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Resumo: 

Resumo: Introdução: O objetivo do estudo foi avaliar, através tomografia computadorizada 
(CBCT), a dimensão transversal do osso alveolar na região posterior da maxila e da 
mandíbula em indivíduos com diferentes padrões mastigatórios, comparando ambos os 
lados de acordo com o desempenho da função mastigatória. Métodos: A amostra foi 
composta por 39 indivíduos, não submetidos a tratamento ortodôntico, com idade variando 
de 15 a 30 anos apresentando dentição permanente completa, exceto os terceiros 
molares, oclusão normal ou má oclusão simétrica, e condição periodontal normal. Na 
amostra, 21 indivíduos (54%) foram identificados como tendo a mastigação preferencial 
unilateral (13 lado direito e 8 lado esquerdo), 11 indivíduos (28%) apresentaram a 
mastigação bilateral e 7 (18%), mastigação
unilateral exclusiva (2 direita e 5 esquerda). Os participantes foram submetidos a 
tomografia computadorizada de feixe cônico e a dimensão vestíbulo-lingual das regiões 
posteriores foram avaliadas nas alturas de 2, 4, 6, 8, e 10 mm a partir da crista alveolar.
 Resultados e Conclusão: em indivíduos com padrões mastigatórios exclusivo ou unilateral 
prefererencial não foram observadas diferenças significativas na dimensão vestíbulo-
lingual do osso alveolar entre os lados preferenciais e não preferenciais nas regiões de 
maxila e mandíbula. Diferenças estatisticamente significativas foram encontradas na altura 
de 6 milímetros e 8 milímetros entre o primeiro e segundo pré-molares do lado direito e 
esquerdo da maxila em indivíduos com mastigação bilateral. Considerando-se que, de um 
total de 40 comparações realizadas, em apenas duas essa variação foi encontrada, este 
resultado parece indicar um fato um isolado e não permite inferir que o padrão mastigatório 
foi o responsável pelas alterações.
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Resumo 

Introdução: O objetivo do estudo foi avaliar, através tomografia computadorizada (CBCT), a 

dimensão transversal do osso alveolar na região posterior da maxila e da mandíbula em 

indivíduos com  diferentes padrões mastigatórios, comparando ambos os lados de acordo com 

o desempenho da função mastigatória. Métodos: A amostra foi composta por 39 indivíduos, 

não submetidos a tratamento ortodôntico, com idade variando de 15 a 30 anos apresentando 

dentição permanente completa, exceto os terceiros molares, oclusão normal ou má oclusão 

simétrica, e condição periodontal normal. Na amostra, 21 indivíduos (54%) foram identificados 

como tendo a mastigação preferencial unilateral (13 lado direito  e 8 lado esquerdo), 11 

indivíduos (28%) apresentaram a mastigação bilateral e 7 (18%), mastigação unilateral 

exclusiva (2 direita e 5  esquerda). Os participantes foram submetidos a tomografia 

computadorizada de feixe cônico  e a  dimensão vestíbulo-lingual das regiões posteriores 

foram avaliadas nas alturas de 2, 4, 6, 8, e 10 mm a partir da crista alveolar. Resultados e 

Conclusão: em indivíduos com padrões mastigatórios exclusivo ou unilateral prefererencial  

não foram observadas diferenças significativas na dimensão vestíbulo-lingual do osso alveolar 

entre os lados preferenciais e não preferenciais nas regiões de maxila e mandíbula. Diferenças 

estatisticamente significativas foram encontradas na altura de 6 milímetros  e 8 milímetros 

entre o primeiro e segundo pré-molares do lado direito e esquerdo da maxila em indivíduos 

com mastigação bilateral. Considerando-se que, de um total de 40 comparações realizadas, em 

apenas duas essa variação foi encontrada, este resultado parece indicar um fato um isolado e 

não permite inferir que o padrão  mastigatório foi o responsável pelas alterações. 
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Resumo: 

Os objetivos deste estudo foram desenvolver o protótipo funcional de um dispositivo 
posicionador de bráquetes ortodônticos que impedisse a inclinação vestíbulo-lingual 
indesejada do instrumento durante seu uso; testá-lo em grupos com diferentes tempos de 
experiência clínica em Ortodontia; e nos grupos de dentes. Foram formados 4 grupos de 
voluntários. Grupo 1 composto por alunos que cursavam a graduação emOdontologia; 
grupo 2 por estudantes de Especialização em Ortodontia; grupo 3 porortodontistas com 
menos de 5 anos de experiência clínica; grupo 4 por ortodontistascom mais de 5 anos de 
experiência clínica. Cada grupo formado por 6 participantes.
Um manequim typodont com maloclusão Classe I foi utilizado com as mesmas 
características oclusais em todas as colagens. Os participantes foram instruídos a colar 
bráquetes edgewise 0.022”x0.028” na superfície vestibular de incisivos, caninos e 
prémolaressuperiores e inferiores na altura de 4mm a partir da margem incisal ou pontade 
cúspide vestibular com a utilização da Estrela UFJF. Após os procedimentos decolagem, 
os dentes foram removidos do typodont e fotografados em um suporte para câmera a fim 
de medir a altura de colagem dos bráquetes no computador. A comparação das médias 
dos grupos com o valor padrão mostrou diferença estatisticamente significativa (p<0.05) 
apenas para o grupo 1 (média 3.737), o único que apresentou p<0.05 na comparação da 
igualdade das variâncias pelo teste de Bartlett. Na comparação dos grupos de dentes, os 
pré-molares foram os mais próximosà media 4mm, seguidos pelos caninos e incisivos. A 
menor variância se deu no grupode incisivos.

 
Palavras-chave: 

Ortodontia , Patente , braquetes  



       

 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências da Saúde 

Título do Projeto:  

ESTUDO DO SUBDIMENSIONAMENTO DA REABSORÇÃO RADICULAR APICAL 
IRREGULAR EM PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO ORTODÔNTICO

 
Autores: 

ISABELA SALES PINHEIRO (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); MAYRA APARECIDA RODRIGUES 
VIEIRA (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); MARCIO JOSE DA SILVA CAMPOS (COLABORADOR); 
HELEN VIDON (COLABORADOR); SERGIO LUIZ MOTA JUNIOR (COLABORADOR); 
ROBERT WILLER FARINAZZO VITRAL (ORIENTADOR);

 
Resumo: 

Introdução: O controle periódico da reabsorção radicular durante o tratamento ortodôntico é 
frequentemente feito através de exames radiográficos bidimensionais, nos quais 
reabsorção irregulares no sentido vestíbulo-lingual não são detectadas. O presente estudo 
teve como objetivo quantificar a área radicular reabsorvida, de incisivos com reabsorção 
radicular apical irregular, subestimada pelos métodos radiográficos bidimensionais . 
Métodos: Tomografiascomputadorizadas de feixe cônico de 18 pacientes cujos incisivos 
apresentavam reabsorção radicular irregular apical não visualizadas pelos métodos 
radiográficos bidimensionais e seus correspondentes contralaterais sem reabsorção foram 
avaliadas. Em incisivos saudáveis, uma reabsorção radicular apical regular foi simulada na 
mesma altura que a dos incisivos com reabsorção irregular (maior altura radicular).As 
áreas de superfície radicular e total dos incisivos com irregular reabsorção radicular e 
simulada a reabsorção radicular regulares foram
medidas e comparadas. Resultados: A região apical dos incisivos com reabsorção 
radicular irregular foi significativamente menor do que a dos incisivos com reabsorção 
regular simulada (p <0,001). Não houve diferença significativa na comparação entre as 
áreas de superfície radicular total (p = 0,435).Conclusão: A área radicular subestimada foi 
significativa quando se analisou a região apical radicular . No entanto, quando se considera 
a superfície total raiz do dente, a qual é responsável pela maior parte do suporte 
periodontal,tal subestimação não foi significativa.
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Resumo: 

In tro d u ç ã o : U m a  d a s  g ra ve s  a m e a ç a s  a  s a ú d e  d o  id o s o  é  a  m o rb im o r ta lid a d e  d e  u m a  

q u e d a , fre q u e n te  n o  a m b ie n te  d o m é s tic o  d e v id o  a  fa to re s  a m b ie n ta is  e  c o m p o r ta m e n ta is . 

T e r  a titu d e  p re ve n tiva  e  e s ta r  c ie n te  d e  s u a  vu ln e ra b ilid a d e  s ã o  fu n d a m e n ta is  a  e s s e s  

in d iv íd u o s . O b je tivo s :D e s c re ve r  a  p e rc e p ç ã o  s o b re  q u e d a  e n tre  id o s o s  re s id e n te s  n a  

c o m u n id a d e  e  m e n s u ra r  a  e xp o s iç ã o  d e s s e s  in d iv íd u o s  a  fa to re s  d e  r is c o  p e s s o a is   e  

d o m ic ilia re s  re la c io n a d o s  a o  e ve n to . Ava lia r  o s  d e te rm in a n te s  p a ra  a  a d o ç ã o  d e  m e d id a s  

p re ve n tiva s  d e  q u e d a s . M é to d o : E s tu d o  q u a n tita tivo , tra n s ve rs a l e  d e s c r itivo , c o n d u z id o  e m  

Ju iz  d e  F o ra . F o ra m  in c lu íd o s  in d iv íd u o s  c o m  m a is  d e  6 0  a n o s , re s id e n te s  n a  c o m u n id a d e , 

e m  c o n d iç õ e s  d e  s a ú d e  e s tá ve is , d e  fo rm a  q u e  fo s s e  p o s s íve l a  re a liz a ç ã o  d a  e n tre v is ta . 

O  in s tru m e n to  F R AQ -B ra s il (F a lls  R is k  Aw a re n e s s  Q u e s tio n n a ire ) , va lid a d o , fo i a p lic a d o  

ju n ta m e n te  c o m  u m a  e n tre v is ta  s o b re  e xp o s iç ã o  a  2 0  fa to re s  d e  r is c o  d o m ic ilia re s  

fre q u e n te m e n te  d e s c r ito s  c o m o  re la c io n a d o s  a  q u e d a . As s o c ia ç õ e s  e n tre  a s  va r iá ve is  

fo ra m  a n a lis a d a s  u tiliz a n d o  o  te s te  d o  Q u i-q u a d ra d o  d e  in d e p e n d ê n c ia  c o m  in te rva lo  d e  

c o n fia n ç a  d e  9 5 % .  R e s u lta d o s : F o ra m  o b tid a s  4 7 3  e n tre v is ta s  vá lid a s ; a  id a d e  va r io u  d e  

6 0  a  9 5  a n o s , c o m  m é d ia  d e  7 0 ,6  a n o s ; a  m é d ia  d e  a c e r to s  n o  q u e s tio n á r io  F R AQ -B ra s il 

fo i d e  1 9 ,5  e m  a té  3 2  p o n to s  e  o s  id o s o s  e n tre v is ta d o s  e s ta va m  e xp o s to s , e m  m é d ia , a  7 ,8  

fa to re s  d e  r is c o  d o m ic ilia re s . O s  d e te rm in a n te s  p a ra  o  n íve l d e  p e rc e p ç ã o  (F R AQ -B ra s il)  

fo ra m  re n d a , lo c a l d e  m o ra d ia  e  id e n tific a ç ã o  é tn ic o -ra c ia l, e n q u a n to  o  to ta l d e  fa to re s  d e  

r is c o  d o m é s tic o s  e s te ve  re la c io n a d o  à  id a d e  d o s  e n tre v is ta d o s . H o u ve  a s s o c ia ç ã o  e n tre  a  

p e rc e p ç ã o  s o b re  q u e d a  e  fa to re s  d e  r is c o  d o m ic ilia re s , c o m  c o rre la ç ã o  n e g a tiva  n a  o rd e m  

d e  2 0 ,8 %  (p -va lo r< 0 ,0 0 1 ) . C o n c lu s õ e s : A  m a io r ia  d a  a m o s tra  a p re s e n ta  p o u c o  

c o n h e c im e n to  s o b re  q u e d a  e  e s tá  e xp o s ta  a  u m a  va r ie d a d e  d e  fa to re s  d e  r is c o  

c o tid ia n a m e n te  n a s  s u a s  re s id ê n c ia s . In d iv íd u o s  c o m  id a d e  m a is  a va n ç a d a  e  c o m  m a io r  

c o n h e c im e n to  s o b re  q u e d a  e s tã o  e xp o s to s  a  m e n o s  fa to re s  d e  r is c o  d o m ic ilia re s , 

p o s s ive lm e n te  p e la  m a io r  a d o ç ã o  d e  m e d id a s  p re ve n tiva s  a tra vé s  d a  m o d ific a ç ã o  d o  

a m b ie n te  d o m é s tic o .
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Resumo: 

  A doença celíaca (DC) é uma enteropatia crônica autoimune do intestino delgado induzida 
pela ingestão de glúten em indivíduos geneticamente predispostos. Sua prevalência gira 
em torno de 1% em crianças, sendo de 4 a 10 vezes maior naquelas com diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1) e com baixa estatura (BE). Nesse estudo transversal com 225 
pacientes, objetivamos determinar a prevalência de DC em Juiz de Fora e região e 
defender a necessidade da realização de screening  nas crianças pertencentes a grupos 
de risco, sem sintomatologia intestinal, através de triagem sorológica com anticorpo 
imunoglobulina A (IgA) anti-transglutaminase tecidual (TTG). Nos casos de resultado 
positivo para o TTG ou quando a suspeita de DC for alta, recomenda-se a realização de 
biópsia intestinal por endoscopia digestiva alta (EDA). Neste estudo foram aplicados 
questionários em 225 pacientes entre janeiro de 2012 a dezembro de 2015. De 104 
crianças do grupo controle (GC), sem DC, 60 realizaram o exame sorológico, sendo 1 
caso positivo (1,7%) e confirmado por biópsia. No grupo DM1, de 58 crianças, 27 
realizaram o exame, sendo 3 positivos (11,1%) e confirmados por EDA. No grupo BE, de 
63 crianças, 27 realizaram exame, sendo 2 positivos (5,1%), que optaram por não se 
submeter à EDA. A prevalência aumentada de DC nestes grupos de risco demonstra a 
necessidade de se realizar screening em crianças assintomáticas pertencentes a estes 
grupos para evitar a progressão da doença e as graves consequências à saúde. Os 
resultados sugerem a necessidade de mais estudos sobre o tema.
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Resumo: 

Introdução: A retinopatia diabética (RD) é umas das principais complicações relacionadas 
ao diabetes mellitus (DM). O risco de cegueira pode ser drasticamente reduzido quando o 
diagnóstico e o tratamento são realizados precocemente. Contudo, menos de metade dos 
pacientes com DM realizam o exame de fundo de olho conforme recomendado. Os 
retinógrafos não midriáticos realizam a captura de imagens do fundo de olho sem a 
necessidade de dilatação da pupila e podem representar um método diagnóstico para o 
rastreio da RD.
Objetivo: Avaliar a capacidade diagnóstica da retinografia não midriática como método de 
rastreio para RD em um serviço terciário (Fundação IMEPEN).
Metodologia: Estudo observacional, transversal. Foi utilizado o retinógrafo digital não 
midriático (Canon CR-2). Foram capturadas duas imagens por olho de cada paciente, uma 
centrada na região macular e outra no disco óptico. As imagens capturadas foram 
classificadas em: ausência de RD, RD não-proliferativa, RD proliferativa, presença de 
edema macular, RD tratada e não classificável. 
Resultados: Foram avaliadas 794 imagens do fundo de olho de 397 olhos de 199 
pacientes. A idade média ± desvio padrão (DP) foi 55,13 ± 11,71 anos e 122 eram do sexo 
feminino. O tempo médio de diagnóstico foi 10,84 ± 8,14 anos, 182 eram diabéticos do tipo 
2. A glicemia de jejum média foi 202,65 ± 88,72 mg/dl e a hemoglobina glicosilada A1 
média de 9,1 ± 2,14 %. Foram incluídos 198 olhos direitos (OD) e 199 olhos esquerdos 
(OE) onde a RD foi detectada em 84 e 81 olhos, respectivamente. A análise dos OD com 
RD, em 73 era não proliferativa, 4 proliferativa e 8 olhos tratados. Nos OE com RD, em 70 
era não proliferativa, 4 proliferativa e 7 olhos tratados. O edema macular foi detectado em 
44 OD e 44 OE. 
Conclusões: Os resultados do presente estudo demonstraram que a retinografia midriática 
foi capaz em detectar a RD em 165 (42%) olhos e, em 96 (24%) olhos, identificou as 
formas mais graves da doença (edema macular e RD proliferativa). A retinografia não 
midriática para rastreio da RD demonstrou ser um método eficaz, útil na identificação dos 
pacientes com maior risco para perda visual, o que permite estabelecer prioridades no 
atendimento destes pacientes. 
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Resumo: 

O estudo objetivou conhecer a atuação da enfermeira e da mãe na prestação de cuidados 
ao recém-nascido. Pesquisa com abordagem qualitativa realizada no período de agosto 
2015 a julho 2016. Cenário: Unidades Básicas de Saúde localizadas em um município de 
médio porte de Minas Gerais. Participantes: 12 enfermeiras que atuavam no atendimento 
pré-natal e/ou grupos de gestantes e visita domiciliar a puérpera e 20 mães que receberam 
a assistência de pré-natal e que estavam vivenciando o cuidar do recém-nascido. Utilizou-
se a entrevista semiestruturada, gravada em áudio, transcrita e submetida à técnica de 
análise temática de conteúdo, segundo Minayo (2010). Parecer do Comitê de Ética em 
Pesquisa n. 1.129.498 em 23/06/2015. O tempo de formada das enfermeiras variou de 9 a 
35 anos, sendo oito com mais de 25 anos de formada.  Tempo de atuação na atenção 
primária à saúde variou de 2 meses a 16 anos, metade com mais de 10 anos. Seis 
realizam consulta e grupo de gestantes e seis só realizam consulta de pré-natal. 
Depoimentos das enfermeiras apontaram: Como a mãe cuida do recém-nascido na ótica 
da enfermeira; O pré-natal e a promoção do cuidado ao recém-nascido; A prática 
educativa no pré- natal visando o cuidado recém-nascido; As dificuldades das mães ao 
cuidar do filho; Na prática educativa o que se orienta? Participaram vinte mães, nove 
primíparas e duas multíparas, doze tiveram parto vaginal e oito tiveram parto cesáreo. A 
idade variou entre 18 a 34 anos e todas eram alfabetizadas. Doze eram casadas e sete 
solteiras, dez são do lar. A renda familiar variou entre R$ 788,00 e R$ 4.000,00 reais. Nos 
depoimentos das mães emergiram: Cuidar: dificuldade e prazer; Cuidado ao recém-
nascido é esquecido no pré-natal? Maternidade orienta a mãe cuidar do filho; Cuidado ao 
recém-nascido: situação de risco e comunicação. Constatou-se que a assistência pré-
natal apresenta fragilidades no preparo da mãe para cuidar do neonato. Na ótica das 
enfermeiras e mães o pré-natal é pouco valorizado em relação aos cuidados ao recém-
nascido, apontando as vulnerabilidades do pré-natal. O desenvolvimento da pesquisa veio 
ratificar a importância de que as mulheres sejam preparadas desde o Pré-Natal para 
cuidar do recém-nascido.
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Resumo: 

Tanacetum vulgare L., pertencente à família Asteraceae, é conhecida como catinga de 
mulata e utilizada popularmente como vermicida, abortiva, tratamento do reumatismo, 
hemorroidas, transtornos menstruais, entre outros. O presente estudo investigou a 
atividade antioxidante e fotoprotetora do extrato etanólico (EE) e frações das partes aéreas 
de T. vulgare. Partes aéreas secas e pulverizadas foram submetidas à maceração 
estática utilizando etanol P.A. EE foi parcionado com solventes de polaridade crescente, 
obtendo-se as frações hexânica (FH), diclorometânica (FD), acetato de etila (FA) e 
butanólica (FB). A prospecção fitoquímica foi realizada através de reações específicas de 
identificação das principais classes de metabólitos secundários. Os teores de fenóis e 
flavonóides totais e o efeito fotoprotetor foram determinados por meio de 
espectrofotometria. A atividade antioxidante foi avaliava através dos métodos de sequestro 
do radical DPPH e poder antioxidante de redução do ferro. A prospecção fitoquímica 
demonstrou a presença de flavonóides, taninos, cumarinas, antraquinonas, saponinas e 
heterosídeos esteroidais. Os teores de fenóis e flavonoides totais variaram de 3,28 ± 0,09 a 
32,13 ± 0,16 e 0,00 ± 0,00 a 23,72 ± 0,53 g/100g, respectivamente. Utilizando o método do 
sequestro do radical DPPH, foram encontrados valores de CI50 de 22,16 ± 0,14 a 262,99 ± 
4,99 µg/mL para as amostras testadas. O método do poder de redução do ferro 
demonstrou valores de CI50 entre 8,28 ± 0,14 e 186,32 ± 4,04 µg/mL. O fator de proteção 
solar (FPS) foi de 0,38 ± 0,01 a 6,38 ± 0,01, 0,73 ± 0,01 a 12,36 ± 0,01 e 1,06 ± 0,01 a 
19,04 ± 0,12 para as concentrações de 25, 50 e 75 µg/mL, respectivamente. Os resultados 
indicam que T. vulgare L. representa uma fonte promissora de substâncias antioxidantes e 
fotoprotetoras que podem ser responsáveis por seus efeitos terapêuticos.
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INFLUÊNCIA DO ENVELHECIMENTO HIDROTÉRMICO E DA FADIGA MECÂNICA NA 
RESISTÊNCIA À FLEXÃO EM CERÂMICAS DE ZIRCÔNIA YTZ-P

TATIANA SILVA DE OLIVEIRA LOUZADA (BOLSISTA - BIC); FABIOLA PESSOA PEREIRA 
LEITE (ORIENTADOR);

O estudo avaliou a influência do envelhecimento hidrotérmico e da fadiga mecânica sobre 
cerâmicas de zircônia parcialmente estabilizadas por ítria. Foram confeccionados discos 
(ISO 6872, diâmetro 12mm e espessura 1,2mm) de Y-TZP (EmaxZirCad e ICE 
ZirkonTranslucent) pré-sinterizados. Os discos foram divididos em 4 grupos (n=10) de 
acordo com tratamento: 1-controle (sem envelhecimento); 2-ciclagem mecânica (2x 106 e 
carga de 200 N); 3- autoclave (134ºC, 24 hs, 2 bar); autoclave (134ºC, 24 hs, 2 bar) e 
ciclagem mecânica (2 x 106 e carga de 200 N). Para determinar a quantidade e a 
profundidade de transformações de fase (te-mo) foi realizada a análise de difração de 
Raios X.  A microscopia de força atômica foi usada para mensurar a rugosidade da 
superfície. O tamanho médio dos grãos foi quantificado por microscopia eletrônica de 
varredura. Todas as amostras foram submetidas ao ensaio de resistência à flexão biaxial 
(ISO 6872) em máquina de ensaio universal (EMIC, V=1 mm/min). Os dados obtidos (MPa) 
foram submetidos ao teste Tukey (5%) e à Análise de Variância (2 fatores). Os resultados 
demonstraram que os valores de resistência à flexão biaxial das amostras controle 
EmaxZirCad e ICE Zirkon foram de 779,961±114,065 MPa e 716,502±185,732 MPa. A 
ciclagem mecânica não alterou os valores de resistência à flexão das cerâmicas 
EmaxZirCad (719,706±130,781 MPa) e ICE Zirkon (743,961±119,150 MPa).  Após o 
envelhecimento em autoclave houve aumento da resistência à flexão das cerâmicas 
EmaxZirCad (848,07±75,859 MPa) e ICE Zirkon (936,47±120,907 MPa). As médias de 
resistência para os grupos autoclave/ciclagem EmaxZircad (867,26±49,301 MPa) e ICE 
Zirkon (865,51±108,893 MPa) foram semelhantes aos grupos autoclave. Os grupos 
autoclave e autoclave e ciclagem mecânica exibiram maiores porcentagens de 
transformação de fase da zircônia (te-mo), profundidade de transformação de fase e 
maiores valores de rugosidade média. O estudo concluiu que a ciclagem mecânica não 
influenciou os valores de resistência à flexão das cerâmicas estudadas, porém a 
degradação em baixa temperatura em autoclave aumentou os valores de resistência à 
flexão biaxial. As cerâmicas analisadas exibiram comportamentos semelhantes frente aos 
tratamentos realizados.

