. muricata e de 
sementes (CIM 0,125 mg/ml para C. albicans) de M. citrifolia. A partir desses resultados 
pode-se demonstrar que as espécies estudadas apresentaram atividade para pelo menos 
um microrganismo. Estudos mais aprofundados devem ser realizados para comprovar a 
ação antimicrobiana desses vegetais e, além disso, identificar as substâncias bioativas 
presentes nos extratos.
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Resumo: 

Devido aos constantes efeitos colaterais dos tratamentos antineoplásicos existentes, o 
interesse por novas terapias para o tratamento de câncer tem aumentado. Uma alternativa 
promissora é a utilização de short interfering RNA (siRNA), que agem degradando RNAs 
mensageiros (RNAm) através da ligação em sequência específica, inibindo assim a 
produção de proteínas determinadas. Este trabalho visa determinar sequências de siRNA 
específicas para o silenciamento de genes alvos, superexpressos em células de câncer de 
mama e de melanoma, a fim de serem utilizadas futuramente na terapia para o tratamento 
dessas doenças. Após o estudo das vias biológicas de cada câncer, os genes alvos foram 
escolhidos utilizando a ferramenta online Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes 
(KEGG). Para a obtenção do RNAm especifico dos genes alvo, foi utilizado o banco público 
de dados do site PubMed na aba restrita a gene. A pesquisa de possíveis sequências de 
siRNA que se liguem ao RNAm foi baseada nos parâmetros do trabalho de Reynolds et al, 
sendo as variáveis analisadas posteriormente por bioinformática, em página do Instituto 
Whitehead (EUA). Após a obtenção dessas sequências foi realizada a análise pelo BLAST 
(Basic Local Alignment Search Tool), que mostra possíveis alinhamentos com outros 
genes. Foram escolhidos um gene para o câncer de mama e dois genes para o 
melanoma. Em relação ao gene do câncer de mama, são sugeridas duas sequências 
favoráveis para o possível siRNA com as seguintes características: um com posição de 
alinhamento entre os nucleotídeos de 837-850 e outro entre 1238-1260 do RNAm; %GC de 
37% e 58%; e energia termodinâmica (ET) de 1,5 K/mol e -0,2 K/mol. Para o gene 1 do 
melanoma, o trabalho sugere um siRNA com características favoráveis, apresentando os 
seguintes dados: posição de alinhamento entre 409-431; %GC de 42%; e ET de 0, 5 K/mol. 
Já para o gene 2 do melanoma são sugeridos dois siRNAs com posição de alinhamento 
entre 2962-2984 e 7931-7953, %GC de 47% e 42%, ET -2,1 e 1,3 K/mol. Os resultados 
desse estudo indicam 5 sequências de siRNA, determinadas para 3 genes expressos em 
câncer de mama e em melanoma, como sequências promissoras para futuros testes de 
inibição de expressão gênica.
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Resumo: 

A descoberta de novos fármacos é um processo trabalhoso e requer grandes 
investimentos; para muitas patologias novos princípios ativos nem sempre representam 
chance significativa de cura ou melhora do quadro clínico, por permanecer ou até 
aumentar efeitos colaterais e resistência ao tratamento. Além disso, a maioria das 
moléculas utilizadas terapeuticamente são de caráter hidrofóbico, resultando em 
dificuldade de administração e baixa biodisponibilidade. Como estratégia, os sistemas 
nanoestruturados têm sido estudados para a melhora da solubilidade, dos efeitos 
terapêuticos e redução dos efeitos adversos. A proposta deste estudo foi preparar 
sistemas nanocarreadores para solubilização e incorporação de ativos hidrofóbicos e 
realizar sua caracterização físico-química. Um sistema nanoparticulado composto por 
lipídeos de origem natural e bloco de copolímero foi designado para a incorporação de dois 
ativos hidrofóbicos, constituindo duas formulações nanoestruturadas diferentes. Após a 
determinação do ponto de fusão do lipídio, as formulações foram preparadas por 
autoassociação pela mistura das duas fases (orgânica e aquosa) aquecidas e 
homogeneizadas em aparelhos apropriados.  Após 24 horas as formulações foram 
caracterizadas por Espalhamento Dinâmico de luz, que forneceu informações quanto ao 
tamanho, índice de polidispersão e potencial de superfície. As formulações 1 e 2 obtiveram 
um  tamanho de 124,8 e 271,9 nm; índice de polisdispersão 0,249 e 0,255; potencial zeta 
-15,3 mV e -11,8 mV respectivamente. O processo de solubilização dos ativos hidrofóbicos 
em nanopartículas mostrou-se eficaz, uma vez que foi possível o controle da formação de 
nanoestruturas homogêneas nas condições avaliadas.
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Resumo: 

O gênero Andira (Fabaceae) se caracteriza por ser rico em metabólitos flavonoídicos, 
principalmente isoflavonoídicos, os quais são considerados seus marcadores químicos. 
Visando dar continuidade ao trabalho de caracterização química e verificação do potencial 
farmacológico de Andira nitida Mart. ex. Benth., com vistas a obter-se um possível 
fitoterápico de qualidade, adequou-se e validou-se um método analítico, por 
espectrofotometria no UV-Vis, para a quantificação de metabólitos isoflavonoídicos, 
expressos em biochanina A. O perfil cromatográfico (CCD e CLAE) de A. nitida revelou 
riqueza de metabólitos polifenólicos, especialmente derivados flavonoidicos como 
isoflavonas e catequinas oligoméricas. Para a quantificação de isoflavonoides, o extrato 
hidroalcoólico dos caules na forma de galhos foi submetido a aquecimento sob refluxo, 
usando-se metanol como solvente. A solução metanólica foi adicionada de água e então 
clarificada por extração líquido-líquido com diclorometano. A solução hidrometanólica 
clarificada foi submetida à reação com AlCl3 em meio contendo piridina e ácido acético. 
Usando-se Biochanina A como padrão, foram realizadas análises para determinação do 
comprimento de onda ideal (366 nm), cinética da reação de complexação e para 
determinação dos parâmetros de validação. O método validado mostrou-se seletivo, linear 
na faixa de concentração de 1,5 a 54 µg/mL (R2=0,9998), preciso, sensível (LD=0,37 e 
LQ=1,24 µg/mL), exato (E=97,25%; 98,08% e 98,65% com DPR=3,58%; 1,75% e 5,02%) e 
robusto. O potencial antiplasmódico dos extratos brutos lipofílico (EDHA) e hidroalcoólico 
(EEAA) dos galhos, bem como as frações purificadas de EEAA em hexano (FHA), 
clorofórmio (FCA), acetato de etila (FAEA), butanol (FBA) e resíduo aquoso (REEAA), foi 
verificado através do teste in vitro de inibição da polimerização do heme (FBIT). As CI50 de 
variaram de 0,412-1,12 mg/mL, sendo FCA a mais ativa, seguida por EDHA, FHA e FAEA. 
Complementando estudos anteriores desse grupo, já tendo demonstrado a atividades 
antimalárica e antioxidante significativa de A. nitida, os resultados obtidos comprovam a 
potencialidade dessa espécie vegetal como possível opção terapêutica na malária. CNPq, 
FAPERJ, PROGRAD / PROPESQ-UFJF
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Resumo: 

O gênero Eugenia é um dos mais significativos da família Myrtaceae, sendo suas espécies 
reportadas como eficazes no controle de diversas doenças, especialmente o diabete. O 
gênero é caracterizado quimicamente pela riqueza em metabólitos fenólicos, os quais 
possuem acentuada atividade antioxidante. Associação entre as atividades antioxidante e 
hipoglicemiante é desejável, visto estar bem estabelecida a correlação de espécies 
reativas de oxigênio com a fisiopatologia do diabete. Dessa forma, esse trabalho teve por 
objetivo adequar o método in vitro de inibição da enzima α-amilase (baseado naquele 
proposto pela Sigma-Aldrich e modificado por Bawden, Raman e Ali) para verificar o 
potencial hipoglicemiante de E. uniflora e E. astringens. Assim como também estabelecer 
o perfil químico e o potencial antioxidante dessas espécies. Para tanto, foram preparados 
os extratos lipofílico (EHDgEu) e hidroalcóolico (EEAgEu) de galhos de E. uniflora; bem 
como o extrato em etanol de folhas de E. astringens (EEfEa) e suas frações em hexano 
(FHfEa), diclorometano (FDfEa) e acetato de etila (FAfEa). A atividade antioxidante foi 
avaliada pelo método de redução do radical DPPH (bioautografia e quantificação 
espectrofotométrica). O perfil químico por CCD demonstrou para as amostras de menor 
polaridade uma predominância de metabólitos esteroídicos, terpênicos e fenólicos. 
Enquanto que nas amostras de maior polaridade evidenciou-se principalmente taninos e 
flavonoides. As porcentagens de inibição da enzima α-amilase foram: EHDgEu (79,2% ±
5,4) na concentração 0,075mg/mL;, EEAgEu (73,3% ±1,4), EEfEa (87,9% ±2,5), FHfEa 
(81,6% ±2,2), FDfEa (81,6% ±0,3) e FAfEa (80,4% ±1,76) na concentração de 0,1mg/mL. A 
CI50 para EHDgEu e EEAgEu foi estabelecida em 27,14 ±1,0 µg/mL e 24,3 ± 1,4 µg/mL. As 
CE50 para o método DPPH variaram de 4,8 a 23,4 µg/mL, exceto para  EHDfEu e FHfEa 
que não foram ativas. Nesse estudo preliminar e exploratório, demostrou-se que as 
espécies E. uniflora e E. astringens promoveram uma redução significativa da atividade da 
enzima α-amilase e resultados promissores em relação à atividade antioxidante. Portanto, 
desperta expectativas quanto a um possível alvo terapêutico no controle do diabete. UFJF-
PROGRAD/PROPESQ,CNPq, FAPERJ
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Resumo: 

Gossypium hirsutum (MALVACEAE), conhecido como algodão, é utilizado na medicina 
popular no tratamento de inflamação, cicatrização, infecção e hemorragia. O objetivo deste 
estudo foi caracterizar substâncias bioativas e investigar o potencial antibacteriano do 
extrato etanólico e das frações obtidas das folhas de G. hirsutum. O material vegetal foi 
coletado no Horto Medicinal da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) e, uma exsicata foi depositada no Herbário Leopoldo Krieger/UFJF (nº CESJ 
48.612). Folhas secas e pulverizadas foram extraídas em etanol P.A. por maceração 
estática, obtendo-se o extrato etanólico (EE). EE foi rotaevaporado seguido de partição 
líquido/líquido, fornecendo as frações hexânica (FH), diclorometânica (FD), em acetato de 
etila (FA) e butanólica (FB). A caracterização química foi realizada por LC/MS com 
ionização por Electrospray. A atividade antibacteriana foi averiguada pela Concentração 
Inibitória Mínima 100% (CIM100), seguido pela determinação da Concentração Bactericida 
Mínima (CBM) e do efeito bactericida ou bacteriostático em relação às cepas 
Staphylococcus aureus subsp. aureus (ATCC®6538™), Escherichia coli (ATCC®25922
™), Salmonella enterica subsp enterica serovar Choleraesuis (ATCC®10708™) e 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC®27853™). O fringerprint das amostras identificou as 
seguintes substâncias: nargenina, campferol, gossipina, gossipitrina, quercetina e 
isoquercetina. EE, FH e FA foram ativas frente à S. aureus com valores de CIM100 de 
5000, 2500 e 5000 µg/mL, respectivamente. EE e FH produziram efeito bacteriostático, 
enquanto FA bactericida. FA e FB inibiram o crescimento de S. Choleraesuis com CIM100 
igual a 5000 µg/mL com efeito bacteriostático para ambas as frações. O crescimento de P. 
aeruginosa foi inibido por FA, fornecendo um CIM100 de 5000 µg/mL e efeito 
bacteriostático. FD e FA foram ativas frente à E. coli com CIM100 de 5000 µg/mL, 
produzindo efeito bacteriostático. Estes resultados sugerem que G. hirsutum é uma 
importante fonte de constituintes ativos para a busca de novas opções terapêuticas, 
especialmente agentes antibacterianos. 
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Resumo: 

Vernonia polyanthes Less (Asteraceae), conhecida popularmente como “assa-peixe”, tem 
sido largamente usada na medicina tradicional, principalmente para o tratamento de feridas 
e ulcerações, como importante agente anti-inflamatório e cicatrizante. O presente estudo 
avaliou a estabilidade de formulações contendo extrato etanólico de V. polyanthes Less 
para fins terapêuticos. Folhas secas e pulverizadas foram submetidas á extração em 
etanol P.A. por maceração estática seguida de rotaevaporação para remoção do solvente, 
obtendo-se o extrato etanólico (EEVP). Um creme com base lanette, nas concentrações 
de 0,10, 0,25 e 0,50% de EEVP, foi desenvolvido e avaliado quanto à estabilidade. Foram 
realizados testes preliminares de estabilidade (aparência, cor e odor), estabilidade 
acelerada [temperatura ambiente (25 ± 2ºC), refrigerador (-5,0 ± 2ºC) e estufa (40 ± 2ºC) 
durante 90 dias, determinação do pH e análise reológica] e estabilidade microbiológica. A 
avaliação preliminar foi considerada satisfatória, pois todas as preparações mostraram-se 
estáveis no decorrer dos 12 dias de observação. Após 90 dias, as formulações 
submetidas à temperatura ambiente e à estufa (40 ± 2ºC) não sofreram nenhuma 
alteração, entretanto, aquelas armazenadas no freezer (-5 ± 2ºC) apresentaram separação 
de fases (aquosa e oleosa). Com base nas características organolépticas (aspecto, cor, 
odor e formação de precipitado), não foram verificadas alterações relevantes. Houve a 
seguinte variação de pH: Dia zero (5,58 a 5,87), 7º dia (5,53 a 5,90), 15º dia (5,50 a 5,91), 
30º dia (5,49 a 5,96), 60º dia (5,18 a 5,91) e 90º dia (4,91 a 5,84). A viscosidade diminuiu 
exponencialmente com o aumento da taxa de cisalhamento, mostrando que o fluido é não-
newtoniano do tipo pseudoplástico. Verificou a presença de unidades formadoras de 
colônias dentro dos limites aceitáveis em todos os produtos analisados nos dias 0 e 90 
para as formulações submetidas à temperatura ambiente e ao freezer. No entanto, houve 
crescimento bacteriano acima dos valores aceitáveis nas formulações submetidas à 
estufa. O creme dermatológico do extrato etanólico de V. polyanthes produziu 
conformidades no estudo de estabilidade, podendo ser utilizado para fins terapêuticos.
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Resumo: 

Baccharis trimera (Less.) DC (Asteraceae), popularmente conhecida como carqueja, 
carqueja amargosa ou bacanta, está distribuída nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. Esta 
espécie é tradicionalmente utilizada como hipoglicemiante, hepatoprotetora, relaxante da 
musculatura lisa dos vasos, digestiva, anti-inflamatória e analgésica. Os constituintes 
fenólicos englobam uma variedade de estruturas químicas com potencial antioxidante e 
terapêutico, tornando a avaliação de seus teores promissores para pesquisa. O presente 
estudo avaliou o perfil químico e a atividade antioxidante dos extratos hexânico (EH), em 
acetato de etila (AE) e etanólico (EE) obtidos a partir das partes aéreas de B. trimera. As 
partes aéreas foram coletadas no Horto da Faculdade de Farmácia da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), Minas Gerais, em agosto de 2013. O material vegetal seco 
e triturado foi submetido à maceração estática com solventes de polaridade crescente e 
posterior evaporação rotativa, obtendo EH, EA e EE. A triagem fitoquímica foi realizada por 
reações de identificação. Por meio de espectrofotometria na região do UV-Vis, os 
flavonoides totais foram quantificados pelo método do AlCl3, enquanto os fenóis totais 
foram determinados por Folin-Ciocalteau. Rutina e ácido gálico foram utilizados como 
referência, respectivamente. A atividade antioxidante foi determinada pelos métodos do 
sequestro do radical livre DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil), poder de redução do Ferro e 
co-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico. Flavonoides, taninos, cumarinas, terpenoides e 
esteroides foram detectados. Os teores de fenóis totais e flavonoides totais variaram de 
0,22 a 8,66 g/100g e de 0,00 a 4,62 g/100g, nessa ordem. A Concentração Efetiva 50% 
(CE50) variou de 61,61 a 390,75 μg/mL e de 218,95 a 566,75 μg/mL pelos métodos DPPH 
e poder de redução, respectivamente. Pela co-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico, a 
Porcentagem de Inibição da Peroxidação Lipídica (%I) variou de 28,64 a 41,26 %. A 
presença de classes de metabólitos como flavonoides, taninos e cumarinas e os teores de 
fenóis e flavonoides totais demonstram a necessidade do aprofundamento das 
investigações visando novas perspectivas terapêuticas.
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Resumo: 

Eryngium pristis Cham. & Schldt (Apiaceae) é um arbusto nativo da América do Sul 
distribuído principalmente na Bolívia e no Brasil. Esta espécie é tradicionalmente usada no 
tratamento de aftas, úlceras de garganta e boca e como diurética e emenagoga, mas 
pouco explorada cientificamente. O presente estudo investigou a atividade antibacteriana 
do extrato etanólico (EE) e das frações hexânica (FH), diclorometânica (FD), em acetato 
de etila (FA) e butanólica (FB) obtidas das folhas de E. pristis. O material vegetal foi 
coletado em São João del Rei, Minas Gerais, em janeiro de 2012. A atividade antibacteriana 
foi avaliada pela determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) utilizando o método 
de microdiluição em caldo, segundo as diretrizes do Clinical Laboratory Standards Institute 
(CLSI, 2012), seguida pelo estabelecimento da Concentração Bactericida Mínima (CBM) e 
da classificação do efeito bactericida ou bacteriostático, conforme descrito por Andrews 
(2001). A investigação da capacidade de inibição de biofilme pelo EE, FH, FD, FA e FB 
encontra-se em fase de validação e, em virtude do fator temporal, não pode ser aplicada. 
Cepas de referência Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC®29213™ e ATCC®
6538™ e clínicas Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (MRSA) 1485279, 
1688441 e 1605677 foram utilizadas. FH e FA foram bacteriostáticas e EE mostrou-se 
bactericida frente a S. aureus ATCC®29213™, com CIM de 2,5, 5 e 2,5 mg/mL, 
respectivamente. EE e FA foram bactericidas, enquanto FH revelou-se bacteriostática 
contra S. aureus ATCC®6538™, com CIM de 5, 2,5 e 1,25 mg/mL, respectivamente. EE, 
FH e FA, bacteriostáticos, produziram CIM de 5, 5, 2,5 mg/mL, nessa ordem, frente a 
MRSA 1485279 e 1688441. EE, FH, FD, FA e FB, bacteriostáticos, foram ativos frente a 
MRSA 1605677, com CIM de 2,5, 5, 5, 2,5, 5 mg/mL, respectivamente. EE, FH, FD e FA, 
bacteriostáticos, foram ativos frente a MRSA 1664534 e 1830466, com CIM de 2,5, 2,5, 5, 
1,25 mg/mL, nessa ordem. FB foi bacteriostática com CIM de 5 mg/mL contra MRSA 
183046. Os resultados sugerem que E. pristis é uma fonte de substâncias que merece 
aprofundamento de suas investigações na busca de novos agentes antibacterianos e 
estratégias terapêuticas alternativas.
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Resumo: 

A universalização do acesso, a equidade na prestação de serviços e a integralidade das 
ações tornaram-se princípios doutrinários da atenção à saúde no Brasil. O medicamento, 
utilizado na prevenção e recuperação da saúde é tido como o elemento essencial e deve 
ser considerado como insumo básico. Neste sentido, foram criados programas e 
instrumentos de financiamento público destinados à pesquisa, desenvolvimento e inovação 
do setor. Outras iniciativas norteadoras foram criadas visando a ampliação dos 
investimentos no desenvolvimento do setor, como a Política Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos (2006). No tocante a plantas medicinais e fitoterápicos como 
fonte de novos produtos, este apelo parece maior devido as características 
socioambientais do país. Neste sentido, a obtenção e análise de dados referentes aos 
atores que fazem parte da deste segmento é essencial para o direcionamento de políticas 
públicas. Assim, este trabalho teve por objetivo levantar informações sobre a da força de 
trabalho em PD&I na área de plantas medicinais e fitoterápicos, tais como o número de 
pesquisadores na área e instituições públicas que desenvolvem atividades de PD&I na 
área, assim como as linhas de pesquisa existentes, a partir de pesquisa bibliográfica e de 
acesso aos bancos de dados oficiais. Os resultados esperados - os dados sobre a 
situação da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação na área de plantas medicinais e 
fitoterápico não foram obtidos no período de coleta (2014-2015) devido às mudanças nos 
sistemas de dados, à instabilidade de funcionamento dos novos sistema, bem como o 
acesso restrito às informações.
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Resumo: 

A busca de uma política concreta de desenvolvimento para a cadeia produtiva de produtos 
para a saúde tem sido uma das prioridades do governo brasileiro nos últimos anos. A 
promoção e o desenvolvimento da cadeia produtiva de produtos tais como fármacos, 
medicamentos, equipamentos médicos, produtos para diagnósticos, biomateriais, entre 
outros, estavam entre os objetivos das últimas políticas de desenvolvimento industrial 
lançadas no Brasil. Há um esforço crescente em direcionar atores que exercem atividades 
em PD&I para a cultura de desenvolvimento e inovação. Especificamente no setor de 
produtos este direcionamento é tem sido visível e o aperfeiçoamento das políticas de CT&I 
requer a avaliação permanente desses instrumentos, bem como dos indicadores de 
inovação. Neste sentido este trabalho teve por objetivo a obtenção e análise de dados 
referentes ao desenvolvimento de novos produtos e/ou protótipos na área de produtos para 
saúde. Foram levantadas informações sobre patentes depositadas e registradas no setor 
de produtos para saúde, no período de 2006 a 2014, demonstrando-se os 
produtos/protótipo registrados; os registros concedidos e os Produtos/protótipos 
depositados e/ou concedidos por instituições públicas que desenvolvem atividades de 
PD&I na área; no período citado.