Resistência Flexão biaxial Zircônia Y-TZP
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Resumo: 

A dor miofascial (DMF) é um diagnóstico comum em pacientes com dor músculo-
esquelética associada a pontos gatilho ativos ou latentes (PG). Dentre as opções de 
terapêutica, encontra-se o agulhamento a seco (AS). O objetivo desta pesquisa foi avaliar a 
eficácia do tratamento com o agulhamento a seco no músculo masseter de pacientes 
diagnosticados com dor miofascial. Foram avaliados 25 pacientes encaminhados para 
tratamento de Desordens Temporomandibulares (DTM). Após cálculo amostral, foram 
selecionados 10 deles, diagnosticados com dor miofascial com ou sem limitação de 
abertura pelo Eixo I do RDC/TMD, que foram submetidos a seis sessões de AS uma vez 
por semana. A sintomatologia dolorosa foi determinada semanalmente através da Escala 
Visual Analógica (EVA), e foi mensurada a abertura bucal sem auxílio e sem dor e a 
abertura bucal máxima sem auxílio antes do início do tratamento, e uma semana após o 
fim do mesmo. Ambas as médias foram analisadas através do ANOVA. Todos os 
participantes eram do gênero feminino e a média de idade foi de 39,2 anos, com 8 (80%) 
possuindo diagnóstico de dor miofascial com limitação de abertura bucal e 2 (20%) com 
dor miofascial somente. A abertura sem auxílio e sem dor antes do tratamento era de 31,9 
mm e passou para 36,2 mm, e a abertura máxima sem auxílio de 39,6 mm para 43,1 mm. 
Em ambas, porém, não foi possível encontrar significância estatística (p>0,05). No que se 
refere ao valor médio semanal da EVA, este passou de 8,3 antes do tratamento, para 2,3 
uma semana após o mesmo, com resultados significativos estatísticamente (p<0,05). No 
presente estudo, o agulhamento a seco no músculo masseter apresentou-se eficaz no 
tratamento da dor miofascial. Entretanto, não houve melhora estatisticamente significante 
na medida de abertura bucal dos pacientes avaliados (p>0,05).
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Resumo: 

Introdução: Através da mudança no modelo assistencial da saúde no Brasil, que pautava 
na assistência puramente curativista e passa a ser tratado com enfoque na promoção e 
prevenção à saúde, há necessidade de uma reformulação da graduação na formação dos 
profissionais em saúde. Neste contexto e em resposta aos anseios da população 
expressos por manifestações em 2013, é aprovada nesse mesmo ano a Lei 12.871, que 
instituiu o Programa Mais Médicos. Essas medidas têm um impacto inicial questionável na 
formação dos estudantes e na saúde pública. Objetivo: O presente estudo visa determinar 
o grau de conhecimento dos acadêmicos de medicina acerca do Programa Mais Médicos, 
bem como estabelecer os efeitos das novas determinações políticas no âmbito pessoal e 
profissional desses estudantes. Metodologia: A pesquisa é do tipo transversal, de natureza 
quantitativa e foi realizada na faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF), com uma amostra de 407 estudantes da graduação médica. Resultados: 
62,9% desconhecem o Programa e apenas 28,3% tem conhecimento das reformas 
curriculares propostas para o curso de medicina. 78,9% se posicionaram contra a 
obrigatoriedade do Programa de Residência de Medicina Geral da Família e Comunidade 
para realizar demais especialidades, excetuando-se as de acesso direto. 45,9% optariam 
por essa modalidade de acesso, levando em consideração a possibilidade de obter o título 
de especialista em menor tempo, mas apenas 12,5% afirmaram ter mudado os objetivos 
pessoais após o conhecimento da Lei. 20,1% acreditam que o Programa será efetivo e 
99,5% afirmaram que somente isso não será suficiente para melhorar a saúde pública do 
Brasil, enumerando outras medidas necessárias para tal. Conclusão: A maior parte dos 
alunos entrevistados desconhece a Lei 12.871, sendo que as mudanças propostas por 
essa terão maior impacto nos estudantes que no momento estejam cursando os últimos 
períodos da graduação, bem como naqueles com mais de 22 anos. Nossa amostra afirma 
a necessidade de suprir lacunas que a Lei 12.871 não abrange, como um maior 
financiamento e melhor gerenciamento do SUS a fim de realizar uma mudança efetiva na 
saúde pública brasileira. 
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Resumo: 

No Brasil, assim como em outros países, a imagem corporal, considerada construto 
complexo e multidimensional, é estudada em diversas áreas de pesquisa. No entanto, as 
investigações relacionadas ao tema não têm encontrado suporte em um modelo teórico 
próprio para a realidade brasileira. Portanto, esta pesquisa teve como objetivo adaptar e 
avaliar o Tripartite Influence Model de imagem corporal, para adultos jovens brasileiros. 
Este estudo quantitativo, de corte transversal, foi realizado com uma amostra por 
conveniência de 2137 adultos jovens do sexo feminino e masculino, entre 21 e 35 anos de 
idade, estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação de Instituições 
Públicas e Privadas de Ensino Superior das cinco regiões brasileiras. Foram aplicados oito 
instrumentos de avaliação para análise do modelo teórico. O modelo teórico proposto foi 
testado por meio da Modelagem de Equações Estruturais (SEM), recorrendo-se ao teste 
qui-quadrado e alguns índices de ajustamento. Foi avaliada a associação entre as variáveis 
de estudo e realizados testes de comparação entre os sexos. Teste qui-quadrado de 
Pearson foi utilizado para comparar as frequências observadas quanto à prática de 
exercício físico, uso de suplementos alimentares e esteroides anabólicos. Os resultados 
demonstraram que as mulheres apresentaram escores mais elevados e significativamente 
diferentes dos homens para as variáveis: influência dos pais, amigos e mídia, insatisfação 
com o peso corporal e comportamentos de risco para transtornos alimentares. Por sua 
vez, homens obtiveram maiores escores em: insatisfação com a muscularidade e 
comportamentos de mudança corporal. Verificou-se diferença nas frequências de prática 
de exercício físico e uso de suplementos alimentares, sendo maior nos homens. O modelo 
teórico final para mulheres e homens, após ajustes com base conceitual, apresentou 
adequado ajuste. Pode-se concluir que o Modelo dos Três Fatores adaptado para a 
realidade brasileira é válido e permite compreender o desenvolvimento de distúrbios de 
imagem corporal e a adoção de comportamentos de risco para transtornos alimentares de 
jovens adultos de ambos os sexos.
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Resumo: 

Objetivou-se compreender vivência da manutenção da abstinência por ex-fumantes. 
Pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa que teve como referencial teórico-
metodológico a Fenomenologia Social de Alfred Schütz. O estudo foi realizado com 13 
usuários adultos que participavam de encontros do grupo de tabagismo com a finalidade 
de fazer a manutenção da cessação do hábito de fumar, em Unidades de Atenção 
Primária à Saúde (UAPS) de um município de Minas Gerais. Os resultados foram 
organizados em categorias temáticas e discutidos com base no referencial teórico. O 
projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisas com seres humanos, conforme 
Parecer nº 699.381/2014. CAAE: 31814214.1.0000.5147. Participaram do estudo três 
homens e nove mulheres, com média de idade de 57,8 anos. Tempo médio de tabagismo 
de 40 anos. A maioria começou a fumar na adolescência (12 anos). A maioria fez de 3 a 5 
tentativas para conseguir parar de fumar. Todos usaram algum medicamento, adesivo ou 
bupropiona para auxiliar na cessação do tabaco. Estão sem fumar há 5 anos em média. 
Emergiram dos depoimentos de ex-fumantes significados que mostram ganhos na saúde, 
sociabilidade e nas finanças, assim como a dificuldade de conviver com os sintomas da 
abstinência e com o aumento do peso corpóreo. Os extabagistas evidenciaram 
autodeterminação e utilização de estratégias substitutivas para manter a abstinência do 
cigarro e esperam com isso se manter longe do tabaco. O conhecimento acerca da 
subjetividade inscrita na manutenção da abstinência do tabaco por ex-fumantes poderá 
favorecer a discussão e a criação de estratégias de saúde voltadas para apoiar as 
pessoas dependentes do cigarro a manter a abstinência.   
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Resumo: 

Objetivou-se conhecer a percepção de escolares sobre comportamento sexual seguro na 
adolescência e identificar suas necessidades de aprendizagem sobre questões de saúde 
e sexualidade. Pesquisa descritiva de abordagem qualitativa que utilizou a Entrevista de 
Grupo Focal para discutir com adolescentes a questão do comportamento sexual seguro. 
O estudo foi realizado com 268 adolescentes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e 
médio, de uma escola pública de Minas Gerais, com idades entre 11 a 17 anos. Realizou-
se uma média de cinco encontros, em cada turma com aproximadamente 20 
adolescentes. Para a análise do material obtido nos encontros educativos adotou-se as 
fases de observação, classificação e interpretação. A maioria dos adolescentes estava na 
faixa etária entre 12 e 13 anos, sendo 51,85%, do sexo masculino. Do total de 
participantes, 13,8% já havia iniciado a vida sexual, 74% do sexo masculino. A idade em 
que os adolescentes tiveram a primeira relação variou entre 11 e 17 anos, sendo que a 
maioria iniciou a vida sexual aos 13 anos, 38,4% das meninas e 27,0% dos meninos. A 
primeira vez foi com o namorado, 69,3% do sexo feminino e 67,5% do masculino. A 
maioria referiu a necessidade do uso do preservativo masculino em todas as relações 
sexuais, porém constatou-se que 46,1% das meninas e 24,3% dos meninos, não sabiam o 
que é infecção sexualmente transmissível. As oficinas mostraram que os adolescentes 
têm informações sobre a dupla proteção e sobre os ganhos de saúde e qualidade de vida 
que podem ter ao se protegerem nas relações sexuais. No entanto, revelou que nem 
sempre se protegem por insuficiência de informação e/ou por manterem relação sexual 
com o (a) namorado (a). O desenvolvimento da atividade de extensão universitária em 
interface com a pesquisa estimulou ações de promoção do desenvolvimento do escolar 
adolescente quanto à autonomia para o autocuidado à saúde e busca da prevenção de 
infecções sexualmente transmissíveis e gravidez precoce.
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Resumo: 

Introdução: O Sistema Manchester de Classificação de Risco é uma ferramenta 
metodológica de triagem que, de forma objetiva, reproduzível e passível de auditoria, 
promove o atendimento médico em função de critério clínico e não do administrativo ou da 
simples ordem de chegada ao Serviço de Urgência e Emergência. Objetivo: avaliar a 
sensibilidade, a especificidade e o valor preditivo do Sistema Manchester de Classificação 
de Risco para a atribuição de prioridade de atendimento a adultos e idosos com pressão 
arterial diastólica = 120 mmHg. Métodos: estudo transversal com dados secundários de 
370 prontuários de indivíduos triados em uma Unidade de Pronto Atendimento de um 
município de Minas Gerais. Utilizou-se formulário validado para obter dados sobre a 
classificação de risco, condições sociodemográficas e fluxogramas aplicados. O risco 
atribuído foi classificado em urgente (cores vermelha, laranja e amarela) e não urgente 
(cores verde e azul). Fez-se análise descritiva e foi calculada a sensibilidade, 
especificidade e valores preditivos positivo e negativo do Manchester. O projeto de 
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Juiz 
de Fora, com dispensa da apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
sob o Parecer nº 629.931/2014. CAAE nº 29421214.7.0000.5147. Resultados: a maioria 
dos indivíduos com crise hipertensiva (84,60%) foram classificados como urgentes. A 
sensibilidade do sistema foi igual a 0,88 e a especificidade igual a 0,22. O valor preditivo 
positivo foi de 0,64 e o negativo de 0,54 para crise hipertensiva. Conclusão: o Sistema 
Manchester apresentou alta sensibilidade e baixa especificidade para identificação de 
indivíduos com crise hipertensiva. O profissional que atua no acolhimento com 
classificação de risco dos serviços de urgência/emergência deve atentar para as 
recomendações sobre os valores da pressão arterial e sinais/sintomas que caracterizam a 
crise hipertensiva. Isso poderá minimizar erros de priorização do atendimento.
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Resumo: 

Título do projeto executado: "Resposta pressórica de homens e mulheres durante exercício 
físico: Estudo comparativo". INTRODUÇÃO: O exercício físico é caracterizado por um 
aumento fisiológico da pressão arterial, frequência cardíaca e débito cardíaco, concluindo-
se assim, que as respostas cardiovasculares ao exercício são acompanhadas por 
mudanças na atividade do sistema nervoso autonômico e hemodinâmico. A resposta da 
pressão arterial durante o exercício físico apresenta diferenças quanto ao sexo e os níveis 
de ansiedade também pode interferir nessa resposta. OBJETIVO: Comparar a resposta 
pressórica durante o exercício físico entre homens e mulheres jovens, sedentários e com 
níveis  mínimos de ansiedade. METODOLOGIA: Foram incluídos 31 voluntários, sendo 22 
mulheres e 9 homens com ansiedade mínima (Inventário de Ansiedade de Beck). Foi 
realizado exercício físico de preensão manual a 30% da contração voluntária máxima. As 
pressões arteriais (Dixtal®), frequência cardíaca (ECG-Dixtal®) e fluxo sanguíneo 
muscular do antebraço (Pletismógrafo Hokanson®) foram medidos simultaneamente 
durante todo protocolo experimental. A resistência vascular periférica foi calculada pela 
divisão da pressão arterial média pelo fluxo sanguíneo muscular do antebraço e reportada 
em unidades. RESULTADOS: As características de massa corporal, altura e IMC formam 
maiores nos homens. Porém, a idade, nível de ansiedade e dados laboratoriais foram 
semelhantes entre os grupos. Durante o exercício, as pressões arteriais sistólica, 
diastólica e média aumentaram significativamente e de forma similar em ambos os grupos 
(p<0,0001; p<0,0001; p=0,004, respectivamente). Adicionalmente, a frequência cardíaca e 
fluxo sanguíneo muscular aumentaram de forma semelhante entre homens e mulheres 
(p<0,0001; p<0,0001, respectivamente). Além disso, a resistência vascular periférica 
diminuiu de forma significativa e semelhante em ambos os grupos (p=0,03). 
CONCLUSÃO: Homens e mulheres jovens, sedentários e com níveis mínimos de 
ansiedade apresentam resposta de pressão arterial semelhante durante exercício físico.
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 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A autópsia é toda série de observações e intervenções efetuadas no cadáver com o objetivo de esclarecer a causa da morte, podendo ser oriunda de causas naturais (patológica), causas violentas ou suspeita de violência. Ela realizada pelo médico patologista permite a confirmação de suspeitas clínicas e oferece respostas às questões não esclarecidas durante o atendimento prestado em vida. Frente à importância da necropsia na medicina, vários estudos têm sido realizados para melhor compreensão da relação entre causa, diagnóstico clínico e incidência de patologias envolvidas na morte de pacientes.OBJETIVOS: Verificar se há concordância entre os diagnósticos clínicos e os achados anatomopatológicos e realizar análises estatísticas precisas quanto às mortes e patologias.METODOLOGIA: Retrospectivamente foram analisados 221 prontuários do Serviço de Anatomia Patológica e Citopatologia do HU/UFJF, Prof. Paulo Torres de 1971 até 1973, todos de pacientes encaminhados à necropsia clínica.RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos prontuários analisados foram selecionados 74 casos compatíveis com os critérios de inclusão do estudo, neste estudo o principal diagnóstico de encaminhamento para necropsia foi “choque”, encontrado em 6 casos. A causa de morte mais prevalente encontrada nos diagnósticos anatomopatológicos foram as patologias pulmonares, em especial a pneumonia com participação em 22 óbitos. Em 20 casos (27%) houve a concordância total entre o diagnóstico clínico e anatomopatológico (classe V de Goldman), e a discordância total entre o diagnóstico clínico do óbito e do anatomopatológico da necropsia, com potencial impacto na sobrevida do paciente (Classe I de Goldman) ocorreu em 16 casos (21,6%).CONCLUSÃO: Autopsia é um exame muito útil, mesmo com o avanço da tecnologia diagnóstica complementar, com nível de discrepância entre os diagnósticos clínicos e os achados do exame anatomopatológico ainda muito significativo. Assim, sua prática deveria ser mais difundida, principalmente em regiões socioeconomicamente carentes.
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Resumo: 

Introdução: O diabetes mellitus (DM) está associado ao desenvolvimento de complicações 
macroangiopáticas e microangiopáticas. Dados epidemiológicos indicam que o pé 
diabético é responsável por até 70% das amputações não traumáticas em membros 
inferiores. O Ministério da Saúde constatou que 50% das amputações poderiam ser 
prevenidas através de abordagem multidisciplinar, visando detecção da neuropatia 
diabética periférica, pontos de pressão anormal, doença vascular periférica. Objetivo: 
Identificar a prevalência de alterações vasculares e neurológicas ao exame físico dos pés 
nos pacientes diabéticos internados no HU/UFJF. Métodos: Estudo descritivo transversal 
realizado no HU/UFJF no período de agosto/2015 a agosto/2016. Os pacientes foram 
submetidos a exame físico dos pés que incluiu inspeção e palpação da pele, unhas, 
subcutâneo, palpação dos pulsos arteriais tibial posterior e pedioso e a avaliação da 
sensibilidade protetora plantar. Também foi avaliada a sensibilidade vibratória e dolorosa e 
pesquisa do reflexo aquileu. Resultados: Dos 76 pacientes examinados (47F:29H), a média 
de idade foi 60,7 ± 13,48 anos. Destes, 49 (64,4%) apresentavam sobrepeso/obesidade 
(IMC 28,57 ± 6,26). O tempo de diagnóstico do DM foi de 9,5 anos ± 7,57. Associação com 
tabagismo estava presente em 36 (47,3%) pacientes, apesar de 29 (38,1%) já terem 
abandonado o vício. Associação com etilismo em 29 (38,1%) pacientes, embora 23 
(30,2%) já considerados ex-etilistas. A comorbidade mais prevalente foi hipertensão arterial 
sistêmica, em 61 (80,2%). Alteração na avaliação dos pés mais comum foi neuropatia, 
presente em 53 (69,73%) pacientes. Redução de pulsos foi encontrada em 26 (34,21%), e 
5 (6,5%) pacientes já haviam sofrido amputação prévia. Conclusões: Evidenciamos alta 
prevalência de alterações neurovasculares em membros inferiores dos pacientes 
diabéticos internados e observamos a importância da avaliação periódica dos pés, não 
apenas pela equipe de saúde, mas também pelo paciente e seus familiares, visando evitar 
complicações mais graves, como amputações, piora da qualidade de vida e aumento do 
custo para saúde pública.
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Resumo: 

Introdução: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) está intimamente 
associada à obesidade e a resistência à insulina, sendo a manifestação hepática da 
síndrome metabólica (SM). No Brasil, a maioria dos pacientes são assintomáticos e o 
achado histológico mais comum é a esteato-hepatite, havendo também parcela 
significativa com cirrose. O possível envolvimento da microbiota intestinal na DHGNA tem 
sido descrito com frequência. A alteração da microbiota pela síndrome de 
supercrescimento bacteriano do intestino delgado (SCBID) relaciona-se com alteração de 
permeabilidade intestinal/translocação bacteriana, porém, ainda não está totalmente clara. 
Objetivo: Avaliar presença de síndrome de SCBID em portadores de DHGNA. Determinar 
se SCBID está associada ao desenvolvimento da DHGNA de forma primária ou secundária 
à SM. Método: Estudo observacional transversal com portadores de DHGNA do Centro de 
Referência em Hepatologia-HU-UFJF (n=27). Realizado teste respiratório com eliminação 
de hidrogênio (H2) e metano (CH4) expirados após ingestão de substrato para avaliação de 
SCBID. Os dados foram avaliados em curvas e considerados positivos as elevações de 
qualquer um dos gases acima de 20 ppm a partir da dosagem basal. Variáveis sócio 
demográficas e clinicas foram coletadas. Obtido termo de consentimento livre e 
esclarecido. Resultados: A amostra foi composta em maioria por homens (55,5%) e 
brancos (59,2%). Média de idade de 48,7 anos (DP= 11,3). Quanto à obesidade e 
resistência insulínica, a média do IMC foi de 30,8 (DP=5,7) e mais da metade apresentou 
HOMA-IR > 2,5 (55,5%). Cerca de metade foi diagnosticado com SM (51,8%).  Em relação 
à SCBID, 37 % apresentaram teste respiratório positivo, sendo todos por aumento do 
hidrogênio (H2) expirado. O SCBID esteve presente nos indivíduos com DHGNA e SM em 
43% dos casos, enquanto foi positivo em 31% daqueles com DHGNA não associada à SM. 
Essa diferença não foi estatisticamente significante. Conclusão: O presente estudo é 
compatível com a literatura atual quanto à prevalência de SCBID em portadores de 
DHGNA. Contudo, maior número de pacientes devem ser estudados para definir se há 
associação de SCBID com DHGNA ou apenas associação secundária ao desenvolvimento 
de SM.
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Resumo: 

Texto do resumo. Este estudo tomou por objeto de investigação o uso de dispositivos 
eletrônicos móveis por estudantes em sala de aula presencial, sem harmonia com o 
recurso didático proposto pelo professor. Os objetivos foram: descrever os motivos que 
levavam os estudantes ao acesso de mensagens por meio de celular em sala de aula 
presencial, sem anuência do professor, e analisar, a partir da ótica de estudantes, os 
recursos didáticos a serem utilizados em sala de aula para assegurar o aprendizado. A 
metodologia foi exploratória, descritiva,  abordagem qualitativa sob referencial  
antropológico. Participaram do estudo 29 estudantes do curso  graduação em 
enfermagem. Os dados encontrados mostraram que os  participantes faziam o uso do 
celular para acompanhar o tema abordado em sala de aula, embora o dispositivo não se 
tratasse de procedimento compatível com  recurso adotado pelo professor. Ficou também 
evidente que havia participantes que trafegavam pelas vias digitais sem a preocupação de 
correlacionar o motivo para o uso das mensagens acessadas com o tema abordado em 
sala de aula, comportamento justificado pelo desinteresse pela forma da abordagem do 
tema da aula presencial. Os participantes indicaram formas consideradas atrativas para 
assegurarem o alcance do aprendizado, entre elas o uso de aplicativos eletrônicos móveis 
para o incremento de estratégias de ensino. Também ressaltaram o ensino teórico 
realizado no campo das atividades práticas, pelo aprendizado da correlação teoria e 
prática. Nas considerações finais, constatou-se que havia interesse dos participantes pelo 
aprendizado em sala de aula presencial, desde que fossem remodeladas as estratégias de 
ensino para torná-lo sedutor. 
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Resumo: 

Costus spicatus Swartz (Costaceae), popularmente conhecida como cana-de-macaco, é 
tradicionalmente utilizada para fins depurativos, adstringentes e diuréticos. O presente 
estudo teve como objetivos caracterizar quimicamente e investigar os potenciais 
antibacteriano e toxicológico dos extratos hexânico (EX), em acetato de etila (EAE) e 
etanólico (EE) obtidos do caule de C. spicatus. A triagem fitoquímica foi realizada por meio 
de reações de identificação. Os teores de fenóis e flavonoides totais foram determinados 
por métodos colorimétricos utilizando os reagentes de Folin-Ciocalteu e cloreto de 
alumínio, respectivamente. A atividade antibacteriana foi avaliada por meio da 
Concentração Inibitória Mínima (CIM) usando o método de microdiluição em caldo 
conforme recomendações do Clinical Laboratory Standards Institute e da Concentração 
Bactericida Mínima (CBM), classificando o efeito como bactericida ou bacteriostático. 
Foram testadas Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC®29213™, Escherichia coli 
ATCC®10536™, Pseudomonas aeruginosa ATCC®27853™ e Salmonella enterica subsp. 
enterica serovar Typhimurium ATCC®13311™. A toxicidade aguda foi avaliada frente à 
Artemia salina, determinando a Concentração Letal para 50% dos organismos testados 
(CL50) e usando timol como controle positivo. Foram detectados flavonoides, alcaloides, 
taninos, cumarinas e esteroides. Os teores de fenóis e flavonoides totais variaram de 
0,132 a 6,096 g/100g e 0,0 a 5,5 g/100g, respectivamente. EAE foi ativo frente a S. aureus 
ATCC® 29213™, P. aeruginosa ATCC® 27853™ e S. Typhimurium ATCC® 13311™, com 
CIM de 1,25, 5 e 5 mg/mL, respectivamente, e efeito bacteriostático. EE foi ativo frente a E. 
coli ATCC® 10536™ e S. Typhimurium ATCC® 13311™, com CIM de 5 mg/mL e efeito 
bacteriostático para ambas as cepas. EAE e EE apresentaram CL50 de 1 e 7 mg/mL, 
nessa ordem. EH foi atóxico para A. salina nas concentrações testadas. Os resultados 
obtidos sugerem que C. spicatus é uma fonte de substâncias bioativas com potencial 
antibacteriano, requerendo o aprofundamento das investigações para a melhor 
compreensão dessa atividade biológica.
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Resumo: 

Baccharis trimera (Less.) DC (Asteraceae), popularmente conhecida como carqueja, é 
tradicionalmente utilizada como hepatoprotetora, digestiva, hipoglicemiante, analgésica, 
anti-inflamatória e no tratamento de feridas. Resultados obtidos em projeto anteriormente 
aprovado demonstraram atividade promissora de B. trimera frente à Staphylococcus 
aureus subsp. aureus ATCC®29213™. Assim, o presente estudo teve como objetivo 
aprofundar as investigações da atividade antibacteriana dos extratos hexânico (EH), em 
acetato de etila (EAE) e etanólico (EE) obtidos das partes aéreas de B. trimera e, 
adicionalmente, analisar sua toxicidade aguda. A atividade antibacteriana foi determinada 
por meio da Concentração Inibitória Mínima (CIM) pelo método de microdiluição em caldo 
conforme recomendações do Clinical Laboratory Standards Institute e da Concentração 
Bactericida Mínima (CBM), classificando o efeito como bactericida ou bacteriostático. 
Foram testadas Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC®6538™, Escherichia coli 
ATCC®25922™, Pseudomonas aeruginosa ATCC®9027™ e Salmonella enterica subsp. 
enterica serovar. Choleraesuis ATCC®10708™, Staphylococcus aureus meticilina 
resistente (MRSA) 1485279, MRSA 1605677, MRSA 1664534, MRSA 1688441 e MRSA 
1830466. A toxicidade aguda foi determinada por meio da CL50 empregando o bioensaio 
com Artemia salina e timol como controle positivo. EH, EAE e EE foram ativos frente a S. 
aureus ATCC®6538™, com CIM de 2,5, 0,625 e 1,25 mg/mL, respectivamente, e efeito 
bacteriostático nessas concentrações. EH revelou CIM de 5 mg/mL e efeito bacteriostático 
frente a MRSA 1485279 e MRSA 1605677. EAE demonstrou CIM de 2,5 e 5,0 mg/mL frente 
a MRSA 1485279, MRSA 1605677, MRSA 1688441 e MRSA 1830466 e MRSA 1664534, 
nessa ordem, e efeitos bacteriostático e bactericida, respectivamente. EE foi ativo frente 
as cepas MRSA testadas, com valores de CIM de 5 mg/mL e efeito bacteriostático. EH, 
EAE e EE foram atóxicos para A. salina com CL50 > 0,125 mg/mL. Os resultados obtidos 
sugerem que B. trimera é uma fonte promissora de substâncias bioativas com potencial 
antibacteriano para tratar infecções causadas por S. aureus, incluindo cepas MRSA.
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O projeto iniciou-se no segundo semestre de 2015 sendo analisadas até o momento apenas as crianças com desenvolvimento normal. O objetivo deste estudo foi analisar a confiabilidade teste-reteste de medidas de pressão máxima e de descarga de peso obtidas na avaliação da postura ortostática e durante a dinâmica de crianças e adolescentes com desenvolvimento normal. Métodos: Utilizou-se como critério de inclusão crianças e adolescentes com DN de ambos os sexos, com idade entre seis e dezessete anos. Foi utilizada uma plataforma sensível à pressão plantar, na qual, os voluntários foram avaliados, na estática, em ortostatismo descalços e com calçado usual quando os voluntários interrompiam o passo sobre a plataforma e, quando os pés eram alinhados com os acrômios. A caminhada sobre a plataforma com calçado e descalço gerou os dados da dinâmica. As medidas foram obtidas em dois momentos, com intervalo não inferior a sete dias. Foram avaliados os coeficientes de correlação intraclasse (CCI) teste-reteste, com um nível de significância de 5%. Resultados: Participaram do estudo onze crianças e adolescentes com DN, de ambos os sexos, com média de idade de 10,73 ± 3,29 anos. Os valores foram consistentes para as variáveis descarga de peso (DP) anterior calçado (CCI=0,83) e, DP posterior descalço (CCI=0,95) e com uso de calçado (CCI=0,83), durante a análise estática com o passo interrompido. Para a variável DP estática do membro inferior (MI) direito (CCI=0,86) e esquerdo (CCI=0,82) com passo interrompido descalços e, com pés alinhados, quando utilizando calçados (CCI=0,82). Na análise do MI esquerdo (CCI=0,85), com o uso de calçado, a variável pressão máxima gerou resultado satisfatório. Conclusão: Portanto, conclui-se que o teste-reteste revelou CCI considerados excelentes para algumas condições estáticas e, inconsistentes, na avaliação dinâmica. 
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 Resumo: 
O projeto iniciou no segundo semestre de 2015, tendo como objetivo principal verificar os fatores relacionados à funcionalidade de crianças com idade entre cinco e sete anos. Este estudo é descritivo, observacional e transversal. Os participantes deste estudo foram provenientes do banco de dados de pesquisa anterior com autorização da coordenadora da pesquisa, totalizando 150 crianças. Para avaliar o desempenho funcional da criança foi aplicado o instrumento Inventário de Avaliação de Incapacidade Pediátrica (PEDI) ao cuidador principal, utilizando as partes I e II. Para verificar as associações foi utilizada análise de regressão linear. Os resultados deste estudo indicam que múltiplos fatores podem estar relacionados ao desempenho funcional de crianças com idade entre cinco e sete anos, com destaque para os fatores biológicos (como sexo, idade gestacional, peso ao nascimento e intercorrências no período perinatal), ambientais (como o número de irmãos) e presença de doenças. Esses resultados ressaltam a importância de identificar crianças expostas a múltiplos fatores de risco, a fim de fundamentar estratégias de avaliação e intervenção adequadas e ampliar ações de saúde direcionadas a este grupo.
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Resumo: 

O câncer de mama é o segundo tipo mais comum de câncer no mundo, sendo o mais 
frequente entre as mulheres. Sua sobrevida é influenciada por múltiplos fatores 
prognósticos e preditivos e, entres estes, destacam-se as características relacionas à 
paciente, ao tumor e ao tratamento realizado. Além disso, o mapeamento genético do 
câncer de mama tem enfatizado sua heterogeneidade e a necessidade da subdivisão de 
subtipos tumorais para a individualização do seu tratamento. O presente estudo tem como 
objetivo avaliar a sobrevida específica em cinco anos em mulheres com câncer de mama 
que foram atendidas em polo de referência oncológica de munícipio da Zona da Mata 
Mineira, de acordo com o perfil imunohistoquímico. Os subtipos tumorais considerados 
foram: luminal HER2-; luminal HER2+, superexpressão de HER2; triplo negativo. Serão 
utilizados o método de Kaplan-Meier para estimar a sobrevida e o modelo de riscos 
proporcionais de Cox para avaliação dos fatores prognósticos. Análise preliminar mostrou 
que, em relação à distribuição das variáveis entre a população com e sem perfil 
imunohistoquímico completo, foi verificada diferença significativa apenas em relação à 
natureza do serviço de saúde, com maior percentual de perfil completo nas mulheres que 
foram assistidas no serviço privado, em comparação com aquelas assistidas no serviço 
público. No tocante à distribuição das variáveis segundo subtipo tumoral no grupo de 
mulheres com perfil imunohistoquímico completo, foi observado que 35,5% das pacientes 
que declararam cor da pele não branca apresentavam subtipo tumoral triplo negativo, 
enquanto que apenas 18,5% daquelas que se declararam como branca exibiam tal subtipo 
(p<0,05), o qual possui comportamento mais agressivo. Também foram verificadas 
diferenças significativas segundo os subtipos tumorais para as variáveis estadiamento, 
tamanho tumoral e presença de metástases, as quais foram mais frequentes nos subtipos 
com comportamento biológico considerado mais desfavorável, o que reforça a importância 
do diagnóstico precoce do câncer de mama por meio do rastreamento e a necessidade de 
melhoria na identificação de fatores que possam predizer mais satisfatoriamente a 
resposta terapêutica.
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Resumo: 

Introdução: Apesar da sua relação inquestionável de SM com risco cardiovascular, nenhum 
de seus marcadores mostra-se totalmente adequado, em especial na faixa pediátrica. O 
produto de acúmulo lipídico (LAP) é calculado através da circunferência abdominal e do 
valor de triglicerídeos em jejum. O índice LAP tem se mostrado importante indicador de 
risco cardiovascular, melhor que o índice de massa corporal (IMC) e a circunferência 
abdominal (CA) isoladamente. Objetivo: Avaliar o índice LAP em crianças e adolescentes, 
e correlacionar com SM nesta população. Metodologia Estudo retrospectivo e transversal 
sobre a população atendida no ambulatório de Endocrinologia Pediátrica do Hospital 
Universitário – Centro de Atenção em Saúde (HU/CAS), da UFJF – MG. Coletaram-se 
dados clínicos (peso (kg), altura (m), IMC, circunferência da cintura (cm), Pressão Arterial 
Sistólica e Diastólica (PAS e PAD) e resultados laboratoriais (Glicemia, Insulina, Colesterol 
Total, HDL-colesterol, Triglicerídeos (TG), Insulina, TGO, TGP). O indice LAP foi 
determinado pela equação descrita por Kahn: (CA [cm] – 58) x TG [mmol/L]), para 
mulheres; e (CA-65)xTG, para homens). Resultados Foram avaliados 89 pacientes 
(51M:38F), com 9,9 ± 3,3 anos. Todos estavam acima do peso adequado, com Z-IMC=2,9±
0,81. A medida da cintura estava acima do adequado em todos os pacientes. A PA média 
foi 108,9 ± 12,84 x 70,5± 8,92 mmHg, 33,3% destes acima do percentil 90 para a idade e 
sexo. A glicemia de jejum média foi 86,7 ± 11,01 mg/dl, e o índice HOMA =4,9 ± 6,6 (50% 
com valores sugestivos de resistência a insulina). Em relação à concentração de lípidesl, 
encontramos: CT= 157,1 ± 31,21 mg/dl; TG= 104,4 ± 57,01 mg/dl (18,3 % acima 
150mg/dl); HDL-c= 40,1 ±8,14mg/dl (51,78% abaixo de 40mg/dl) e LDL-c= 97,2 ± 
29,37mg/dl. Dos pacientes cujo índice LAP foi calculado, este foi 38,6 ± 32,87. O índice 
LAP foi maior no sexo feminino (50,4 ± 40,9 X 27,3 ± 15,6) e apresentou tendência a ser 
maior com a presença de mais critérios de SM. Conclusão Encontrou-se relação entre 
valores mais elevados do índice LAP com aspectos da SM nos pacientes da faixa etária 
pediátrica com obesidade. É possível que o índice seja um bom marcador de SM. 
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Resumo: 

Leonurus sibiricus L., pertencente à família Lamiaceae, popularmente conhecida como 
macaé, erva-de-Macaé, mané magro ou rubim, é usada na medicina tradicional para 
prevenir reumatismo crônico, tratamento de dermatites e problemas dermatológicos e 
apresenta atividade antibacteriana. O objetivo do estudo foi determinar o conteúdo de 
fenóis e flavonóides totais e analisar a prospecção fitoquímica do extrato etanólico (EE) e 
frações das folhas jovens e adultas de L. sibiricus. As folhas secas e pulverizadas foram 
submetidas à extração em etanol P.A. por maceração estática seguida de rotaevaporação 
para remoção do solvente, obtendo-se o extrato etanólico (EEVP). Em seguida, EE foi 
submetido à partição líquido/líquido com solventes de polaridades crescentes, obtendo-se 
as frações hexânica, diclorometânica, em acetato de etila e butanólica. A prospecção 
fitoquímica foi realizada por uma série de reações químicas para detecção de metabólitos 
secundários. Os teores de fenóis e flavonoides totais foram determinados por 
espectrofotometria utilizando ácido gálico e rutina como padrões, respectivamente. Após 
reações específicas, a prospecção fitoquímica demonstrou a presença de flavonoides, 
taninos, cumarinas, heterosídeos em ambos os estágios de desenvolvimento das folhas, 
jovens e adultas. Os teores de fenóis e flavonóides totais das folhas jovens variaram de 
5,11 a 34,67 g/100g e 7,40 a 17,61 g/100g, respectivamente. A fração de acetato de etila 
revelou os maiores valores na determinação de fenóis, enquanto a fração diclorometânica 
obteve o maior teor de flavonoides. Nas folhas adultas, os teores de fenóis e flavonoides 
totais variaram de 5,47 a 29,06 g/100g e 6,13 a 8,25 g/100g, respectivamente. No entanto, 
a fração de acetato de etila produziu os maiores níveis desses constituintes. Os resultados 
do presente estudo indicam que as folhas jovens e adultas de L. sibiricus são ricas em 
substâncias do metabolismo secundário, especialmente constituintes fenólicos, como 
flavonóides, que podem justificar suas propriedades terapêuticas.
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Resumo: 

A identificação bem sucedida de cadáveres é essencial para o progresso de qualquer 
investigação forense. Uma das principais características biológicas a ser estabelecida a 
partir do esqueleto é o sexo do indivíduo, sendo importante conhecer métodos confiáveis 
para essa determinação. O objetivo do presente estudo foi avaliar as características 
morfométricas do forame magno (FM) e investigar a sua acurácia na determinação do 
sexo. Foram analisados 548 (170 do sexo masculino e 378 do sexo feminino) exames de 
tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), pertencentes ao banco de dados da 
Clínica de Radiologia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. Foram realizadas três mensurações nas imagens dos FMs: 1. maior diâmetro 
sagital; 2. maior diâmetro transversal; 3. área do FM, calculada por duas fórmulas distintas. 
O formato do FM também foi classificado. Os sexos masculino e feminino foram 
comparados para cada uma das mensurações por meio do teste de Mann Whitney. As 
medidas realizadas foram correlacionadas (coeficiente de correlação de Spearman). Foi 
utilizado um nível de significância de 5%. Os resultados indicaram uma diferença 
significativa do diâmetro transversal (p<0,01) e da área do FM (p<0,01) entre os sexos, 
sendo que indivíduos do sexo masculino possuem FMs com maiores áreas e diâmetros 
transversais. Não houve diferença significativa para o diâmetro sagital (p=0,10). As 
medidas utilizadas no estudo apresentaram correlação significativa positiva. Em relação ao 
formato do FM, a forma pentagonal foi a mais frequente tanto no sexo feminino (42,59%) 
quanto no sexo masculino (51,18%). Pode-se concluir que a área e o diâmetro transversal 
do FM, obtidos em imagens de TCFC, podem ser utilizados para determinação do sexo, 
oferecendo mais um método útil na investigação forense.
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Resumo: 

Introdução: Enurese é definida pela Sociedade Internacional de Continência em Crianças 
(ICCS) como uma incontinência urinária intermitente que ocorre durante o sono (NEVÉUS 
et al., 2006) e passa a ser considerada como patológica após os 5 anos de idade. Objetivo: 
Avaliar a eficácia da Eletroestimulação Nervosa Transcutânea Parassacral (ENTP) em 
crianças com enurese primária monossintomática. Métodos: A amostra está sendo 
selecionada a partir de portadores de enurese primária monossintomática que buscam 
atendimento no ambulatório de enurese do HU/CAS da UJFJ. Atualmente, a amostra é 
composta de 17 pacientes, divididos aleatoriamente em três grupos: a) grupo controle 
(GC), onde foi realizado terapia comportamental e 20 sessões de eletroestimulação 
nervosa transcutânea escapular (placebo); b) grupo experimental 1 (G1), onde as crianças 
receberam apenas 20 sessões de eletroestimulação nervosa transcutânea parassacral e 
c) grupo experimental 2 (G2), onde foi realizada a terapia comportamental e 20 sessões de 
eletroestimulação nervosa transcutânea parassacral. Estão sendo avaliadas as 
porcentagens de noites molhadas antes do tratamento, logo após o tratamento, 15 dias, 30 
dias, 60 dias e 90 dias após o término do tratamento. Resultado parcial: A amostra é 
composta por 17 crianças. No G1, a média da porcentagem de melhora de noites 
molhadas logo após o tratamento é de aproximadamente 17,94% e após 90 dias, 
considerando somente que terminaram o acompanhamento, temos uma taxa de melhora 
de 38,6%. No G2, a taxa de melhora de noites molhadas logo após o tratamento e após 90 
dias são respectivamente, 23,5% e 30,18%. No GC, a média da melhora é de 23,35% logo 
após o tratamento e 31,45%, 90 dias após o término do tratamento. Conclusão: Ainda não 
é possível avaliar a significância destes dados devido ao pequeno número amostral. 
Portanto, é necessário aguardar a finalização da pesquisa para que se possa afirmar o 
efeito da terapêutica proposta. 
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Resumo: 

Introdução
A utilização de estimulação hormonal no pré-operatório da cirurgia de correção de 
hipospádia visa aumentar o tamanho do pênis e obter melhores resultados cirúrgicos. 
Contudo, seu uso não é bem estabelecido na literatura. Avaliamos os efeitos da 
testosterona e estrogênio tópicos no pênis com hipospádia nas medidas biométricas 
penianas, efeitos secundários e níveis hormonais séricos. Não foi encontrado nenhum 
outro com uso de estradiol antes da cirurgia de hipospádia.
Pacientes e métodos
Sessenta e nove crianças com hipospádia foram aleatoriamente divididas em três grupos 
de estudo: grupo controle (GC) com 17 crianças que receberam creme de placebo; grupo 
de testosterona (GT) com 28 crianças que usaram Propionato de testosterona 1%; e grupo 
de estradiol (GE) com 24 crianças usando estradiol 0,01%. Todos os indivíduos aplicaram 
a pomada tópica em todo o pênis, duas vezes por dia, por 30 dias antes da correção 
cirúrgica. A avaliação biométrica do pênis incluiu comprimento e diâmetro peniano, 
diâmetro da glande, distância do meato uretral até ponta do pênis, e largura da placa 
uretral. Estas medidas, bem como nível de hormônio sérico, e os efeitos colaterais foram 
avaliados antes do tratamento, 30 e 90 dias após.
Resultados
Após 30 dias, o aumento de diâmetro e comprimento do pênis e diâmetro da glande foram 
observados no GT (p <0,05). A largura da placa uretral e da distância do meato para a 
ponta não apresentou diferença entre os grupos. Os efeitos secundários mais frequentes 
foram o aparecimento de pelos pubianos e escurecimento da pele genital, principalmente 
no GT, mas estes foram transitórios e desapareceram após 90 dias de tratamento. Não 
foram observadas variações significativas nos níveis hormonais séricos.
Conclusão
O uso pré-operatório de testosterona tópica aumenta o tamanho do pênis e o diâmetro do 
pênis e da glande. O uso de estradiol não altera biometria peniana. Os efeitos secundários 
ocorrem principalmente com a utilização da testosterona e são transitórios. Não foram 
observadas alterações hormonais significativas e persistentes. Os dados referentes à 
hipertrofia do miocárdio e a avaliação morfológica do prepúcio ainda não estão concluidos  
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: O controle autonômico cardíaco durante o período de recuperação 
pós-exercício físico é caracterizado por retirada simpática e reentrada vagal. Indivíduos 
normotensos, filhos de hipertensos apresentam disfunção autonômica em repouso. 
Assim, será que essas pessoas apresentam esse comportamento no período de 
recuperação pós-exercício físico? OBJETIVOS: Avaliar o controle autonômico 
cardíaco na recuperação pós-exercício físico de normotensos filhos de hipertensos. 
METODOLOGIA: Nove indivíduos (28±6 anos, 23±4 Kg/m2) normotensos e filhos de 
hipertensos foram submetidos a: sessão sem exercício físico (SC) e sessão com 
exercício físico aeróbio (SE) em cicloergômetro de membros superiores durante 30 
minutos, em intensidade de 40% a 60% da frequência cardíaca de reserva. Ambas 
sessões foram seguidas de uma hora de recuperação. O controle autonômico cardíaco 
foi avaliado pela variabilidade da frequência cardíaca (VFC) utilizando o intervalo de 
pulso (Finometer Pro®), coletado em repouso pré-intervenção e 60 minutos pós-
intervenção. Para análise da VFC (Kubios HRV Analysis) no domínio do tempo foram 
considerados os seguintes índices rMSSD e pNN50 e no domínio da frequência os 
índices de alta frequência (AF=0,04-0,15 Hz) e baixa frequência (BF=0,15-0,4 Hz). Foi 
considerada significativo p<0,05. RESULTADOS: Após SE a frequência cardíaca foi 
significativamente maior em relação ao repouso (p<0,001), permanecendo em níveis 
superiores a SC (p<0,001). No período de recuperação após SC a frequência cardíaca 
foi menor (p=0,04). No domínio do tempo, o índice rMSSD e pNN50 aumentaram seu 
valores na recuperação da SC (p=0,004, p=0,01, respectivamente). Na SE o rMSSD 
diminuiu na recuperação (p=0,004) e o pNN50 não se alterou (p=0,31). Em ambos os 
índices, não foi observado diferença entre os protocolos. No domínio da frequência, o 
índice AF diminuiu na recuperação após SE (P=0,001) e não foi alterado na SC (p=
0,99). O índice BF não foi alterado em ambos os protocolos. CONCLUSÃO: No 
período de recuperação após uma sessão de exercício físico o controle autonômico 
cardíaco de normotensos filhos de hipertensos está aparentemente preservado, sendo 
caracterizado por diminuição de índices vagais e manutenção do índice simpático.
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Resumo: 