 
Palavras-chave: 

INOVAÇÃO , PATENTES , INDICADORES  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências da Saúde 

Título do Projeto:  

POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE ISOLADOS DE Penicillium E Aspergillus PARA A 
OBTENÇÃO DE BIOPRODUTOS

 
Autores: 

WERNECK, A. F. L. (BOLSISTA BIC); RODARTE, M. P. (ORIENTADORA)

 
Resumo: 

Os fungos dos gêneros Penicillium e Aspergillus são de extrema relevância devido à 
diversidade de estruturas químicas que podem ser isoladas em função de seus 
metabolismos secundários. Aliando a potencialidade dessa área de pesquisas ao fato do 
nosso país possuir uma alta biodiversidade, o interesse na exploração deste campo é 
amplamente justificável, merecendo a atenção da comunidade científica. O objetivo deste 
trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre as principais linhas de pesquisas atuais 
sobre aplicabilidade biotecnológica dos gêneros Penicillium e Aspergillus. Os gêneros 
Penicillium e Aspergillus têm sido estudados no pré-tratamento de resíduos 
agraoindustriais para serem inseridos novamente na cadeia produtiva, ou no tratamento de 
efluentes industriais ou descontaminação ambiental por derramamentos industriais. O 
desenvolvimento do conhecimento sobre estratégia de de mutagênese, controle de genes 
regulatórios e produção de enzimas recombinantes, tem gerado resultados que 
proporcionam maior controle de processo e composição do bioproduto, diminuição da 
sensibilidade a inibidores, alta eficiência e estabilidade. Trabalhos que visão a otimização 
de processos estão sendo realizados variando as condições de fermentação e utilizando 
imobilização enzimática com a melhor perspectiva de catálise e ampliação de sua 
utilização. Os trabalhos relatam também o uso desses fungos por meio de numerosos 
processos biotecnológicos para biotransformações de compostos orgânicos, gerando 
modificações estruturais, alguns destes podem ser úteis como novos medicamentos em 
investigação ou intermediários para aperfeiçoamento de drogas já existentes.
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Resumo: 

O interesse no resveratrol tem aumentado cada vez mais por suas propriedades 
farmacológicas, como antioxidante e despigmentante. Esse composto demonstra baixa 
biodisponibilidade pela via oral. Desta maneira, a forma transdérmica desperta 
interesse, pois é uma via que apresenta vantagens, como o fato de não sofrer 
metabolismo de primeira passagem. Essa forma farmacêutica deve seguir um processo 
rigoroso de fabricação e seu produto acabado deve passar por testes, como de 
liberação e permeação cutânea. Assim, o objetivo deste estudo foi desenvolver um 
sistema nanoestruturado, através de nanopartícula lipídica sólida (NLS) contendo 
resveratrol e avaliar a permeação cutânea do mesmo. Para a síntese de nanopartículas 
foi utilizado o Pluronic F-127 e a manteiga de semente de Theobroma grandflorum 
através da técnica de homogeneização de alto cisalhamento. A caracterização pelo 
tamanho foi feita usando a técnica Dynamic light scattering (DLS). A avaliação da 
eficiência de encapsulação R-NLS (EE) foi determinada indiretamente por meio do 
cálculo da quantidade de resveratrol livre presente na fase aquosa da dispersão. O 
estudo de permeação cutânea foi feito utilizando-se pele humana (aprovação nº 
151.275.). Todas as quantificações do resveratrol foram feitas utilizando-se 
cromatografia líquida de alta eficiência e detector UV. As partículas apresentaram 
distribuição de tamanho homogênea, com um diâmetro igual a 155,30 nm ± 24,94 nm, e 
índice de polidispersibilidade (PDI) de 0,16 ± 0,09. Quanto ao estudo de liberação e 
permeação, o modelo cinético seguido foi o modelo de Higuchi, o fluxo de estado 
estável (Js) foi de 1,9883 μg cm–2 h–1 e o lag time (TL) de 0,023 h. A quantidade 
considerada permeada foi cerca de 10,69% (meio receptor + camadas viáveis da pele - 
epiderme e derme). Conclui-se que as nanopartículas produzidas são homogêneas e de 
tamanho reduzido, obtendo liberação prolongada no decorrer de 24 horas, as quais 
conseguiram permear as camadas mais profundas da pele. Vale destacar que não foi 
possível usar o análogo inédito do resveratrol, pois o mesmo não se mostrou estável e 
nem solúvel nas condições de trabalho. Assim sendo, todo o projeto foi desenvolvido 
com o resveratrol.
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Resumo: 

A onicomicose possui elevada incidência em regiões tropicais devido ao clima quente e 
úmido. Um aumento tem sido observado devido, principalmente, ao uso de terapias 
imunossupressoras, maior exposição de agentes antifúngicos, longevidade da 
população e uso de calçados fechados ao longo do dia. Soma-se a isso a dificuldade de 
realizar o diagnóstico e a não adesão à terapêutica devido, sobretudo aos efeitos 
tóxicos dos agentes antifúngicos. Diante disso, o trabalho teve como objetivo a testar 
novos amino álcoois frente às principais espécies causadoras a onicomicose. As 
espécies fúngicas utilizadas no experimento foram: Trichophyton rubrum CCT 5507 
URM 1666, Trichophyton mentagrophytes ATCC 11481 e Trichophyton mentagrophytes 
cepa clínica. Seis moléculas de amino álcoois foram sintetizadas no laboratório de 
Química Orgânica da Universidade Federal de Juiz de Fora e testadas em ensaios para 
determinar a concentração inibitória mínima (MIC) e a concentração fungicida mínima 
(MFC). MIC e MFC foram realizados em placa de 96 poços e incubadas à 28°C por 7 
dias e de acordo com o protocolo M38-A2 do The National Committee for Clinical 
Laboratory Standards (CLSI) (2008) adaptado, conforme estabelecido por Almeida e 
colaboradores (2009). Decorrido o tempo de incubação, encontrou-se os seguintes 
resultados (em µg/mL) para MIC e MFC para cada espécie, respectivamente (os 
números entre parênteses correspondem à molécula de amino álcool): T. 
menthagrophytes ATCC 11481: (1 e 2) 15,62 e 15,62; (3) 31,25 e 125; (4) 7,8 e 62,5 ; 
(5) 62,5 e 125; (6) 125 e 125. T. mentagrophytes cepa clínica: (1) 31,25 e 31,25; (3) 
125 e 500; (4) 125 e 125; (5 e 6) >1000 e não estabelecido. T. rubrum CCT 5507 URM 
1666: (1) 62,5 e 125; (2) 7,8 e 15,62; (3) 31,25 e 31,25; (4) 15,62 e 62,5; (5) >1000 e 
não estabelecido; (6) 62,5 e 500. Para os fármacos de referência, Terbinafina e 
Cetoconazol, os valores de MIC ficaram inferiores a 3 e de MFC inferiores a 4. A 
linhagem clínica apresentou valores maiores de MIC e MFC como esperado, devido à 
resistência aos antifúngicos. Apesar dos valores encontrados serem inferiores aos 
fármacos de referência, há a necessidade de buscar antifúngicos menos tóxicos do que 
os utilizados atualmente. 
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Resumo: 

O Pinus pinaster, conhecido como Pinho Marítimo Francês, é nativo do sudoeste da 
Europa e noroeste da África. O extrato obtido da casca do P. pinaster caracteriza-se por 
alta concentração de polifenóis, representados por procianidinas, taxifolina, ácidos 
fenólicos e cinâmicos e as formas glicosiladas dessas moléculas. Para o controle de 
qualidade da matéria-prima podemos usar a determinação do conteúdo de polifenóis 
individuais, como a taxifolina. Essa molécula possui propriedades antioxidante e anti-
inflamatória, podendo ser empregada em diversas patologias, como a endometriose. 
Porém, a taxifolina tem baixa disponibilidade oral o que estimulando vias alternativas de 
administração, a via vaginal por exemplo. Os objetivos do estudo foram: desenvolver e 
validar métodos analíticos para quantificação da taxifolina no extrato de P. pinaster e na 
formulação; avaliar a liberação in vitro e a permeação ex vivo da taxifolina a partir do 
creme. Os métodos analíticos desenvolvidos e otimizados para a quantificação da 
taxifolina no extrato e no creme vaginal empregaram cromatografia em fase reversa com 
fase estacionária octadecilsilano e fase móvel constituída por água, acetonitrila e ácido 
fórmico, em diferentes proporções para os métodos. A detecção foi realizada em 288 nm 
em detector de arranjo de fotodiodos. Os perfis cromatográficos obtidos apresentaram 
linhas de base regulares, adequada resolução da taxifolina e boa simetria de pico. Todos 
os parâmetros de validação analítica encontraram-se dentro das especificações. O valor 
de fluxo obtido para a taxifolina a partir do creme no estudo de liberação in vitro (74,89 µg 
cm-2h-1) indica que este é um possível veículo para a administração vaginal desse 
flavonoide. Adicionalmente, a porcentagem de permeação obtida para a taxifolina por dose 
(89,22%) sugere um potencial desta para exercer suas ações a nível sistêmico in vivo, 
quando administrada via mucosa vaginal, podendo ser uma alternativa para o tratamento 
da endometriose.
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Resumo: 

Introdução: A Diabetes Mellitus (DM) caracteriza-se como uma série de distúrbios 
metabólicos. Contrapondo o modelo bi-hormonal, que descreve o estado diabético por 
deficiência de insulina e excesso de glucagon, estudos demonstram o desenvolvimento de 
terapias com base em hormônios intestinais, como a incretina glucagon-like peptide-1 
(GLP-1). Uma vez liberadas, essas estimulam a secreção de insulina e a sensibilidade à 
mesma, suprimem a liberação de glucagon, desaceleram o esvaziamento gástrico, e 
proporcionam saciedade ao indivíduo. Objetivo: Avaliar os níveis basais do hormônio GLP-1 
frente à manutenção da DM tipo 2 em pacientes selecionados dentre os usuários da 
Unidade de Atenção Primária à Saúde do Bairro São Pedro (UAPS-SP) em Juiz de 
Fora/MG. Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal prospectivo conduzido com 59 
pacientes diagnosticados com DM tipo 2 aprovado no Comitê de Ética do Hospital 
Universitário/UFJF. Os pacientes foram submetidos a avaliações antropométricas, 
bioquímicas e sorológicas realizadas no laboratório de análises clínicas do HU/UFJF. Para 
avaliar os níveis de sensibilidade a insulina e a capacidade funcional das células β foi 
utilizado o índice HOMA. Resultados: A população do estudo apresentou média de 59,40±
7,74 anos e Índice de Massa Corporal médio de 29,99±4,72, classificado como sobrepeso. 
71,43% dos pacientes fazem uso de metformina no tratamento da diabetes. O perfil 
glicêmico e lipídico dos participantes consiste em concentrações médias acima do 
recomendado. 54,28% dos pacientes avaliados apresentam algum grau de resistência à 
insulina e insulinemia basal média de 10,84±5,66 µU/mL. Os níveis basais médios de 
GLP-1 foi de 31,78±9,44 pmol/L não havendo diferença estatística entre homens e 
mulheres. Conclusão: Os níveis plasmáticos basais de GLP-1 em diabéticos usuários de 
metformina são maiores que os valores normais para pacientes hígidos. Além disso, estes 
juntamente com a insulina se apresentaram crescentes em uma relação compensatória 
ao aumento dos índices de resistência a insulina. Tais resultados demonstram que o 
modelo de homeostase da glicose tem forma multi-hormonal fato que amplia as 
possibilidades de terapias e abordagens clínicas no tratamento da DM.
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Resumo: 

Introdução: Chrysantemum parthenium (Asteraceae), sinonímia Tanacetum parthenium é 
uma espécie vegetal conhecida popularmente como matricária ou crisântemo. É utilizada 
no tratamento da enxaqueca e parasitoses. Substâncias presentes nessa planta já foram 
reconhecidas por suas atividades, entre elas, a antiparasitária. A esquistossomose é uma 
doença tropical negligenciada que afeta cerca de 240 milhões de pessoas, sendo que mais 
de 700 milhões estão expostas ao risco de contraí-la. O praziquantel (PZQ) é o único 
fármaco para o tratamento dessa infecção causada por trematódeos do gênero 
Schistosoma. Entretanto, existem relatos de linhagens de Schistosoma resistentes ao 
tratamento com o praziquantel e esse medicamento demonstra uma baixa eficiência frente 
às formas jovens do verme. Portanto, com base nas utilizações de C. parthenium e nas 
limitações do PZQ, o projeto avaliou os efeitos esquistossomicidas in vitro do extrato de C. 
parthenium com a finalidade de descoberta de novos fármacos para prevenção e cura da 
esquistossomose, 
Metodologia: O extrato de C. parthenium foi produzido a partir de uma lavagem foliar feita 
com etanol: água (9:1 v/v) a fim de extrair as substâncias presentes nos tricomas 
glandulares das folhas. Por meio de técnicas cromatográficas, uma substância presente 
no extrato foi isolada, purificada e posteriormente identificada por ressonância magnética 
nuclear de hidrogênio (RMN de 1H). O extrato e o metabólito isolado, denominado 
partenolido, foram avaliados por meio de testes in vitro frente a vermes adultos de 
Schistosoma mansoni. 

Resultados: Tanto o extrato bruto de C. parthenium (50 µg/mL) quanto o partenolido (25 
µM) apresentaram atividade esquistossomicida, sendo capazes não só de alterar 
significativamente o tegumento dos vermes adultos, mas também levar os parasitos a 
morte.
Conclusão: O extrato bruto hidroalcóolico de C. parthenium e o partenolido, apresentaram 
atividade significante frente aos vermes adultos de S. mansoni, confirmando assim, a 
atividade antiparasitária de ambos, sobretudo do partenolido.
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Resumo: 

Introdução: A esquistossomose é uma doença negligenciada causada por parasitos do 
gênero Schistosoma, principalmente o Schistosoma mansoni. No Brasil, o estado de 
Minas Gerais se destaca entre as áreas endêmicas, apresentrando cerca de 50% dos 
casos confirmados no país. O praziquantel (PZQ), por recomendação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), tem sido o único fármaco utilizado para tratar a doença. No 
entanto, o PZQ possui limitações, o que impulsiona a pesquisa por novos fármacos 
esquistossomicidas. Os produtos naturais possuem grande potencial para o 
desenvolvimento de protótipos que possam ser utilizados no tratamento da doença. Entre 
as espécies vegetais que produzem substâncias naturais de interesse, destaca-se a 
Solidago microglossa (Asteraceae). O uso popular dessa espécie tem finalidades 
cicatrizantes, anti-sépticas e anti-helmínticas.
Metodologia: O extrato bruto dos rizomas de Solidago microglossa foi produzido a partir de 
maceração em etanol: água (9:1 v/v) a fim de extrair as substâncias naturais com 
potenciais atividades antiprasitárias. O extrato produzido foi avaliado por meio de ensaios 
in vitro frente a vermes adultos de Schistosoma mansoni, bem como frente a citotoxicidade 
e a diversos parâmetros antiparasitários. Visando o isolamento dos metabólitos, técnicas 
como a cromatografia líquida a vácuo foram empregadas

Resultados: O extrato bruto dos rizomas de Solidago microglossa apresentou atividade 
esquistossomicida, causando a morte dos parasitos em uma concentração não citotóxica 
(100 µg/mL). O perfil cromatográfico dos metabólitos presentes no extrato bruto se 
mostrou complexo e de difícil separação.
Conclusão: O extrato bruto hidroalcóolico de Solidago microglossa apresentou atividade 
esquistossomicida significante frente aos vermes adultos de S. mansoni, confirmando o 
potencial antiparasitário da espécie vegetal. Os dados cromatográficos evidenciam a 
presença de várias classes de metabólitos no extrato. 
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: A esquistossomose é uma doença parasitária causada por parasitos 
trematódeos pertencentes ao gênero Schistosoma. No Brasil, a espécie causadora é o 
Schistosoma mansoni, presente em diversos estados da federação, dentre eles o de 
Minas Gerais, que registra metade dos casos de esquistossomose do país. O fármaco de 
escolha para tratamento desta parasitose é o praziquantel (PZQ). Entretanto, sua ação é 
limitada frente às formas jovens do parasito, além de não impedir a reinfecção. Ainda, 
descobriu-se um novo alvo farmacológico representado pela enzima denominada 
SmATPDase, também conhecida como ATP difosfohidrolase, presente em vários estágios 
evolutivos do parasito. Estudos recentes do nosso grupo de pesquisa demonstram que 
algumas chalconas possuem atividade esquistossomicida. Dentre estas, a cardamonina, 
isolada das inflorescências de Piper aduncum (Piperaceae). Diante disso, o objetivo deste 
estudo foi sintetizar novas chalconas semelhantes a cardamonina e avaliar suas atividades 
esquistossomicidas in vitro frente a vermes adultos de S. mansoni e inibitória in vitro frente 
à enzima apirase.
METODOLOGIA: A síntese das chalconas propostas ocorreu por meio da condensação de 
Claisen-Schmidt, na qual reagiu-se benzaldeídos com acetofenonas substituídas em meio 
básico. Após purificação, as chalconas foram caracterizadas por RMN de ¹H e ¹³C e 
avaliadas em ensaios esquistossomicidas in vitro, bem com frente à enzima ATP 
difosfohidrolase.
RESULTADOS: Dentre as chalconas sintetizadas, duas (IA-C2 e IA-C3) causaram in vitro 
a morte de 100% dos parasitos na concentração de 25 μM. No ensaio de inibição 
enzimática da ATP difosfohdrolase, a cardamonina apresentou redução da atividade 
enzimática de 86% a 40 μM, e as três chalconas sintetizadas, IA-C1, IA-C2 e IA-C3, 
apresentaram redução da atividade enzimática em 53%, 43% e 47% respectivamente na 
concentração de 100 μM. 
CONCLUSÃO: Os resultados obtidos demonstram que algumas chlaconas, entre elas a 
cardamonina e alguns análogos (IA-C1 a IA-C3) , são compostos inibidores da ATP 
difosfohidrolase, sendo ativos in vitro frente aos vermes adultos de Schistosoma mansoni.
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Resumo: 

A produção de goma xantana por meio de processos fermentativos envolve uma série de 
fatores que influenciam diretamente na qualidade da goma produzida, como a seleção da 
espécie de Xanthomonas sp., substrato, variações de pH, temperatura, aeração e 
agitação, além do tempo de fermentação. O uso de resíduos agroindustriais como meio de 
cultivo pode ser uma alternativa para a redução de custos da produção de goma xantana e 
no impacto ambiental provocado pelo seu descarte. Os resíduos são uma boa alternativa 
para a produção da goma, uma vez que ainda apresentam uma composição rica em 
nutrientes e minerais, como no caso do soro de leite, que possui nutrientes do leite mesmo 
após o processo de produção dos queijos. Considerando que lactose é o principal 
carboidrato presente no leite, o objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e a 
produção de goma xantana por diferentes estirpes de Xanthomonas campestris, utilizando-
a como fonte de carboidrato. Foi elaborado um meio de cultivo mínimo composto por 1,5% 
lactose, 0,5% K2HPO4, 0,2% NH4Cl, 0,1% NaCl, 0,01% MgSO4 e 0,1% extrato de 
levedura, com ajuste de pH entre 7,0 – 7,2. Foram utilizadas quatro estirpes de 
Xanthomonas campestris. A fermentação foi realizada em triplicata com 10% de inóculo 
em relação ao volume de meio utilizado, agitação de 150 rpm, temperatura de 30°C, por 72 
horas. Todas as estirpes avaliadas apresentaram crescimento e produção de goma no 
meio contendo lactose. O crescimento bacteriano variou em função da estirpe de 
Xanthomonas campestris. Não houve diferença significativa para a produção de goma 
xantana entre as estirpes avaliadas. A seleção da estirpe é muito importante, diferentes 
trabalhos demonstram que as variações ocorridas na produção e na qualidade do produto 
final são dependentes do microrganismo utilizado.
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Resumo: 

A goma xantana é um heteroexopolissacarídeo de cadeia ramificada, produzida por 
bactérias do gênero Xanthomonas  por meio de processos fermentativos. Devido às suas 
peculiares propriedades reológicas, a goma xantana tem grande aplicação no setor 
industrial, sendo amplamente utilizada pelas indústrias farmacêutica e alimentícia. O Brasil 
é o maior produtor de cana de açúcar do mundo, sendo a principal matéria-prima para a 
indústria sucroalcooleira. O caldo de cana devido à sua constituição química pode ser 
utilizado como meio de cultivo alternativo para processos fermentativos. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a produção e recuperação de goma xantana, utilizando caldo de cana 
como meio de cultivo no processo de fermentação submersa. Foi utilizado um meio 
contendo 1,5% de sacarose, 0,5% de fosfato de potássio, 0,2% de cloreto de amônio, 0,1% 
de cloreto de sódio, 0,01% de sulfato de magnésio e 0,1% de extrato de levedura e como 
meios alternativos foram utilizados caldo de cana diluído 3°Brix, 6°Brix e 9°Brix. No 
processo fermentativo foi empregada a estirpe Xanthomonas campestris pv. pruni 1182, 
nas seguintes condições: temperatura 30°C, agitação 150 rpm, tempo 72 horas. Houve a 
produção de goma xantana em todos os meios de cultivos avaliados.  O maior rendimento 
de goma xantana foi obtido no caldo padrão. Dentre as diferentes concentrações de caldo 
de cana avaliadas, o menor rendimento foi observado em 3°Brix. Não houve diferença 
significativa em 6°Brix e 9°Brix, que apresentaram os maiores rendimentos quando 
comparados a 3°Brix. Os resultados apresentados demonstram o potencial do caldo de 
cana como meio alternativo para a produção de goma xantana.

 
Palavras-chave: 

Xanthomonas , caldo de cana , fermentação  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências da Saúde 

Título do Projeto:  

AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO BAÇO E DO IMPACTO DA ESPLENECTOMIA NO 
METABOLISMO LIPÍDICO E NO PROCESSO DE ATEROSCLEROSE DE 

CAMUNDONGOS.