Introdução: A associação entre linfoma de Hodgkin clássico (LHc) e o status tumoral do 
vírus Epstein-Barr (EBV) está bem estabelecida. No entanto, a expressão da positividade 
do EBV nas células do linfoma/Reed-Sternberg (RS) e seu prognóstico permanecem 
controversos. Nossos objetivos foram correlacionar o desfecho clínico com o status do 
EBV em uma população brasileira.
Métodos: A positividade do EBV foi determinada por hibridação in situ para o EBV-RNA 
codificado e imuno-histoquímica da proteína de membrana viral latente (LMP-1). A 
avaliação histopatológica foi realizada. Os fatores prognósticos da International Prognosis 
Score (IPS) para estágio avançado e os fatores de risco por GHSG (German Hodgkin 
Study Group) para estágio limitado foram correlacionados com o status das células 
tumorais do EBV em 29 pacientes com LHc. 
Resultados: A média de idade ao diagnóstico foi de 33 anos. O status tumoral do EBV foi 
positivo em 37,9%. LHc EBV-positivo foi mais frequente em pacientes com mais de 45 
anos, sem diferença estatística. O subtipo histológico celularidade mista (CM) foi o mais 
comum em células tumorais relacionadas ao EBV (p = 0,02). Na análise univariada, a 
sobrevida livre de eventos e sobrevida global não estavam significativamente associados à 
idade, sexo, estágio clínico, hemoglobina, leucócitos, linfócitos, albumina, envolvimento 
ganglionar, sintomas B, doença extranodal e doença volumosa entre pacientes com EBV-
positivo e negativo (p> 0,05). Os doentes com EBV-positivo obtiveram maior sobrevida livre 
de eventos quando comparados com pacientes com EBV-negativo, embora a diferença 
não tenha atingido significância estatística (p = 0,07). Na análise multivariada, positividade 
do EBV não foi considerada um fator prognóstico significativo.
Conclusões: Apesar do status do EBV nas células tumorais não ter sido associado com 
fatores prognósticos adversos e não influenciar a sobrevida global e livre de eventos, 
notou-se uma relação positiva entre a presença de EBV e o subtipo celularidade mista. 
Acreditamos que mais amostras poderiam mostrar o impacto real sobre o prognóstico 
desse vírus em Linfoma de Hodgkin clássico.
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Resumo: 

A mucosite é uma inflamação da mucosa oral que surge como efeito colateral do 
tratamento antineoplásico. O objetivo do trabalho foi identificar, avaliar e correlacionar os 
microorganismos prevalentes nos quadros de mucosite dos diferentes sítios bucais de 
indivíduos submetidos a quimioterapia para câncer. Para esse trabalho, foram coletadas 
amostras de diferentes sítios bucais de pacientes diagnosticados com câncer de mama, 
cabeça ou pescoço, em momento anterior e outro posterior ao tratamento quimioterápico. 
Amostras de saliva, placa dental subgengival e mucosa, a partir da inoculação nos meios 
de cultura Brain Heart Infusion (BHI) e Mitis Salivarius, puderam ser caracterizadas, 
isoladas e identificadas por meio de testes microbiológicos. Para uma primeira análise, 
como projeto piloto, foram selecionados cinco pacientes para testes em cultura. Os testes 
realizados foram coloração pelo método de Gram, catalase, oxidase, lactose, motilidade, 
indol e sulfeto, a fim de conhecer alguns representantes do microbioma bucal. Foram 
identificados alguns gêneros presentes nas amostras coletadas, embora nem todos os 
morfotipos terem sido identificados. Foi detectado maior presença de cocos do que 
bacilos, corroborando com a pouca literatura existente. Entretanto, com a metodologia 
empregada não foi possível obter resultados muito expressivos. Mesmo assim, já 
observamos diferença considerável no perfil de microrganismos de um mesmo paciente 
nos dois momentos avaliados. Assim, conclui-se que embora a técnica não tenha sido 
adequada para o alcance do objetivo proposto, pode-se detectar uma mudança na 
microbiota bucal de indivíduos após tratamento quimioterápico. Enfatiza-se então, a 
necessidade de maiores estudos do microbioma bucal, para que num futuro esse 
conhecimento possa levar a um melhor prognóstico ao paciente em tratamento 
antineoplásico.
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Resumo: 

A ESTIMATIVA DE IDADE EM HUMANOS É UM PROCEDIMENTO PERICIAL DE GRANDE 
COMPLEXIDADE, SENDO UMA IMPORTANTE FONTE DE DADOS PARA 
ESTABELECER A IDADE DE PESSOAS VIVAS OU RESTOS MORTAIS 
DESCONHECIDOS. SENDO MUITO UTILIZADAS AS RADIOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS 
DOS TERCEIROS MOLARES PARA ANÁLISE COMPLEMENTAR. NESSE SENTIDO O 
PRESENTE ESTUDO TEVE COMO OBJETIVO ANALISAR QUAL RADIOGRAFIA MAIS 
ADEQUADA PARA ESTA ANÁLISE, SE AS PERIAPICAIS, PANORÂMICAS OU 
TOMOGRAFIAS DE FEIXE CÔNICO. PARA ISSO FORAM OBSERVADAS 10 DE CADA, 
SENDO OS DOIS TERCEIROS MOLARES INFERIORES ANALISADOS PELO MÉTODO 
IDEALIZADO POR OLZE (2010). OS RESULTADOS INDICARAM QUE OS TRES 
MÉTODOS RADIOGRÁFICOS SÃO PASSIVÉIS DE SEREM USADOS PARA ESTE TIPO 
DE ANÁLISE. PORÉM, CONCLUIU-SE QUE A TÉCNICA RADIOGRÁFICA 
ODONTOLÓGICA PERIAPICAL É CAPAZ DE IDENTIFICAR, PELA ANÁLISE DA IMAGEM 
DO TERCEITO MOLAR, A IDADE CRONOLÓGICA DE UM PACIENTE SENDO A QUE 
APRESENTOU MENOR NÚMERO DE DISCORDÂNCIA ENTRE OS OBSERVADORES.
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Resumo: 

As classificações das posições de inclusão terceiros molares superiores já existentes são 
importantes na previsão da dificuldade cirúrgica e na previsão de complicações. 
Entretanto, estas classificações foram baseadas em exames de duas dimensões e se 
mostram imprecisas sobre a localização exata dos dentes e de suas relações com as 
estruturas anatômicas pela sobreposição de imagens. O objetivo deste estudo foi verificar 
a frequência da posição angular e do nível de impacção dos TMSI baseados em imagens 
de TCFC . Foram analisadas imagens de TCFC de 300 TMSI do banco de dados da 
Clínica de Radiologia da FO/UFJF.  Os dados obtidos foram submetidos a análises 
descritivas e testes de associação. No total dos 300 TMSI, a média de idade foi de 23,74 
anos. As posições mais frequentes foram classificadas como baixa (n= 124), vertical (n=
184) e vestibular (n= 222). A comparação entre as idades mostrou diferença significativa 
tanto para a classificação do nível de impacção quanto para a classificação da angulação 
mésio-distal. Para a associação entre cada uma das classificações observou-se 
associação significativa entre todos os cruzamentos. A TCFC avalia os TMSI de forma 
tridimensional demonstrando a posição real do dente e auxiliando no diagnóstico e 
planejamento da cirurgia. Apesar da expectativa da dificuldade para a remoção dos TMSI 
ser baixa, alguns casos podem apresentar variaveis predictivas complicadoras e a TCFC é 
a principal ferramenta para a identificação destes fatores.  
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Resumo: 

 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da clorexidina na resistência de união 
de pinos de fibra de vidro cimentados com cimentos resinosos. Após aprovação pelo 
CEP/UFJF, 60 dentes humanos unirradiculares foram seccionados na junção cemento-
esmalte e, após tratamento endodôntico, divididos em 4 grupos, de acordo com o 
protocolo utilizado na cimentação de pinos de fibra de vidro: G1-sistema adesivo de 
presa química (AdperScotchbond Multiuso Plus-3M ESPE) e cimento resinoso dual 
(RelyX ARC-3M ESPE); G2: mesmo sistema adesivo e cimento do G1, porém com 
aplicação de clorexidina 2% por 60 segundos após o condicionamento ácido; G3- 
adesivo autocondicionante (Single Bond Universal Adesivo-3M ESPE) e cimento 
resinoso dual (RelyX ULTIMATE-3M ESPE); G4: mesmo sistema adesivo e cimento do 
G3, porém com aplicação de clorexidina 2% por 60 segundos previamente ao sistema 
adesivo. Após 24 horas da cimentação dos pinos, as raízes foram seccionadas em 
discos de 2 mm e as mesmas submetidas ao teste de push-out. Os dados foram 
analisados pelos testes ANOVA e Tukey (α=0,05) e as falhas foram classificados por 
análise em estereomicroscópio. Houve diferença estatisticamente significativa quando 
comparado os resultados dos grupos G1 e G3, G1 e G4, G2 e G3, G2 e G4 (p<0,0001). 
A força de união entre o pino de fibra de vidro e a dentina radicular foi maior quando 
este foi cimentado com RelyXTM ARC (3M ESPE, St. Paul, EUA) e sistema adesivo 
convencional autopolimerizável de três passos Adper ScotchbondMR Multiuso Plus (3M 
ESPE, EUA) quando comparados com os pinos cimentados com RelyXTM ULTIMATE 
(3M ESPE, St. Paul, EUA) e adesivo autocondicionante Single Bond Universal (3M 
ESPE, Sumaré, São Paulo, Brasil). Não houve diferença estatisticamente significativa 
entre G1 e G2, e entre G3 e G4). A falha mais ocorrida no G1 foi adesivas entre cimento 
e pino, e no G2, G3 e G4 foi adesiva entre o cimento e a dentina. Pode-se concluir que 
o uso da clorexidina 2% como agente de limpeza dos condutos radiculares não 
influencia a resistência de união adesiva entre o pino de fibra de vidro e a dentina 
radicular, porém seu uso pode aumentar o número de falhas adesivas na dentina 
radicular no sistema convencional e no sistema autocondicionante. 
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Resumo: 

Introdução: O transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas (auto-TCHC) é 
vastamente utilizado como terapia de consolidação em pacientes portadores de LNH e LH. 
O condicionamento é uma das principais etapas desse transplante e consiste na 
administração de altas doses de quimioterapia, que oferece condição de preparar o 
paciente para o transplante, criando espaço para as células-tronco a serem infundidas, 
causando imunossupressão e a erradicando a doença. No entanto, os diferentes 
protocolos de condicionamento disponíveis estão relacionados a diferentes níveis de 
toxicidade e sobrevida global e livre de doença.O estudo avalia a dose máxima de 
lomustina tolerada em protocolo de condicionamento pré autotransplante de células 
hematopoiéticas (lomustina, etoposide, citarabina e melfalan – LEAM) em pacientes 
portadores de linfoma, além de dimensionar as toxicidades deste protocolo em 
comparação a série histórica do serviço.                                                                    
Métodos: Foi desenvolvido como estudo multicêntrico, do tipo coorte prospectiva, do tipo 
3:3, quantitativa.                                                                                                                           
Resultados:  Evidenciou-se que 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.                                                                                     
Conclusões: O protocolo LEAM mostrou-se como condicionamento executável, de 
administração rápida, associado a menor período de neutropenia e aceitável toxicidade, 
sendo as manifestações mais comuns: mucosite, diarreia e toxicidade cutânea, sem 
registro de nenhuma forma grave. A dose máxima tolerada de lomustina em associação a 
doses fixas de etoposide, citarabina e melfalan foi de 300mg/m2. As taxas de sobrevida 
dos pacientes submetidos ao protocolo LEAM não foram menores a aqueles submetidos 
ao protocolo CBV. 
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ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE DOENÇA PERIODONTAL EM 
TABAGISTAS COM ALTO RISCO CARDIOVASCULAR NO CENTRO 

HIPERDIA 

O consumo de tabaco é o principal fator de risco para a Periodontite Crônica 
(PC), assim como para a progressão da Doença Renal Crônica (DRC). 
Fumantes possuem maior perda óssea e do nível de inserção clínico 
periodontal; aumento no número de sítios com bolsas periodontais profundas e 
maior formação de cálculo dental quando comparados a não fumantes. A 
inflamação periodontal crônica também pode contribuir para a inflamação 
sistêmica observada na DRC. Níveis elevados de proteína C-reativa (PCR) 
têm sido documentados em pacientes com PC e DRC e estão associados com 
o aumento do risco cardiovascular. Os objetivos do presente estudo são: 
avaliar a prevalência da doença periodontal em pacientes atendidos em um 
serviço de atenção secundária de saúde e mensurar a gravidade e a prevalência 
da PC nessa população. Trata-se de um estudo transversal no qual 94 usuários 
foram divididos em dois grupos: tabagistas (n=47) e não tabagistas(n=47), 
com idade acima de 18 anos, TFG <60 ml/min/m² e presença de elementos 
dentários. A PC leve a grave será definida, segundo EKE PI et al. (2012) nos 
exames que apresentarem presença de dois ou mais sítios interproximais com 
nível clínico de inserção (NCI) >/ a 3 mm e dois sítios interproximais com 
profundida de sondagem (PS) >/ a 4 mm (não no mesmo dente) ou um sítio 
com PS >/ a 5 mm para PC leve; presença de dois ou mais sítios 
interproximais com NCI  >/ a 4mm (não no mesmo dente) e um ou mais sítios 
interproximais com PS >/ a 5 mm para PC moderada; presença de dois ou 
mais sítios interproximais com NCI >/ a 6mm (não no mesmo dente) e um ou 
mais sítios interproximais com PS >/ a 5 mm para PC grave. Foram avaliados 
1163 pacientes do ambulatório de DRC, no período de 2014 - 2016, sendo 
excluídos 969 pacientes por apresentarem edentulismo, serem ex- tabagistas 
com menos de 10 anos de cessação e não estarem inseridos nos critérios para 
o tratamento no ambulatório. 
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Resumo: 

Visando a uma formação mais humana, generalista e social do médico brasileiro, ao 
contrário do ensino predominantemente focado na abordagem da doença e centrado na 
aprendizagem no ambiente hospitalar e nas especialidades médicas, as faculdades de 
medicina têm incorporado aos currículos da graduação o exercício de práticas em saúde 
mais amplas, como os estágios em Medicina Comunitária. Por meio do Estágio Regional 
de Medicina Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, os acadêmicos exercem, com suporte de preceptores médicos e de outros 
profissionais dos serviços de saúde, atividades em Atenção Primária em Saúde, em 
equipes de Estratégia de Saúde da Família de municípios vizinhos durante o período de oito 
semanas. Este trabalho tem a finalidade de avaliar a contribuição do estágio para a 
formação profissional a partir da percepção dos acadêmicos. Trata-se de estudo 
transversal realizado a partir da aplicação de questionário autopreenchível aos acadêmicos 
após a realização do estágio, contendo questões como satisfação, desempenho do 
acadêmico, qualidade do serviço de saúde, atividades realizadas, mudanças na forma de 
atendimento atribuídas ao estágio, entre outras. Análise preliminar mostrou que a maioria 
dos egressos aponta uma contribuição positiva dessa vivência para sua formação cidadã, 
pessoal e profissional, com aprimoramento da relação médico-paciente e desenvolvimento 
de autoconfiança no exercício da profissão, além da real possibilidade de aplicação prática 
dos conhecimentos previamente adquiridos. Foram destacados alguns pontos negativos, 
que variaram de acordo com o cenário particular de cada município, como baixa 
disponibilidade de medicamentos para a população e alta rotatividade dos preceptores 
locais. Nota-se que o referido estágio tem proporcionado aos estudantes maior 
proximidade com as necessidades reais da população brasileira, permitindo o 
desenvolvimento de uma prática em saúde ampliada e reflexiva, através dos vínculos 
formados com a equipe de saúde e comunidade, agregando, portanto, importância na 
consolidação das atuais políticas de saúde.
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Resumo: 

Introdução: Apesar da importância do tratamento farmacológico em idosos, deve-se 
atentar para seus potenciais efeitos adversos, que são mais frequentes nesta população 
devido às suas alterações fisiológicas e ao uso mais frequente de medicamentos 
potencialmente inapropriados (MPI). O risco de MPI aumenta proporcionalmente ao 
número de medicamentos utilizados (polifarmácia), resultando em cascata iatrogênica e 
interações medicamentosas. O objetivo do projeto é avaliar a prevalência, fatores 
associados e desfechos relacionados ao uso de MPI em idosos internados em um hospital 
geral.  Métodos: Este estudo, do tipo retrospectivo transversal, utiliza os dados de idosos 
internados nas enfermarias de especialidades clínicas da Santa Casa de Misericórdia de 
Juiz de Fora, Minas Gerais, entre os meses de janeiro e maio de 2015. Cada prontuário é 
avaliado individualmente para extração dos dados necessários. Os dados obtidos são: 1- 
Sóciodemográficos: nome, código do atendimento, número de prontuário, sexo, idade, 
raça, convênio, especialidade, diagnóstico principal, setor de internação. 2- MPI para uso 
em idosos: posologia, horário e dias de uso, divididos em três grupos: prescrição de 
entrada, acrescentados e final; e posologia dos MPI utilizados em domicílio. Estes 
medicamentos são verificados a partir dos seguintes critérios: Beers-Fick e STOPP. 
Resultados: Até o momento, foram analisados 1562 pacientes; sendo 902 (57,7%) do sexo 
feminino e 660 do sexo masculino (42,3%). Com relação as especialidades avaliadas, as 
principais foram: Cardiologia - 556 (35.5%), neurologia - 387 (24,78%), gastroenterologia - 
189 (12,1%). A média de medicamentos foi de 5,1 (dp: 3,1) que o idoso utilizava no 
domicílio; 8,1 (dp: 4,7) na admissão hospitalar; 5,3 (dp: 7,3) acrescidos durante a 
internação, e de 8,9 (dp: 4,6) na alta hospitalar. Conclusões: O projeto ainda está em 
andamento em fase final de tabulação. São esperados aproximadamente 1800 pacientes 
incluídos na amostra final. Até o momento, verifica-se que ocorre um grande acréscimo de 
medicamentos quando o idoso é hospitalizado e esses medicamentos persistem durante 
sua alta hospitalar. 
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Resumo: 

Introdução: A relação entre o enfisema e a lesão pulmo¬nar aguda (LPA) direta ainda não 
está bem definida. O objetivo do trabalho foi comparar a LPA induzida por lipopolissacáride 
(LPS) intratraqueal em ratos Wistar com e sem enfisema induzido pela elastase. 
Métodos: Vinte e quatro ratos Wistar adultos foram randomizados para quatro grupos (n=
6): controle (C), enfisema (E), LPA (LPA) e LPA com enfisema (LPA-E). O enfisema foi 
induzido pela injeção intratraqueal de elastase (12 UI). Após três semanas, a LPA foi 
induzida pela injeção intratraqueal de LPS (2 mg/Kg). Após 24 horas da indução da LPA, os 
animais foram eutanasiados e as seguintes análises foram realizadas: histopatologia 
pulmonar, lavado bronco-alveolar (LBA) e trocas gasosas.
Resultados: A instilação intratraqueal de elastase resultou no desenvolvimento de enfisema 
pulmonar. Este dado foi confirmado pelo alargamento dos espaços aéreos, avaliado pelo 
intercepto linear médio, que foi maior nos grupos E (21,27 ± 1,52 μm) e LPA-E (21,78 ± 
4,15 μm) quando comparados com os grupos C (16,52 ± 0,61 μm) e LPA (17,26 ± 3,2 μm) 
(p <0,05). O escore de lesão pulmonar foi significativamente maior nos grupos LPA (0,55 ± 
0,15) e LPA-E (0,69 ± 0,08) em comparação com os grupos C (0,12 ± 0,04) e E (0,16 ± 
0,04) (p <0,05). A contagem total de células (E = 3,09 ± 0,83; LPA = 4,45 ± 1,9; LPA-E = 
5,9 ± 2,1; C = 0,73 ± 0,37 x 105) e de neutrófilos (E = 0,69 ± 0,35; LPA = 2,53 ± 1,09; LPA-
E = 3,86 ± 1,4; C = 0,09 ± 0,07 x 105) no LBA foi significativamente maior nos grupos E, 
LPA e LPA-E comparado ao grupo C (p <0,05). Não foram observadas diferenças 
significativas no escore de lesão pulmonar e no BAL entre os grupos LPA e LPA-E e nas 
trocas gasosas entre os quatro grupos. 
Conclusão: A presença do enfisema não foi acompanhada de maior inflamação pulmonar 
em modelo experimental de LPA induzida por LPS intratraqueal.
Apoio Financeiro: FAPEMIG, Rede Mineira TOXIFAR, CBR, UFJF.
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Resumo: 

Introdução: Apesar das recomendações para a prática de atividade física, o sedentarismo 
é altamente prevalente nos pacientes com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 
Considerando que o estilo de vida sedentário nestes pacientes aumenta o risco de 
hospitalização e mortalidade, torna-se importante a identificação das barreiras à prática de 
exercícios. 
Objetivo: Avaliar as barreiras à prática de atividade física em pacientes com DCNT.
Métodos: Foram incluídos 612 pacientes com diagnóstico de DCNT dos Serviços de 
Pneumologia e Gastroenterologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz 
de Fora. Inicialmente os pacientes foram submetidos ao Questionário Internacional de 
Atividades Físicas para avaliação do nível de atividade física. Os pacientes classificados 
como sedentários ou insuficientemente ativos foram avaliados com um questionário de 
barreiras à prática de atividade física. Este questionário é composto de 18 itens (sim/não) 
que avaliam as barreiras relacionadas aos sintomas ou complicações da doença, às 
comorbidades, à prática de atividade física, aos fatores sociais, econômicos e 
psicológicos. Foi realizada uma análise descritiva dos dados.
Resultados: Um total de 382 pacientes (62,4%) com DCNT (53,38 ± 9,9 anos, 230 
homens) foram classificados como sedentários ou insuficientemente ativos e 
responderam ao questionário. Nos pacientes com asma (n=221), com doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC) (n=166), com doenças pulmonares intersticiais (n=120) e 
doenças inflamatórias intestinais (n=105), 128 (57,91%), 123 (74,09%), 63 (52,50%) e 68 
(64,76%) pacientes foram classificados como sedentários ou insuficientemente ativos, 
respectivamente. A barreira mais prevalente na maioria das doenças foi dor ou cansaço 
nos membros inferiores (75,80% na asma, 64,22% na DPOC e 45,58% nas doenças 
inflamatórias intestinais). Nas doenças pulmonares intersticiais a barreira mais prevalente 
foi dispneia (80,95%). 
Conclusões: No presente estudo foram identificadas algumas barreiras à prática de 
atividade física que devem ser consideradas na prescrição de exercícios para os pacientes 
com DCNT.
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Resumo: 

O fotoenvelhecimento precoce da pele e algumas patologias, como doenças 
cardiovasculares, diabetes mellitus e até mesmo câncer podem ser induzidas por radicais 
livres no organismo humano. Metabólitos secundários de plantas são amplamente 
utilizados no combate aos radicais livres, atuando como antioxidantes. Atualmente, o café 
verde têm sido estudado em relação às suas propriedades funcionais e mais 
especificamente, em relação aos seus componentes providos de atividade antioxidante. 
Os fenólicos, presentes no café verde, possuem destaque devido ao seu potencial 
quimiopreventivo, porém, são encontrados geralmente em suas formas glicosiladas o que 
dificulta sua absorção no intestino e pele. Os processos biotecnológicos, como a 
biotransformação, podem aumentar a atividade antioxidante de uma substância, como por 
exemplo por meio da desglicosilação. O presente trabalho teve como objetivo realizar a 
biotransformação em estado sólido de grãos de café verde (Coffea arabica L.), utilizando 
os fungos Penicillium crysogenum e Aspergillus oryzae e avaliar a atividade antioxidante 
dos extratos obtidos via atividade sequestradora do radical livre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 
(DPPH) e do poder redutor. Os resultados mostraram que o fungo P. crysogenum não foi 
capaz de aumentar a atividade antioxidante dos extratos fermentados. No caso do 
processo fermentativo pelo fungo A. oryzae, o tempo de 24 horas mostrou-se mais efetivo 
para o aumento da atividade antioxidante. As análises de avaliação da atividade 
antioxidante do extrato biotransformado por 24 horas determinada pelos métodos DPPH e 
poder redutor mostraram um aumento na atividade antioxidante de 115,7% e 66,4%, 
respectivamente, em relação ao extrato não fermentado. Os resultados do presente estudo 
reforçam o processo de biotransformação como uma estratégia de obtenção de extratos 
com maior atividade antioxidante para aplicação na indústria de alimentos e cosméticos.
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Resumo: 

Introdução: Estudantes de medicina são submetidos a intenso e crônico estresse durante 
a graduação, e apresentam pior saúde mental em comparação com a população em geral. 
Objetivos: Este trabalho tem por objetivo buscar correlações entre os níveis de estresse 
dos alunos e os métodos de avaliação, bem como reconhecer os fatores desencadeantes 
e seu impacto na saúde física e mental dos alunos. 
Métodos: Foi realizado um estudo transversal com aplicação de questionários em todos os 
alunos do 1º ao 12º período da faculdade de medicina da UFJF. Foram obtidos dados 
sociodemográficos e respostas sobre qualidade de sono, estresse, competitividade, 
ansiedade e depressão. 
Resultados: O projeto finalizou a etapa de coleta e se encontra na fase de tabulação dos 
dados obtidos. Um resultado parcial aplicado em turma piloto no 7º período mostrou que 
68,8% dos alunos têm qualidade de sono ruim ou muito ruim e que 98,4% dormem menos 
de 8 horas em véspera de prova. Também 64% indicou que o clima de competição 
aumenta sua ansiedade e 64,1% concorda que seu rendimento nos estudos seria melhor 
sem a preocupação com as notas. 
Conclusão: O resultado final e as conclusões serão publicados posteriormente com a 
conclusão da tabulação e análise. Pela análise parcial, podemos perceber a grande 
preocupação que o estudante de medicina possui com suas provas, o que impacta seu 
sono, ansiedade e a própria competitividade. Compreender esses fatores pode auxiliar em 
propostas futuras de currículos nas escolas médicas.
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: A doença renal crônica é uma lesão renal progressiva e irreversível que 
leva a piora da função dos rins, que tem aumentado em grandes proporções nas últimas 
décadas. Os pacientes com doença renal crônica apresentam diminuição da capacidade 
funcional, com consequente redução da capacidade de realização de tarefas diárias, da 
tolerância ao exercício físico e da qualidade de vida. OBJETIVO: O objetivo do estudo foi 
avaliar os fatores associados à capacidade funcional em pacientes com doença renal 
crônica pré-dialítica. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal que avaliou 117 
pacientes com diagnóstico de doença renal crônica, nos estágios 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5. Os 
pacientes foram submetidos ao teste de caminhada de 6 minutos (TC6M), avaliação de 
força muscular dos MMSS e MMII e aplicação do questionário de qualidade de vida SF-36. 
RESULTADOS: No modelo de regressão linear múltipla foi observado que a força de MMII, 
a força de preensão palmar e os domínios capacidade funcional e saúde mental do 
questionário de qualidade de vida SF-36 relacionaram significativamente com a distância 
percorrida no TC6M. O coeficiente de correlação múltipla foi 0,74 e o coeficiente de 
determinação ajustado foi 0,51. Além disso, foram observadas correlações significantes da 
distância no TC6M com a idade, o peso, o clearence da creatinina e a taxa de filtração 
glomerular. CONCLUSÃO: A capacidade funcional apresentou importante associação com 
a força muscular e alguns domínios do questionário de qualidade de vida nos pacientes 
com doença renal crônica pré-dialítica.
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Resumo: 

A doença inflamatória intestinal (DII) é um grupo de doenças caracterizado por inflamação 
de natureza crônica e etiologia multifatorial, constituído principalmente pela doença de 
Crohn e pela retocolite ulcerativa.Tais doenças comprometem preferencialmente 
indivíduos jovens em fase produtiva, tem curso flutuante com fases de remissão e 
atividade, e frequentemente apresentam comportamento clínico agressivo, com impacto 
na qualidade de vida. O Clostridium difficile é um bastonete gram positivo, produtor de 
esporos, ubíquo na natureza e representa causa importante de diarréia associada ao uso 
de antimicrobianos, através da produção das toxinas A e B. A literatura tem relatado maior 
ocorrência do C. difficile em pacientes com DII, o que aumenta o risco de recorrência da 
DII e de pior evolução. 
Foram analisadas amostras fecais, de 80 pacientes portadores de DII, 40 em atividade e 
40 em remissão, acompanhados no Hospital Universitário da UFJF, para pesquisa das 
toxinas A/B do C.difficile. Os pacientes selecionados, com idade entre 18 e 65 anos, que 
concordaram em participar da pesquisa, assinaram o TCLE, responderam ao questionário 
para avaliação dos aspectos epidemiológicos e fatores de risco e coletaram duas 
amostras fecais para análise. 
A prevalência de C. difficile foi significantemente maior em pacientes com DII em atividade 
(35%) em relação aqueles em remissão (0%; p= 0,021). No grupo DII em atividade, os 
fatores de risco que apresentaram significância estatística (p < 0,05) para a presença de 
C. difficile, foram idade mais jovem, sexo feminino, refratariedade ao tratamento, uso de 
antibiótico nos últimos 6 meses, uso de corticóide e uso de agentes anti TNF-α.
O C. difficile é altamente prevalente em pacientes com DII em atividade. Idade jovem, sexo 
feminino, refratariedade ao tratamento, uso recente de antibióticos, uso de corticóides e 
terapia anti-TNF-α se mostraram significantes fatores de risco para esta infecção.
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Resumo: 

Staphylococcus aureus é descrirto como responsável por morbi-mortalidade em pacientes 
infectados pelo HIV. O objetivo deste estudo foi avaliar fatores clínico-epidemiológicos 
associados à colonização por S. aureus em indivíduos que vivem com HIV/AIDS atendidos 
no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF). Pacientes 
adultos HIV positivos em acompanhamento ambulatorial no HU/UFJF em HIV/AIDS do 
município foram considerados elegíveis para o estudo. 81 pacientes concordaram em 
participar do estudo, sendo submetidos à entrevista e coletas de espécimes para estudo 
microbiológico (swab nasal, orofaringe e fossa cubital, saliva não estimulada e biofilme 
supragengival). Prontuários foram consultados para obtenção de dados clínicos e 
epidemiológicos adicionais. Os espécimes foram enviados para o Laboratório de Fisiologia 
e Genética Molecular Bacteriana do ICB/UFJF  para isolamento , posteriormente sua 
identificação preliminar, por metodologia clássica, e perfil de susceptibilidade a cefoxitina, 
pela técnica de kirby-bauer, foi realizada no Laboratório Côrtes Villela e identificação 
específica através de MALDI-TOF, realizada no Instituto de Microbiologia Paulo de Góes do 
CCS/UFRJ. O banco de dados foi formatdo em EPI INFO v.7 e a análise estatística 
realizada no SPSS 17.0. Em um total de 33 amostras de S. aureus isoladas, 14 (42,4%) 
foram isoladas de narina, 13 (39,4%) de orofaringe e 6 (18,2%) de saliva. O nível médio de 
CD4 foi 598,7 células/mm³. Em relação as variáveis demográficas dos pacientes 
atendidos, de maneira geral, a média de idade foi de 44,04 anos, a maioria dos pacientes 
eram solteiros (60,5%), da raça parda/morena (39,6%), heterossexuais (79%) e com 
ensino fundamental incompleto (42,2%) e em uso de 3 medicamentos antirretrovirais 
(51,8%). Neste estudo, o S. aureus foi identificado como colonizador de indivíduos 
infectados pelo HIV atendidos no HU/UFJF. A caracterização dos fatores associados à 
colonização de S.aureus de indivíduos que vivem com HIV/AIDS pode permitir o 
estabelecimento de estratégias para controle de disseminação desta bactéria na 
comunidade e serviços de saúde, principalemente no cenário de aumento da prevalância 
de resistência a antimicrobianos.
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Resumo: 

Introdução: Políticas públicas têm incentivado a maior assistência aos portadores de 
condições crônicas como meta prioritária da atenção básica, articulado a outros níveis de 
atenção. Tal política tem se estendido à obesidade, e não menos à crescente prevalência 
de usuários em pós-operatório de cirurgia bariátrica (POCB). Profissionais de saúde 
carecem de uma maior familiarização com o manuseio destes usuários. Objetivos: Avaliar 
o perfil biopsicossocial de usuários em POCB, em um serviço público brasileiro. Métodos: 
Estudo observacional, de corte longitudinal, avaliando usuários assistidos num serviço de 
assistência a hipertensos, diabéticos e obesos (SCHDO/ Juiz de Fora/ MG), entre 03/2016 
a 08/2016, submetidos previamente à cirurgia bariátrica (Técnica de Fobi-Capella). Para 
rastreamento de depressão, usou-se PHQ-2=3 pontos; como “dumpers”, o Escore de 
Sigstad =7pontos; compulsão alimentar periódica, ECAP=17 pontos; rastreio cognitivo, o 
MoCA, considerando deficit cognitivo, pontuação =26. Deficiências de vitamina B12, 
valores <200 mg/dL; de vitamina D, <30ng/dL, anemia, Hg <12 g/%. Resultados: Avaliados 
75 usuários, idade de 46,09±10,65 anos; 91,8%, mulheres; 64,3%, casados; 53,9%, renda 
=2 salários mínimos; 68,2%, escolaridade < 8 anos de estudo; 53,3%, deprimidos; 38,7%, 
“dumpers”; 36,5%, com compulsão alimentar periódica; 82,2%, com déficit cognitivo; 
83,5%, com deficiência de vitamina D, 12,9% de vitamina B12; 13,3%, anêmicos; 85,4% 
com reganho, ao menos, discreto;  tempo de cirurgia, 4,97±2,98 anos. IMC prévio à 
cirurgia, 54,25±10, IMC atual 35,12±7,65kg/m2. Prevalência de hipertensão arterial 
sistêmica pré-operatória, 53,1%, média de pressão arterial sistólica atual, 124,64±14,78 
mmHg. Conclusão: Os usuários avaliados são mulheres na sua maioria, de baixa 
escolaridade e baixa renda familiar. A despeito da perda ponderal, eles ainda se mantêm 
obesos, e se caracterizaram pela alta prevalência de depressão e da Síndrome de 
Dumping, e especialmente, de déficit cognitivo, dado relativamente novo e precoce pela 
faixa etária da amostra. Maior deficiência mineral foi de vitamina D. A atenção às 
particularidades desta população devem ser difundidas em prol da melhor assistência e de 
intervenções precoces.
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Resumo: 

Fragilidade em idosos constitui um importante problema de saúde pública. O 
conhecimento da prevalência da Fragilidade e fatores associados são de significativa 
relevância, uma vez que contribuem para a compreensão do perfil de saúde e 
necessidades dessa população, o que pode auxiliar no planejamento e execução de 
práticas e políticas de prevenção e promoção da saúde. O presente estudo teve como 
objetivo principal verificar a prevalência da Fragilidade e fatores a elas associados. Trata-
se de um estudo transversal realizado por meio de inquérito domiciliar com amostra de 
400 idosos. A população acessível foi constituída de indivíduos com 60 anos ou mais de 
idade, de ambos os sexos, não institucionalizados, residentes na Zona Norte de Juiz de 
Fora. Para a análise dos fatores associados à Fragilidade, foi construído um modelo 
teórico de determinação com 4 blocos hierarquizados de variáveis às quais foram 
ajustadas entre si dentro de cada bloco, num primeiro momento analisando dados 
referentes a 339 idosos. Os dados foram processados pelo software Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS), em seu módulo de análise complexa, sendo o nível de 
significância do estudo de 5% com utilização do teste Qui-quadrado para estimativas de 
associação. Foram estimadas razões de prevalência brutas e ajustadas por regressão de 
Poisson. Foram classificados como aderentes ao tratamento antihipertensivo 47% 
(IC95%:41%-53%) dos idosos. A prevalência de uso de benzodiazepínicos em idosos na 
amostra do estudo foi de 18,3% (IC 95%15,0;22,0). Na amostra estudada a prevalência de 
quedas foi de 35,3% (IC 95% = 30,7;40,0). A prevalência do medo de cair foi de 95,2% 
(IC95% = 92,3; 97,3).  A prevalência de fragilidade foi de 35,7% (IC 95% = 30,7;40,9). 
Fragilidade associou-se com dificuldade para andar, necessidade de dispositivo auxiliar 
para locomoção, presença de cuidador, transtornos depressivos e dependência funcional 
para realização das atividades instrumentais de vida diária.A fragilidade é frequente entre 
idosos. A compreensão dos fatores associados à ocorrência dessa condição sindrômica 
podem auxiliar na elaboração de estratégias de prevenção, no planejamento e na 
adequação dos serviços de saúde.
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Resumo: 

O café é pertencente ao gênero Coffea e possui como uma das espécies mais 
importantes o Coffea arabica L. Diversos estudos mostram efeitos benéficos à saúde 
devido à composição química do grão de café, incluindo propriedades emagrecedoras. Os 
achados científicos aliados à crescente busca por um estilo de vida saudável estimulam a 
comercialização de suplementos alimentares utilizando extratos de grãos verdes de café. 
Estes surgem em diferentes fórmulas como grãos inteiros ou moídos para infusão e 
decocção e, principalmente, na forma de cápsulas e pós. Dentre as alegações funcionais, 
a atividade antioxidante do café é a mais consagrada. Além da importância fisiológica na 
redução de doenças crônicas não transmissíveis, compostos com atividade antioxidante 
são amplamente utilizados na indústria de alimentos para prevenir a oxidação lipídica. 
Considerando a divulgação dos benefícios do café verde no mercado de produtos naturais, 
este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a atividade antioxidante in vitro de 
extratos aquosos de grãos de café verde obtidos de diferentes granulometrias e a partir do 
melhor resultado, produzir um pó seco por liofilização. Foram utilizados grãos verdes de 
café (Coffea arabica L.) moídos e preparados em três granulações: 500 µm, 840 µm e 
1000 µm. Os extratos aquosos obtidos foram analisados quanto ao teor de fenólicos totais, 
atividade sequestrante de radicais DPPH e poder redutor. O extrato aquoso obtido a partir 
da granulometria de 500 µm apresentou o maior teor de compostos fenólicos, maior 
atividade antioxidante pelos métodos DPPH e poder redutor, em relação às outras 
granulações avaliadas. O extrato seco liofilizado, devido sua reduzida atividade de água e a 
utilização de baixas temperaturas no processo, se destaca pelo teor de fenólicos e 
atividade antioxidante. Os resultados obtidos demonstram que a seleção da granulação 
permitiu a utilização de um extrato aquoso com maior atividade e um produto liofilizado 
com  potencial antioxidante sendo uma alternativa na produção de suplementos de café 
verde.
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Resumo: 

As neoplasias gástricas estão entre as principais causas de óbito por câncer, sendo a 
maioria diagnosticado tardiamente. O conhecimento da etiopatogenia do câncer gástrico, 
com a identificação dos fatores de risco e das lesões precursoras, torna-se fundamental 
para a sua prevenção. A gastrite crônica pelo Helicobacter pylori e a gastrite atrófica, são 
predisponentes para o adenocarcinoma. O objetivo do presente trabalho foi investigar a 
ocorrência da gastrite pelo H. pylori e da gastrite atrófica e sua relação com características 
sóciodemográficas. Foi realizado estudo retrospectivo de laudos de biópsias endoscópicas 
gástricas realizados no ano de 2014 em laboratório particular conveniado ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). Foram incluídos apenas pacientes que apresentaram amostras 
simultâneas de antro e corpo gástrico separadamente. Considerou-se gastrite por H. pylori 
quando o paciente apresentava a bactéria no antro e/ou no corpo gástrico. A gastrite 
atrófica foi definida pela ausência de H. pylori e presença de atrofia glandular 
moderada/severa no corpo gástrico. Foram analisados faixa etária, sexo e tipo de convênio 
dos pacientes. A analise dos dados foi realizada no programa SPSS, versão 12.0. Até o 
presente momento, foram avaliadas amostras de 1582 pacientes que preencheram os 
critérios de inclusão. Destes, 979 (61,9%) eram do sexo feminino. A média de idade da 
população de estudo foi 51 anos (+/-16,7) e 527 pacientes (33,3%) eram do SUS. A 
gastrite por H. pylori foi diagnosticada em 492 pacientes (31,1%), com 44,9% na faixa 
etária de 40 a 59 anos, sendo sua maior freqüência em pacientes do SUS (43,3%), em 
relação aos pacientes com convênios particulares (25%) (p<0,05). A gastrite atrófica 
ocorreu em 34 pacientes (2,1%), sendo 16 (47,1%) entre 40 e 59 anos e 16 (47,1%) acima 
de 60 anos. Neste estudo, a prevalência da gastrite por H. pylori e gastrite atrófica 
corresponde aos dados de literatura. A maior ocorrência do H. pylori em pacientes do SUS, 
que geralmente apresentam baixa condição socioeconômica, reforça a importância da 
relação entre infecção por H. pylori e as condições sanitárias, uma vez que a via de 
infecção da bactéria é oral-oral, fecal-oral. 
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Resumo: 

A Doença Renal Crônica (DRC) é considerada um agravo de grande impacto na saúde 
pública, principalmente em virtude de sua prevalência nas últimas décadas. Estima-se que 
10% da população mundial sofra com a doença. Sabe-se que a DRC cursa com uma série 
de complicações, dentre elas a perda auditiva e a vertigem, que podem levar à piora na 
qualidade de vida dos pacientes. No Brasil, ainda não há, contudo, dados epidemiológicos 
disponíveis sobre essas alterações na população. Portanto, o presente estudo visa estimar 
a prevalência de perda auditiva e labirintopatias em pacientes com alterações renais 
através de técnica de amostragem aleatória obtida a partir de pacientes entre 18 e 60 anos 
com DRC documentada, em tratamento no Centro Hiperdia de Juiz de Fora (MG). Os 
pacientes foram abordados in loco pelos acadêmicos bolsistas em datas estabelecidas, 
nos ambulatórios de DRC do Centro Hiperdia e convidados a realizar, em datas 
previamente agendadas, coleta de sangue para análise de marcadores bioquímicos e um 
exame audiométrico no Hospital Universitário (HU/CAS). No intuito de potencializar a 
adesão desses pacientes à pesquisa e diminuir o absenteísmo, foi incorporada uma 
abordagem telefônica às vésperas dos exames, visando a confirmação da presença dos 
pacientes e reiterando as orientações passadas na abordagem presencial. Buscando 
analisar a eficácia dos métodos utilizados para a captação dos pacientes até o momento, 
apresentamos os dados estatísticos referentes ao período de 27 de janeiro a 12 de julho de 
2016 que sintetizam os resultados parciais da fase de coleta de dados do estudo.
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Resumo: 

A esquistossomose é uma doença negligenciada causada por parasitos do gênero 
Schistosoma. Algumas substâncias naturais, por possuírem atividade antiparasitária, 
possuem alto potencial para o desenvolvimento de fármacos que possam ser utilizados no 
tratamento da doença. Entre as espécies  de interesse, destacam-se a Solidago 
microglossa (Asteraceae) e Aristolochia cymbifera (Aristolochiaceae). O uso popular 
dessas espécies têm finalidades anti-helmínticas, o que caracteriza a justificativa do 
projeto. O perfil químico do extrato bruto foi estudado e visando o isolamento dos 
metabólitos, técnicas como a cromatografia líquida de alta eficiência semi-preparativa 
foram empregadas. Os ensaios in vitro foram feitos com casais de vermes adultos de S. 
mansoni e a avaliação da atividade foi feita por monitoramento da atividade motora e 
alterações no tegumento dos vermes. O extrato das raízes de S. microglossa originou 
frações onde foi possível o isolamento de três metabólitos: espinasterol, bauerenol, α -
amirina, sendo os dois últimos encontrados pela primeira vez na espécie. Os extratos de 
A. cymbifera  resultaram no isolamento de diterpenos e lignanas. A atividade anti-helmíntica 
in vitro indicou que na concentração de 200 μg/mL, o extrato Sm-R foi capaz de promover 
alterações tegumentares e redução de oviposição, além de redução da atividade motora e 
morte de todos os vermes adultos de S. mansoni após 72 h de incubação. Já o extrato Ac 
foi capaz de causar redução da atividade motora, alterações tegumentares e morte dos 
vermes adultos após 24 h de incubação na concentração de 50 μg/mL, além de promover 
redução da oviposição. Dentre as substâncias isoladas, apenas a Sm-R IV 5 promoveu 
redução da atividade motora e morte dos parasitos em 100 μg/mL após 48 h de incubação. 
Já a mistura de bauerenol e α-amirina, espinasterol e demais compostos monstraram-se 
pouco ativos. Não houve redução da viabilidade celular nos testes de citotoxicidade 
previamente realizados em células Vero. 
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Resumo: 
 