 
Autores: 

ISABELA SOUZA DE PAULO (BOLSISTA BIC) OTÁVIO HENRIQUE MARTINS DE ASSIS 
(BOLSISTA BIC); CAMILA MENDES DA SILVA (COLABORADOR); YURI COTTA E SILVA 
(COLABORADOR); HENRIQUE COUTO TEIXEIRA (COLABORADOR); ALICE 
BELLEIGOLI REZENDE (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

Introdução: A aterosclerose é uma doença crônica, progressiva, que caracteriza-se pela 
formação de placas de ateroma na parede dos vasos sanguíneos, ativando o sistema 
imunológico e induzindo inflamação. O baço tem uma importante função imunológica, mas 
a sua participação na aterosclerose permanece controversa. Considerando que a 
incidência de esplenectomias totais ainda é alta e que a doença aterosclerótica é causa 
importante de mortalidade em todo o mundo, é de grande releväncia que se verifique se o 
tecido esplênico influencia no processo de aterosclerose. Objetivo: Avaliar a participação 
do baço e o impacto da esplenectomia no processo de aterosclerose de camundongos 
C57Bl/6 deficientes em apoproteína “E”. Metodologia: Os animais foram divididos em grupo 
controle operação simulada (CT), e grupo esplenectomia total (ET). Trinta dias após a 
cirurgia, os animais foram submetidos a uma dieta aterogênica enriquecida com colesterol. 
Após oito semanas, os animais foram eutanasiados e o sangue, o coração e a aorta foram 
submetidos à análise. Os níveis séricos de colesterol total e de anticorpos anti-LDL 
oxidada foram avaliados. A lesão aterosclerótica na raiz da aorta foi quantificada por 
morfometria em cortes histológicos corados com hematoxilina-eosina. As lesões 
ateroscleróticas nas porções torácica e abdominal das aortas foram determinadas pela 
porcentagem da superfície luminal corada com Sudan IV em relação à área total do vaso. 
Resultados: Os resultados mostraram que os níveis séricos de colesterol total foram 
semelhantes entre os grupos e que os títulos de anticorpos IgG anti-LDL oxidada não 
foram alterados pela esplenectomia. No entanto, camundongos esplenectomizados 
apresentaram lesões ateroscleróticas na raiz da aorta significativamente maiores do que 
os animais controle. Além disso, foi observada uma maior porcentagem de lesões 
ateroscleróticas nas porções torácica e abdominal das aortas de animais 
esplenectomizados (2,30% versus 0,63% grupo CT). Conclusão: A esplenectomia está 
associada ao aumento das lesões ateroscleróticas em camundongos deficientes em apoE 
submetidos à dieta aterogênica, sugerindo que o baço desempenha um papel ateroprotetor 
no modelo estudado.
Apoio financeiro: CAPES, CNPq e FAPEMIG
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Resumo: 

Objetivos: Avaliar a perda neural pela tomografia de coerência óptica (OCT) em olhos de 
pacientes com doença de Alzheimer (DA) e verificar a correlação entre o déficit cognitivo e 
a espessura da camada de fibras nervosas da retina (CFNR) peripapilar e da mácula 
obtidos pelo OCT nestes pacientes.   
Métodos: Foi utilizado o OCT (3DOCT-2000,TopconCorp,Tokyo,Japan) para avaliação de 
45 olhos de 24 pacientes com DA e 48 olhos de 24 controles normais. As medidas da 
espessura da CFNR peripapilar, espessura macular total e das camadas mais internas da 
retina na região macular foram obtidas automaticamente e calculadas pelo aparelho. As 
medidas da espessura interna da mácula analisadas foram: a espessura da CFNR 
(mCFNR), a espessura da camada de células ganglionares mais a camada plexiforme 
interna (GCL+) e destas camadas (GCL+) mais a mCFNR (GCL++). O mini exame do 
estado mental (MEEM) foi utilizado para avaliar a cognição dos pacientes e controles. Os 2 
grupos foram comparados e a correlação entre os valores do MEEM e as medidas do OCT 
foi verificada. 
Resultados: A espessura da CFNR peripapilar foi significativamente reduzida na espessura 
média e no quadrante inferior. Todos os parâmetros de espessura macular foram 
significativamente menores nos doentes quando comparado aos controles (p<0,05), 
exceto para espessura no segmento inferior externo.  Para as medidas das camadas 
internas da retina, a GCL+ e GCL++ foram significativamente menores nos doentes. Uma 
correlação significativa foi encontrada entre a maioria dos parâmetros avaliados pelo OCT, 
especialmente para as medidas maculares, e os valores do MEEM.  
Conclusões: A maioria dos parâmetros do OCT, especialmente para as medidas 
maculares mais centrais, foram menores nos olhos dos pacientes com DA. Este estudo 
demonstrou, pela primeira vez, que as camadas internas da retina estavam reduzidas 
nestes pacientes. Além disto, a perda neural, especialmente para os parâmetros 
maculares, se correlacionou de forma significativa com o déficit cognitivo na DA. Nossos 
resultados sugerem que o OCT pode ser um método extremamente útil, não-invasivo e de 
fácil execução para avaliação diagnóstica e acompanhamento dos pacientes com DA. 
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: SABE-SE QUE OS HOMENS PROCURAM MENOS OS CUIDADOS DE 
SAÚDE QUANDO COMPARADOS ÀS MULHERES E, QUANDO O FAZEM, MUITAS 
VEZES A ENFERMIDADE ENCONTRA-SE NUM ESTÁGIO NO QUAL NÃO É MAIS 
POSSÍVEL A CURA, ENCARECENDO OS CUSTOS AO SISTEMA DE SÁUDE. ASSIM, O 
MINISTÉRIO DA SAÚDE LANÇOU EM 2009 A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO 
INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM (PNAISH). MUITOS FATORES DIFICULTAM SUA 
IMPLEMENTAÇÃO, COMO A INSIPIÊNCIA QUANTO À EXISTÊNCIA DA MESMA OU O 
CONHECIMENTO DISTORCIDO. A PESQUISA REALIZADA ALMEJOU ESCLARECER A 
PERCEPÇÃO DOS HOMENS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE (SUS) 
ACERCA DESSA POLÍTICA PÚBLICA E DA SAÚDE MASCULINA. METODOLOGIA: 
ESTUDO TRANSVERSAL, DESCRITIVO, QUANTITATIVO E QUALITATIVO, REALIZADO 
EM JUIZ DE FORA-MG. A AMOSTRA FOI COMPOSTA POR 298 ENTREVISTADOS DO 
SEXO MASCULINO, COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18 ANOS E USUÁRIOS DO 
SUS. RESULTADOS: 88,9% DOS ENTREVISTADOS OPINARAM QUE A PNAISH TERÁ 
EFEITOS POSITIVOS SOBRE O COMPORTAMENTO MASCULINO NO QUE TANGE 
AOS CUIDADOS COM SUA PRÓPRIA SAÚDE. 51,7% DOS ENTREVISTADOS NÃO 
ACREDITAM QUE UM MÉDICO ATENDE DA MESMA MANEIRA UM PACIENTE DO SEXO 
MASCULINO E FEMININO EM TERMOS DE CUIDADOS E ATENÇÃO FORNECIDOS. 
87,6% DA AMOSTRA NÃO ACREDITAM QUE A MAIOR PARTE DA POPULAÇÃO 
MASCULINA PARTICIPA DE ALGUM PROGRAMA DE SAÚDE. 75,5% DOS HOMENS 
ENTREVISTADOS JULGAM HAVER GRANDES DIFERENÇAS BIOPSICOSSOCIAIS 
ENTRE HOMENS E MULHERES QUE JUSTIFIQUEM AÇÕES EM SAÚDE 
DIRECIONADAS PARA CADA GRUPO. 84,9% ACREDITAM QUE A SAÚDE MASCULINA 
REPRESENTA UM DESAFIO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. 93% CONSIDERAM QUE O 
PRECONCEITO E A MASCULINIDADE IDENTIFICADOS NA POPULAÇÃO MASCULINA, 
BEM COMO A FALTA DE TEMPO E AS DIFICULDADES DE ACESSO AOS SERVIÇOS 
SÃO AS PRINCIPAIS FALHAS NO CUIDADO DESTINADO AO  HOMEM. 97,7% DOS 
ENTREVISTADOS ACREDITAM QUE A MAIORIA DAS DOENÇAS MASCULINAS PODE 
SER EVITADA ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO. CONCLUSÃO: APESAR 
DA DEFICIÊNCIA EM SUA DIVULGAÇÃO, A PNAISH É VISTA DE FORMA POSITIVA  
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: Com as Novas Diretrizes Curriculares para o Curso de Medicina,
surgiu a necessidade de uma efetiva releitura das obras publicadas em todos os temas da
Área Médica, uma vez que, classicamente, os livros didáticos são voltados para teoria
pura, com pouca aplicação prática. Isso ocorre ainda mais na área do ensino de Cirurgia,
visto que tal área necessita ainda mais da vivência prática. Com isso, novos tópicos
devem ser incluídos no ensino acadêmico e profissional da cirurgia. Temas como Riscos
na assistência hospitalar aos pacientes e dos profissionais envolvidos, o uso efetivo do
Termo de Consentimento Esclarecido nas operações, Segurança na sala de operações,
Sala Cirúrgica Inteligente, Telemedicina em Cirurgia, Equipamentos na sala de cirurgia ( 
Laser e Eletrocirurgia, por exemplo,) Cirurgia robótica, Biópsias guiadas por imagem, 
Cirurgiaambulatorial, entre outros, ainda não são contemplados nas obras que dispomos 
hoje. OBJETIVO: Seu objetivo foi desenvolver material didático sob a forma de textos, 
imagens e vídeos para compor um Livro de Cirurgia atual e adequado às novas demandas 
do ensino médico. METODOLOGIA: Foram convidados Professores da Faculdade de 
Medicina com experiência em cada tópico.Juntamente com os Bolsistas e coordenados 
pelo Orientador do Projeto, foram escritostextos didáticos sobre a área cirúrgica, com 
ênfase na técnica cirúrgica, que foram divididos em 29 capítulos. Após concluídos, os 
manuscritos foram editados, formatadose revisados pelos bolsistas e pelo Orientador. 
Foram fotografadas mais de 300 imagens de instrumental cirúrgico e gravados vídeos de 
técnicas cirúrgicas em conjunto com a disciplina de Técnica Operatória da Faculdade de 
Medicina. RESULTADOS: Após extensa revisão bibliográfica e estudo, o Livro foi concluído 
com 29 capítulos. Todos os capítulos tiveram seus textos escritos e revisados por 
especialistas da área, auxiliados pelos bolsistas do Projeto. Além do conteúdo teórico, 
mais de 300 ilustrações e dezenas de vídeos compõem a obra e estão disponíveis em 
mídia para computadores. CONCLUSÃO: O diferencial do material produzido é sua 
objetividade e praticidade do uso, escrito em leitura de fácil entendimento, dividido em 
capítulos (temas) muito atuais.
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Resumo: 

NA ÚLTIMA DÉCADA, UM NOVO PENTÁCULO DO BEM-ESTAR É UTILIZADO, E FAZ 
REFERÊNCIA À CINCO CARACTERÍSTICAS DO ESTILO DE VIDA QUE AUXILIAM A 
PROMOÇÃO DA SAÚDE INDIVIDUAL: OS NÍVEIS DE STRESS, AS CARACTERÍSTICAS 
NUTRICIONAIS, AS ATIVIDADES FÍSICAS HABITUAIS, O COMPORTAMENTO 
PREVENTIVO E A QUALIDADE DOS RELACIONAMENTOS HUMANOS. AO 
PERCEBERMOS O QUÃO DIFÍCIL É ALTERAR O ESTILO DE VIDA DOS PACIENTES E 
ATUAR POSITIVAMENTE NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS OU EFETIVAMENTE NO SEU 
TRATAMENTO, BUSCAMOS POR MEIO DESTE ESTUDO, IDENTIFICAR AS 
DIFICULDADES ENCONTRADAS NA MUDANÇA PARA UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL. 
FORAM OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CARACTERIZAR OS HÁBITOS DE VIDA DA 
AMOSTRA E AVALIAR O NÍVEL DE CONHECIMENTO DE UM GRUPO DE INDIVÍDUOS 
SOBRE PRÁTICAS SAUDÁVEIS. O DELINEAMENTO DO ESTUDO FOI DO TIPO 
TRANSVERSAL, EXPLORATÓRIO, DESCRITIVO E QUANTITATIVO. TRATA-SE 
TAMBÉM DE UMA PESQUISA APLICADA, ORIGINAL, REALIZADA NA CIDADE DE JUIZ 
DE FORA-MG, CUJO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS UTILIZADO FOI O 
QUESTIONÁRIO VALIDADO, O NOVO PENTÁCULO DO BEM ESTAR E CUJA AMOSTRA 
FOI COMPOSTA DE 462 INDIVÍDUOS. AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS 
PARA SE TER UM ESTILO DE VIDA ADEQUADO FORAM LIGADAS A FATORES 
CULTURAIS, OU SEJA, VINCULADA ÀS CRENÇAS QUANTO ÀS 
POSSIBILIDADES/EFETIVIDADES DAS MUDANÇAS; O SEGUNDO MOTIVO MAIS 
IMPORTANTE FOI A FALTA DE TEMPO. A AMOSTRA EM GERAL BUSCA MANTER UM 
ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL, POIS A MAIORIA TEM NOÇÃO DOS HÁBITOS SAUDÁVEIS 
COM BASE NAS ORIENTAÇÕES MÉDICAS. TAMBÉM MANTÉM HÁBITOS 
NUTRICIONAIS BEM SATISFATÓRIOS, REALIZANDO ALGUM TIPO DE ATIVIDADE 
FÍSICA, BUSCANDO MANTER OS CUIDADOS COM A PRÓPRIA SAÚDE, 
DESENVOLVENDO BOM RELACIONAMENTO SOCIAL E CONTROLANDO O STRESS. 
O PERFIL QUE MELHOR CUIDA DA PRÓPRIA SAÚDE COMPREENDE O GRUPO QUE 
TEM NÍVEL DE ESCOLARIDADE MAIS ELEVADO, COM MENOS DE 34 ANOS E QUE 
RECEBE QUATRO OU MAIS SALÁRIOS MÍNIMOS POR MÊS, NÃO IMPORTANDO O 
SEXO. 
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Resumo: 
Introdução: De acordo com a sociedade internacional de continência em crianças, 
bexiga hiperativa (BH) é a condição que afeta doentes com sintomas de urgência 
urinária com ou sem incontinência de urgência. Os anticolinérgicos são 
frequentemente utilizados, porém seus efeitos colaterais podem levar ao abandono 
do tratamento. A estimulação elétrica transcutânea parassacral (EETP), é uma 
alternativa para o tratamento. No entanto, o número de sessões semanais dificulta a 
adesão.  
Objetivo: Avaliar a eficácia da EETP realizada com sessões únicas semanais no 
tratamento da bexiga hiperativa em crianças.  
Métodos: Estudo prospectivo randomizado, em crianças entre 3 a 12 anos divididas 
em dois grupos: Grupo Controle (GC) - submetidas à uroterapia e à 20 sessões de 
eletroestimulação placebo na região escapular, uma vez por semana durante 20 
minutos; e Grupo de Estudo (GE) - uroterapia e tratamento com 20 sessões de 
EETP, uma vez por semana durante 20 minutos. Para a avaliação dos resultados, 
foi utilizado o diário miccional e os pais responderam uma Escala Visual Analógica 
(EVA). As crianças foram avaliadas ao final das vinte sessões e 60 dias após o 
término do tratamento. Foi considerada como resposta satisfatória a ausência 
sintoma de urgência miccional ao final do tratamento.  
Resultados: Foram incluídas 16 crianças com diagnóstico clínico de BH, sendo oito 
alocadas em cada grupo. A média de idade no GC foi de 8 anos (± 2,928) e mediana 
de 8,5 anos e, no GE a média foi de 7,12 anos (± 2,167) e mediana de 6,5 anos (p 
valor 0,3918). Nos dois grupos 62,5% eram do sexo feminino e 50% da raça branca. 
Duas crianças foram excluídas da pesquisa por não completarem o tratamento.  Não 
houve diferença estatística quando comparado os grupos, após o tratamento, quanto 
as variáveis: frequência miccional, volume miccional médio, volume máximo e 
volume ingerido. A avaliação com EVA foi melhor no GE (p=0,0466) e porcentagem 
de noites secas (p=0,0391). Houve melhora da urgência urinária no GE (p=0,0308). 
Conclusões: A EETP realizada com sessões únicas semanais quando comparados 
com o grupo controle, se mostrou eficaz no tratamento da BH, quanto à urgência 
urinária, à percepção dos responsáveis e a porcentagem de noites secas (em 
crianças enuréticas). Porém, novos estudos na área, com populações maiores se 
faz necessários para confirmar estes resultados. 
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Resumo: 
Introdução: Dentre as condições que comprometem a qualidade do sono das 
crianças estão a enurese, as doenças respiratórias do sono e a asma. A enurese é 
considerada um distúrbio do sono comum em pediatria, perdendo apenas para a 
insônia. Segundo a teoria da “Via aérea unificada”, as anormalidades das vias 
aéreas superiores e inferiores podem coexistir. Crianças sibilantes têm maior 
incidência de ronco e apneia noturna.  As doenças respiratórias do sono (DRS) 
como a apneia obstrutiva do sono são alterações comuns na infância e a sua 
associação com enurese já foi demonstrada. Admitindo-se que a asma tem 
associação com as DRS e que essas já foram correlacionadas com a enurese, 
questionamos se há possibilidade de associação entre asma e enurese. 
Objetivo: O objetivo principal foi avaliar a associação entre asma e enurese em 
escolares de 6 a 14 anos de Juiz de Fora e, secundariamente, a associação apneia 
relatada pelos pais/enurese na mesma população.  
Métodos: De agosto 2012 a março 2015 foram aplicados 523 questionários por 
telefone à responsáveis de escolares de 6 a 14 anos de 16 escolas de Juiz de Fora 
da rede pública e privada, sorteadas aleatoriamente. Foram excluídos do estudo, 
pacientes com incontinência diurna, doença neurológica ou qualquer outra situação 
que possa cursar com enurese. Foram utilizados os questionários sobre sintomas de 
ISAAC (Internacional Study of Asthma and Allergies in Childhood ) e DRS (Tucson) 
para avaliação das DRS e asma e uma anamnese estruturada para avaliar a 
enurese e suas características. Este projeto foi vinculado ao programa BIC/UFJF 
entre 2014/2015. 
Resultados: A prevalência de história de enurese de 6 a 14 anos foi de 
15,87%[12,98-19,26%] IC95%. A média de idade foi de 9,42 ± 2,46 e a razão sexo 
masculino/feminino de 283/240. Enurese está associada a apneia relatada pelos 
pais OR = 5,34 [2,19-13,03] IC95% (p = 0,0002), a história de ter tido sibilância em 
qualquer momento da vida OR = 1,63 [1,01-2,64] IC95% (p = 0,0465) e asma atual 
OR = 2,33 [1,37-3,95] IC95% (p = 0,0017). 
Conclusão: Os resultados sugerem que assim como a apneia, a asma também tem 
associação com a enurese. 
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Resumo: 
Introdução: A hipospádia é um defeito congênito do pênis caracterizado por uma 
alteração no desenvolvimento normal da uretra, do prepúcio e da porção ventral do 
pênis, resultando em localizações anômalas do meato uretral. Está associada, na 
maioria dos casos, à curvatura peniana ventral e ao excesso de prepúcio na porção 
dorsal do pênis. 
   O tratamento preconizado é a cirurgia, que necessita de um tamanho satisfatório 
do pênis que pode ser adquirido pelo estímulo hormonal. O estímulo androgênico 
com testosterona é usado para melhorar os resultados cosméticos e reduzir as 
complicações cirúrgicas, além de aumentar o tamanho peniano. 
 Objetivos: Verificar os efeitos da aplicação de testosterona tópica sobre o pênis e 
placa uretral em crianças candidatas a cirurgia e avaliar os possíveis efeitos 
colaterais. 
 Métodos: 37 crianças foram randomizadas em 2 grupos. No primeiro grupo, 24 
meninos receberam propionato de testosterona a 1% tópico 2 vezes ao dia por 30 
dias; no grupo controle, 13 meninos usaram placebo pelo mesmo tempo. Foram 
feitas medidas do pênis e placa uretral antes e após o uso do hormônio e dosados 
DHEA, testosterona, FSH e LH para posterior análise de possíveis alterações do 
eixo hipotálamo-hipófise-pênis. 
Resultados: Foi observado aumento médio do comprimento do pênis de 6mm, 
aumento médio do diâmetro do pênis de 2mm, e 1mm do diâmetro glandular. Estes 
achados não foram observados em nenhuma criança do grupo controle e a análise 
teve diferença estatística significante. Apenas uma criança apresentou aumento dos 
níveis séricos de testosterona, que retornaram ao normal após o fim do tratamento. 
Conclusão: O uso de testosterona tópica pré-operatória aumenta o comprimento e 
diâmetro do pênis, assim como o diâmetro glandular, o que favorece melhores 
resultados cirúrgicos.  Não foram observados efeitos colaterais significativos. 
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Resumo: 

Introdução: A hipospádia é um defeito congênito do pênis caracterizado por uma alteração 
no desenvolvimento normal da uretra, do prepúcio e da porção ventral do pênis, resultando 
em localizações anômalas do meato uretral. Está associada, na maioria dos casos, à 
curvatura peniana ventral e ao excesso de prepúcio na porção dorsal do pênis.
   O tratamento preconizado é a cirurgia, que necessita de um tamanho satisfatório do 
pênis que pode ser adquirido pelo estímulo hormonal. O estímulo androgênico com 
testosterona é usado para melhorar os resultados cosméticos e reduzir as complicações 
cirúrgicas, além de aumentar o tamanho peniano.
 Objetivos: Verificar os efeitos da aplicação de testosterona tópica sobre o pênis e placa 
uretral em crianças candidatas a cirurgia e avaliar os possíveis efeitos colaterais.
 Métodos: 37 crianças foram randomizadas em 2 grupos. No primeiro grupo, 24 meninos 
receberam propionato de testosterona a 1% tópico 2 vezes ao dia por 30 dias; no grupo 
controle, 13 meninos usaram placebo pelo mesmo tempo. Foram feitas medidas do pênis 
e placa uretral antes e após o uso do hormônio e dosados DHEA, testosterona, FSH e LH 
para posterior análise de possíveis alterações do eixo hipotálamo-hipófise-pênis.
Resultados: Foi observado aumento médio do comprimento do pênis de 6mm, aumento 
médio do diâmetro do pênis de 2mm, e 1mm do diâmetro glandular. Estes achados não 
foram observados em nenhuma criança do grupo controle e a análise teve diferença 
estatística significante. Apenas uma criança apresentou aumento dos níveis séricos de 
testosterona, que retornaram ao normal após o fim do tratamento.
Conclusão: O uso de testosterona tópica pré-operatória aumenta o comprimento e 
diâmetro do pênis, assim como o diâmetro glandular, o que favorece melhores resultados 
cirúrgicos.  Não foram observados efeitos colaterais significativos.
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Resumo: 

Introdução:Um dos principais problemas relacionados ao atendimento médico é o 
entendimento dos pacientes em relação às orientações feitas nas consultas. Para que seja 
estabelecida uma adequada comunicação médico-paciente, são necessários, além da 
competência de letramento dos pacientes, o adequado vocabulário e as habilidades de 
comunicação dos profissionais de saúde. Objetivo:Avaliar a habilidade da transmissão da 
informação por parte do médico e do graduando de Medicina e a correspondente 
compreensão por parte de seu paciente. Métodos:Estudo transversal descritivo, realizado 
entre julho de 2013 a dezembro de 2014, com 100 pacientes atendidos no ambulatório de 
Endocrinologia do Hospital Universitário da UFJF, por estudantes de medicina, residentes 
de Clínica Médica e Endocrinologia e uma preceptora da disciplina (como comparação-
padrão). Após término da consulta, os pacientes foram entrevistados para verificar seu 
entendimento das orientações recebidas.Resultados:Dos 100 pacientes entrevistados 
(18M:82F, 53,1 ±13,34 anos), 27 foram atendidos por alunos, 48 por residentes e 5 pela 
preceptora. 65% dos pacientes tiveram alguma dificuldade de compreensão e 35% 
compreenderam adequadamente as orientações médicas. Dos 65 que apresentaram 
dificuldade de compreensão, 12% não conseguiram entender totalmente sua doença, 7% a 
posologia e 6% o objetivo do tratamento.  Seis porcento não souberam para que estavam 
fazendo exames, 38% não sabiam se era necessário jejum para coleta dos exames, e 
47% não receberam orientação sobre mudanças de estilo de vida. Conclusões:A maioria 
dos pacientes do estudo apresentou alguma dificuldade de compreensão, no entanto 
nenhum paciente apresentou compreensão inadequada. Tal fato demonstra a importância 
do papel do médico como comunicador, e a necessidade da consulta médica adequada 
deve ser sempre reforçada em hospitais de ensino. Os resultados deste estudo poderão 
motivar o planejamento de estratégias que busquem otimizar a transmissão de 
informações pelo profissional. 
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Resumo: 

INTRODUÇÃO :O Diabetes mellitus (DM) ocorre após cronologia incerta, na qual o 
indivíduo passa por etapas intermediárias, chamadas de glicemia de jejum alterada (GJA) e 
tolerância à glicose diminuída, que o classificam como pré-diabético. A instalação do DM2 
pode ser impedida ou retardada em pré-diabéticos a partir de mudanças do estilo de vida.
OBJETIVOS: Investigar a taxa de progressão para DM2 em indivíduos com GJA e os 
aspectos relacionados a esta transição.
METODOLOGIA: Foram avaliados retrospectivamente os prontuários dos pacientesdo 
serviço de Endocrinologia da UFJF pelo menos um ano após o primeiro exame com GJA.
RESULTADOS: Foram estudados 68 pacientes pré-diabéticos (69,1% mulheres e 30,2% 
homens, idade média 60 ± 13,3 anos). Dentre esses, 35,3% tinham história familiar de 
DM2; 48,5% hipertensão; 64,7% síndrome metabólica (SM); e 33,8% hipotireoidismo. O 
sobrepeso esteve presente em 22,5% das mulheres e 10,2% dos homens; e 50% dos 
pacientes eram obesos e 85,2% das mulheres. Ainda, 100% dos homens e 50% das 
mulheres apresentavam circunferência abdominal (CA) elevada. 
Na análise final, 10% dos pacientes com índice de massa corporal (IMC) elevado 
apresentaram aumento da glicemia de jejum e outros 10% se tornaram diabéticos. Dentre 
os pacientes com SM, 31,8% apresentaram aumento na glicemia de jejum e 15,9% se 
tornaram diabéticos. 
Dos pacientes que se tornaram diabéticos – 6 no primeiro ano (7,35%) e 2 outros após 
dois anos (10,29%) -100% estavam sedentários, 57,3% obesos e 57,2% hipertensos. Dos 
pacientes pré-diabéticos que não desenvolveram diabetes, 24,1% realizaram alguma 
mudança no estilo de vida; 50% eram hipertensos e 35,2% obesos. 
CONCLUSÃO: A taxa de progressão para DM2 no primeiro e segundo anos após glicemia 
de jejum alterada foi semelhante à da literatura. SM e sedentarismo foram importantes no 
grupo que teve essa progressão.
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Resumo: 

Introdução: A não aderência aos anti-hipertensivos, implica em alta prevalência de 
hipertensão (HT) não controlada e suas consequências. Em nível secundário de atenção à 
saúde (ASS) são escassos os estudos sobre o tratamento da HT Objetivo: Avaliar a 
prevalência e fatores relacionados a não aderência aos anti-hipertensivos em hipertensos 
graves atendidos em serviço de ASS. Metodologia: Estudo transversal, de 100 hipertensos 
à entrada no Programa HIPERDIA/JF, no período de agosto a novembro/2014. O 
diagnóstico de aderência foi realizado pela MMAS-8, (Morisky Medication Adherence Scale). 
As variáveis relacionadas ao tratamento analisadas nos grupos não aderente e aderente: 
número de comprimidos, tempo de hipertensão, controle pressórico, vínculo empregatício 
e tipo de transporte para o tratamento. Resultados: 51% eram homens, 59% negros, idade 
média de 62,1±12,1 anos e 54% casados. Setenta e sete por cento eram não aderentes. 
Os não aderentes utilizavam mais transporte particular (69,6 vs.32,5% %, p=0,003). 
Número de comprimidos (6,3±2,9 vs. 7,3± 3,9); mediana de tempo de hipertensão (6 [1-49] 
vs. 10 [1-43] anos); controle pressórico (54,5% vs. 60,9%); vínculo empregatício (63,6% vs. 
56,5%) não diferiram entre aderentes e não aderentes, respectivamente. Conclusão: O 
comportamento de não aderência ao anti-hipertensivos foi muito elevada e associada a 
maior facilidade de acesso por transporte ao tratamento.
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Resumo: 

Introdução: A QTS-Fe (III)r é um quelante de fósforo capaz de reduzir a hiperfosfatemia, 
em modelos animais, mas ainda não foi testada em doença renal crônica (DRC), patologia 
em que a hiperfosfatemia é a principal indutora da calcificação vascular (CV). Objetivo: 
Avaliar o efeito da QTS-Fe(III)r sobre a CV em ratos com uremia induzida pela adenina. 
Metodologia: Ratos urêmicos induzidos por dieta rica em fósforo e suplementada com 
adenina em (0,75% - 4 semanas e 0,10% - 3 semanas), foram divididos em 4 grupos e 
tratados diariamente com: veículo (10ml/Kg/dia - CONTROLE); 30mg/Kg/dia de QTS-Fe(III)
r (DRC-QTS); 500mg/Kg/dia de CaCO3 (DRC-CaCO3) e 500mg/Kg/dia de Cloridrato de 
sevelamer (DRC-SEV), durante 4 semanas. Foram mensurados: creatinina (Cr), fósforo 
(P) e cálcio sérico (Ca), fosfatase alcalina (FA), PTH e FGF23. O conteúdo de Ca em 
fragmentos da aorta abdominal foi quantificado e expresso em mg/g de aorta. Resultados: 
Os níveis de Cr e P aumentaram nos grupos urêmicos. O P dos animais tratados reduziu-
se em aproximadamente 20%, assim como a fração excretada de P (redução de 20% a 
30%). O Ca não se alterou. A QTS-Fe(III)r controlou a sobrecarga de fósforo nos animais 
urêmicos, com redução dos níveis de FA (20%), do PTH e manutenção dos níveis de 
FGF23. O conteúdo de cálcio na aorta foi diminuído em 23% no grupo DRC-QTS, 30% no 
DRC-CaCO3 e 41% no DRC-SEV. Conclusão: A QTS-Fe(III)r apresentou eficiência 
quelante semelhante aos demais já utilizados na prática clínica e reduziu o conteúdo de Ca 
na aorta de forma promissora.
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Resumo: 

Introdução: Pacientes com doença renal crônica (DRC) em hemodiálise apresentam 
importante redução da capacidade funcional. Poucos estudos avaliaram os fatores que 
estão associados com esta redução, especialmente na nossa população.
Objetivo: Avaliar os fatores associados à capacidade funcional em pacientes com DRC 
submetidos à hemodiálise. 
Métodos: Participaram do estudo 57 pacientes com DRC (33 homens, 50,67 ± 12,55 anos) 
em hemodiálise (5,36 ± 4,57 anos) no Serviço de Nefrologia da Universidade Federal de 
Juiz de Fora e na Clínica NEFROCLIN. Os pacientes foram submetidos aos testes de 
caminhada de 6 minutos (TC6M) para avaliação da capacidade funcional, teste de sentar e 
levantar e dinamômetria de força para estimar a força muscular. Foram aplicados os 
questionários SF-36, HADS e IPAQ para avaliação da qualidade de vida, ansiedade e 
depressão e do nível de atividade física, respectivamente. Os dados laboratoriais dos 
pacientes também foram coletados.
Resultados: Foi encontrada uma correlação estatisticamente significativa entre a distância 
percorrida no TC6M com a idade (r = -0,29, p = 0,024), renda (r = 0,28, p = 0,034), peso (r 
= 0,31, p = 0,02), altura (r = 0,40, p = 0,003), força de preensão manual (r = 0,37, p = 
0,005), teste de sentar e levantar (r = 0,44, p = 0,001), escore de depressão (r = -0,33, p = 
0,014) e com os domínios de questionário de qualidade de vida: capacidade funcional  (r = 
0,45, p = 0,001), aspectos sociais (r = 0,28, p = 0,036) e saúde mental (r = 0,29, p = 
0,032). 
Conclusão: No presente estudo, foi observada associação entre a capacidade funcional 
com dados demográficos, sociais, força muscular, depressão e com alguns domínios de 
qualidade de vida nos pacientes com DRC em hemodiálise.
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: A redução da força muscular (FM) é uma condição prevalente em 
pacientes com doença renal crônica (DRC). Distúrbios hormonais, metabólicos, miopatia 
urêmica e sedentarismo, são os principais responsáveis pelas disfunções neuromuculares 
observadas nestes pacientes. Notadamente, a redução da FM tem sido associada a piora 
da qualidade de vida (QV) e a maior incidência de desfechos negativos, como 
hospitalização e internação em pacintes com DRC, sobretudo, naqueles pacientes em 
hemodiálise (HD). Neste cenário, o treinamento resistido (TR), devido seus potenciais 
estímulos fisiológicos anabólicos, parece constituir uma terapêutica promissora para 
reversão das disfunções neuromusculares ocasionadas pela DRC. OBJETIVOS: Investigar 
os efeitos de 3 meses de TR na FM e QV de pacientes com DRC submetidos à HD. 
METODOLOGIA:  26 pacientes em HD, sedentários foram divididos em dois grupos, grupo 
treinado (GT) e grupo controle (GC). O GT foi submetido a 3 meses de treinamento 
resistido de alta intensidade, de acordo com a escala de percepção subjetiva do esforço 
proposta por Borg [15 a 17 (pesado a muito pesado)], com frequência semanal de 3 vezes, 
durante as duas primeiras horas da HD. Foram realizados exercícios para tronco, 
membros superiores e inferiores. Foram avaliadas a FM (teste de preensão palmar) e QV 
(questionário SF-36) nos períodos pré e pós intervenção. RESULTADOS: Os dados 
[(media(desvio padrão)] a seguir descrevem o valores encontrados para o GC e GT, 
respectivamente: idade 53,6 (13,4) anos e 57,9 (12,5) anos; tempo em HD 91,5 (53,0) 
meses e 90,4 (82,2) meses; indíce de massa corpórea: 26,6 (7,9) e 25,8 (8,6). Após o 
período de 3 meses de TR, evidenciou-se aumento significativo da FM no GT (? FM = 
10,40 ± 0,75 kgf) e redução no GC (? FM = - 2,89 ± 0,30 kgf). Ainda, observou-se melhoria 
em todos os domínios de QV no GT (p<0,05) e piora dos domínios para limitações físicas, 
dor, vitalidade e limitações emocionais no GC (p<0,05). CONCLUSÃO: O TR realizado 
durante às sessões de HD, mostrou-se eficaz para aumento dos níveis de FM e QV de 
pacientes com DRC, ao passo que o comportamento sedentário acentuou adaptações 
negativas nos níveis de FM e QV dos pacientes não treinados.
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Resumo: 

Introdução: Nas últimas décadas, o transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas 
(auto-TCTH) tem sido utilizado como uma potencial terapia de salvamento para pacientes 
portadores de linfomas. Atualmente, inúmeros tipos de protocolos de condicionamento 
para a realização do auto-TCTH são conhecidos e utilizados com a intenção de melhorar a 
sobrevida global (SG) e livre de doença (SLD) destes pacientes. Até os dias atuais, 
nenhum protocolo tem sido considerado superior, com melhores resultados que os outros. 
Objetivo: Avaliar as toxicidades d protocolo de condicionamento (lomustina, etoposide, 
citarabina e melfalan – LEAM) em comparação a série histórica do serviço. Método: Trata-
se de uma coorte prospectiva, quantitativa que avaliou as toxicidades do protocolo LEAM 
em comparação com a série de pacientes submetidos ao transplante que utilizaram CBV 
(carmustina, etoposide e ciclofosfamida) previamente ao auto-TCTH. Resultados: Um total 
de 32 pacientes foram submetidos ao protocolo LEAM. As principais toxicidades 
encontradas entre os pacientes foram mucosite (53,1%), diarréia (68,8%) e toxicidade 
cutânea (34,4%). A seguir, os pacientes foram comparados a séria histórica, em que 64 
pacientes foram submetidos ao protocolo CBV. Os grupos eram similares no que diz 
respeito ao estádio, diagnóstico médico idade e sexo. O início da neutropenia e o tempo de 
duração da mesma foi estatisticamente menor no grupo LEAM em comparação ao grupo 
CBV, p=0,00 e 0,035 respectivamente. Não houve diferença entre as toxicidades 
encontradas nos dois grupos, no entanto, a sobrevida global dos pacientes submetidos ao 
protocolo LEAM foi superior em comparação ao grupo CBV (p=0,050). Conclusão: O 
protocolo LEAM mostrou-se como um regime de condicionamento factível, de rápida 
administração, associado a curto período de neutropenia e aceitável toxicidade. A 
sobrevida global foi melhor no protocolo LEAM quando comparada a série histórica do 
serviço.
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DE FORA
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Resumo: 

Staphylococcus aureus é descrito como responsável por morbidade em pacientes com 
HIV. Esse estudo visa avaliar fatores associados à colonização por S. aureus em 
indivíduos HIV positivos atendidos em unidades públicas de saúde de Juiz de Fora. 
Pacientes adultos HIV positivos em acompanhamento ambulatorial no HU/UFJF e no 
Serviço de Atenção Especializada (SAE/JF) do município foram considerados elegíveis 
para o estudo. 105 pacientes concordaram em participar do estudo e submetidos à 
entrevista e coleta de amostra para estudo microbiológico (swab nasal, orofaringe, fossa 
cubital, saliva não estimulada e biofilme supragengival). Prontuários foram consultados 
para obtenção de dados adicionais. O Laboratório de Fisiologia e Genética Molecular 
Bacteriana do ICB/UFJF realizou o isolamento; o Laboratório Côrtes Villela realizou a 
identificação preliminar e perfil de susceptibilidade pela técnica de kirby-bauer; o Instituto de 
Microbiologia Paulo de Góes do CCS/UFRJ realizou a identificação específica através de 
MALDI-TOF. O banco de dados foi formatado em EPI INFO v.7 e a análise estatística 
realizada no SPSS®17.0. Foram identificadas 196 amostras de Staphylococcus sp., sendo 
destes 35,7% S. aureus que foi a espécie mais prevalente em orofaringe (82,3%), saliva 
(83,3%) e biofilme dental (75%) e a segunda mais prevalente no sítio nasal (17,7%). No 
sítio cutâneo, apenas 2 amostras (8,3%) tiveram isolamento de S. aureus. O nível médio 
de TCD4+ foi 599 células/mm3 no HU/UFJF e 378células/mm3 no SAE/JF (p0,013). As 
variáveis associadas à colonização por S. aureus foram nível de TCD4+ <200células/mm3 
(p0,02), falta de acompanhamento psiquiátrico (p0,04), o não uso de preservativo em sexo 
oral (p0,05) e sexo anal (p0,001) e uso de mais de 4 antirretrovirais (p0,01). Neste estudo, 
o S. aureus foi identificado como colonizador de indivíduos infectados pelo HIV atendidos 
em Juiz de Fora. A caracterização dos fatores associados à colonização de S. aureus de 
indivíduos HIV positivos pode permitir o estabelecimento de estratégias para controle de 
disseminação desta bactéria na comunidade e serviços de saúde, principalmente no 
cenário de aumento da prevalência de resistência a antimicrobianos.
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Área: MEDICINA

Título do Projeto: Avaliação do uso do Teste Respiratório com hidrogênio exalado como
ferramenta no diagnóstico de Supercrescimento Bacteriano em pacientes portadores de
Doença de Crohn

Autores:  Júlio Maria Fonseca Chebli (coordenador-orientador), José Eugênio Rios Ricci
Júnior (colaborador-mestrando), Jacqueline Delgado Campos (bolsista PIBIC/CNPq/UFJF
2014/2015),  Álvaro  Henrique  de  Almeida  Delgado  (colaborador),  André  Rennó  Coelho
(colaborador)

Resumo: 
INTRODUÇÃO:O  SUPERCRESCIMENTO  BACTERIANO  DE  INTESTINO  DELGADO
(SCBID) CONSISTE NO AUMENTO DA MICROBIOTA COLÔNICA QUE ASCENDE PARA
O INTESTINO DELGADO¹.  DOENÇAS OU RESSECÇÃO ENVOLVENDO A VÁLVULA
ILEOCECAL E  ALTERAÇÕES  ANATÔMICAS  (ESTENOSES  E  FÍSTULAS)  COMUNS
NOS  PACIENTES  COM  DOENÇA  DE  CROHN  (DC)  PARTICIPAM  DA  SUA
PATOGÊNESE1,2.O DIAGNÓSTICO CLÍNICO É DIFÍCIL DE SER REALIZADO, JÁ QUE
SEUS SINTOMAS SÃO ENCONTRADOS TAMBÉM EM OUTRAS DOENÇAS, COMO NA
DC.  ASSIM,  ESSES  PODEM  CAUSAR  CONFUSÃO  NA  DIFERENCIAÇÃO  ENTRE
ATIVIDADE DA DC E ASSOCIAÇÃO DE SCBID, O QUE RESULTA NA REALIZAÇÃO DE
EXAMES E TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS SEM OBTENÇÃO DE MELHORA1,2,3,4.
O  TESTE  RESPIRATÓRIO  COM  H2  EXALADO  É  IMPORTANTE FERRAMENTA NO
DIAGNÓSTICO DO SCBID. OBJETIVO:  COMPARAR A INCIDÊNCIA DO SCBID NOS
PACIENTES COM DC EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO GERAL E RELACIONAR A SUA
INCIDÊNCIA  COM  A  ATIVIDADE  DA  DC. MÉTODO:  ESTUDO  CASO-CONTROLE.
RECRUTOU-SE100 PACIENTES COM DC E 100 PACIENTES CONTROLES. FORAM
SUBMETIDOS  A  UMA  ENTREVISTA  SEGUIDA  DA  REALIZAÇÃO  DO  TESTE
RESPIRATÓRIO: UMA AMOSTRA DE AR EXALADO COLETADA EM JEJUM, SEGUIDA
DA ADMINISTRAÇÃO DE SUBSTRATO E, ENTÃO, NOVAS COLETAS ERAM FEITAS
DURANTE 2H, TOTALIZANDO 7 AMOSTRAS, QUE FORAM SUBMETIDAS À LEITURA.
DETECTOU-SE SCBID  QUANDO  H2>12PPM EM RELAÇÃO  AO VALOR BASAL OU
VALORES BASAIS DE H2 ELEVADOS (>12PPM) E COM ELEVAÇÃO CONSIDERÁVEL
(>10  PPM  EM  RELAÇÃO  AO  VALOR  BASAL)   MANTENDO  ASSIM  NAS  DEMAIS
AMOSTRAS. AS VARIÁVEIS CATEGÓRICAS FORAM ANALISADAS PELO TESTE DO
QUI-QUADRADO  E  AS  CONTÍNUAS  PELO  TESTE  T-STUDENT.  O  NÍVEL  DE
SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA FOI DE P<0,05. RESULTADO: SCBID FOI OBSERVADO
EM 22% DA AMOSTRA, SENDO MAIS FREQUENTE EM PORTADORES DA DC DO
QUE NO GRUPO CONTROLE (P=0,003). A PREVALÊNCIA DO SCBID NOS PACIENTES
HÍGIDOS FOI DE 11,1% E NOS PORTADORES DE DC, 29,7%. NÃO FOI OBSERVADA
CORRELAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE DA DOENÇA E A OCORRÊNCIA DE SCBID (P=
0,917). CONCLUSÃO:  SCBID  APRESENTA  MAIOR  INCIDÊNCIA  NOS  PACIENTES
PORTADORES  DE  DC  EM  RELAÇÃO  À  POPULAÇÃO  EM  GERAL.  SCBID  PODE
MIMETIZAR  SINTOMAS  DA DC,  SENDO  FATOR  DE  CONFUSÃO  EM  RELAÇÃO  À
ATIVIDADE DA DOENÇA. ASSIM, O TESTE RESPIRATÓRIO DEVE SER UTILIZADO
COMO ROTINA NESSES PACIENTES. 
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Resumo: 

Introdução: Pacientes com Doença de Crohn (DC) suboclusiva que receberam tratamento 
com azatioprina (AZA) tiveram menores taxas de re-hospitalização devido a todas as 
causas e para tratamento operatório da DC quando comparados àqueles tratados com 
mesalazina durante um período de três anos. Nós investigamos se a AZA também foi 
efetiva para a prevenção da obstrução intestinal recorrente.
Material e Métodos: Taxas de obstrução intestinal recorrente foram comparadas entre 
pacientes tratados com AZA e aqueles tratados com mesalazina. Nós avaliamos o 
intervalo de tempo livre de obstrução intestinal assim como a sobrevida livre de oclusão 
para ambos os grupos.
Resultados: Houve uma taxa cumulativa significativamente mais baixa de pacientes com 
suboclusão recorrente no grupo da AZA (43,8%) comparado ao grupo da mesalazina 
(79,4%; OR 3,34, 95% IC 1,67-8,6; p = 0,003) com o número necessário para prevenir um 
episódio de suboclusão de 3,7 a favor da AZA. O intervalo de tempo livre de oclusão foi 
maior no grupo da AZA comparado ao grupo da mesalazina (28,8 vs. 18,3 meses, p = 
0,000). A sobrevida livre de oclusão aos 12, 24 e 36 meses foi significativamente maior no 
grupo da AZA (91%, 81%, e 72%, respectivamente) do que no grupo da mesalazina 
(64,7%, 35,3%, e 23,5%, respectivamente; p < 0.05 para todas as comparações).
Conclusão: Em uma análise exploratória de pacientes com DC ileocecal suboclusiva, a 
terapia de manutenção com AZA é mais efetiva que a mesalazina para evitar ou postergar 
a obstrução intestinal recorrente durante um período de três anos de tratamento.
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Resumo: 

O forame de Huschke ou forame timpânico (FT) é um defeito ósseo de desenvolvimento 
do anel timpânico. Normalmente se fecha por volta dos cinco anos, porém em alguns 
casos pode persistir por toda vida, permitindo a comunicação entre o conduto auditivo 
externo e a fossa mandibular. O reconhecimento desta variação anatômica é de suma 
importância para se evitar erros de diagnóstico e avaliar sua influência na evolução de 
processos infecciosos ou patológicos. O objetivo no presente estudo foi avaliar, em 
imagens de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), de indivíduos da região 
da Zona da Mata Mineira (Minas Gerais, Brasil), a prevalência do FT e determinar a sua 
dimensão, correlacionando-a com o sexo, faixa etária e lado avaliado. Foram avaliados 491 
exames, onde 358 (73%) pertenciam a pacientes do sexo feminino e 133 (27%) do sexo 
masculino, com idade variando entre seis e 87 anos. As imagens foram avaliadas, 
independentemente, por dois examinadores. Nos casos em que não houve consenso, um 
terceiro avaliador, radiologista, auxiliou na tomada de decisão. A identificação da presença 
do FT foi realizada em corte axial de TCFC, com comprovação pelos cortes sagitais. As 
imagens foram avaliadas bilateralmente e, no corte sagital que mostrava a maior dimensão 
do FT, foi determinado o tamanho médio dessa estrutura. A presença do FT foi observada 
em 62 (12,6%) casos, sendo 54 do sexo feminino e oito do sexo masculino. As idades 
médias apresentadas para os casos presentes e ausentes foram 40,66 e 39,19 anos, 
respectivamente. Em relação ao lado foram encontrados 38 (7,7%) casos unilaterais e 24 
(4,9%) bilaterais. A dimensão média do FT foi de 2,60 mm. Em relação às medidas do FT 
não houve diferença entre os lados (p = 0,77) ou entre os sexos (p = 0,40). Também não 
foi observada correlação significativa entre o tamanho do FT e a idade (p > 0,05). Pode-se 
concluir que a frequência do FT é relativamente alta (12,6%) e que o tamanho do FT não 
apresentou correlação significativa com o sexo, lado avaliado ou idade. O exame de TCFC 
mostrou-se acurado para avaliação e mensuração dessa variação anatômica, que deve 
ser corretamente identificada para evitar erros de diagnóstico e tratamento.
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Resumo: 