INTRODUÇÃO: A obesidade cursa com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, 
com vulnerabilidade cerebral e transtornos cognitivos. Estudos com homens e 
animais obesos que consumiram dietas hipercalóricas e hiperlipídicas, apontaram 
pior desempenho em testes de aprendizado e memória. Variações em fatores 
ambientais no início da vida podem levar a adaptações no metabolismo, 
predispondo a doenças crônicas, repassadas à prole por herança epigenética, como 
a obesidade. OBJETIVO: Verificar se a dieta hipercalórica em ratas causa 
ansiedade e alterações dos padrões de memória de curto e longo prazo em F1 
machos. METODOLOGIA: Filhotes machos de ratas Wistar (n=10), do Centro de 
Biologia da Reprodução da UFJF (CIAEP: 01.00.48.2013), foram distribuídos em 
dois grupos, conforme a dieta oferecida à mãe desde o desmame até a lactação: 
ração controle (RC) (Nuvital®, de Curitiba-PR, Brasil); ou hipercalórica (RH) 
(PragSoluções Comércio e Serviços Ltda, de Jaú-SP, Brasil). Aos 80 dias de vida, 
análises das memórias de curto e longo-prazo foram realizadas através do teste de 
Esquiva Inibitória. Para análise de comportamento relacionada à exploração e à 
ansiedade foi realizado o teste do Labirinto em Cruz Elevado. Os filhotes foram 
alimentados com ração controle até os 90 dias, quando foram eutanasiados por 
exsanguinação total seguido de anestesia (Ketamina e Xilazina I.P). Os níveis 
séricos de glicose, triglicérides e colesterol, foram avaliados, utilizando kits 
comerciais (Labtest®, Lagoa Santa, Brasil). Os procedimentos foram aprovados pela 
CEUA da Universidade Federal de Juiz de Fora (protocolo 067/2013). Para a análise 
estatística foram utilizados os testes t de Student ou Mann-Whitney com nível de 
significância 0,05. Apoio: Redes Bioterismo e Toxifar – Fapemig. RESULTADOS: Os 
parâmetros bioquímicos e padrões de memória e ansiedade dos filhotes machos de 
ratas do grupo RC e do grupo RH tratado com ração hipercalórica não apresentaram 
diferença significativa (p>0.05). CONCLUSÃO: A ingestão de uma dieta rica em 
carboidratos simples pelas mães não modificou os padrões de ansiedade e memória 
de curto e longo prazo dos filhotes machos. 
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Resumo: 

A esquistossomose é uma doença parasitária causada no Brasil pelo parasito 
Schistosoma mansoni, sendo o estado de Minas Gerais o mais afetado pela doença. O 
tratamento indicado é a terapia com praziquantel, porém com as limitações desse 
fármaco, novos compostos são necessários para complementar a terapia existente. 
Estudos prévios realizados pelo nosso grupo de pesquisa mostraram que algumas 
substâncias naturais, especialmente flavonoides, possuem atividade in vitro frente a 
vermes adultos de S. mansoni. Algumas destas inibiram a enzima SmATPDase 1, a qual 
está presente nos vários estágios evolutivos do S. mansoni. Assim, o objetivo deste estudo 
foi isolar e identificar flavonoides das raízes de Alpinia speciosa e Glycyrrhiza inflata e 
avaliar seu potencial inibitório in vitro frente à enzima apirase. Foram obtidos extratos 
metanólicos das raízes de A. speciosa e das raízes de G. inflata, os quais foram 
fracionados por Cromatografia Líquida à Vácuo. As frações obtidas foram submetidas à 
análise em CLAE-DAD, selecionando as frações de interesse. As frações selecionadas 
foram cromatografadas em CLAE-DAD semipreparativa para isolamento das substâncias 
presentes. As substâncias foram caracterizadas por UV e por espectroscopia de RMN de 
¹H e ¹³C. Das raízes de A. speciosa foram isoladas a cardamonina e outras chalconas. Já 
das raízes de G. inflata foram isoladas a Licoflavona B e outras duas substâncias. O 
docking molecular mostrou que as substancias identificadas são capazes de se ligar ao 
alvo molecular. Ainda, os testes de inibição enzimática in vitro revelam que várias destas 
substâncias inibiram a atividade enzimática da SmATPDase. Os resultados obtidos 
mostraram atividade esquistossomicida e atividade inibitória, frente à enzima SmATPDase, 
dos compostos obtidos.
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Resumo: 

Aproximadamente 16% da população masculina atual tem o diagnóstico de câncer de 
próstata, o qual é responsável por cerca de 20 mil mortes ao ano. Cerca de 25% dos 
fármacos prescritos mundialmente são originados de vegetais, sendo que das 252 drogas 
consideradas como básicas e essenciais pela Organização Mundial de Saúde, 11% são 
exclusivamente originadas de plantas. Este trabalho teve como objetivo principal realizar a 
seleção de extratos vegetais com potencial ação anticâncer e analisar a composição 
química, via UPLC-MS-QTof, dos extratos vegetais promissores. As espécies vegetais 
foram selecionadas utilizando estratégias integradas e racionais de seleção. Vários 
extratos vegetais foram produzidos, por maceração, com diferentes solventes, 
posteriormente, analisados quimicamente por UPLC-MS-QTOF. Os ensaios de 
citotoxicidade foram realizados com a linhagens de câncer de próstata (PC-3 e LNCaP) e 
não-tumoral (RWPE) e avaliados pela técnica de MTT. Em relação à atividade antitumoral, 
dois extratos vegetais demonstraram resultados promissores frente a linhagens tumorais 
de câncer de próstata, sendo ativos na menor concentração avaliada (0,125 µg/µL), além 
de apresentar baixa toxicidade para linhagens não-tumorais. A análise em UPLC-MS-
QTOF destes extratos ativos demonstrou grande complexidade de metabólitos, mas 
permitiu identificar a presença de algumas substâncias majoritárias. Duas espécies 
vegetais apresentaram atividade antitumoral, frente às células PC-3 e LNCaP, com notável 
seletividade para essas linhagens. Pela técnica em UPLC-MS-QTOF foi possível identificar 
as substâncias principais presentes nos extratos ativos.
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: A Valerina officinalis tem sido usada na medicina por seus efeitos
sedativos e tranquilizantes. Tais efeitos parecem derivar da interação de seus
componentes com receptores e metabolismo do neurotransmissor GABA.
Demonstrou-se que a exposição durante a vida neonatal à drogas que agem em
GABA cuasariam mudanças no neurodesenvolvimento. Embora amplamente usada,
não foram encontradas informações de efeitos da administração de Valeriana às
mães lactando, sobre as crias. OBJETIVO: Avaliar os efeitos do tratamento com
Valeriana quanto ao comportamento materno de lactação e desenvolvimento pósnatal da 
prole. METODOLOGIA: fêmeas de ratas Wistar, do Centro de Biologia da
Reprodução da UFJF (CIAEP: 01.00.48.2013) foram distribuídas em cinco
grupos(n=15): controle (1ml água destilada), veículo (1 ml água destilada 20%
glicerina) e tratados (500 mg/Kg/dia, 1000 mg/Kg/dia, 2000 mg/Kg/dia de Valeriana
20%glicerina). Administração via intragástrica do 2º ao 10º dia de lactação.
Padronizaram-se as crias/mãe em 8 filhotes. Avaliou-se o desenvolvimento pósnatal 
quanto ao desenvolvimento físico (abertura dos olhos, aparecimento do lanugo
e pêlos, descolamento das orelhas, erupção dos incisivos superiores e inferiores,
descida de testículo e abertura vaginal), reflexos neuromotores (preensão palmar,
resposta postural, esquiva ao abismo, geotaxia negativa e orientação) e peso
corporal nos dias 2, 4, 10 e 25. A avaliação materna consistiu da análise de indícios
clínicos de toxicidade (piloereção, diarreia, cromodacriorréia, alterações no peso,
consumo de água e ração) e alterações comportamentais (postura de
amamentação, organização e manutenção de ninho, recolher e lamber os filhotes).
Todas as avaliações foram realizadas diariamente do nascimento até o
aparecimento do último sinal avaliado. Análise estatística: ANOVA e Kruskall-Wallis,
α=0.05. Apoio Redes Bioterismo e Toxifar – Fapemig. RESULTADOS: Não foram
observadas diferenças significativas quanto a toxicidade e comportamento materno
ou desenvolvimento das crias. CONCLUSÃO: A administração de Valeriana durante
a lactação não causou alterações no comportamento materno de lactação e
desenvolvimento pós-natal. Aprovado por CEUA/UFJF - 014/2015.
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: Hipertensos resistentes possuem qualidade de vida relacionada à 
saúde (QVRS) inferior a hipertensos em geral. Na hipertensão arterial sistêmica existe 
influência positiva da prática regular de exercício físico na QVRS, porém, ainda não é 
conhecida a influência do estilo de vida fisicamente ativo na QVRS de pacientes com 
hipertensão resistente. OBJETIVO: Testar a hipótese de que pacientes hipertensos 
resistentes fisicamente ativos apresentam melhores índices nos domínios de QVRS 
em comparação aos hipertensos resistentes sedentários. MÉTODOS: A amostra foi 
constituída por 38 pacientes hipertensos resistentes, de ambos os sexos, sendo 19 
fisicamente ativos (Grupo ativo = GA: 64±7 anos) e 19 sedentários (Grupo Sedentário = 
GS: 56±10 anos). Para a avaliação da QVRS, foi aplicado o questionário SF-36, 
considerando os domínios: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, 
estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde 
mental. Para testar a normalidade dos dados foi feito o Teste de Kolmogorov-Smirnov. 
Para a comparação dos escores de QVRS entre os grupos foi realizado o teste T de 
Student para amostras independentes. Foi considerado significativo P<0,05. 
RESULTADOS: O GA apresentou valores significativamente superiores de QVRS para 
os domínios capacidade funcional (GA 68,7±24,8 vs. GS 43,9±21,8 pontos; p=0,002), 
dor (GA 65,6±23,3 vs. GS 49±22,2 pontos; p=0,031), estado geral de saúde (GA 61,4±
16,1 vs. GS 51,8±8,8 pontos; p=0,029) vitalidade (GA 68,7±19,6 vs. GS 43,2±21,9 
pontos; p=0,001) limitação por aspectos físicos (GA 75±38,2 vs. GS 39,5±33,7 pontos; 
p=0,004) e saúde mental (GA 75,6±24,2 vs. GS 53,1±26,3 pontos; p=0,009) em 
comparação ao GS. Não houve diferença significativa entre os grupos para os domínios 
aspectos sociais (GA 73,7±23,9 vs. GS 68,4±28,4 pontos; p=0,540) e limitação por 
aspectos emocionais (GA 63,2±38,3 vs. GS 40,3±36,1 pontos; p=0,067). 
CONCLUSÃO: Hipertensos resistentes fisicamente ativos apresentam melhor QVRS 
para os domínios capacidade funcional, estado geral de saúde, vitalidade, limitação por 
aspectos físicos e saúde mental, em comparação aos hipertensos resistentes 
sedentários.
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Resumo: 
 

INTRODUÇÃO: Arnica é uma planta brasileira, usada popularmente como 
analgésico, antiinflamatório e antireumático, possuindo 68 espécies de 
Lychnophora, entre elas a L pinaster  Mart., cujos diferentes extratos 
mostraram efeitos antitumoral, antibactericida, tripanosomicida, 
antiinflamatória, analgésica e antirreumática, não havendo estudos sobre a 
toxicidade reprodutiva. OBJETIVO: Verificar efeitos tóxicos do extrato 
etanólico bruto de L. pinaster em fêmeas Swiss, tratadas durante o período 
de prenhes. MATERIAL E MÉTODOS: Cem fêmeas de camundongos 
(Biotério do Centro de Biologia da Reprodução (UFJF) – CIAEP: 
01.00.48.2013) foram distribuídas em grupos de 20 animais cada: Controle (C 
- 0,5ml de água destilada);Veículo (V - 0,5ml do solvente:DMSO: TWEEN 80: 
Água destilada); Tratados 1, 2 e 3 (T1- 125mg; T2- 250mg; T3- 500mg de 
extrato etanólico bruto de L. pinaster/ kg). Tratamento (per os) do 2º ao 18º 
dia de prenhes. No 19º dia os animais foram anestesiados, exsanguinados e 
eutanasiados por rotura do diafragma. Os fetos (dois/mãe/grupo) foram 
submetidos à técnica de Alizarina Red S para análise de malformações 
esqueléticas. Rins e fígados maternos foram removidos e fixados em 
formaldeído e posteriormente processados para coloração com hematoxilina 
e eosina. Aprovação CEUA 045/2013. Apoio: Redes Bioterismo e Toxifar – 
Fapemig. RESULTADOS: Não foram observadas malformações e variações 
no esqueleto e o espectro de anormalidades ósseas foi semelhante entre os 
grupos. Fígados dos grupos T2 apresentaram alterações focais na arquitetura 
do parênquima que, ficaram restritas à zona 1 dos lóbulos hepáticos.Na 
região perivascular do espaço porta, foram encontrados infiltrado inflamatório 
focal constituídos por células mononucleares. No grupo T3 houve perda 
citoarquitetural radial, devido uma congestão sinusoidal e estavam presentes 
congestão venular e aumento do espaço porta. Foram encontradas áreas de 
possível degeneração hidrópica e, nas regiões perivasculares do espaço 
porta, observaram-se leves infiltrados inflamatórios de células 
mononucleares. CONCLUSÃO: Fígados maternos evidenciaram danos por 
aumento da demanda metabólica. 
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Resumo: 

Eventos adversos a medicamentos (EAM) são considerados de interesse mundial para os 
formuladores de políticas públicas, os profissionais de saúde e a população, pois possuem 
elevada frequência e aumentam a morbimortalidade dos pacientes, constituindo um 
problema de saúde pública. As complicações relacionadas ao uso de medicamentos são o 
tipo de evento adverso mais comum na internação, representando 3 a 5% das reações 
adversas a medicamentos que podem ser prevenidas em hospitais. Apenas 25% dos EAM 
são imprevisíveis ou causados por uma reação alérgica; na maioria dos casos (> 70%), o 
EAM está relacionado com a dose do medicamento administrado. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar o perfil de prescrições e a existência de interações medicamentosas potenciais 
na unidade de terapia intensiva de um hospital de ensino. Foi realizado um estudo 
transversal, que analisou prescrições eletrônicas de pacientes da unidade de terapia 
intensiva de um hospital de ensino, avaliando potenciais interações medicamentosas 
relacionadas aos antimicrobianos, entre 1º de janeiro e 31 de março de 2014. O consumo 
dos antimicrobianos foi expresso em dose diária definida por 100 pacientes-dia. A busca e 
a classificação das interações foram realizadas com base no sistema Micromedex®. 
Foram analisadas prescrições diárias de 82 pacientes, totalizando 656 prescrições. Do 
total de medicamentos prescritos, 25% eram antimicrobianos, sendo meropenem, 
vancomicina e ceftriaxona os mais prescritos. Os antimicrobianos mais consumidos, 
segundo a metodologia de dose diária definida por 100 pacientes-dia, foram cefepime, 
meropenem, sulfametoxazol + trimetoprima e ciprofloxacino. A média de interações por 
paciente foi de 2,6. Entre as interações, 51% foram classificadas como contraindicadas ou 
de gravidade importante. Destacaram-se as interações altamente significativas (valor 
clínico 1 e 2), com prevalência de 98%. Com o presente trabalho verifica-se que os 
antimicrobianos são uma classe frequentemente prescrita na unidade de terapia intensiva, 
apresentando elevada quantidade de interações medicamentosas potenciais, sendo a 
maior parte das interações considerada altamente significativa. 
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Resumo: 
 
INTRODUÇÃO: A valeriana (Valeriana officinalis L.) é utilizada como planta 
medicinal há mais de 2000 anos em tratamento da insônia, histeria e ansiedade. 
Entre seus componentes o ácido valerênico seria inibidor do GABA 
neurotransmissor que regula o hipotálamo e um dos seus componentes o 
valepotriato teria efeito citotóxico, inibindo a síntese de DNA em células hepáticas de 
rato em cultura. Assim, há probabilidade de a valeriana interferir com a capacidade 
reprodutiva. Os estudos voltados para a toxicidade reprodutiva do extrato de 
Valeriana officinalis são escassos. OBJETIVO: O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar o efeito do extrato da Valeriana sobre a capacidade reprodutiva de 
fêmeas de camundongos, tratadas durante três ciclos estrais consecutivos. 
METODOLOGIA: 10 fêmeas de camundongos Swiss por grupo (controle, 500mg/kg, 
1000mg/kg, 2000mg/kg e veículo), com dois meses de vida, obtidas do Biotério do 
Centro de Biologia da Reprodução (CIAEP 01.0048.2013), submetidas a 15 dias 
consecutivos de tratamento, foram acasaladas com machos férteis da colônia. O 
acasalamento confirmado peça presença do tampão vaginal. Foram eutanasiados, 
sob anestesia, no 4º dia após o acasalamento. Variáveis analisadas: peso corporal, 
peso dos ovários esquerdo e direito, total de corpos lúteos, total de embriões, 
identificação e quantificação das fases de desenvolvimento e estruturas 
degeneradas. Os dados foram submetidos a análise estatística ANOVA - post hoc 
de Dunnet e valores de P<0,05 foram considerados significativos. Os dados não 
paramétricos foram analisados por testes de Kruskall-Wallis. Apoio: Redes 
Bioterismo e Toxifar – Fapemig. RESULTADO: Não se observou alterações nas 
variáveis analisadas. CONCLUSÃO: O extrato seco de Valeriana officinalis não 
altera a capacidade reprodutiva de fêmeas. Projeto realizado com autorização da 
CEUA/UFJF Protocolo nº 001/2015. 
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM) e doença renal crônica (DRC) representam grave 
problema de Saúde Pública e podem evoluir para diferentes graus de incapacidade ou até 
mesmo óbito. OBJETIVOS: Conhecer a frequência de indivíduos com diagnóstico de DM, 
HAS e DRC e identificar os fatores de risco para DCNT, na população atendida em UAPS, 
na cidade de Juiz de Fora. CASUÍSTICA E MÉTODOS: Em levantamento domiciliar e 
coleta de dados por amostragem probabilística de delineamento complexo foram avaliados 
indivíduos na faixa etária de 18 a 64 anos, de ambos os sexos. Na visita 1, foi aplicado 
questionário sobre aspectos relacionados às DCNT e aferida pressão arterial (PA). Na 
visita 2, foram realizadas medidas antropométricas, medida da PA e coleta de 
sangue/urina. Na visita 3, foi aferida PA e discutidos os resultados dos exames 
laboratoriais coletados na visita 2. RESULTADOS: Foram aplicados questionários a 1.032 
indivíduos, com média de idade de 44±13,2 anos e 71% do sexo feminino. Apenas 521 
participantes realizaram os exames laboratoriais solicitados. Em relação ao DM, havia 17 
casos suspeitos, mas apenas 11 repetiram o exame para confirmação diagnóstica, que 
ocorreu em 7 (63,6%) casos. Quanto à DRC, havia 82 casos suspeitos, dos quais 64 
repetiram o exame para confirmação diagnóstica, que ocorreu em 32 (50%) casos. Dentre 
os 119 casos suspeitos de HAS, o diagnóstico foi confirmado em 23(19,3%). Em relação 
aos fatores de risco para DCNT, 29,7% da amostra referiu não praticar exercício físico, 
15,7% eram tabagistas e 25,8% eram obesos. O consumo adequado de frutas e 
verduras/legumes foi relatado por apenas 18,4% e 34,4% dos indivíduos, respectivamente. 
Dentre os fatores de risco para DCNT merecem destaque, o consumo diário de 
refrigerantes (22,5%) e o elevado consumo de alimentos gordurosos. CONCLUSÃO: Em 
amostra representativa da população de Juiz de Fora se observou elevada prevalência de 
DCNT. Excesso de peso e hábitos de vida inadequados, como sedentarismo e dieta pouco 
saudável foram muito prevalentes sugerindo o direcionamento de cuidados de promoção 
da saúde nessa população.
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Resumo: 

Introdução: Embora os programas de Reabilitação Cardíaca (RC) promovam benefícios 
como redução de mortalidade e das taxas de internação em pacientes com doenças 
cardiovasculares, eles continuam subutilizados, especialmente na rede pública. Objetivos: 
Caracterizar o conhecimento e a percepção dos administradores de hospitais públicos ou 
privados conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) em relação a RC, às atitudes e a 
percepção dos coordenadores de programas de RC públicos, além dos fatores que 
influenciam a participação dos usuários do SUS nestes programas em Juiz de Fora. 
Materiais e Métodos: Diretores clínicos dos hospitais, os coordenadores dos programas de 
RC e usuários foram convidados a responder um questionário pré-estruturado específico. 
Os dados coletados dos diretores e coordenadores foram submetidos à análise estatística 
exploratória, enquanto a comparação entre usuários participantes vs. não participantes foi 
realizada por meio do teste de Mann-Whitney (p < 0,05). Resultados: Ainda que todos os 
diretores tenham classificado suas percepções acerca da RC como importante ou 
extremamente importante, 50% deles têm baixo conhecimento sobre suas implicações e 
75% desconhecem a existência de programas de RC próximos ao hospital onde 
trabalham. Apesar de serem setores de hospitais, os programas investigados oferecem 
atendimento apenas nas fases 2 e 3 da RC. Fatores relacionados a comorbidades e 
estado funcional, percepção da necessidade e acesso foram mais pontuados como 
barreiras para participação em programas de RC pelos pacientes que não participam 
destes em comparação àqueles que participam (mediana = 17 vs. 14, p<0,001; 15 vs. 10, 
p<0,001; 12 vs. 8, p<0,001). Conclusões: Os achados deste estudo apontam para uma 
contradição entre o reconhecimento da importância da RC e a falta de conhecimento sobre 
seus benefícios pelos diretores de hospitais, a inexistência de atendimento nas fases 1 e 4 
da RC, bem como barreiras relacionadas à educação em saúde e acessibilidade de 
pacientes aos programas, indicando a necessidade de ações estratégicas que culminem 
com o estabelecimento de um fluxo adequado de encaminhamento e atendimento de 
pacientes em programas de RC em Juiz de Fora.
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Resumo: 

O objetivo deste estudo foi avaliar pela técnica FT-Raman a interface dentina-cimento após 
a cimentação de pinos de fibra de vidro à dentina utilizando digluconato de clorexidina a 2% 
para limpeza cavitária. Após aprovação pelo CEP/UFJF, 20 dentes humanos 
unirradiculares foram tratados endodonticamente e seccionadas na junção cemento-
esmalte. As amostras foram randomicamente divididas em 2 grupos experimentais (n=10) 
de acordo com o protocolo utilizado na cimentação de pinos de fibra de vidro: G1-sistema 
adesivo de presa química (AdperScotchbond Multiuso Plus-3M ESPE) e cimento resinoso 
dual (RelyX ARC-3M ESPE); G2: mesmo sistema adesivo e cimento do G1, porém com 
aplicação de clorexidina 2% por 60 segundos após o condicionamento ácido. Todas as 
raízes foram seccionadas transversalmente com fatias de 2mm de espessura para 
obtenção de fatias correspondentes aos terços radiculares: cervical, médio e apical. A 
interface dentina-cimento das fatias foram avaliadas por um espectroscópio Raman 
(Espectrômero SENTERRA - Bruker, com excitações em 785 nm, 633 nm e 532 nm, 
detector CDD) com o detector 785 nm, objetiva de 50x, potência de 50 mW, 10 coadições 
de 10 segundos. De acordo com as amostras analisadas, a banda correspondente ao 
fosfato (960 cm-1) apresentou uma maior incidência no G1 em relação ao G2; e menor 
intensidade das bandas do grupamento mineral com bandas de fosfato menos intensas 
foram observadas no terço apical. A clorexidina promoveu a limpeza dos condutos 
radiculares evidenciando a dentina, cujo componente principal é a hidroxiapatita. Os 
resultados preliminares sugerem que a utilização do digluconato de clorexidina a 2% como 
agente de limpeza cavitária promove uma menor intensidade nas bandas de fosfato e 
consequentemente um menor grau de mineralização da dentina radicular. 
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Resumo: 