Introdução: A espasticidade pode proporcionar como alteração secundária uma diminuição 
do comprimento muscular dos isquiossurais, podendo interferir no desempenho motor da 
marcha e atividades como ficar de pé, pular e subir e descer escadas. Objetivo: Verificar 
se há relação entre o comprimento muscular de isquiossurais, função motora grossa e a 
marcha de crianças com PC espástica. Metodologia: Vinte e três crianças com PC 
espástica, entre 6 e 18 anos, foram classificadas pelo sistema Gross Motor Function 
Classification System (GMFCS) e divididas em três grupos: I, II e III. Os participantes foram 
submetidos a avaliação com Tardieu Scale Modified para avaliar o comprimento dos 
músculos isquiossurais (R1, R2 e R2-R1 direito-D e esquerdo-E), as dimensões D e E do 
teste Gross Motor Function Measure (GMFM-88) para avaliar a função motora grossa, e a 
filmagem da marcha que foi analisada de acordo com a escala observacional Physicians 
Rating Scale modificada (PRS). Resultados: O teste One-way ANOVA demonstrou 
diferenças significativas (p<0,05) entre os grupos no GMFM, PRS, R1E, R2E, R2D, e R2-
R1E. Testes de comparação posthoc (Bonferroni) demonstraram quanto melhor a 
classificação no GMFCS, melhor desempenho no GMFM e uma maior pontuação na PRS 
no grupo I em relação ao III. O teste de correlação de Pearson foi utilizado para associar as 
variáveis dependentes e demonstrou forte (r>0,90) e significativa associação entre GMFCS 
e GMFM e associação moderada (0,40<r<0,70) entre GMFCS e as variáveis R1D, R2D, 
R1E, R2E, R2- R1E, e PRS, entre R1D e GMFM, e entre R2D, R1E, R2E e R2-R1E e as 
variáveis PRS GMFM. Conclusões: Os resultados indicam que o encurtamento dos 
isquiossurais interfere na marcha e na função das crianças com PC, demonstrando a 
importância da manutenção de condutas visando o alongamento muscular, com o intuito 
de conservar ou melhorar a funcionalidade e a marcha destas crianças. Entretanto 
diversos pesquisadores que têm tentado esclarecer a relação entre alterações 
musculoesqueléticas (i.e. amplitude de movimento passiva, espasticidade, força, controle 
motor voluntário) e a funcionalidade ou marcha, os quais também encontraram 
associações, demonstrando que outros fatores também influenciam o desenvolvimento 
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Resumo: 

Um dos fatores que levam ao sucesso na terapia endodôntica é o conhecimento da 
anatomia interna dos dentes, viabilizando o acesso, a instrumentação e a obturação dos 
canais radiculares. Materiais obturadores têm sido aperfeiçoados e aplicados na terapia 
endodôntica; contudo, o conhecimento da morfologia do sistema de canais radiculares é 
imprescindível para o sucesso do tratamento. Os canais radiculares podem apresentar 
variações quanto ao número, mostrando ramificações e fusões, quanto à direção relativa, 
quanto ao aspecto, quanto ao calibre, à secção e à acessibilidade. A radiografia periapical, 
continua sendo um dos elementos importantes no tratamento endodôntico, apesar de 
oferecer imagens limitadas. A tomografia computadorizada de feixe cônico foi desenvolvida 
para visualização das estruturas dento-maxilo-faciais, permitindo a aquisição de imagens 
tridimensionais de forma mais simples. O objetivo deste trabalho foi comparar estas duas 
técnicas na localização de alterações numéricas de canais radiculares de dentes 
unirradiculares. Para a determinação do padrão-ouro, todos os dentes foram submetidos a 
uma radiografia periapical utilizando o sistema digital intraoral Visualix, sendo o dente 
posicionado direção vestíbulo-lingual, a fim de verificar a existência de um segundo canal 
radicular. Todos os 40 dentes foram radiografados pelo tomógrafo de feixe cônico i-Cat. 
Para as reconstruções foi utilizado o programa Xoram-CAT. As imagens, periapical digital 
e corte tomográfico sagital foram analisadas por um avaliador em três tempos distintos 
com intervalo de quinze dias entre as avaliações. Por meio dos resultados pode-se avaliar 
que houve um percentual de discordância entre a avaliação das imagens radiográficas, 
quando comparados o corte sagital da tomografia e a radiografia periapical. A porcentagem 
de acertos aumentou da 1ª para a 3ª análise, ficando evidente que quanto maior o contato 
com a imagem tomográfica maior o domínio do observador sobre ela..
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Resumo: 

A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) facilita o planejamento cirúrgico 
pela visualização tridimensional de estruturas, que permite maior previsibilidade e precisão 
nos procedimentos. É capaz de mostrar a íntima relação entre as raízes dentárias e o seio 
maxilar, bem como as afecções que podem afetar esta cavidade. A exodontia dos 
terceiros molares superiores pode trazer modificações no seio maxilar, que podem não ser 
vistas nos exames bidimensionais. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar, por meio de 
TCFC, a medida da espessura da membrana sinusal pré e pós exodontia dos terceiros 
molares superiores, a ocorrência de rompimento da cortical do seio maxilar e correlacionar 
à ocorrência de rompimento da cortical óssea do seio maxilar com a espessura da 
mucosa sinusal em 70 sítios de extração. Foram analisadas imagens (em cortes sagitais) 
de TCFC pré e pós-operatória de 70 terceiros molares superiores submetidos à exodontia 
na Clínica de Cirurgia Maxilofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (FO/UFJF). A comparação da espessura da mucosa sinusal pré e pós-
operatória revelou que esta se manteve inalterada em 50% da amostra. Nos outros 50% 
dos sítios operados, houve alteração de espessura de mucosa com aumento em 25,7% da 
amostra e redução em 24,3% da amostra. A ocorrência do rompimento da cortical óssea 
do seio maxilar após a exodontia foi observada em 30% dos sítios. A associação entre a 
espessura da mucosa sinusal e a ocorrência do rompimento da cortical óssea do seio 
maxilar foi estatisticamente significativa (p=0,014). As imagens de TCFC são importantes 
para a elaboração do planejamento da cirurgia de extração do terceiro molar superior, 
juntamente com a execução de um plano de tratamento adequado. Estes procedimentos 
são fundamentais na redução da ocorrência de acidentes e complicações pós-operatórias.
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Resumo: 

O objetivo deste estudo ex vivo foi o desenvolvimento de um dentifrício dessensibilizante 
inovador à base de ativos naturais comparando-o com dentifrícios comerciais (Colgate 
Sensitive Pró-Alívio® e Sensodyne Rápido Alívio®). O dentifrício dessensibilizante inovador 
foi manipulado no Núcleo de Identificação e Quantificação Analítica (NIQUA), da Faculdade 
de Farmácia, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e passou por testes físico-
químicos e de obliteração dos túbulos dentinários. Vinte e quatro pré-molares inferiores 
humanos foram cortados e obtidos discos de 4x4x2 mm, então foram lixados para que 
atingissem a dentina e ficassem com uma superfície lisa. As amostras foram incluídas em 
bases de silicone de condensação e foram submetidos à EDTA 27% por 2 minutos para 
abertura dos túbulos dentinários. Colocou-se uma fita adesiva para separar cada espécime 
e obter um controle na própria amostra. Os dentifrícios foram classificados em três 
grupos, G1(n=8): Colgate Sensitive Pró-Alívio®, G2(n=8): Sensodyne Rápido Alívio®, 
G4(n=8): dentifrício inovador. A escovação foi realizada utilizando uma carga de 200g 
sobre a escova dental. Foram realizados 2.240 ciclos de escovação, baseando-se em 
uma estimativa de que um dente é escovado por dez segundos, em uma escovação de 2 
minutos. Os grupos passaram por avaliação em Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV). Os resultados identificaram que o dentifrício inovador se mostrou superior aos 
demais quanto a qualidade da obliteração do túbulos dentinários. A análise química da 
superfície exibiu através do teste de T Student diferenças estatisticamente 
significativas(p<0,05) para os seguintes elementos, G1: carbono (C), cálcio
(Ca), nitrogênio (N), fósforo (P) e magnésio (Mg); G2: carbono (C), cálcio (Ca), nitrogênio 
(N), fósforo (P) e estrôncio (Sr); G4: magnésio (Mg), fósforo (P), carbono (C), cálcio (Ca) e 
nitrogênio (N). Esses dados confirmam os resultados encontrados nas fotomicrografias 
(MEV), comprovando que houve obliteração dos túbulos dentinários em todos os grupos, e 
apresentando resultados mais expressivos na pasta inovadora.
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Resumo: 

O manejo da hipersensibilidade dentinária envolve remissão da dor através da obliteração 
dos túbulos dentinários, evitando a movimentação do fluido no interior destes. Avaliou-se a 
eficácia in vitro de dentifrício contendo NovaMin® (Sensodyne Repair&Protect®) com 
Colgate Sensitive Pró-Alívio® e Sensodyne Rápido Alívio®. Os dentifrícios foram avaliados 
quanto ao potencial de obliteração dos túbulos dentinários e o conteúdo mineral após a 
aplicação dos produtos. Utilizou-se doze pré-molares humanos. Após a desinfecção, a 
face vestibular foi desgastada e, através de cortadeira metalométrica, obteve-se 
espécimes com dimensões de 4X4X2mm. A fim de remover a smear layer e simular uma 
dentina hipersensível, as amostras foram imersas em solução de EDTA a 27% por 2min. 
Os blocos receberam fitas adesivas, dividindo-os em 2 faces, na qual uma representou a 
face controle (não recebeu escovação) e a outra, experimental (recebeu a escovação com 
dentifrício dessensibilizante de acordo com o grupo. Os espécimes foram alocados (n=4) 
em: G1 - Colgate Sensitive Pró-Alívio® (8% de arginina e carbonato de Cálcio); G2 - 
Sensodyne Rápido Alívio® (8% de acetato de
estrôncio) e G3 - Sensodyne Repair&Protect® (5% de Fosfosilicato de cálcio e sódio - 
NovaMin®). Após o ciclo de escovação, os corpos de prova foram levados à Microscopia 
Eletrônica de Varredura e energia dispersiva de raios-X a fim de verificar a presença e as 
características dos túbulos dentinários, bem como os elementos químicos presentes. O 
grupo G1 apresentou pouca obliteração dos túbulos dentinários, enquanto que em G2 
houve nítida deposição de partículas obliteradoras nos túbulos. O grupo G3, demonstrou 
expressiva redução do calibre dos túbulos dentinários, além da formação de uma camada 
sobre a dentina. Entre as faces controle e experimental, observou-se diferença 
estatisticamente significante (p<0,05) em relação aos elementos químicos presentes nos 
dentifrícios, informados pelos fabricantes. Os dentifrícios testados apresentaram 
propriedades obliterativas quando comparadas a face experimental com a face controle, 
sendo que, Sensodyne Repair&Protect® apresentou maior eficácia, seguido dos 
dentifrícios Sensodyne Rápido Alívio® e Colgate Sensitive Pró-Alívio®.
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Resumo: 

O Sistema Manchester de Classificação de Risco é utilizado na Unidade de Pronto 
Atendimento com o objetivo garantir cuidados de qualidade e segurança do paciente, pois 
proporcionam a prioridade do atendimento por meio da uniformização de procedimentos 
entre os diferentes profissionais que devem atuar de modo sequencial ou simultaneamente 
de acordo com as situações apresentadas. Objetivou-se caracterizar usuários com 
pressão arterial diastólica (PAD) = 120mmHg na classificação de risco, na unidade de 
pronto atendimento, de Minas Gerais. Trata-se de estudo transversal e retrospectivo que 
utilizou dados secundários de 63 prontuários de usuários com urgência/emergência 
hipertensiva atendidos de outubro a dezembro de 2013. A coleta de dados foi realizada em 
2014, utilizando-se formulário com questões sobre o usuário e a classificação de risco. 
Utilizou-se frequência absoluta, percentual e referencial temático para análise. Os 
resultados mostram que a demanda de usuários com sinais e sintomas de hipertensão 
arterial na unidade de pronto atendimento foi similar entre homens e mulheres, na faixa 
etária de 41 a 50 anos, sendo a maior parte residente na área urbana do município. Os 
principais sintomas apresentados no acolhimento na UPA foram mal-estar em adultos, 
cefaleia e dor torácica. A prevalência de pressão arterial sistólica concentrou-se nas faixas 
de 170–219 mmHg e diastólica de 120-129 mmHg. Merece destaque o fato de os usuários 
que procuram o serviço de saúde com pressão arterial diastólica = 120mmHg serem 
considerados uma urgência/emergência e, neste estudo, ter se evidenciado percentual 
significativo deles (27%) que, na classificação de risco clínico, não foram incluídos na 
categoria urgente. Recomenda-se ao enfermeiro, na classificação de risco clínico, 
estabelecer a obrigatoriedade de mensuração da pressão arterial, independente da queixa 
do usuário e considerar como atendimento, no mínimo urgente, se PAD = 120mmHg.
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Resumo: 

A Síndrome de Burnout (SB) conhecida como sensação de estar acabado é um tipo de 
resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho, 
levando o trabalhador ao desgaste. É caracterizada pelo esgotamento físico, psíquico e 
emocional. Os profissionais de saúde revelam-se susceptíveis ao desenvolvimento da SB, 
em decorrência da natureza e características do trabalho, que os fazem responsáveis pela 
vida de pessoas e lidam com dor e sofrimento, que nem sempre é evitável. A SB é descrita 
em três dimensões relacionadas, mas independentes: exaustão emocional, 
despersonalização e baixa realização profissional. Objetivo: analisar a prevalência da SB 
nos profissionais de saúde das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) do Sistema 
Único de Saúde de Juiz de Fora (SUS/JF). Método: pesquisa quantitativa, exploratória e 
descritiva, de corte transversal. Sujeitos: 153 profissionais (médicos, enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem, dentistas). Utilizou-se questionário composto por três 
módulos sendo um deles o MaslachBurnoutInventory – MBI. Os dados foram digitados e 
armazenados no Epi_Info 3.5.3 e as análises realizadas no programa SPSS 15.0. 
Resultados: foram acometidos pela SB 16,3% (critério de Ramirez) e 61,2% (critério de 
Grunfeld) profissionais. Dentre as categorias profissionais o enfermeiro apresentou o maior 
percentual para a SB 25,7% (critério de Ramirez) e 71,4% (critério de Grunfeld). 
Analisando as dimensões verificou-se que a realização profissional apresentou baixa 
50,3%, a exaustão emocional alta 13,1% e a despersonalização alta 0,7% entre os 
profissionais. A baixa realização profissional é preocupante, pois pode comprometer a 
qualidade da assistência prestada. Para desempenharem a assistência de qualidade é 
necessário que os profissionais estejam em ambientes seguros, com materiais suficientes 
e equipamentos adequados. Além de serem valorizados e reconhecidos pelo 
desenvolvimento de seu trabalho.  Conclusão: a pesquisa proporcionou reflexão e alertou 
para a importância do ambiente de trabalho saudável para a proteção da SB. Acredita-se 
que ela contribuirá para o desenvolvimento de medidas de prevenção da SB na instituição. 

 
Palavras-chave: 

Síndrome de Burnout , Atenção Primária à S , Profissional de Saúd  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências da Saúde 

Título do Projeto:  

REGISTROS DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA

 
Autores: 

LETÍCIA RIBEIRO CAMPAGNACCI (BOLSISTA BIC); PAULO SERGIO PINTO 
(COLABORADOR); HERICA SILVA DUTRA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O objetivo foi avaliar os registros da equipe de enfermagem quanto ao cumprimento da 
legislação específica em uma Unidade de Terapia Renal Substitutiva (UTRS) do município 
de Juiz de Fora considerando turno de trabalho e categoria profissional. Estudo de 
intervenção do tipo série de tempo interrompida. A intervenção constou de atividade 
educativa para os profissionais de enfermagem desenvolvida na própria instituição. Foram 
realizados dois encontros: o primeiro tratou dos aspectos legais referentes aos registros 
de enfermagem e o segundo encontro abordou o conteúdo dos registros. A coleta de 
dados foi direcionada por roteiro contendo os critérios preconizados pela legislação. Foram 
avaliados 4043 registros pré-intervenção e 6684 registros pós-intervenção, totalizando 
10727 registros de enfermagem avaliados em prontuários do serviço. O turno da manhã 
(40,7%) e os técnicos de enfermagem (97,9%) produziram o maior número de registros.  A 
intervenção promoveu melhorias nos itens: hora (p<0,001), assinatura (p<0,001), carimbo 
(p<0,001), letra legível (p<0,001), uso de abreviaturas padronizadas (p<0,001). Erros 
ortográficos e presença de rasuras foram pouco observados nos registros avaliados. De 
maneira oposta, houve menor preenchimento em relação à data (p=0,003). O 
preenchimento da folha de sala e da prescrição de Enfermagem foi completo para quase 
totalidade dos registros avaliados. Intervenções educativas podem ser uma ferramenta útil 
para melhorias nos registros de enfermagem, e consequentemente, gerar maior 
confiabilidade e promover a segurança do paciente.
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Resumo: 

O manejo da hipersensibilidade dentinária envolve remissão da dor através da obliteração 
dos túbulos dentinários, evitando a movimentação do fluido no interior destes. Avaliou-se a 
eficácia in vitro de dentifrício contendo NovaMin® (Sensodyne Repair&Protect®) com 
Colgate Sensitive Pró-Alívio® e Sensodyne Rápido Alívio®. Os dentifrícios foram avaliados 
quanto ao potencial de obliteração dos túbulos dentinários e o conteúdo mineral após a 
aplicação dos produtos. Utilizou-se doze pré-molares humanos. Após a desinfecção, a 
face vestibular foi desgastada e, através de cortadeira metalométrica, obteve-se 
espécimes com dimensões de 4X4X2mm. A fim de remover a smear layer e simular uma 
dentina hipersensível, as amostras foram imersas em solução de EDTA a 27% por 2min. 
Os blocos receberam fitas adesivas, dividindo-os em 2 faces, na qual uma representou a 
face controle (não recebeu escovação) e a outra, experimental (recebeu a escovação com 
dentifrício dessensibilizante de acordo com o grupo. Os espécimes foram alocados (n=4) 
em: G1 - Colgate Sensitive Pró-Alívio® (8% de arginina e carbonato de Cálcio); G2 - 
Sensodyne Rápido Alívio® (8% de acetato de
estrôncio) e G3 - Sensodyne Repair&Protect® (5% de Fosfosilicato de cálcio e sódio - 
NovaMin®). Após o ciclo de escovação, os corpos de prova foram levados à Microscopia 
Eletrônica de Varredura e energia dispersiva de raios-X a fim de verificar a presença e as 
características dos túbulos dentinários, bem como os elementos químicos presentes. O 
grupo G1 apresentou pouca obliteração dos túbulos dentinários, enquanto que em G2 
houve nítida deposição de partículas obliteradoras nos túbulos. O grupo G3, demonstrou 
expressiva redução do calibre dos túbulos dentinários, além da formação de uma camada 
sobre a dentina. Entre as faces controle e experimental, observou-se diferença 
estatisticamente significante (p<0,05) em relação aos elementos químicos presentes nos 
dentifrícios, informados pelos fabricantes. Os dentifrícios testados apresentaram 
propriedades obliterativas quando comparadas a face experimental com a face controle, 
sendo que, Sensodyne Repair&Protect® apresentou maior eficácia, seguido dos 
dentifrícios Sensodyne Rápido Alívio® e Colgate Sensitive Pró-Alívio®.
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Resumo: 

O ácido caurenóico é um diterpeno caurânico encontrado em diversas espécies vegetais 
tais como Mikania glomerata e Mikania laevigata (guaco), Copaifera langsdorffi (copaíba) e 
Smallanthus sonchifolia (yacon). Essa substância apresenta ação trypanosomicida, 
larvicida, antimicrobiana, analgésica, anti-inflamatória, relaxante da musculatura lisa, 
hipotensora, diurética, hipoglicêmica e citotóxica. Por tratar-se de uma molécula 
promissora para o desenvolvimento de novos fármacos, o objetivo de nosso estudo é 
determinar o perfil farmacocinético e a biodisponibilidade oral do ácido caurenóico em 
ratos. Para isso, ratos Wistar serão canulados pela veia jugular, para administração 
intravenosa do ácido caurenóico e coleta das amostras de sangue em diferentes intervalos 
de tempo. Nessas amostras o ácido caurenóico será quantificado utilizando-se 
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), para se obter a relação 
concentração/tempo dessa substância no soro. O método de padronização interna será 
utilizado para a quantificação e o processo de validação seguirá as diretrizes da ANVISA e 
do FDA. Foi definido como padrão interno o sesquiterpeno alfa-bisabolol.  Para 
recuperação do analito e PI do soro utiliza-se a acidificação das amostras com ácido 
acético 1% (v/v), com posterior precipitação de proteínas com acetonitrila. Foram 
estabelecidas as seguintes condições cromatográficas: coluna C18 (150 x 4.6 mm, 5 µm), 
corrida isocrática com fase móvel composta por acetonitrila:água (70:30), fluxo de 1 
mL/min, 40°C, 200 nm e volume de injeção de 20 µL. No teste de linearidade não foi 
possível alcançar um limite inferior de quantificação adequado.  A baixa absorção no UV 
justifica-se pelo fato de o ácido caurenóico não possuir um bom cromóforo em sua 
molécula. Análises com detector de índice de refração não produziram melhores resultado 
quanto a detecção. O próximo passo será a avaliação da aplicabilidade do método através 
de um teste piloto com ratos. Caso seja possível detectar essa substância por UV após 
administração nos animais, poderemos redefinir a faixa de trabalho e dar seguimento ao 
processo de validação. Se o contrário for observado, novas alternativas para detecção 
dessa molécula deverão ser exploradas.
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Resumo: 

A esclerose sistêmica (ES) ou também denominada esclerodermia é uma doença 
multissistêmica crônica, que faz parte do grupo de distúrbios autoimunes sistêmicos. 
Acomete predominantemente mulheres na faixa etária de 40 a 50 anos, embora possa 
ocorrer na infância. A fibrose cutânea é o aspecto mais característico da doença. 
Objetivos: Avaliar a existência de alterações dos níveis séricos de interleucina - 6 (IL-6) em 
pacientes com esclerose sistêmica. Metodologia: Estudo  do tipo caso controle, aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora com parecer 
número 771.777. A amostra foi constituída por 12 pacientes do gênero feminino com 
diagnóstico de ES. Um grupo controle composto por mulheres saudáveis foi incluido. As 
pacientes com ES foram submetidas a dois questionários: índice de atividade da doença 
de Valentine e escore total modificado de Rodnan. Os participantes realizaram coleta de 
sangue após  jejum de 12 horas para análise da IL-6 pelo método de quimioluminescência 
(valores de referência: até 5,90 pg/mL); velocidade de hemossedimentação (VHS) e 
proteína-C-reativa (PCR). Resultados: As médias de idade entre doentes x controles foram 
de 50,9 x 49,7 (sem diferença estatística). Cinco pacientes apresentavam níveis séricos de 
IL-6 acima do limite de normalidade, estando normais no grupo controle. Quando 
comparados, foi encontrado um resultado significativo relativo a IL-6 (5,9 x 2,1 pg/mL, p = 
0,019), da mesma forma ocorrendo com a PCR (0,6 x 0,1mg/dL, p = 0,039). Não houve 
diferença estatistica significativa em relação a VHS (24,4 x 14,2 mm/h, p = 0,430) e entre 
IL-6, o índice de atividade da doença de Valentine e o escore total modificado de Rodnan. 
Conclusões: O estudo embora realizado com um pequeno número de pacientes, 
evidenciou a presença de aumento dos níveis de IL-6 em pacientes com ES em 
comparação ao grupo controle. É possível que a IL-6 possa estar relacionada a atividade 
de doença e talvez  tenha participação na patogênese da ES, o que possibilitará a  
proposta futura da utilização de  inibidores da IL-6 na abordagem terapêutica. É importante 
a realização de estudos com maior número de pacientes para confirmação dos resultados 
encontrados.
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Resumo: 

A Artrite Reumatoide (AR) é uma doença sistêmica que acomete 0,5 a 1% da população. 
Há um impacto na saúde e na economia, já que além dos custos com o seu tratamento, 
gera incapacidade funcional, sendo uma causa de absenteísmo no trabalho. 
É conhecido que pacientes com AR apresentam maior risco de infecções, devido a 
distúrbios da doença e/ou ao efeito imunossupressor das drogas utilizadas. Observa-se 
nessa população uma maior taxa de doenças infecciosas, e as complicações destas são 
responsáveis por grande parte dos óbitos na doença. 
Uma junta de membros da Comissão de Artrite Reumatoide da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia (SBR) elaborou, baseada em uma revisão da literatura, o Consenso 2012 da 
SBR sobre vacinação em pacientes com artrite reumatoide. Esta publicação tem por 
objetivo ressaltar a importância da imunização em pacientes portadores de AR.
Diante destes achados, foi realizado um estudo para que se pudesse conhecer a situação 
vacinal dos portadores de AR atendidos em Juiz de Fora, já que se carece de estudos 
deste tipo.
Foram avaliados 59 pacientes portadores de AR nos ambulatórios de Reumatologia do 
Hospital Universitário da UFJF e da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, no período 
de Julho de 2014 a Julho de 2015. A avaliação constou de entrevista sócio-econômica e 
análise do cartão de vacinação, que classificou os pacientes em: não-vacinado, caso não 
tivesse recebido vacina pneumocócica nos últimos 5 anos e contra influenza no último 
ano, ou caso não possuísse cartão de vacinação; parcialmente vacinado, caso tivesse 
recebido uma das duas vacinas; e vacinado, caso tivesse recebido as duas vacinas. Dos 
59 pacientes avaliados, 23 possuíam cartão de vacinação; destes, 7 eram não-vacinados, 
15 parcialmente vacinados e 1 plenamente  vacinado. 36 pacientes não possuíam cartão 
de vacinação, sendo classificados como não-vacinados.
Os dados apresentados mostram que a maioria dos pacientes, 43 (73%) não era 
vacinada.
 Isso mostra que há um alto grau de desinformação quanto aos benefícios e segurança da 
vacinação nessa população. Portanto, é necessária a realização de campanhas de 
conscientização desses pacientes, e também a educação continuada dos profissionais de 
saúde envolvidos. 

Palavras-chave: 

Artrite reumatoide , vacina , prevenção  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências da Saúde 

Título do Projeto:  

ASMA E RINITE EM ESCOLARES: ÓXIDO NÍTRICO EXALADO, NÍVEIS DE CONTROLE E 
REPERCUSSÕES FUNCIONAIS

 
Autores: 

ROSA MARIA DE CARVALHO (ORIENTADOR); CAROLINA MACHADO DE MELO FELIX 
(XXIII PIBIC - XXVII BI); CAROLINA MACHADO DE MELO FELIX (XXIII PIBIC - XXVII BI); 
KENYA BRUGIOLO RODRIGUES (COLABORADOR); SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA 
(XXIII PIBIC - XXVII BI); FERNANDO MONTEIRO AARESTRUP (COLABORADOR); 

 
Resumo: 

INTRODUÇÃO: Asma e rinite são doenças que frequentemente coexistem e adesão ao 
tratamento farmacológico tem grande importância para o controle dos sintomas. A fração 
exalada de óxido nítrico (FeNO) é indicada para avaliar o grau de inflamação de vias 
aéreas, estando mais elevada em pacientes com atopia. OBJETIVO: Avaliar, em 
adolescentes com asma e rinite detectadas pelo questionário International Study of Asthma 
and Allergie in Childhood –ISAAC - sem tratamento medicamentoso regular, o grau de 
inflamação das vias aéreas inferiores e associação com a presença de atopia. MÉTODOS: 
Estudo transversal onde adolescentes com asma e rinite detectadas, não submetidos a 
corticoterapia inalatória (CI) foram avaliados para: a)  peso e altura; b) FeNO; c) 
espirometria; d) atopia (Prick Test) com  extratos alérgenos padronizados de ácaros 
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae e Blomia tropicalis. Foi 
utilizado o pacote estatístico SPSS versão 15.0, sendo utilizados os testes t de Student, 
Mann-Whitney U e Anova com post-hoc Bonferroni para comparação entre grupos e teste 
Qui-Quadrado para medida de associação; nível de significância quando α = 0,05. 
RESULTADOS: Participaram 31 adolescentes (19 meninos e 12 meninas), 14,38 (±0,92) 
anos. 61% apresentaram asma e rinite, 13% só asma e 26% só rinite; sete tinham 
diagnóstico médico de asma. Função ventilatória foi normal, FeNO se mostrou elevado 
(>25 ppb) em mais de 60% e 23 apresentaram Prick Test positivo. Todos com Prick Test 
negativo apresentaram valores de FeNO normais (< 25 ppb) e, nos que tiveram Prick Test 
positivo, valores de FeNO foram mais elevados (p<0,001). CONCLUSÃO: A avaliação da 
FeNO deve ser incorporada à rotina de exame clínico em pacientes com suspeita de 
doenças atópicas respiratórias pois, além de contribuir para a orientação da terapêutica 
com CI, também pode ter um papel importante no diagnóstico de asma, particularmente 
em pacientes que apresentam Prick Test positivo para aeroalérgenos. 
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: A doença de Crohn (DC) é uma doença inflamatória intestinal marcada por 
agudizações e remissões. Fatores como dependência de corticóides, anemia, 
desnutrição, possível necessidade de internações e de procedimentos cirúrgicos, 
predispõem os portadores de DC a inatividade física e ao sedentarismo. Além disso, 
durante a fase ativa, o pico inflamatório e o uso de glicocorticoides podem potencializar o 
risco de doenças como Diabetes Mellitus e doenças cardiovasculares. OBJETIVOS: 
Avaliar o perfil lipídico, o risco cardiovascular e a síndrome metabólica em um grupo de 
pacientes com DC em remissão. MÉTODO: Foram envolvidos 10 pacientes com DC em 
remissão, que realizaram exames laboratoriais de rotina e foram questionados sobre 
tabagismo, etilismo, medicações em uso, utilização de corticoides, doenças associadas e 
histórico familiar. Avaliou-se também o nível de atividade física por meio do Questionário de 
Atividade Física Basal de Baecke; e a avaliação antropométrica (peso, estatura, 
circunferência abdominal e índice de massa corpórea - IMC). Por fim, os pacientes foram 
classificados quanto a presença/ausência de Síndrome Metabólica e calculou-se o Risco 
Cardiovascular de Framingham. RESULTADOS: Os principais fatores de risco 
cardiovascular dos pacientes foram fumo (70%), hipertensão leve (50%), histórico familiar 
de doenças cardiovasculares ou diabetes (100%). Oito dos dez (80%) pacientes 
apresentaram valores de HDL-c inferiores à 40mg/dl. A pontuação média de atividade física 
basal foi de 6,8, caracterizando baixo nível de atividade física. De acordo com escore de 
risco de Framingham, o risco cardiovascular foi moderado em 5 (50%) dos pacientes e 
baixo nos outros 5 (50%) pacientes. A síndrome metabólica foi identificada em dois (20%) 
dos pacientes avaliados.  CONCLUSÃO: Pacientes com DC em remissão apresentam 
baixo-moderado risco cardiovascular pelo escore de Framingham e baixa prevalência de 
síndrome metabólica, com alteração lipídica nos níveis de HDL-c. No entanto, outros 
fatores de risco cardiovascular devem ser considerados quando na avaliação de risco 
cardiovascular em pacientes com DC. 

 
Palavras-chave: 

Doença de Crohn , Risco Cardiovascular , Síndrome Metabólica  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências da Saúde 

Título do Projeto:  

NÍVEL DE ESTIMULAÇÃO PRESENTE NO DOMICÍLIO E DESENVOLVIMENTO MOTOR 
ENTRE 30 E 42 MESES DE IDADE DE PRÉ-ESCOLARES COM DESNUTRIÇÃO

 
Autores: 

LAINE TIEMY NAGAI (XXIII PIBIC - XXVII BI); SARAH GIAROLA DE ASSIS (XXIII PIBIC - 
XXVII BI); FLÁVIA HENRICHS RIBEIRO  (COLABORADOR); LUCÍLIA MARTINS ROSA 
(COLABORADOR); DÉBORA BULLA DA SILVA (COLABORADOR); ANDRÉA 
JANUÁRIO DA SILVA (COLABORADOR); JAQUELINE DA SILVA FRONIO 
(ORIENTADOR);

 
Resumo: 

O desenvolvimento infantil pode ser comprometido por diversos fatores, dentre eles a 
ausência de uma nutrição adequada e uma precária estimulação ambiental, ambos 
associados à desigualdade social e ao baixo nível escolar, características marcantes no 
Brasil. O estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento motor grosso e fino e o nível 
de estimulação do ambiente domiciliar de pré-escolares desnutridos, com idade entre 30 e 
42 meses e compará-los com os dos sem desnutrição. Foram formados dois grupos 
(estudo e controle), compostos por 5 pré-escolares cada, pareados de acordo com a 
idade, sexo, frequência à creche, escolaridade materna e nível socioeconômico. Os pais 
ou responsáveis responderam ao AHEMD-SR e os pré-escolares foram avaliados através 
da BAYLEY-III. A escolaridade paterna  e o peso médio ao nascer foram significativamente 
inferiores no grupo de estudo (p=0,024 e p= 0,047), e o número de irmãos foi 
significativamente maior no grupo de estudo (p= 0,045). Na análise categórica do AHEMD-
SR não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, sendo que, 80% dos 
participantes de ambos apresentaram “Médias” oportunidades de estimulação ambiental, 
com espaço externo, interno e a variedade de estimulação classificados como “Boa ou 
Muito Boa” para a maioria dos grupos. Chamou atenção o fato de que 100% dos 
participantes de ambos os grupos receberam classificação “Muito Fraca ou Fraca” quanto 
aos materiais de motricidade fina e grossa. Na análise categórica da Bayley-III (Escala 
Motora) não houve diferenças estatisticamente significativas entre grupos (p=0,50). A 
análise contínua do AHEMD-SR e da Bayley-III (Escala Motora) também não mostrou 
diferença significativa entre os grupos (p=0,834 e p=0,673). Os presentes achados 
sugerem que o desenvolvimento motor grosso e fino de pré-escolares entre 30 e 42 
meses com desnutrição é adequado e semelhante ao de pré-escolares sem desnutrição.  
Quanto ao nível de estimulação do ambiente domiciliar, o AHEMD-SR Total indica médias 
oportunidades para a maioria dos participantes, mas foi encontrada pouca disponibilidade 
de materiais de motricidade grossa e fina, em ambos os grupos.Estudos adicionais, são 
necessários para confirmação ou não dos resultados.
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Resumo: 

A prematuridade é um dos diversos fatores de risco que podem comprometer o 
crescimento e o desenvolvimento dos indivíduos. O objetivo do estudo foi avaliar a 
funcionalidade das crianças que apresentaram a prematuridade como fator de risco 
biológico e que estavam em idade escolar, comparando-as com crianças nascidas a 
termo. Os participantes foram divididos em grupo prematuro (GP) e grupo de crianças a 
termo (GAT) ambos entre 5 e 7 anos. No GP as crianças apresentaram o histórico de 
prematuridade, enquanto os participantes do GAT eram crianças nascidas a termo com 
peso ao nascimento acima de 2500 gramas, pareadas com o GP por sexo, idade e nível 
socioeconômico, e que não apresentaram histórico de internação nos últimos seis meses. 
Além disso, em ambos os grupos, as crianças estavam frequentando regularmente a 
escola, e não apresentaram malformação congênita, alterações cromossômicas, paralisia 
cerebral ou outra condição de saúde que não atendia o critério de inclusão. Os 
participantes do GAT foram recrutados por conveniência, de forma a serem pareados de 
acordo com o sexo e idade do GP. Foi utilizado como instrumento o Inventário de Avaliação 
Pediátrica (PEDI), juntamente com o preenchimento de Protocolo de Registro da Criança e 
o Critério de Classificação Econômica Brasil (ABEP). Foram encontradas diferenças 
significativas em relação às variáveis idade gestacional, peso ao nascimento e 
intercorrências no período perinatal, além disso, as variáveis escolaridade da criança, 
irmão com deficiência, emprego da mãe, pais vivem juntos e número de filhos, também 
foram diferentes entre os grupos. Não foram observadas diferenças significativas no 
desempenho funcional entre os grupos. Apesar disso, pode-se concluir que foram 
encontradas diferenças significativas em relação a algumas variáveis que tornariam o GP 
mais vulnerável às intercorrências ao longo da vida. Possivelmente, o grupo de crianças 
que compuseram o GP conseguiu ultrapassar os riscos que essas variáveis 
apresentavam para o desempenho funcional. Estudos futuros, de caráter longitudinal e 
com maior número de participantes são necessários para confirmar os resultados 
encontrados no presente estudo.
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Resumo: 

As crianças com Paralisia cerebral (PC) apresentam alterações biomecânicas nos 
membros inferiores que interferem na capacidade de andar podendo alterar a distribuição 
de carga sobre a superfície plantar do pé. O objetivo do estudo foi analisar a distribuição 
das pressões plantares em crianças e adolescentes com PC entre seis e 18 anos, que 
deambulavam sem auxilio e classificadas como GMFCS I ou II, através da análise 
baropodométrica, observacional (SAPO) e radiográfica, e comparar com a distribuição das 
pressões plantares em crianças com desenvolvimento típico (DT). É um estudo 
transversal e cego que contou com a participação de 24 crianças e adolescentes, sendo 
12 com PC e 12 com DT, que foram pareados por sexo e idade, com idades entre seis e 
18 anos. Foram utilizados para a análise das distribuições plantares três instrumentos de 
avaliação: Baropodômetro, SAPO (biofotogrametria) e Raios-x. Na análise 
baropodométrica foi observado diferença estatisticamente significativa nas variáveis 
“Esquerda anterior” e “Esquerda Posterior”, em que o grupo PC apresentou maior 
descarga de peso na parte anterior do pé esquerdo. Já o grupo com DT apresentou maior 
descarga de peso na parte posterior do pé em contrapartida aos participantes com PC que 
apresentaram maior descarga de peso na parte anterior do pé. Na análise do SAPO foi 
observada diferença estatisticamente significativa nas variáveis “Dorsi-Planti direita”, 
“Flexão Joelho Direito” e “Flexão Joelho Esquerdo”, indicando que os participantes com PC 
apresentaram um ângulo de dorsi-flexão e planti-flexão a direita menor do que os com DT. 
No exame radiográfico não foram observadas diferenças estatisticamente significativas 
entre grupos e entre membros inferiores. Os resultados obtidos sugerem que os 
participantes com PC deste estudo apresentam um padrão postural típico de crianças 
com PC que deambulam independentemente, denominado padrão agachado. Pode 
concluir que os instrumentos Baropodômetro e o software SAPO parecem ser mais 
informativos das alterações que ocorrem nas distribuições das pressões plantares de 
crianças e adolescentes com PC com acometimento leve em comparação ao grupo com 
DT.
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Resumo: 

Introdução: De acordo com o censo de 2010 cerca de 35 milhões de pessoas declararam
possuir alguma dificuldade para enxergar, sendo que 529 mil declararam não enxergar
absolutamente nada. No município de Juiz de fora, 1242 pessoas também declararam não
enxergar. A noção de que a perda da visão é compensada parcialmente por outras
modalidades é bastante conhecida, dentre elas destacam-se a audição, o tato e o olfato.
Nesse contexto insere-se o trabalho realizado em um jardim sensorial, tendo como
hipótese que a interação de outros sentidos remanescentes é necessária para
desempenhar-se em diversas situações de vida de forma segura e benéfica, trazendo uma
melhor perspectiva da qualidade de vida. Objetivo: Comparar os sentidos remanescentes
dos deficientes visuais com as pessoas videntes. E analisar a qualidade de vida, a
percepção da imagem e esquema corporal dos deficientes visuais. Metodologia: Estudo
descritivo com base nas experiências vivenciadas durante no trajeto realizado no jardim
sensorial da UFJF de (n=14) indivíduos, sendo 7 não videntes (NV) e 7 videntes (V) estes
com os olhos vendados. Após a assinatura do TCLE os participantes realizaram o trajeto e
responderam a um questionário semi-estruturado sobre os sentidos remanescentes. Os
dados foram comparados entre o grupo (NV) e (V) utilizando-se a análise de conteúdo.
Resultados: o senso de localização durante o trajeto, o tato, a audição e o olfato do grupo
(NV) demonstrou ser mais presente quando comparado ao grupo (V). A sensação de estar
com os olhos vendados, fez com o que vários participantes do grupo (V) se sentissem
inseguros comparada ao grupo (NV). Discussão: Condizente com outros estudos a
descrição dos resultados demonstra a adaptação de outros sentidos elicitados no grupo
(NV) em decorrência da perda da visão, o que não ocorre com o grupo (V). Conclusão:
Foram observadas diferenças entre os dois grupos quanto aos sentidos remanescentes e
interação entre eles, evidenciando a capacidade plástica adaptativa do córtex cerebral.
Através dos resultados obtidos, sugere-se a proposta de intervenções
terapêutica/educacional voltada aos deficientes visuais que elicitem os sentidos
remanescentes.
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Resumo: 

Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que acomete pele e nervos 
periféricos, se não tratada precocemente pode levar a quadros de incapacidades físicas. O 
Brasil é o segundo país no mundo em número de casos novos e o primeiro das Américas. 
O Estado de Minas Gerais ocupa a 10º posição no Brasil. Na Zona da Mata estão 
localizados dois centros de referência para o tratamento desta doença: o Departamento de 
Clínicas Especializadas - Pam Marechal e HU da Universidade Federal de Juiz de 
Fora/EBSERH – Unidade Dom Bosco. Objetivo: Descrever o perfil clínico e epidemiológico 
dos portadores de hanseníase na Zona da Mata Mineira, comparando o perfil dos dois 
centros de referência. Metodologia: Estudo descritivo com base em dados secundários 
coletados dos prontuários de todos os usuários cadastrados nos dois centros de 
referência. Os perfis foram comparados utilizando o teste de X² e Mann-Whitney com valor 
de significância de p<0,05. Resultados: Foram analisados 440 prontuários, 370 do Pam 
Marechal e 70 do Hospital Universitário. Foram observadas semelhanças entre os dois 
perfis, tais como a prevalência de homens, idade entre 15 e 60 anos e grau de 
escolaridade baixo. Destaca-se também, a predominância em ambos da classificação 
multibacilar com a forma clínica dimorfa. Discussão: A descrição do perfil revela uma 
uniformidade entre os usuários atendidos entre os dois centros de referência. Condizente 
com outros estudos a faixa etária com maior acometimento é a de idade ativa, o que 
implica em conflitos socioeconômicos e afastamentos precoces do mercado de trabalho. 
Infere-se também que a detecção está sendo feita tardiamente, visto a predominância de 
casos multibacilares. Conclusão: Observam-se semelhanças entre os perfis dos dois 
centros de referência, embora tenha sido visualizado um grande número de prontuários 
com dados incompletos, o qual expõe uma falha no controle das unidades estudadas. A 
hanseníase ainda é considerada como um dos maiores problemas de saúde pública no 
Brasil e por isso, faz-se necessário a realização de mais pesquisas além da 
conscientização populacional sobre o significado da doença, da importância do diagnóstico 
precoce e do tratamento adequado.
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Resumo: 

O câncer é, na atualidade, a segunda maior causa de morte em nosso país. São fortes as 
evidências da contribuição da atividade física nas diferentes fases da doença e de seu 
tratamento, desde a prevenção ou menor suscetibilidade a tal doença, até sua atuação 
benéfica nos indivíduos já acometidos por ela. Na reabilitação, favorece a preservação das 
capacidades físicas e a retomada das atividades cotidianas, favorecendo a qualidade de 
vida. O objetivo deste estudo foi investigar a qualidade de vida de mulheres acometidas por 
câncer de mama e comparar a qualidade apurada entre as mulheres que praticam 
atividade física duas vezes por semana ou mais com aquelas que não praticam. Trata-se 
de estudo transversal, cuja coleta de dados se deu por meio da aplicação de questionário 
de caracterização das entrevistadas e pelo SF-36 da OMS. Após a aprovação pelo Comitê 
de Ética, foram estudados 50 pacientes do sexo feminino com idade média de 51,8 anos, 
divididas em dois grupos: PAF- Praticantes de Atividade Física; NAF- Não Praticantes de 
Atividade Física. Os dados foram analisados pelo software estatístico BioEstat, versão 5.0 
com nível de significância estabelecido em 5,0% sendo utilizado Test T-Student. Os 
resultados apontaram que as mulheres que praticam atividade física são as que possuem 
os escores médios superiores em todos os domínios, exceto Aspectos Emocionais e 
Sociais, onde os escores foram semelhantes. Observou-se diferença significativa entre os 
grupos em relação à Limitações por Aspectos Físicos (p=0,00088). Conclui-se que a 
prática da atividade física se mostrou um instrumento bom melhora da qualidade de vida 
em mulheres que passam pelo tratamento do câncer de mama. Porém estudos com 
maior número de grupo amostral, análise do tipo de Atividade Física praticada e 
intensidade são necessários para fortalecer essas relações em caráter qualitativo ou 
quantitativo
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Resumo: 
Em nossa cultura ocidental, é possível pensar que a satisfação que as pessoas tem com 
sua Imagem Corporal diminua com o passar dos anos, devido à mudanças fisiológicas e ao 
surgimento de demandas sociais da vida adulta que implicam em novas relações do 
indivíduo com o próprio corpo. Desta forma, o objetivo deste estudo foi verificar a 
distribuição da insatisfação com a massa corporal entre mulheres de diferentes faixas 
etárias que são praticantes de atividades físicas em academias de ginástica. Participaram 
deste estudo 151 mulheres praticantes de atividades físicas em 07 academias de ginástica 
da cidade de Juiz de Fora, MG, com idades entre 21 e 59 anos. Foram coletadas 
informações sobre idade, massa corporal atual (MCA) e massa corporal desejada para si 
mesma (MCD). A insatisfação com a massa corporal foi verificada pela diferença entre MCD 
e MCA, sendo considerada esta condição para valores ≠ de zero. A distribuição da 
insatisfação com a massa corporal entre as faixas etárias é apresentada por meio de 
frequências relativa e absoluta, conforme pode ser observado na Tabela 1: 
Tabela 1 – Distribuição da Insatisfação com a Massa Corporal atual entre diferentes 
Faixas Etárias 

Faixas Etárias Insatisfação com a MCA 
De 21 a 29 anos 91,7% (n = 66) 
De 30 a 39 anos 90,5% (n = 38) 
De 40 a 49 anos 91,3% (n = 21) 
De 50 a 59 anos 85,7% (n = 12) 

Legenda: MCA – massa corporal atual; n = número de voluntários. 
Fonte: os autores. 
Podemos concluir que a Insatisfação com a Massa Corporal manteve-se quase constante 
ao longo dos anos para a amostra investigada, pois houve discreta variação da frequência 
relativa entre as faixas etárias analisadas. 
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Resumo: 