Este estudo transversal teve como objetivo avaliar a associação entre a doença periodontal 
e qualidade de vida de usuários tabagistas atendidos no centro HIPERDIA – Juiz de Fora. 
Participaram do estudo 96 indivíduos, do quais foram coletados dados sobre as variáveis: 
socioeconômicas, parâmetros clínicos periodontais, história tabágica, autopercepção da 
qualidade de vida. A Periodontite Crônica (PC) seguiu a  classificação da Academia 
Americana de Periodontologia. Os dados da qualidade de vida foram obtidos por meio do 
instrumento Oral Health Impact Profile na forma reduzida (OHIP-14), adaptado e validado 
em português. Os escores do OHIP-14 foram obtidos por meio do peso de cada pergunta 
associado à escala de Likert. Para verificar as possíveis associações entre as variáveis 
periodontais e qualidade de vida foram realizados testes estatísticos, o Qui-quadrado para 
variáveis categóricas, o teste t-Student ou ANOVA para as variáveis numéricas e a 
correlação de Pearson para análise entre variáveis com os domínios referentes ao 
instrumento OHIP-14. A doença periodontal foi encontrada em 79 (82,2%) dos avaliados, 
sendo que 65 (67,7%) desses possuem periodontite crônica na forma grave, apresentando 
mais chances de associação na qualidade de vida que aqueles que não foram 
diagnosticados com a doença. A média do escore do OHIP-14 foi 7,98, observando que 
desconforto psicológico, dor e inabilidade psicológica foram as dimensões de maior 
impacto na qualidade de vida dos usuários entrevistados. Considerando que a população 
atendida é uma população de alto risco, com diversas complicações adquiridas em 
consequência à sua doença de base associada ao uso do tabaco, percebemos que esta é 
uma população que requer mais intervenções para uma melhoria da saúde bucal e, 
consequentemente, da qualidade de vida. Conclui-se que nos tabagistas a doença 
periodontal é  associada com a baixa qualidade de vida.
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Resumo: 

Sabe-se que com o avanço da idade ocorre o aumento da prevalência de doenças 
cardiovasculares, como a hipertensão arterial. O objetivo do presente estudo foi avaliar a 
pressão arterial (PA) clínica (de repouso) e ambulatorial (durante as 24 horas) de 
indivíduos adultos e idosos que frequentam praças e parques públicos da cidade de 
Governador Valadares. Para tanto 21 indivíduos adultos e idosos (54,6±2,4anos; 85% 
mulheres), praticantes de atividade física não-supervisionada em parque público, 
responderam participaram de uma entrevista com perguntas sobre características gerais, 
condições de saúde prática de atividade física. Além disso, eles se submeteram às 
medidas de pressão arterial de repouso e ambulatorial (medidas da pressão arterial a cada 
15 minutos, durante um período de 24 horas). Foi realizada uma análise descritiva e os 
dados estão apresentados como dados individuais, medida erro padrão e dados 
percentuais. A amostra total apresentou PA de repouso sistólica 134,90±5,35 e diastólica 
80,50±2,06. Sete indivíduos realizaram a monitorização ambulatorial da PA e apresentaram 
valores médios de pressão arterial de 24 horas sistólica igual a 125,26±1,38 e diastólica 
igual a 82,43±1,90. Os resultados obtidos demonstram que a maioria dos indivíduos 
adultos e idosos que frequentam praças e parques públicos da cidade de Governador 
Valadares apresentam valores de PA de repouso e  ambulatoriais  dentro das 
normalidades. Porém, é importante destacar que 38% dos indivíduos estavam em uso de 
medicamento para controle da PA.
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Resumo: 

Objetivo: O objetivo do presente projeto foi avaliar o nível de prática de atividade física em 
adultos e idosos na cidade de Governador Valadares-MG. Metodos: 21 adultos e idosos 
(54,6±2,4 anos, 85,7% mulheres), se submeteram a uma entrevista estruturada que 
continha perguntas sobre características gerais, condição de saúde prática de atividade 
física em diferentes contextos. Foi realizada uma análise descritiva e os dados estão 
apresentados como dados individuais, média, erro±padrão ou percentuais. Resultados: A 
prevalência de sobrepeso foi de 38% e obesidade 33%, pela circunferencia de cintura, 57% 
apresentam risco cardiovascular elevado, os valores alterados de pressão arterial e 
glicemia, 23,8%. Cem por cento dos individuos praticavam atividade física doméstica, 
47,1% lazer, 38,9% locomoção e 33,3% de trabalho. Na amostra, apenas 28,5% foram 
considerados ativos. Conclusão: Pode-se observar que as formas de acessar o nível de 
atividade física estão influenciando nos resultados encontrados, formas menos complexas 
de avaliação (realiza 150 minutos ou mais por semana) revelaram que os indivíduos são 
inativos ou insuficientemente ativos. Entretanto, questionários com maior especificidade, 
mostram que os indivíduos realizam atividades físicas em seu cotidiano. Assim sendo, os 
resultados apontam uma necessidade de se buscar formas mais diretas para avaliar o 
nível de atividade física. Além disso, é de extrema relevância a implantação de projetos e 
ações que estimulem o aumento do nivel de atividade fisica em Governador Valadares, 
visando a prevenção e tratamento de doenças cardiometabolicas.
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Resumo: 

A conservação e uso sus tentável da biodivers idade bras ileira é um  problem a grave, 

com plexo e que dem anda es tratégias  que a valorizem  sem , no entanto, causar des truição 

desse patrim ônio. Nesse sentido, des taca-se os  benefíc ios  soc ioeconôm icos  gerados  a 

partir da divers idade biológica nac ional, no que tange o potenc ial para o desenvolvim ento 

de novos  alvos  terapêuticos  no tratam ento de desordens  e patologias  que assolam  as  

populações . A espéc ie Andira nitida Mart. ex. Benth. ainda é carente de es tudos  c ientíficos , 

entretanto, cons iderando-se as  propriedades  biológicas  desc ritas  para o gênero, com o 

atividades  antioxidante, antim ic robiana, febrífuga e anti-inflam atória, desperta interesse em  

relação ao seu potenc ial na busca por novas  fontes  de m edicam entos  antim aláricos . A 

carac terização quím ica de A. nitida, através  de técnicas  c rom atográficas  (C C D  e C LAE), 

m os trou a presença predom inante de m etabólitos  fenólicos , espec ialm ente flavonoides , 

isoflavonoides  (poss íveis  m arcadores  quím icos  do gênero) e catequinas  oligom éricas . 

P ropondo a continuidade da pesquisa com  essa espéc ie vegetal oriunda da biodivers idade 

nac ional, utilizou-se o m étodo espec trofotom étrico de quantificação de m etabólitos  

isoflavonoídicos , já validado, para analisar as  am os tras  de A. nitida. D es ta form a, os  

extratos  lipofílico (EHD A) e hidroalcoólico (EEAA), as  frações  purificadas  em  hexano (FHA), 

c lorofórm io (FC A), acetato de etila (FAEA), butanol (FBA) e fração res idual (FR A) tiveram  

determ inados  os  conteúdos  totais  de isoflavonoides  e flavonoides  expressos , 

respec tivam ente, em  equivalente de biochanina A e de quercetina. Todas  as  am os tras  

m os traram  predom inânc ia de conteúdo de isoflavonoídes  em  relação a flavonoides  (EB  / 

EQ ): FC A 3,32; FAEA 2,57; EEAA 1,83; FBA 1,28; FR A 1,27. As  C I50 no tes te FB IT 

variaram  de 0,412-1,12 m g/m L, sendo FC A a m ais  ativa, seguida por ED HA, FHA e FAEA. 

C onc lui-se que há um a predom inânc ia de isoflavonoides  em  A. nitida e que esses  

m etabólitos  podem  es tar relac ionados  com  a atividade antiplasm ódica. 

PR O PESQ /PR O GR AD ; C NPq; C APES
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Resumo: 

Eugenia uniflora e as  dem ais  espéc ies  do gênero são reconhec idam ente ricas  em  

m etabólitos  polifenólicos  (flavonoide, taninos , ác idos  fenólicos  s im ples  e seus  derivados ). 

O  gênero Eugênia tam bém  tem  s ido objeto de pesquisas  em  diversas  áreas  de atividades  

biológicas  com o diabetes , hipertensão, antioxidante, diarréia e para redução do coles terol. 

D essa form a, esse trabalho teve por objetivo verificar o potenc ial de E . uniflora em  inibir a 

enz im a α -am ilase e em  reduz ir radicais  livres , bem  com o determ inar o teor de m etab ólitos  

fenólicos  e de flavonoides . Para tanto, foram  preparados  os  extratos  lipofílico (EHD gEu) e 

hidroalcóolico (EEAgEu) de E . uniflora, e frações  purificadas : em  hexano (FHgEu), 

dic lorom etano (FD gEu), acetato de etila (FAcgEu) e fração res idual (FR gEu). O  potenc ial 

anti-hiperglicêm ico foi verificado através  da incubação da enz im a α -am ilase com  as  

am os tras  e am ido, resultando na produ ção de m altose, cuja concentração foi determ inada 

pela reação com  ác ido 3,5-dinitrosalic ílico. A avaliação da atividade antioxidante foi 

realizada utilizando-se os  m étodos  colorim étricos  de redução dos  radicais  D PPH • e 

ABTS •+  (TEAC ). O s  teores  de m etabólitos  fenólicos  e de flavonoides  foram  determ inados  

por m étodos  espec trofotom étricos , respec tivam ente, com  o reagente de Folin C iocalteu e 

com plexação com  o cátion de alum ínio. As  porcentagens  de inibição da enz im a α -am ilase 

foram : EHD gEu 79,2%  ±5,4 (0,075 m g/m L); EEAgEu 73,3%  ±1,4 (0,1m g/m L); FHgEu 

79,73%  ±3,6 (0,5m g/m L); FD gEu 42,04%  ± 5,3, FAcgEu 23,49± 2,46 e FR gEu 79,73%  ±

5,06 a 1m g/m L  A concentração total de m etabólitos  fenólicos  m gEAG/g) e de flavonoides  

(m gEQ /g) para as  am os tras  de E . uniflroa analisadas  foram : EEAgEu 341,67 ±45,8 

m gEAG/g e 3,21 m gEQ /g ±2,91; FHgEu 132,02 ±23,09 m gEAG/g e 2,79 m gEQ /g ±2,79; 

FD gEu 20,74 ±4,5 m gEAG/g e 2,89 m gEQ /g ±0,37; FAcgEu 246,67 ±0,0203 m gEAG/g e 

3,25 m gEQ /g ±6,34; FR gEu 255,60 ±28,2 m gEAG/g e 2,66 m gEQ /g ±2,11. As  C E50 no 

m étodo D PPH variaram  9,08 a 53,78 µg/m L e os  valores  de TEAC  ficaram  entre 0,015 e 

0,54. D iante dos  resultados , conc lui-se que E . uniflora é rica em  m etabólitos  fenólicos  com  

relevantes  potenc iais  antioxidante e anti-hiperglicêm ico. C NPq, FAPER J, PR O GR AD  / 

PR O PESQ -UFJF
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Resumo: 

Atualmente, a hidroxiureia (HU) constitui um dos principais agentes farmacológicos 
utilizados no manejo dos indivíduos com Doença Falciforme (DF). Apesar dos benefícios 
promovidos com o uso da HU, existe grande variabilidade interindividual na resposta 
farmacológica, sendo que os fatores genéticos parecem desempenhar um importante 
papel. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência de um polimorfismo 
genético (Glu298Asp) da sintase endotelial do óxido nítrico (NOS 3) na resposta 
hematológica de pacientes com DF tratados com HU. Para tal, foram avaliados 22 
pacientes com DF acompanhados no Hemocentro de Governador Valadares. Foram 
analisadas as concentrações antes e após o tratamento com HU de Hemoglobina (ΔHb), 
Hematócrito (ΔHct) e a Leucometria global (ΔLG). O polimorfismo Glu298Asp (rs1799983) 
foi avaliado por PCR em tempo real. Os resultados foram expressos como média + desvio 
padrão. As análises pelo teste t, χ2 e teste exato de Fisher foram feitas utilizando o 
software GraphPrism 5.0. O estudo foi aprovado pelo CEP. Dentre os pacientes 
estudados, 50% foram do sexo feminino, com idade de 17 + 12 anos. A dose utilizada de 
HU foi de 19 + 5 mg/Kg/dia ao longo de 25 + 16 meses. O tratamento promoveu 
incremento significativo de 12% na concentração de Hb e de 16% no Hct. Por outro lado, 
houve redução média de 23% da LG após o tratamento. Dentre os pacientes, 19 possuem 
o alelo Glu298 e 9 o alelo variante Asp298. O aumento do Hct foi superior entre os 
pacientes com os genótipos GluAsp e AspAsp quando comparado aos pacientes GluGlu 
(p=0,03). Os indivíduos carregando pelo menos um alelo Asp298 parecem se beneficiar 
mais do tratamento com HU, uma vez que apresentaram ΔHct de 4,9 + 1,9 %, enquanto 
pacientes homozigotos para o alelo Glu exibiram ΔHct de 3,1 + 2,7 %. Por outo lado, não 
foram identificadas diferenças significativas entre os genótipos e as variações de Hb e LG. 
Em conclusão, o tratamento da DF com HU promoveu melhora dos parâmetros 
hematológicos e a presença do alelo polimórfico Asp298 no gene da NOS 3 parece estar 
relacionado a melhor resposta farmacológica. Apoio: FAPEMIG (Processos 
APQ-02608-14, APQ-03560-13) e Hemominas.

 
Palavras-chave: 

Doença Falciforme , Hidroxiureia , NOS 3  



 
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área:Ciências da Saúde 

Título do Projeto:  

AVALIAÇÃO DO ENSINO DE HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO NO CURRÍCULO DO 1º 
AO 8º PERÍODO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 

FORA

 
Autores: 

ANGÉLICA P. LANGAME (PROVOQUE); DENISE J. SANTOS (PROVOQUE); OSCARINA 
S. EZEQUIEL (COLABORADOR); SANDRA HELENA C. TIBIRIÇÁ (COLABORADOR); 
DENISE H. AFONSO (COLABORADOR); MÁRCIA HELENA F. S. TOSTES 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

 Introdução: A comunicação, como competência nuclear na educação médica, tornou-se 
tema de interesse como campo de pesquisa e objeto de iniciativas de programas de 
ensino e avaliação. Seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 2014), o projeto 
pedagógico do curso de Medicina da UFJF (PPC, 2015) propõe uma formação baseada 
em competências, visando o atendimento integral do ser humano. Para o sucesso desta 
proposta, o desenvolvimento das habilidades de comunicação deve ser longitudinal. Assim, 
faz-se necessária a avaliação da situação atual e da demanda de alunos e professores 
quanto ao ensino dessas habilidades para posterior implantação deste componente 
curricular. Objetivos: Avaliar a situação atual e a demanda dos professores quanto ao 
ensino de habilidade de comunicação nos primeiros quatro anos do curso de Medicina.  
Métodos: Pesquisa transversal, quali-quantitativa, aplicada e descritiva. Foi realizada a 
análise documental das DCN (2014), do PPC (2015) e dos programas das disciplinas do 
1º ao 8º período e também a análise das repostas ao questionário eletrônico aplicado aos 
78 docentes responsáveis pelas disciplinas. Resultados: 27% dos programas das 
disciplinas mencionam o tema comunicação, sendo que as categorias mais 
frequentemente citadas foram registro dos dados, construção de vínculo e técnicas de 
entrevista médica, enquanto que as categorias compartilhamento de informações e 
comunicação interprofissional são as mais citadas nas DCN. 52% dos professores 
responderam o questionário e 91% concordam/concordam fortemente sobre a importância 
do ensino de habilidades de comunicação. Conclusões: Apesar da obrigatoriedade do 
ensino da comunicação no currículo médico e da concordância dos docentes quanto à sua 
relevância, somente um quarto das disciplinas trata do mesmo, revelando a inadequação 
dos programas às orientações das diretrizes.
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Resumo: 

A doença falciforme (DF) é um grave problema de saúde pública, com grande impacto na 
morbimortalidade da população acometida. Atualmente, a hidroxiureia (HU) constitui um 
dos principais agentes farmacológicos utilizados no manejo dos indivíduos com DF. Sua 
eficácia é atribuída à capacidade de estimular a produção de hemoglobina fetal (HbF) e 
diminuir a concentração de HbS, com isso reduzir as intercorrências manifestadas. Assim, 
o objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência do tratamento da DF com HU em 
parâmetros hematológicos, como a taxa de hemoglobina total (Hb), o valor do hematócrito 
(Hct) e a leucometria global (LG). Para tal, foram analisados osprontuários de 66 pacientes 
com DF acompanhados no Hemocentro de Governador Valadares,tratados com HU de 
forma contínua. Os resultados foram expressos como média + desvio padrão. O efeito do 
tratamento foi avaliado através do teste t pareado e a análise de correlação para avaliação 
das medidas hematológicas e a dose de HU. Foi utilizando o GraphPrism 5.0 (significância 
p<0,05). O estudo foi aprovado pelo CEP (29058814.4.0000.5147). Dentre os pacientes 
estudados, 49% foram do sexo feminino e 51% do sexo masculino, com idade de 18+ 11 
anos. A dose utilizada de HU foi de 18+ 5 mg/Kg/dia, sendo que o tratamento 
farmacológico promoveu incremento significativo de 14% na concentração de Hb e de 16% 
no Hct (ambos, p<0,0001). Por outro lado, houve redução média de 27% da LG após o 
tratamento com HU (p<0,0001). Adicionalmente, não houve correlação significativa entre 
os parâmetros hematológicos e a dose utilizada do fármaco. Em conclusão, o tratamento 
da DF com HU promoveu melhora dos parâmetros hematológicos, com aumento dos 
componentes da série vermelha sanguínea e redução dos valores leucocitários. Tais 
alteraçõespossivelmente promoverão melhora na qualidade de vida dos pacientes com DF 
(redução de crises álgicas, infecções, do número de transfusões sanguíneas de 
internações). Apoio: FAPEMIG (Processos APQ-02608-14, APQ-03560-13) e Hemominas.
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Resumo: 

A obesidade é uma doença crônica considerada epidemia mundial, sendo a causa de 
cerca de 2,8 milhões de mortes. No Brasil, existem atualmente mais de 14,8 milhões de 
brasileiros obesos. A análise de dados epidemiológicos coletados demonstrou a 
associação da obesidade com outras doenças, como hipertensão, doença cardiovascular, 
acidente vascular cerebral, apneia do sono, "diabetes mellitus" tipo 2, entre outras. Assim, 
é essencial o controle da obesidade para a redução da taxa de mortalidade prematura 
causadas por essas doenças. Vários tratamentos estão disponíveis para a redução do 
peso corporal, os quais envolvem medicamentos alopáticos, suplementos alimentares, 
chás e fitoterápicos. Muitas plantas estão disponíveis no mercado na forma de chás e 
fitoterápicos para auxiliar na redução do peso corporal. A inibição da lipase pancreática, a 
principal enzima de digestão dos lípideos, é um dos mecanismos mais amplamente 
estudados e utilizados para determinar a eficácia de produtos naturais como agentes anti-
obesidade. Da mesma forma, a amilase digere o amido para ser absorvido pelo 
organismo. Estas enzimas são empregadas para avaliar a eficácia dos extratos ou 
componentes de plantas em reduzir a absorção de substâncias que causam a obesidade 
como lipídeo e amido. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a atividade de plantas 
popularmente utilizadas para redução do peso corporal. Para isto, foram empregados 
métodos de ensaios “in vitro” com as enzimas lipase e amilase. As plantas estudadas 
foram: a rosa branca (Pó liofilizado), gengibre ("in natura") e "Endopleura uchi" (Uchi 
amarelo) (extrato aquoso). O extrato aquoso de "E. uchi" apresentou atividade inibitória da 
lipase pancreática de 47,54% (60,10 UIL/g) e amilase de 55,74% (extrato aquoso 12,5%) O 
pó liofilizado da rosa branca não apresentou atividade inibitória da lipase pancreática, no 
entanto, a atividade inibitória da amilase foi de 49,15% (solução a 10 mg/mL). O extrato de 
gengibre apresentou inibição de 42,08% da amilase. Os extratos avaliados apresentaram 
atividade inibitória das enzimas que auxiliam a absorção de lipídeos e amido. 
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Resumo: 