A avaliação de fatores psicológicos e a imagem corporal em gestantes ainda se constitui 
como uma lacuna do conhecimento no Brasil, especialmente no que se refere a 
comparação entre o setor público e privado da saúde. O objetivo do presente estudo foi 
comparar atitudes corporais, atitudes alimentares, sintomas depressivos, níveis de 
autoestima, ansiedade traço e estado e o Índice de Massa Corporal (IMC) de gestantes 
atendidas pelo setor público e privado. A pesquisa apresenta característica de estudo 
transversal, quantitativo, descritivo e correlacional. A amostra foi composta por 386 
gestantes que frequentavam às consultas de pré-natal na cidade de Juiz de Fora-MG. 
Foram incluídas gestantes com idade acima de 18 anos e de todos os períodos 
gestacionais. Para avaliar as atitudes corporais, atitudes alimentares, sintomas 
depressivos, níveis de autoestima, ansiedade traço e estado, foram utilizados o Body 
Attitudes Questionnaire, Eating Attitudes Test-26, Beck Depression Inventory, Rosenberg 
Self-Esteem Scale, e Brazilian State-Trait Anxiety Inventory, respectivamente. Além disso, 
foi aplicado um questionário sociodemográfico e foram aferidas as medidas 
antropométricas das gestantes. Verificou-se que as gestantes atendidas no setor público 
são mais novas e possuem um IMC mais alto. Quanto à comparação das variáveis 
psicológicas, os sentimentos negativos relacionados ao corpo, os sintomas depressivos, 
as atitudes alimentares inadequadas, a baixa autoestima e a ansiedade traço e estado 
foram maiores nas mulheres que frequentavam o setor público. Ressalta-se que os 
profissionais que lidam diretamente com gestantes devem estar atentos, especialmente ao 
âmbito psicológico daquelas atendidas no setor público já que a alteração dos fatores 
avaliados pode impactar negativamente a saúde materna e infantil. Conclui-se que as 
atitudes corporais e alimentares negativas, sintomas depressivos, níveis de autoestima e 
ansiedade são mais frequentes em mulheres atendidas no setor público.
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Resumo: 

A medida em que a mídia expõe corpos perfeitos, que são, na maioria das vezes, 
impossíveis de serem alcançados, pode aumentar a insatisfação das pessoas com sua 
imagem corporal. Somado a isso, existem evidências de que é alta a prevalência do 
comportamento de risco para transtorno alimentar em atletas de esportes estéticos. Este 
estudo teve como objetivo verificar a influência da mídia e a internalização do ideal de 
magreza sobre o comportamento alimentar em praticantes de ginástica artística das 
categorias de base, de alto rendimento e um grupo controle, bem como comparar as 
variáveis de estudo entre os três grupos analisados. Participaram da pesquisa 413 
adolescentes de ambos os sexos com faixa etária entre 10 e 18 anos. Foram coletados 
dados antropométricos de massa corporal e estatura para posterior cálculo do IMC, e 
dobras cutâneas tricipital e subescapular para estimar o percentual de %G. Foi utilizado o 
SATAQ-3 para avaliar a influência da mídia, esporte e exercício sobre a imagem corporal, e 
o EAT-26 para avaliar o comportamento de risco para transtorno alimentar. Analisando os 
dados da comparação entre os três grupos, os atletas de alto rendimento apresentaram 
menor IMC e %G. Para as subescalas do SATAQ-3, os atletas de alto rendimento 
apresentaram menor valor para a “pressão” e maior valor para a “internalização atlética” do 
que os demais grupos. A partir das análises de regressão para os atletas de base, as 
subescalas “internalização geral” e “pressão” foram, juntas, responsáveis por 12,4% da 
variância do comportamento de risco para transtorno alimentar. Para os atletas de alto 
rendimento, as subescalas “internalização atlética” e “informação” explicaram 17,6% 
desses comportamentos. A partir dos achados para a correlação das subescalas do 
SATAQ-3 com o EAT-26 para o grupo controle, não foram identificadas associações 
significativas. Conclui-se que os aspectos da mídia que influenciam os comportamentos 
de risco para transtornos alimentares são diferentes em atletas de base e de alto 
rendimento.
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Resumo: 

Titulo: Associação entre o controle da pressão arterial e o estágio da filtração glomerular 
em usuários com doença renal crônica
O descontrole da pressão arterial constitui um dos principais fatores de progressão da 
doença renal crônica (DRC). Desse modo, o controle dos níveis pressóricos em indivíduos 
com DRC pode diminuir a progressão dessa doença em seus estágios iniciais e reduzir os 
riscos cardiovasculares em todos os estágios da doença. Objetivo: Avaliar a associação 
entre o controle da pressão arterial sistêmica e o estágio da taxa de filtração glomerular 
estimada (TxFGe) em uma população de renais crônicos acompanhados em um serviço 
de atenção secundária no município de Juiz de Fora-MG. Foram selecionados 1412 renais 
crônicos em acompanhamento ambulatorial. O estágio da TxFGe foi classificado a partir 
da creatinina sérica pela fórmula MDRD, em ml/min/1.73m2. Definiu-se estágio 1: TxFGe =
90; estágio 2: 60 = TxFGe < 90; estágio 3A: 45 = TxFGe< 60; estágio 3B: 30 = TxFGe< 45; 
estágio 4: 15 = TxFGe< 30; estágio 5: TxFGe < 15. Para a avaliação da pressão arterial, 
considerou-se a média dos dois valores obtidos nas duas últimas consultas, definindo-se 
como pressão controlada os valores de pressão arterial sistólica abaixo de 140 mmHg e de 
pressão arterial diastólica, abaixo de 90 mmHg. Para avaliar a relação entre o controle da 
pressão arterial sistêmica e o estágio da TxFGe foi realizado o teste qui-quadrado. Dos 
1412 pacientes que tiveram os dados analisados no estudo, 42 (3%) estavam em DRC 
estágio 1; 179 (12,7%), em DRC estágio 2; 368 (26%), em DRC estágio 3A; 404 (28,6%), 
em DRC estágio 3B; 303 (21,4%), em DRC estágio 4 e 116 (8,2%), em DRC estágio 5. 
Além disso, 754 (53,4%) pacientes estavam com a pressão arterial controlada, enquanto 
659 (46,6%), não. Observou-se relação estatisticamente significante entre o descontrole da 
pressão arterial e o estágio da TxFGe. O grupo de indivíduos com DRC estágio 1 foi o que 
apresentou a melhor taxa de controle da pressão arterial sistêmica (64,3%), enquanto o 
grupo no estágio 5, a pior taxa (41,4%). O estudo mostrou que os renais crônicos em 
estágios mais avançados da TxFGe apresentam maior prevalência de descontrole da 
pressão arterial.
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Resumo: 

Evidências sugerem relação entre ganho de peso corporal e hipovitaminose D. Este 
trabalho teve como objetivo verificar a possível existência da relação entre níveis baixos ou 
insuficientes de vitamina D e obesidade, em pacientes atendidos em um consultório de 
endocrinologia na cidade de Juiz de Fora/MG. Avaliou-se dados secundários de um grupo 
de pacientes. Como critério de inclusão, selecionou-se aqueles que continham o valor 
sérico de vitamina D na primeira consulta. Dos participantes 80,21% são mulheres e 
19,79% são homens, com idades variando entre 20 a 90 anos.  Dentre os motivos para a 
procura pelo atendimento endocrinológico, 79,89% tinham como objetivo principal a perda 
de peso e 20,11% buscavam outros tratamentos como controle da diabetes e doença 
tireoidiana. Com relação aos hábitos de vida, 7,19% fumam; 65,62% são sedentários, e 
34,38% praticam atividade física semanalmente. Para o perfil lipídico, 14,88% apresentam 
valores de triglicerídeos acima dos valores de referência (>200mg/dl) e 14,37% possuem 
valores elevados de colesterol total. Em relação à função tireoideana, 41,18% dos 
pacientes apresentaram valores de TSH acima dos considerados normais pelos 
parâmetros de referência (0,4 a 4,5mcU/dl). Em relação à função renal, 5,47% dos 
pacientes apresentaram creatinina elevada (>1,34mg/dl). Para hemoglobina, 7,55% dos 
pacientes apresentam valores abaixo daqueles considerados adequados (menor que 
12g/dl). Quanto à vitamina D, 67,91% dos pacientes apresentaram valores insuficientes 
(abaixo de 30ng/ml). Do total de participantes, 25,67% possuem IMC menor que 30kg/m2 e 
74,33% possuem IMC maior ou igual a 30kg/m2, o que os classifica como obesos. Os 
valores de vitamina D não apresentaram relação com os demais dados apresentados, 
exceto para IMC, onde a correlação foi positiva. Dentre os pacientes que apresentam 
valores insuficientes de vitamina D, 79,53% são obesos, estando 20,47% não classificados 
como obesos. Este resultado indica a forte correlação da vitamina D com o peso corporal. 
Contudo, não é possível afirmar se a hipovitaminose D está entre os fatores etiológicos da 
obesidade ou representa uma consequência desta desordem. São necessários mais 
estudos que estabeleçam os mecanismos de ação. 
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Resumo: 

Objetivos: Avaliar o estado nutricional de vitamina A e ferro, e suas possíveis correlações. 
Métodos: Estudo realizado em 761 crianças, que passaram por exame de anemia, por 
meio do β-Hemoglobinômetro portátil e avaliação antropométrica e 180 crianças que 
tiveram o retinol sérico avaliado. Realizou-se exame sanguíneo para dosar retinol sérico, 
hemoglobina e outros parâmetros bioquímicos, entrevista com questionário pré-elaborado 
para obtenção de dados socioeconômicos, de saúde e dietéticos. Resultados: A anemia foi 
detectada em 317 crianças, correspondendo a 41,6%. A mediana da hemoglobina foi de 
11,3 g/dL, sendo o valor mínimo igual a 5,8 g/dL e máximo a 14,6 g/dL. Variáveis como 
peso, estatura, idade, início do pré-natal e número de consultas de pré-natal se mostraram 
significamente correlacionadas com a concentração de hemoglobina. Associação 
significante foi encontrada entre crianças que até o momento do estudo ainda recebiam 
leite materno e o nível de hemoglobina das mesmas (p= 0,000). De acordo com a análise 
de regressão linear, as variáveis estatura e início do pré-natal foram responsáveis por 
22,4% da variação dos níveis de hemoglobina nas crianças estudadas, sendo que a 
estatura esteve positivamente correlacionado ao nível de hemoglobina e o início do pré-
natal negativamente correlacionada.  Não foram encontrados casos de hipovitaminose A. 
No entanto, 38,8% da amostra, apresentaram nível sérico de retinol limítrofe. O retinol 
sérico se correlacionou inversamente com PCR (p=0,033; -0,173). Conclusões: Conclui-
se que a prevalência de anemia foi elevada e se correlacionou com diversas variáveis, 
demonstrando a importância de intervenções durante a gestação e toda a infância. E, 
pesar da inexistência de casos de hipovitaminose A, é grande o número de crianças com 
nível de retinol sérico limítrofe, em situação de risco, o que é motivo de preocupação e 
vigilância. 
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Resumo: 

A prevalência mundial de excesso de peso na adolescência vem apresentando um 
crescente e rápido aumento. A associação da obesidade com alterações metabólicas, que 
até alguns anos atrás, eram mais evidentes em adultos; já podem ser observadas 
frequentemente em adolescentes. Tendo em vista as características da adolescência e a 
facilidade de trabalho nas escolas, o objetivo do estudo foi orientar a construção de hábitos 
alimentares saudáveis com atividades de educação nutricional e avaliar a efetividade 
destas ações em adolescentes de uma escola da rede pública de ensino de Juiz de 
Fora/MG. Tratou-se de um estudo de intervenção dividido em 3 etapas: diagnóstico 
nutricional, intervenção com atividades de educação alimentar e nutricional e avaliação do 
impacto das ações. A primeira constou de avaliação nutricional (antropométrica, dietética e 
bioquímica), socioeconômica e avaliação dos conhecimentos sobre alimentação e 
nutrição. As atividades de educação alimentar e nutricional, desenvolvidas com os alunos,  
foram base do programa de intervenção, sendo aplicadas a cada turma separadamente 
para garantir maior participação. Ao final de um ano de atividades, os alunos foram 
novamente avaliados. Participaram do estudo 130 alunos entre 8 e 13 anos de idade, com 
média de idade de 9,6±0,9 anos. Destes, 62 (47,7%) eram do sexo feminino e 68 (52,3%) 
eram do sexo masculino. Em relação ao estado nutricional, observou-se que 0,8% 
apresentava magreza acentuada, 51,2% eutrofia, 26,8% sobrepeso, 16,3% obesidade e 
4,9% obesidade grave. Observou-se melhora significante do conhecimento de nutrição 
entre os momentos avaliados, com aumento de acertos nas questões de conhecimento. 
Os escolares com idade maior ou igual a nove anos apresentaram melhora significante do 
comportamento alimentar relacionado ao questionário de consumo de óleos e gorduras 
(p=0,033), assim como os indivíduos do sexo masculino que não foram classificados no 
questionário de consumo de óleos e gorduras, com p=0,048. Em relação ao estado 
nutricional, não se encontrou melhora significativa. Concluiu-se com este estudo, que as 
atividades de educação nutricional foram efetivas, trazendo benefícios à saúde dos 
participantes.
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Objetivo:   avaliar a influência da experiência clínica e do tipo de dente na precisão 
vertical de colagem de acessórios  ortodônticos com o dispositivo (estrela) de Boone 
Metodologia:   foram criados quatro grupos: 1 (alunos de graduação em Odontologia 
sem experiência anterior com colagem ortodôntica),  2 ( alunos de pós-graduação em 
Ortodontia), 3 (ortodontistas com no máximo de 5 anos de experiência clínica) e 4 
(composta por ortodontistas com mais de 5 anos de experiência clínica). Em cada 
grupo havia 6 participantes. Num Typodont foi simulada uma má oclusão Classe I com  
as mesmas características oclusais para todos os grupos. Todos os participantes 
foram instruídos a colar os bráquetes ortodônticos  na superfície vestibular de incisivos 
superiores e inferiores, caninos e pré-molares a uma altura de 4 mm da borda incisal 
ou ponta da cúspide vestibular. Após cada procedimento todos os dentes foram 
fotografadas após terem sido removidos do typodont e posicionado num dispositivo de 
estabilização adaptada para um suporte da câmera 
Resultado:  A análise das variações revelam que o grupo 1 apresentou a média mais 
próxima de 4 mm. No entanto, ele também apresentou a maior variância (0,433) (p 
<0,001). As menores variações foram observadas no grupo 2 (variância de 0,093), 
seguido pelo grupo 4 (variância de 0,094). A comparação das médias obtidas nos 
grupos de dentes com 4 milímetros demonstraram que os incisivos apresentou 
diferença estatisticamente significativa (p <0,001), o que não ocorreu com os caninos 
(p = 0,133) e pré-molares (p = 0,913)  
Conclusão:  o operador está propenso a falhar na colagem de acessórios ortodônticos 
utilizando o dispositivo de Boone,  independente  da sua experiência clínica em 
Ortodontia. Na comparação dos grupos de dentes,  os incisivos apresentaram 
diferença estatisticamente significativa em relação à altura sugerida para a colagem 
dos acessórios ortodônticos utilizando a estrela de Boone. 
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Subtítulo: Avaliação da precisão vertical da colagem de acessórios ortodônticos com a 
estrela de Boone 
EVALUATION OF THE VERTICAL ACCURACY OF BRACKET PLACEMENT WITH 
THE BOONE GAUGE 
American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics 148 (2015) pp. 821-826 
DOI: 10.1016/j.ajodo.2015.05.028 

 

 

Objetivo:   avaliar a influência da experiência clínica e do tipo de dente na precisão 
vertical de colagem de acessórios  ortodônticos com o dispositivo (estrela) de Boone 
Metodologia:   foram criados quatro grupos: 1 (alunos de graduação em Odontologia 
sem experiência anterior com colagem ortodôntica),  2 ( alunos de pós-graduação em 
Ortodontia), 3 (ortodontistas com no máximo de 5 anos de experiência clínica) e 4 
(composta por ortodontistas com mais de 5 anos de experiência clínica). Em cada 
grupo havia 6 participantes. Num Typodont foi simulada uma má oclusão Classe I com  
as mesmas características oclusais para todos os grupos. Todos os participantes 
foram instruídos a colar os bráquetes ortodônticos  na superfície vestibular de incisivos 
superiores e inferiores, caninos e pré-molares a uma altura de 4 mm da borda incisal 
ou ponta da cúspide vestibular. Após cada procedimento todos os dentes foram 
fotografadas após terem sido removidos do typodont e posicionado num dispositivo de 
estabilização adaptada para um suporte da câmera 
Resultado:  A análise das variações revelam que o grupo 1 apresentou a média mais 
próxima de 4 mm. No entanto, ele também apresentou a maior variância (0,433) (p 
<0,001). As menores variações foram observadas no grupo 2 (variância de 0,093), 
seguido pelo grupo 4 (variância de 0,094). A comparação das médias obtidas nos 
grupos de dentes com 4 milímetros demonstraram que os incisivos apresentou 
diferença estatisticamente significativa (p <0,001), o que não ocorreu com os caninos 
(p = 0,133) e pré-molares (p = 0,913)  
Conclusão:  o operador está propenso a falhar na colagem de acessórios ortodônticos 
utilizando o dispositivo de Boone,  independente  da sua experiência clínica em 
Ortodontia. Na comparação dos grupos de dentes,  os incisivos apresentaram 
diferença estatisticamente significativa em relação à altura sugerida para a colagem 
dos acessórios ortodônticos utilizando a estrela de Boone. 
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Resumo: 
Subtítulo:  Avaliação da dimensão vestíbulo - lingual do osso alveolar das regiões 
posteriores dos maxilares em indivíduos com diferentes padrões mastigatórios 
Objetivo : Avaliar através da tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), a 
dimensão vestíbulo-lingual do osso alveolar das regiões posteriores dos maxilares, em 
indivíduos com diferentes padrões mastigatórios.  
Métodologia:  Foram avaliados 22 indivíduos, entre 15 e 30 anos, com dentição 
permanente completa, exceto os terceiros molares, que nunca foram submetidos a 
tratamento ortodôntico, com oclusão normal ou más oclusões simétricas. A avaliação 
do padrão mastigatório foi realizada através de método visual onde os indivíduos 
mastigaram porções de pão francês, sendo classificados em unilateral exclusivo, 
unilateral preferencial e bilateral. Os indivíduos foram submetidos ao exame de TCFC 
e a dimensão vestíbulo-lingual do osso alveolar foi determinada nas regiões 
interdentárias posteriores a 2, 4, 6, 8 e 10 mm da crista óssea.  
Resultado : Houve uma diferença significativa (p=0,041) entre os lados direito e 
esquerdo na maxila para a altura de 6 mm entre os 1os e 2os pré-molares de 
indivíduos com mastigação bilateral.  
Conclusão : Considerando que houve diferença significativa em apenas uma região da 
maxila, não podemos considerar que existe uma relação entre o lado preferencial de 
mastigação e a dimensão vestíbulo lingual do osso alveolar. 
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Resumo: 
Subtítulo : Avaliação da dimensão vestíbulo - lingual do osso alveolar das regiões 
posteriores dos maxilares em indivíduos com diferentes padrões mastigatórios. 
Objetivo : Avaliar através da tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), a 
dimensão vestíbulo-lingual do osso alveolar das regiões posteriores dos maxilares, em 
indivíduos com diferentes padrões mastigatórios.  
Métodologia:  Foram avaliados 22 indivíduos, entre 15 e 30 anos, com dentição 
permanente completa, exceto os terceiros molares, que nunca foram submetidos a 
tratamento ortodôntico, com oclusão normal ou más oclusões simétricas. A avaliação 
do padrão mastigatório foi realizada através de método visual onde os indivíduos 
mastigaram porções de pão francês, sendo classificados em unilateral exclusivo, 
unilateral preferencial e bilateral. Os indivíduos foram submetidos ao exame de TCFC 
e a dimensão vestíbulo-lingual do osso alveolar foi determinada nas regiões 
interdentárias posteriores a 2, 4, 6, 8 e 10 mm da crista óssea.  
Resultado : Houve uma diferença significativa (p=0,041) entre os lados direito e 
esquerdo na maxila para a altura de 6 mm entre os 1os e 2os pré-molares de 
indivíduos com mastigação bilateral.  
Conclusão : Considerando que houve diferença significativa em apenas uma região da 
maxila, não podemos considerar que existe uma relação entre o lado preferencial de 
mastigação e a dimensão vestíbulo lingual do osso alveolar. 
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Resumo: 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a microinfiltração em cavidades classe II previamente 
tratadas com solução de digluconato de clorexidina a 2% (CHX) e hibridizadas com 
sistema adesivo universal. Foram utilizados 20 terceiros molares hígidos; cavidades tipo 
classe II foram realizadas nas faces proximais de cada dente. Os dentes foram divididos 
em 4 grupos (n=10) e restaurados da seguinte maneira: Grupo 1, condicionamento com 
ácido fosfórico a 35%, aplicação de solução de CHX, aplicação do adesivo Single Bond 
Universal (SBU), fotopolimerização e restauração com resina composta Filtek Z350; Grupo 
2, aplicação de CHX, aplicação do SBU na técnica autocondicionante; Grupos 3 e 4 
seguiram os mesmo passos, no entanto, sem a aplicação de CHX. Os dentes tiveram os 
ápices radiculares selados, cobertos com duas camadas de verniz cosmético e imersos 
em solução corante a 37°C por 48hs. Após o armazenamento, foram seccionados pelo 
centro da restauração e submetidos a análise de penetração do corante pelo programa 
Image Tool. A análise estatística de microinfiltração foi realizada pelo teste Anova Two Way 
e Teste de Tukey (α=0,05). Os resultados mostraram que não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos. Para a técnica convencional com e sem 
CHX os valores de microinfiltração foram de 33,80 (±20,58) e 47,01 (±20,96) 
respectivamente. Já para a técnica autocondicionante com e sem CHX os valores foram 
de 34,98 (±10,69) e 36,86 (±12,90). Portanto a aplicação de CHX a 2% previamente ao 
sistema adesivo SBU em ambas técnicas, não influenciou na ocorrência da 
microinfiltração.
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Resumo: 

Objetivo: Avaliar a composição química do esmalte de dentes bovinos branqueados com o 
peróxido de hidrogênio (PH) a 7,5% contendo cálcio e fosfato de cálcio amorfo (ACP). 
Materiais e métodos: Selecionou-se através do estereomicroscópio óptico 40 incisivos 
centrais bovinos, seccionados em 0,5cm x 0,5cm, divididos aleatoriamente em 04 grupos 
(n=10): G1-controle, G2-PH a 7,5% Total Blanc home® (DFL); G3-PH a 7,5% com cálcio 
White Class with Calcium® (FGM) e G4-PH a 7,5% com ACP Daywhite ACP® (Discus 
Dental), branqueados por 21 dias e mantidos em água deionizada. Realizou-se a análise 
morfológica no microscópio eletrônico de varredura (MEV) de metade dos corpos de prova 
e mensurou-se a quantidade de Ca, O, P, Na, Si e Mg no espectroscópio de energia 
dispersiva (EDS). Branqueou-se a outra metade por mais 14 dias com os mesmos géis e 
os grupos foram: G5 controle e G6, G7 e G8, respectivamente. Resultados: Realizou-se a 
ANOVA com o teste Tukey que apresentou diferença estatisticamente significante para o 
Ca com 21 dias entre: G1 e G2; G1 e G3; G1 e G4; G2 e G3; G2 e G4; e com 35 entre: G5 
e G6; G5 e G8; G6 e G7 e G6 e G8 (p<0,05). O teste t de Student demonstrou uma 
redução significante de Ca após o uso do PH a 7,5% com Ca e com ACP (p<0,001) após 
comparar 21 e 35 dias. Conclusão: A adição dos agentes remineralizantes testados foi 
efetiva para reduzir os efeitos deletérios na superfície do esmalte branqueado por 21 dias. 
Após 35 dias os elementos químicos não aumentaram efetivamente; norteando que o 
branqueamento caseiro seja realizado com géis que contenham Ca e ACP em sua 
formulação e durante 21 dias.
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Resumo: 

O objetivo deste trabalho consiste em avaliar a formação da camada híbrida nos três 
terços radiculares (coronal, médio e apical) através da análise em Microscopia Eletrônica 
de Varredura (MEV), após a cimentação de pinos de fibra de vidro com cimentos 
resinosos. Para isto, 9 dentes monorradiculares foram selecionados, suas coroas foram 
removidas na junção amelo-cementária e, logo após, as raízes padronizadas em 13mm. 
Após tratamento endodôntico e preparo do canal radicular, os espécimes foram divididos 
aleatoriamente em 3 grupos de acordo com o sistema adesivo e cimentos utilizados (n=3) 
para a cimentação de pinos de fibra de vidro (White Post DC – FGM): Grupo 1 – RelyX 
ARC + Single Bond 2; Grupo 2 – RelyX ARC + Scotchbond Multi-uso; Grupo 3 – Single 
Bond Universal + RelyX Ultimate. Os protocolos de cimentação foram realizados por um 
mesmo operador, de acordo com as orientações do fabricante. Após a cimentação as 
raízes foram seccionadas, preparadas e analisadas em MEV, observando-se a formação 
da interface de adesão, a qualidade da camada híbrida e a densidade de tags resinosos 
dos três terços radiculares (terço apical, médio e coronal). De acordo com os resultados 
demonstrados, houve a formação de camada híbrida e de tags resinosos em todos os 
grupos testados; os diferentes tipos de cimentos e sistemas adesivos afetaram a 
morfologia e densidade dos tags resinosos; além disso, houve diferenças entre as região 
analisadas. Dessa forma, a região coronária exibiu a melhor formação de tags, assim 
como o cimento RelyX ARC associado ao Scotchbond Multi-uso, dentre as regiões 
radiculares e os cimentos analisados, respectivamente.
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Resumo: 

O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência à fratura de dentes tratados 
endodonticamente após a cimentação de retentores intrarradiculares metálicos. Foram 
utilizados 30 caninos humanos, que tiveram as porções coronárias seccionadas, com 
raízes padronizadas em 16mm. Após o tratamento endodôntico as raízes foram alargadas 
com uma ponta diamantada (4137 KG Sorensen), seguindo o tamanho da ponta ativa da 
mesma, a fim de simular o enfraquecimento radicular. Em seguida foram distribuídas 
aleatoriamente em 3 grupos (n=10) de acordo com o retentor intrarradicular utilizado: 
Grupo 1: Núcleo metálico fundido em liga de NiCr; Grupo 2: Pino pré-fabricado metálico e 
núcleo de preenchimento com resina composta (Z350 – 3M ESPE); e Grupo 3: foi 
realizado um preenchimento do conduto radicular com resina composta (Z350 – 3M ESPE) 
das paredes radiculares desgastadas pela ponta diamantada com posterior modelagem e 
fundição de núcleo metálico fundido em liga de NiCr. Após a cimentação dos retentores 
todas as raízes foram restauradas com copings metálicos e submetidas a ensaio 
mecânico de compressão a 45º em uma máquina universal de ensaios (EMIC DL2000) 
com célula de carga de 500N e à uma velocidade de 0,5 mm/min. Os valores de 
resistência à fratura foram submetidos à ANOVA one-way e teste de Tukey com nível de 
significância de 5%. Os tipos de fratura também foram avaliados. Não houve diferença 
estatística significante entre os valores de força para os grupos G1, G2 e G3 (p<0,05). 
Com relação ao padrão de fratura falhas irreparáveis ou desfavoráveis foram encontradas 
em raízes nas quais foram cimentados com núcleos metálicos fundidos.  Pode-se concluir 
que mesmo com a evolução dos materiais odontológicos e a busca pela estética e por 
materiais restauradores livre de metal os pinos metálicos podem ser utilizados na 
restauração de dentes tratados endodonticamente.

 
Palavras-chave: 

Pinos dentários , Fratura dos dentes , Raiz dentária  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Escolher um item. 

Título do Projeto:  

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E FATORES ASSOCIADOS EM MULHERES PÓS 
TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA O CÂNCER DE MAMA NA CIDADE DE JUIZ DE 

FORA/MG

 
Autores: 

FELIPE MOREIRA DA CRUZ (BOLSISTA XXIII PIBIC); PRISCILA DE ALMEIDA BARBOSA 
(COLABORADOR); RHODRIGO GOLDNER CESCA (BOLSISTA XXI PIBIC); THATIANA 
EGIZI (BOLSISTA XXI PIBIC); ISABEL CRISTINA GONCALVES LEITE (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O avanço tecnológico tem proporcionado um enorme otimismo no tratamento das doenças 
oncológicas e no aumento da taxa de sobrevivência dos pacientes, justificando a 
importância de se avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) e impacto de 
morbidades na função do membro superior (MMSS). Foram avaliadas 121 mulheres 
atendidas em unidade de tratamento oncológico de referência do sistema público. A 
entrevista compreendeu na aplicação dos instrumentos de qualidade de vida, European 
Organization for Research and Treatment of Cancer Breast Cancer-Specific Quality of Life 
Questionnaire (EORTC QLC 30 BR-23) e o questionário de sintomas e funções do MMSS, 
Disability Arm Shoulder and Hand (DASH). Os escores médios do EORTC QLC 30 BR-23 
e total do DASH foram considerados como variáveis dependentes.  As variáveis foram 
expressas em média e desvio padrão; e a análise estatística constou dos testes Kruskal 
Wallis, Mann-Whitney e teste t de Student, com nível de significância de 5%, sendo, então, 
construído modelo de regressão linear múltipla. O linfedema foi diagnosticado em apenas 
7,4% da população. Os valores médios do EORTC QLC 30 BR23 demonstraram uma 
tendência para boa QVRS, sendo a escala funcional mais comprometida.  A população 
teve bom desempenho funcional de MMSS, representado pelo baixo escore total do DASH. 
As percepções subjetivas influenciaram todos os domínios do EORTC QLC 30 BR23 (p 
< 0,01), bem como a funcionalidade (p < 0,01). Após controle pela variável mão funcional 
demonstraram serem variáveis explicativas da QVRS o IMC, reconstrução mamária, 
sensação de peso no braço, redução da ADM do ombro e sensação de blusa apertada; e 
seqüencialmente o IMC, trabalho ativo, restrição ADM ombro e sensação de blusa apertada 
para a funcionalidade. Nesta amostra, apesar das percepções subjetivas terem sido 
preditoras de maior influencia negativa na QVRS, a presença de linfedema e queixas auto 
relatadas não parecem influenciar a funcionalidade dos MMSS, que teve bom desempenho 
funcional.
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Resumo  
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) presta assistência a pacientes com iminente risco de vida. Muitas vezes, o 
impacto da internação leva a comprometimentos físicos e psicológicos dos pacientes após alta hospitalar, com 
sequelas que levam a graus variados de dependência funcional, as quais podem ser minimizadas pela qualidade da 
atenção após a alta. Considerando a importância da elaboração de planos de cuidados integrais a fim de reinserir o 
egresso da UTI em seu espaço social e familiar, e no intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do cuidado 
após a alta, a presente pesquisa buscou conhecer o perfil dos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do hospital de referência em urgência e emergência de Juiz de Fora. O protocolo incluía o fornecimento de 
orientações aos cuidadores, contra referência à Unidade de Atenção Primária à Saúde mais próxima da sua 
residência, e seguimento através de visitas domiciliares após a alta hospitalar. Foi aplicado um questionário voltado 
para as características do usuário desta UTI, com foco no grau de dependência e necessidade de cuidados, no 
momento da alta hospitalar e após seis meses. Foram avaliados o perfil socioeconômico; o grau de dependência e as 
necessidades de cuidados de pacientes críticos, na alta hospitalar e após seis meses. O estudo incluiu pacientes com 
diagnóstico de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) e Acidente Vascular Encefálico (AVE), que corresponderam as 
principais causas de internação na UTI no período da pesquisa. Foram avaliados 30 pacientes. Dentre os pacientes 
com TCE, a média de idade foi igual a 35,47 (±17,53) anos, e a prevalência da população masculina nesse grupo foi 
igual a 94,74%. Ainda nesse grupo, 70% apresentavam baixa escolaridade, com escolaridade até a 5ª série do Ensino 
Fundamental; 53,85% eram usuários de álcool ou drogas; e foi encontrada uma taxa de mortalidade igual a 15,79%. 
Já os pacientes diagnosticados com AVE apresentaram idade média igual a 62,64 (±11,83) anos, com 72,73% de 
pacientes do sexo masculino. Foi identificada baixa escolaridade em 100% dos pacientes desse último grupo; uso de 
álcool ou outras drogas em 71,43%; e mortalidade igual a 63,64%. Das vítimas de TCE, 47,37% haviam sofrido 
acidentes no trânsito; 63,64% das vítimas de AVE apresentavam alguma comorbidade associada; e 40,00% dos 
familiares não souberam dar informações a respeito do paciente ou não foram encontrados. Considerando os 13 
pacientes avaliados na alta e após 6 meses de alta hospitalar, 46,15% estavam em dependência total no momento 
da alta, enquanto após seis meses apenas 7,69% apresentavam-se totalmente dependentes. O percentual de 
indivíduos gravemente dependentes também reduziu de 38,46% para 15,38%. Essa redução no grau de dependência 
resulta no aumento do percentual de indivíduos totalmente independentes de 0% na alta hospitalar para 61,54% 
após 6 meses. O percentual de indivíduos moderadamente dependentes manteve-se igual nos dois períodos de 
avaliação do grau de dependência dos pacientes. A constatação de que a maioria dos sobreviventes aos seis meses 
apresentou boa capacidade funcional é um resultado bastante interessante, e coloca novas questões para futuras 
análises deste panorama, como por exemplo, a determinação de fatores prognósticos que possam vir a ser mais 
explorados. É importante ressaltar que muitos pacientes ainda permaneceram com algum grau de dependência no 
pós-alta, o que demonstra a necessidade de conhecermos os fatores que influenciam a máxima recuperação possível 
e divulgá-los para encaminhamento de questões administrativas pelos órgãos de gestão, para que seja oferecido 
tratamento cada vez mais adequado.  
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Resumo: 

INTRODUÇÃO O SUS amplia o conceito de saúde e baseia o Sistema em princípios 
doutrinários e operacionais. A falta de conhecimento da população sobre o acesso 
democrático e o funcionamento do SUS pode dificultar a resolução dos problemas de 
saúde que as pessoas demandam. Nenhuma população consegue fiscalizar e controlar 
algo se seu conhecimento é insuficiente. OBJETIVO Avaliar o conhecimento da população 
sobre o SUS. METODOLOGIA Estudo transversal, realizado na Região Sanitária 9 de Juiz 
de Fora/MG (42.855 hab), com oferta de 3 UAPS. Questionário foi aplicado aos moradores.  
Amostra de 457 pessoas, sendo 228 da UAPS São Pedro, 137 da Santos Dumont e 92 da 
Borboleta. Estimou-se prevalência de 50%, margem de erro de 5%, nível de confiança de 
95% e perda de 20%. Os entrevistados tinham idade maior 18 anos e assinaram TCLE. 
Pesquisa aprovada pelo Comitê Ética da UFJF- parecer nº 875.821. RESULTADOS 54,9% 
dos entrevistados são do sexo feminino. Mediana da idade 43 anos. 66,1% brancos e 
58,6% com renda de até 3 salários mínimos. Escolaridade de nível fundamental completo 
ou médio incompleto/completo 46,1%. 64,6% dos entrevistados não são dependentes do 
SUS e 70% afirmaram não terem sido informados sobre funcionamento do SUS. Realizou-
se associações entre variáveis sociodemográficas e de utilização. O nível de escolaridade 
influencia no grau de conhecimento sobre o SUS (p<0,001). A UAPS é mais procurada 
pelo grupo de até 5 salários mínimos, enquanto que os de renda maior procuram mais o 
plano de saúde (p<0,001). A renda mostrou associação para três tipos de atendimentos do 
SUS nos últimos 12 meses: consulta médica, exames complementares e medicamentos 
(p<0,05). 64,4% dos entrevistados com renda de até 2 salários mínimos dependem do 
SUS, enquanto que acima de 5 salários mínimos apenas 4,3% são dependentes (p<0,01). 
CONCLUSÃO A dúvida da população sobre o caráter público do SUS, seu funcionamento 
e a utilização dos serviços é influenciada pelo perfil socioeconômico da população 
estudada.  A evidência de que a maioria dos entrevistados não recebeu informações sobre 
o SUS aponta para a necessidade de melhor disseminação sobre o funcionamento do 
sistema e de seus serviços. 
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Resumo: 

O diagnóstico precoce e a terapia individualizada são as grandes ferramentas para a 
mudança na história natural do câncer de mama, doença responsável por elevada 
morbimortalidade na população feminina no mundo. Foram avaliados a sobrevida em cinco 
anos e fatores prognósticos em mulheres com tumores da mama subtipo luminal e 
naquelas com metástase ao diagnóstico segundo o sítio metastático (óssea e visceral). A 
população de estudo foi uma coorte de base hospitalar com diagnóstico da doença entre 
2003 e 2005, cujo recrutamento ocorreu através de busca ativa nos registros de serviços 
de referência em assistência oncológica. O seguimento dos casos foi realizado mediante 
consulta aos prontuários, busca no banco do Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM) e contato telefônico. Foram analisadas variáveis relacionadas ao indivíduo, ao tumor 
e ao tratamento. Foram utilizados o método de Kaplan-Meier para estimar a sobrevida e o 
modelo de riscos proporcionais de Cox para avaliação dos fatores prognósticos. Foi 
verificada sobrevida em cinco anos para o subtipo luminal de 79,5% (IC95%: 74,6-83,6), 
sendo a maior mortalidade observada entre as mulheres que utilizaram o serviço público 
(p=0,03) e aquelas com doença avançada (p=0,01). Em relação à doença metastática, 
observou-se que a hormonioterapia está associada a um menor risco de metástase 
visceral se comparada à metástase óssea (p=0,04). Os achados da pesquisa reforçam a 
importância do diagnóstico precoce e das estratégias de rastreamento do câncer de 
mama, visto a associação positiva da mortalidade com a doença diagnosticada em 
estágios avançados. Além disso, o acesso à hormonioterapia parece estar associado a 
menor risco de metástase visceral.
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Resumo: 

Os recentes avanços científicos na terapêutica do câncer do colo do útero (CCU) têm 
contribuído para maior sobrevida das pacientes, contudo, o tratamento pode levar a efeitos 
adversos tardios importantes, com comprometimento da qualidade de vida (QV). 
Objetivou-se avaliar a QV e a função sexual de mulheres submetidas ao tratamento de 
CCU e compará-las com grupo controle de mulheres sem história de câncer. Foi realizado 
estudo de caso-controle com amostra total de 74 mulheres divididas em: grupo câncer 
(GCa) = mulheres submetidas a tratamento para o CCU há pelo menos três meses (n=
37); grupo controle de base populacional (Gco) = mulheres sem história de câncer (n=37). 
Foram aplicados três questionários com a finalidade de: 1. caracterização geral da 
amostra; 2. avaliação da QV (WHOQOL-bref); 3. avaliação da função sexual (Índice de 
Função Sexual Feminina – FSFI). O Gco apresentou maior frequência de mulheres vivendo 
com companheiro (GCo=73%; GCa=51,4%; p=0,05) e de mulheres que consideravam o 
relacionamento com este como bom ou muito bom (GCo=93,1%; GCa=63,2%; p=0,02). 
Foram observadas diferenças significativas entre os grupos (p?0,05), com maior 
percentual verificado no GCa, para as seguintes variáveis: menopausa; sangramento 
durante ou após a relação sexual; aumento da frequência, urgência, incontinência e 
retenção urinárias; diarréia, urgência e incontinência fecais; dor e muco anais; enterorragia 
e linfedema em membros inferiores. No GCa, 64,9% das mulheres relataram vagina 
estreita ou curta demais, a maioria não era sexualmente ativa (59,5%) e, entre as que 
tinham relação sexual, 80% apresentavam disfunção. Foi encontrada diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos nos domínios “Físico” e “Relações Sociais” 
do WHOQOL-bref, sendo a média destes domínios maior no GCo. As médias do GCa 
foram estatisticamente inferiores às do GCo em todos os domínios do FSFI e também no 
seu escore total. Foi verificado impacto negativo do tratamento para o CCU na QV e função 
sexual das sobreviventes. Reforça-se a necessidade da abordagem destes aspectos na 
prática clínica, com vistas a guiar intervenções que possam atender todas as 
necessidades destas pacientes, contribuindo para uma melhor qualidade de vida.
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Resumo: 

O câncer de mama é uma das maiores causas de morbimortalidade no Brasil. O 
diagnóstico precoce e o pronto início do tratamento implicam em melhores chances de 
cura e sobrevida. O objetivo deste trabalho é avaliar a ocorrência de atrasos e fatores 
associados com base na Legislação Brasileira em pacientes com câncer de mama. Foi 
avaliada uma coorte hospitalar, formada por mulheres assistidas em hospital de 
referência oncológica de Juiz de Fora/MG, entre janeiro de 2003 e dezembro de 2005. 
A classificação do atraso seguiu as recomendações da Lei 12.732/2012 e as 
Recomendações para a Redução da Mortalidade por Câncer de Mama no Brasil. Os 
períodos avaliados foram: atraso entre primeira suspeita clínica e primeiro tratamento 
(1TTO) (atraso total), atraso entre a consulta e o 1TTO (atraso do serviço), atraso 
entre a cirurgia e o tratamento adjuvante. Das 563 pacientes avaliadas, 60,7% tiveram 
atraso >60 dias entre a suspeita e o 1TTO, sendo que em 37,1% tal atraso foi >120 
dias. Após acesso ao serviço especializado, 75,3% receberam o 1TTO em até 60 dias, 
sendo que 59,7% esperaram menos de 30 dias. Para o tempo entre a cirurgia e a 
radioterapia adjuvante, apenas 7,7% (n=134) apresentaram atraso. Em relação ao 
início da quimioterapia e/ou hormonioterapia adjuvante, a maioria (n=241–68,9%) não 
apresentou atraso. O atraso total apresentou como fatores de risco não possuir plano 
de saúde, realizar o tratamento em hospital público e apresentar a doença no estado 
intermediário/avançado. Para o intervalo entre a consulta e o 1TTO, a escolaridade, 
quando controlada pelo grau da doença, implicou em chance de atraso quando a 
doença estava em fase intermediária e avançada ao diagnóstico (p=0,056 e p=0,012, 
respectivamente). Residir fora da microrregião de saúde de Juiz de Fora (p=0,034) 
também se correlacionou com atraso. Entretanto, quando indicadas quimioterapia e/ou 
hormonioterapia, o atraso esteve associado ao local de tratamento (hospital da rede 
pública) e ao fato de não possuir plano de saúde. Conclui-se, que as disparidades 
sociais têm importante impacto no acesso ao tratamento em nosso país, sendo 
necessário a adoção de estratégias para o acesso universal e equânime de todos ao 
tratamento preconizado.
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Resumo: 

Anemia Falciforme é uma doença hereditária, ligada a miscigenação de raças, gerada por 
imigrações de escravos africanos, com prevalência significativa no Brasil. Objetivo foi 
conhecer o estado da arte da relacionada à criança com anemia falciforme, divulgada em 
periódicos brasileiros de enfermagem e especializado em hematologia, no período de 2010 
a 2014. Trata-se de pesquisa bibliográfica a partir de artigos publicados em periódico 
brasileiro de enfermagem e periódico voltado para área de especialização em hematologia, 
publicados nos idiomas português, espanhol e inglês, no período de 2010-2014, indexada 
na base de dados: LILACS, SciELO Brazil, Scopus e PubMed, com os descritores anemia 
falciforme, enfermagem, família e criança. Levantou-se 46 artigos divulgados em sete 
periódicos brasileiros de enfermagem e na revista brasileira de hematologia e hemoterapia. 
O corpus de análise foi constituído por 16 artigos com enfermeiros na autoria. Realizou-se 
análise qualitativa fundamentada no referencial de análise de conteúdo e buscou evidenciar 
nos artigos a percepção da família sobre a doença e sua relação com a equipe de 
enfermagem. Emergiram os temas: cuidado, educação e conhecimento técnico-científico 
e política de saúde na anemia falciforme. Na doença falciforme, o enfermeiro cuida e 
ensina a cuidar quando demonstra conhecimentos técnicos e científicos atualizados sobre 
a patologia realizando assim educação permanente e estando presente na realidade da 
criança/família. Ensinar transforma-se em aprender, no esforço de entender o outro. O 
conhecimento transcende as questões técnicas e científicas, pois cuidar em enfermagem 
exige além do conhecer a doença, é preciso conhecer a pessoa e sua contextualização no 
mundo e na vida (RODRIGUES et al. 2010). A produção dos enfermeiros sobre o tema 
ainda é pouco expressiva, pode-se afirmar que existe uma lacuna na produção de 
enfermagem em relação à criança com anemia falciforme, apesar de a doença ser de 
grande prevalência no Brasil. A Enfermagem deve produzir e divulgar o conhecimento na 
temática vislumbrando uma assistência qualificada, segura e que contribua com uma 
melhor qualidade de vida da criança com anemia falciforme. 
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Resumo: 

Os Direitos Sexuais e Reprodutivos são construções que refletem sobre os direitos 
individuais e coletivos, sendo conhecidos parcialmente pelas usuárias dos serviços de 
saúde. Apesar dos avanços, muitas questões ainda precisam ser trabalhadas para o 
reconhecimento dos princípios e dimensões que envolvem o exercício da sexualidade. 
Tornan-se necessárias estratégias de ações educativas significativas para a promoção da 
saúde. Os objetivos dessa pesquisa foram: identificar, analisar e discutir a visão das 
usuárias atendidas pela Atenção Primária à Saúde frente à aboragem da sexualidade. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada com 16 usuárias de duas Unidades de 
Atenção Primária à Saúde do município de Juiz de Fora. A coleta de informações ocorreu 
de setembro a outubro de 2014, através de entrevista semiestruturada mediante a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em acordo às exigências 
éticas em pesquisa. Mediante à análise de Bardin obteve-se duas categorias: vivência da 
sexualidade limitante aos Direitos Sexuais e Reprodutivos, Direitos Sexuais frente à 
dificuldade para o exercício da sexualidade. Os resultados mostraram que as mulheres 
possuem conhecimento superficial sobre os Direitos Sexuais e Reprodutivos e não os 
diferenciam. As participantes associam sexualidade apenas ao ato sexual. As dificuldades 
para o exercício da sexualidade incluem: sensação de prazer no ato sexual e a falta de 
conhecimentos mais amplos sobre o corpo, sendo necessárias estratégias de ações 
educativas que proporcionem a troca de saberes entre usuária e profissionais, visando 
alcançar, de maneira conjunta, a apropriação do próprio corpo e a autonomia feminina. 
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