Introdução: As principais complicações da DRC são as cardiovasculares e o distúrbio 
mineral ósseo. A calcificação vascular está associada à morbimortalidade e tem a 
hiperfosfatemia como o seu principal fator de risco. O composto Quitosana Ferro III 
reticulado (QST) mostrou recentemente ação quelante sobre o fosfato podendo agir na 
prevenção das calcificações vasculares. Objetivos: Avaliar o efeito quelante de fósforo (P) 
da QTS sobre a calcificação vascular de um modelo animal de uremia induzida por 
adenina e comparar ao efeito dos quelantes Carbonato de cálcio (CaCO3) e Cloridrato de 
sevelamer (SEV). Metodologia: Foram utilizados ratos da linhagem Wistar, machos, 
randomicamente divididos em 5 grupos: CONTROLE (n=8), DRC (n=8), DRC-QTS (n=8), 
DRC-CaCO3 (n=8), DRC-SEV (n=8). A DRC foi induzida por adenina a 0,75% por quatro 
semanas e a 0,1% por mais três semanas. A QTS-Fe III-R foi iniciada após a terceira 
semana de indução da DRC. Os parâmetros avaliados foram: creatinina (Cr), P, Cálcio 
(Ca), fosfatase alcalina (FA), PTH e fator de crescimento de fibroblasto-23 (FGF-23). A 
calcificação vascular foi avaliada pelo conteúdo de cálcio na aorta e pela avaliação 
histológica e imuno histoquímica dos vasos (Angiotensina II e alfa-actina). Resultados: O 
grupo DRC apresentou disfunção renal, hiperfosfatemia, hiperfosfatúria e aumento da 
fosfatase alcalina e do PTH. Todos os grupos tratados apresentaram valores de P e fração 
excretada de P inferiores ao grupo DRC. Os tratamentos com QTS e CaCO3 foram 
eficientes em controlar PTH e FA. Além disso, o tratamento com QTS foi o único que 
mostrou redução no conteúdo de cálcio na aorta, mesmo que não significativo e redução 
da prevalência de lesões vasculares moderada e grave. A utilização dos tratamentos não 
apresentou benefícios sobre a integridade do vaso quando avaliamos a expressão de 
AngioII e α-actina. Conclusão: A QTS apresentou efeito quelante de P semelhante aos 
demais já utilizados na prática clínica e aparentemente possui ação benéfica sobre a CV 
na aorta.
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: Pacientes em hemodiálise (HD) apresentam redução do nível de 
atividade física diária (NAFD), o qual está associado à diminuição da força muscular e 
da capacidade funcional. Objetivamos avaliar os efeitos do treinamento resistido no 
NAFD, na força muscular e na capacidade funcional em pacientes com doença renal 
crônica (DRC) em HD.
MÉTODOS: Dezessete pacientes em HD há pelo menos 6 meses foram randomizados 
em 2 grupos: intervenção (GI, n=9) e controle (GC, n=8). O GI foi submetido a 3 meses 
de treinamento resistido e alongamentos, 3 vezes por semana, durante a HD. O GC 
realizou apenas alongamentos. Todos foram submetidos à mensuração do NAFD, 
avaliação da capacidade funcional, eletromiografia e dinamometria manual, antes e 
após o treinamento. Foram realizadas análises descritivas dos dados.
RESULTADOS PARCIAIS: Dos 17 pacientes que iniciaram o estudo, 11 completaram o 
protocolo. Após o treinamento, o GI apresentou aumento do NAFD medida pelo 
número de passos diários (aumento de 15% contra redução de 17% no GC) e pelo 
tempo diário gasto caminhando (aumento de 2,7%, contra redução de 17,6% no GC, 
no teste de caminhada de 6 minutos (aumento de 5%, contra redução de 2,2% do GC).  
A avaliação da qualidade de vida pelo questionário SF-36 mostrou melhora dos 
pacientes do GI, em compração com o GC, nos domínios capacidade funcional 
(melhora de 11,2% vs, piora de 12,3%) e no estado geral de saúde (melhora de 21,7% 
vs, piora de 25%). CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que o treinamento resistido 
por 3 meses, em pacientes em hemodiálise, melhora o nível de atividade física ad vida 
diária e domínios da qualidade de vida. se confirmados, esses resultados apontarão 
para a utilidade desse tipo de treinamento nas sessões de hemodiálise.
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Resumo: 

A Balística Forense é a área da Criminologia que estuda, dentre outros, as partículas 
liberadas a partir do disparo de armas de fogo. Atualmente, a Perícia Criminal utiliza 
algumas técnicas de análise dessas partículas, como testes colorimétricos e microscopia 
eletrônica de varredura (SEM). Porém, todas essas técnicas apresentam algumas 
limitações que dificultam sua aplicação em larga escala, além de não reproduzirem a 
sensibilidade analítica ideal necessária. Os elementos antimônio (Sb), bário (Ba) e chumbo 
(Pb), presentes nos componentes das armas de fogo, formam nano e micropartículas no 
momento da combustão dos disparos. Sendo assim, as nanopartículas podem ser 
caracterizadas e utilizadas como prova complementar para as investigações e perícia 
criminal. O Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) mede as oscilações de 
macromoléculas pelo movimento Browniano, revelando dados intrínsecos do material, 
como tamanho médio de partícula, carga de superfície, índice de polidispersão e outros. 
Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar metodologias para estabilização das 
nanopartículas provenientes do disparo de armas de fogo para utilização da técnica de 
DLS na análise residuográfica. As amostras foram coletadas na Perícia da Polícia Civil de 
Juiz de Fora, após disparos realizados por peritos, utilizando revolver Taurus de calibre 38. 
As seguintes metodologias de coleta foram testadas: swab com EDTA 2%; saco plástico 
com EDTA 2%; saco plástico com solução de poli(etilenoglicol)-polianion (PEG-poliânion) 
na concentração de 100-350µg/mL; saco plástico com PEG-poliânion 100µg/mL + EDTA 
2%. Após a realização de todas as análises e testes controles, concluímos que é possível 
utilizar a técnica de Espalhamento Dinâmico de Luz para a caracterização de 
nanopartículas provenientes do disparo de armas de fogo uma vez que foram detectados 
picos de distribuição de tamanho em várias áreas do histograma. Foi possível determinar 
que a melhor forma para a coleta dentre as verificadas foi através da utilização de PEG-
poliânion uma vez que o resultado do swab mostrou presença de partículas oriundas de tal 
material. O uso do saco plástico foi eficaz para a coleta do padrão, descartando a 
possibilidade de interferentes.
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Resumo:
Introdução  O processo saúde doença de indivíduos e coletividades é influenciado
pelo processo produtivo. Nesse sentido, estudar as condições de trabalho e de vida do
servidor público possibilita o conhecimento dos principais riscos e a implementação de
ações para  promoção da saúde e  a  prevenção de doenças.  Objetivo Analisar  as
condições de vida e saúde dos Técnicos Administrativos em Educação da UFJF –
TAE/UFJF. Método Pesquisa quantitativa, que utiliza o método exploratório transversal
constituída  por  833  TAEs  do  Campus  de  Juiz  de  Fora.  Utilizou-se  o  programa
Statistical  Package  for  the  Social  Sciences versão  15  para  análise  estatística.  O
Comitê de Ética e Pesquisa da UFJF, aprovou sob parecer 224/2010.  Resultados e
Discussão População em sua maioria homens (51,5%),  com média de idade 46,1
anos,  54,4% com pós-graduação,  63,7% casados  ou  com união  estável  e  45,8%
recebem entre cinco a dez salários-mínimos. Com um único vínculo empregatício há
mais de 10 anos, em horário fixo,  carga horária semanal menor ou igual a 40 horas e
38,3%  recebem  adicional  de  insalubridade.  Estão  expostos  a  todos  os  riscos  de
trabalho,  sendo  mais  presente  os  ergonômicos  e  psicossociais.  O  Índice  de
Capacidade  para  o  Trabalho,  foi  bom  ou  ótimo  para  83,4%  e  16,6%  baixo  ou
moderado. A maioria apresenta baixa demanda e baixo controle sobre o processo de
trabalho e alto  apoio  social  no trabalho e fora deste e considera possuir  um bom
estado  geral  de  saúde,  apesar  de  referirem  problemas,  com  risco  para
desenvolvimento  de  agravos,  inclusive  relacionados  à  forma  de  organização  do
trabalho.  Estão  satisfeitos  com  os  dentes  e  boca,  mas afirmam  necessidade  de
tratamento dentário. O Questionário de Tolerância de Fagerström, mostra que 90,4%
não fumavam e 0,6% apresentaram grau de dependência muito elevado. O Teste de
Identificação  dos  Transtornos  Devido  ao  Uso  de  Álcool,  mostrou  que  92,4%
consumiam bebida alcoólica, 1,1% apresentaram provável dependência. Segundo o
Questionário  Internacional  de  Atividades  Físicas  14,0%  eram  sedentários,  31,9%
insuficientemente ativo e 54% ativo e muito ativo. Considerações Finais  O trabalho
pode ser um estímulo para o desenvolvimento das capacidades físicas e mentais e
produtor  de  saúde,  ou  pode  levar  a  um  desgaste  e  gerar  doença.  Neste  estudo
percebe-se  que  esta  e  também  a  realidade  do  trabalho  em  serviços  públicos,
particularmente na UFJF.
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Resumo: 

O campo das Práticas Integrativas e Complementares (PIC) contempla sistemas médicos 
complexos e recursos terapêuticos, que são amplamente usados pela população. No 
Brasil, foi aprovada em 2006 a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
no SUS , com o objetivo de conhecer, apoiar, incorporar e implementar experiências na 
rede pública de saúde. Apesar disso, a maioria dos curso de medicina não inclui o ensino 
das PIC a seus alunos. O objetivo deste trabalho foi investigar o interesse, o conhecimento 
e o uso das PIC pelos estudantes de medicina. Foi realizado um inquérito com os alunos 
do curso de medicina da UFJF regularmente matriculados do 1º ao 8º períodos, mediante a 
aplicação de um questionário estruturado auto-preenchível. Responderam à pesquisa 490 
alunos, em um universo de 675 (72,6% do total). Apenas 25,8% dos alunos já tinham 
cursado disciplina ou atividade de extensão sobre o tema, mas a maioria (73,7%) acredita 
que as PIC devem estar presentes na grade curricular, de preferência na forma disciplina 
optativa (57,6%). Há um grande desconhecimento da presença das PIC no SUS e no 
sistema privado de saúde, mas 89,2% dos alunos conhece pelo menos uma PIC, sendo as 
mais citadas Acupuntura (80,8%), Fitoterapia (77,4%), Homeopatia (74,9%) e Medicina 
Antroposófica (24,7%). As mulheres e os estudantes dos períodos iniciais indicaram em 
maior proporção que as PIC deveriam fazer parte do currículo. Diante do grande uso das 
PIC pela população e do interesse da maioria dos estudantes, faz-se necessário que os 
curso de medicina oferecem o ensino das PIC em suas grades curriculares, mesmo que 
seja na modalidade de disciplina optativa.
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Resumo: 

O câncer de mama é a neoplasia mais frequente do mundo no sexo feminino, excetuando 
câncer de pele. Diversos estudos realizados mostram que fatores biológicos estão 
diretamente ligados à sobrevida da doença, como o estadiamento e os biomarcadores. 
Menos estudado é o papel dos fatores sociais. O objetivo deste trabalho foi realizar uma 
revisão sistemática sobre o efeito da posição socioeconômica e da raça/cor na sobrevida 
no câncer de mama em mulheres acopanhadas no Brasil. Foi feita uma busca sistemática 
no LILACS e no MEDLINE usando os descritores de assuntos "neoplasias de mama", 
"análise de sobrevida" e "Brasil", em português, inglês e espanhol, utilizando também os 
sinônimos destes termos. Foram selecionados artigos de sobrevida em câncer de mama 
publicados entre 2001 e 2015 e que tenham estudado o efeito de fatores sociais na 
sobrevida. Foram selecionados 12 estudos, metade de base populacional e metade de 
base hospitalar. Os estudos foram feitos em vários estados do país. Alguns encontraram 
associação entre raça/cor branca e melhor posição socioeconômica e maior sobrevida, 
mas outros não encontraram tal associação. Conclui-se que a associação entre raça/cor e 
posição socioeconômica com a sobrevida no câncer de mama no Brasil ainda não está 
bem estabelecida, necessitando de mais estudos ou de estudo mais amplo, de base 
populacional, com amostra representativa de todo o país.
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Resumo: 

Há carência de pesquisas sobre a busca pela muscularidade em mulheres e, 
consequentemente, de estudos psicométricos de escalas que tenham como intuito avaliar 
o construto nesse público. O objetivo do presente estudo foi avaliar a validade e a 
confiabilidade da Drive for Muscularity Scale (DMS) para mulheres brasileiras. Trata-se de 
uma investigação do tipo transversal que contou com a participação de 242 mulheres, com 
idade entre 18 e 35 anos, para Análise Fatorial Confirmatória (AFC) e validade convergente. 
Destas, 61 mulheres foram convidadas a participar do teste de confiabilidade, ficando 38 
para o reteste. Foram avaliados os construtos: autoestima (RSES), sintomas depressivos 
(BDI), comportamentos de risco de transtornos alimentares (EAT-26) e comprometimento 
psicológico ao exercício físico (CES). A validade fatorial da DMS foi avaliada por meio da 
AFC. A confiabilidade da escala foi averiguada pelo cálculo do coeficiente alfa de Cronbach 
e pela técnica teste-reteste, através do teste t de medidas repetidas, coeficiente de 
correlação de Pearson, bem como o coeficiente de correlação intraclasse (CCI). Foram 
testados quatro modelos da DMS, porém nenhum destes apresentou bom ajuste segundo 
os valores dos testes e múltiplos índices calculados. A DMS apresentou associação 
apenas com autoestima e autoaceitação (rpearson = 0,13; p < 0,05) e com os 
comportamentos de risco para transtornos alimentares (rpearson = 0,16; p < 0,05). O valor 
para o test t foi de t (40) = 2,2, p = 0,03. O CCI apresentou valor igual a 0,86, p < 0,001. A 
DMS apresentou correlação apenas com a autoestima e autoaceitação e comportamentos 
de risco para transtornos alimentares. O contrário aconteceu com sintomas depressivos e 
comprometimento ao exercício físico. Quanto à fidedignidade, o teste t apresentou 
diferença significativa, demonstrando que o instrumento aplicado não apresentou 
confiabilidade suficiente. Os valores de r de Pearson explicaram 79% de associação entre 
as duas fases (teste e reteste). Além disso, a CCI mostrou 73% de correlação entre o 
teste e o reteste. Por fim, o alfa de Cronbach evidenciou, tanto no teste, quanto no reteste, 
uma variância reduzida, ou seja, houve congruência de cada item com o restante dos itens 
da DMS.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: As  Práticas  Integrativas  e  Complementares  (PICs)  podem  ser
definidas como recursos terapêuticos  voltados para estimular  mecanismos naturais
visando a prevenção de doenças e a recuperação da saúde.  O Ministério da Saúde
aprovou em 2006 a Política Nacional de Práticas integrativas e Complementares que
enfatiza a inserção das PICs na Atenção Primária à Saúde (APS).  Dessa forma, é
importante identificar a percepção das equipes de saúde da APS sobre a utilização de
PICs  em  suas  atividades,  a  fim  de  proporcionar  uma  discussão  sobre  o  tema  e
subsidiar seu reconhecimento, difusão e aplicação. OBJETIVO:  Avaliar a percepção
das equipes de saúde sobre PIC e sua utilização na APS. METODOLOGIA: Pesquisa
quantitativa de caráter transversal e descritivo, com profissionais de Saúde da APS da
cidade  de  Comendador  Levy  Gasparian,  Rio  de  Janeiro,  que  aceitaram  participar
voluntariamente. Na coleta de dados foi utilizado questionário semiestruturado e para
análise estatística o programa Statistical Package for the Social Sciences versão 15  o
Comitê  de  Ética  e  Pesquisa  da UFJF,  aprovou sob  parecer  932.706.  ANÁLISE E
DISCUSSÃO: A percepção dos profissionais em relação ao conhecimento das PICs
mostrou que a acupuntura e homeopatia se sobressaíram em relação à fitoterapia,
enquanto  que  a  Medicina  Antroposófica  e  termalismo/Crenoterapia  90%  dos
entrevistados  desconhecem.  Destaca-se  o  fato  que:  71%  dos  entrevistados  não
compreendem que as PICs vão além dos sintomas físicos, 33% não acham que são
importantes  práticas  de  saúde,  19%  acreditam  que  possuem  apenas  efeito
psicológico, 19% alegam que as PICs não complementam as práticas tradicionais de
cuidado  com  a  saúde,  19% negam  efeitos  adversos  ou  contraindicações,  e  10%
afirmaram que as PICs não possuem respaldo científico. No que diz respeito a PNPIC,
57% dos participantes não a conhecem. Quanto às dificuldades para implementação
das práticas no nível primário o que mais se destacou foram: o desconhecimento por
parte  dos  profissionais  (76%),  o  desconhecimento  por  parte  da  população  (62%),
assim como a falta de divulgação das práticas. Quanto às facilidades os entrevistados
apontaram: procura e o interesse pela população (33%), divulgação das PICs (33%), o
baixo  custo  (33%)  e  o  fácil  acesso  (33%).  CONCLUSÃO: Neste  cenário,  se  faz
necessária a educação permanente dos profissionais da Atenção Primária a Saúde.
Sendo enriquecedor para o sistema e população que os mesmos conheçam, discutam
e implementem as PICs em seu ambiente de trabalho. 

Palavras-chave:
, ,

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF
Novembro de 2015

Terapias complementares Promoção da saúde Atenção primária à saúde



 
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área:Escolher um item. 

Título do Projeto:  
ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL DO PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO E IMPACTO DA 

FORMAÇÃO MÉDICA NOS EGRESSOS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

 
Autores: 

NOME DO BOLSISTA 1 ( NOME DO PROGRAMA); NOME DO BOLSISTA 2 (NOME DO 
MARLON BRANDO LEANDRO FILIPPO (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); GIANCARLO LUCCHETTI 
(COLABORADOR); FERNANDO ANTONIO BASILE COLUGNATI (COLABORADOR); 
ALESSANDRA LAMAS GRANERO LUCCHETTI (COLABORADOR); LUCAS GOMES 
BRAGA (COLABORADOR); MARIA HELENA SEN

 
Resumo: 

A distribuição desigual dos médicos e a superespecialização é um fenômeno de caráter 
mundial. Tem sido uma preocupação das escolas médicas a adequação da qualidade e 
distribuição da força de trabalho. Este estudo tem como objetivo avaliar a trajetória, o perfil 
sócio demográfico e profissional dos egressos de uma escola médica e os fatores que 
influenciam a escolha do local de residência.
Métodos
Um estudo transversal foi realizado com egressosvoluntários,formados entre 2001 e 2010, 
que responderam a um questionário eletrônico por meio da Plataforma RedCAP. Alguns 
dados foram extraídos dos registros da instituição (ano de ingresso e término, sexo, idade). 
Análise estatística foi realizada utilizando-se teste T, ANOVA e regressão. Quando 
detectadas diferenças significantes pela ANOVA, realizou-se o teste de post-hoc à 
situação. 
Resultados:
Entre 1642 médicos graduados de 2001 a 2010, excluíram-se 3 óbitos e 1 desistência da 
profissão. Dos 1638 egressos, 787 foram contactados e 566 (34,55%) responderam ao 
questionário, sendo 50,5% mulheres com média de 34 anos. Os médicos fixaram 
residência no Brasil em 85,2% dos estados do Brasil,com maior concentração em Minas 
Gerais (58,1%), onde realizaram a graduação. Identificaram-se 4,3% comomédicos de 
família, 19,9% especialistas nas grandes áreas e 75,8% em outras especialidades. 
Embora 65,6% tenham nascido em cidades pequenas e médias, somente 43,8% 
permaneceram em cidades destes portes (p<0.001). Optaram por trabalhar em cidades 
com elevadadensidade populacional (média de 2213.7 habs/km2), comparados as suas 
cidades natais (média de 823.4habs/km2) (p<0.001). Características das cidades, 
mercado de trabalho,fatores ligados a família e interpessoais foram os mais relacionados a 
escolha pelo local de moradia.
Discussão e conclusões
Apesar das políticas indutoras e mudanças curriculares voltadas à responsabilidade social, 
a interiorização com fixação dos médicos em algumas regiõesconstitui-se num desafio a 
ser enfrentado de forma intersetorial. 
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Resumo: 

A Endometriose e a Adenomiose são doenças muito prevalentes, acometendo 
principalmente mulheres em idade fértil e trazendo prejuízos importantes à qualidade de 
vida das portadoras por causar dismenorreia, infertilidade e dor pélvica crônica. As duas 
doenças são consideradas por alguns autores como fenótipos diferentes de uma mesma 
patologia, compartilhando fatores de risco. O presente estudo visa avaliar a prevalência de 
endometriose e adenomiose no Serviço de Ginecologia do Hospital Universitário da UFJF 
(HU-UFJF), bem como as variantes e sítios mais frequentes. Foram analisados 294 laudos 
anatomopatológicos emitidos no período de Janeiro de 2013 a Agosto de 2016 pelo setor 
de Patologia do HU-UFJF de peças do trato genital feminino, parede abdominal e intestino 
grosso, sítios comumente acometidos por essas doenças. Dentre eles, 71 atestaram 
endometriose ou adenomiose (41% demonstraram Endometriose e 59% Adenomiose), 
apontando para uma prevalência de 24,1% no período. Os sítios mais comuns foram Útero 
(59%) e Anexos (34%). Dentre as peças de Anexos (Ovário, Trompas e Paramétrios) a 
prevalência de endometriose foi de 27%; nas peças de Corpo Uterino, 36% apresentaram 
adenomiose. Quatro porcento dos casos de Endometriose/Adenomiose ocorreram fora do 
trato genital feminino. O sítio extra-genital mais comum foi o Intestino Grosso (2,8%). 
Conclui-se que a Endometriose e a Adenomiose são responsáveis por uma parcela 
importante de cirurgias ginecológicas, principalmente em mulheres férteis, o que tem 
grande impacto social. Por isso, há contínua necessidade de ampliar os conhecimentos 
sobre a doença favorecendo a redução do tempo de diagnóstico, a agressividade do 
tratamento e, consequentemente, reduzindo os transtornos que a doença pode causar às 
suas portadoras.
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Resumo: 

Introdução: A aterosclerose caracteriza-se pela formação de placas de ateroma na parede 
dos vasos sanguíneos, ativando o sistema imunológico e induzindo inflamação. É uma 
doença crônica e progressiva. 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: 

Objetivou-se avaliar a capacidade para o autocuidado de pessoas em diálise peritoneal 
domiciliar. Realizou-se um estudo descritivo de corte transversal, com 34 inscritos no 
Serviço de Diálise Peritoneal de um hospital público, de ensino e pesquisa da rede SUS de 
Minas Gerais, entre març e junho de 2015, utilizando um questionário para identificação do 
perfil sociodemográfico e clínico e a escala Appraisal of Self Care Agency Scale – Revised. 
O tratamento e a análise dos dados foram feitos por medidas estatísticas descritivas, com 
o Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 20.0. A análise da escala ASA-
R se deu pela média geral por se tratar de uma escala do tipo Likert. Para a relação entre a 
escala ASA- R e o perfil sociodemográfico e clínico utilizou-se o teste qui-quadrado. Das 
34 pessoas, 79,5% eram mulheres, 47,1% com ensino fundamental incompleto, 94,1% 
(32) sem vínculo empregatício, eram aposentados ou recebiam o auxílio doença, residindo 
a uma distância do centro de diálise que variou de 02 a 165 quilômetros. O tempo mínimo 
de diálise foi de um mês e o máximo, 108, a média de 25,5 meses e o desvio padrão de 18 
meses. Dos entrevistados, 94,1% realizam a diálise peritoneal automatizada e 5,9% a 
diálise peritoneal ambulatorial contínua e, para tanto, 64,7% necessitam de ajuda para 
fazer ou auxiliar no procedimento. A pontuação da escala ASA-R variou entre 44 e 64, 
sendo a média, 54 pontos. Classificou-se como capacidade para o autocuidado 
operacionalizado os com pontuação acima da média, 59%, alcançaram a pontuação de 
corte, 41%, classificou-se como não capazes. A relação entre perfil sociodemográfico e a 
operacionalização do autocuidado mostrou que 55,6% das mulheres e 71,4% dos homens 
tem capacidade para o autocuidado. 73,3% das pessoas com escolaridade maior ou igual 
ao ensino médio completo e que necessitam de ajuda para realizar o procedimento dialítico 
(63,6%) tem capacidade para o autocuidado operacionalizado. A avaliação da capacidade 
do autocuidado dos clientes que dependem da diálise peritoneal no domicílio contribui para 
tomadas de decisão sobre o plano de cuidado; confere maior segurança ao cuidado; 
permite o registro, referendando a Sistematização da Assistência de Enfermagem. 
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Resumo:  

A Calendua officinalis é uma planta medicinal muito difundida e possui rica 

composição fitoquímica. Uma das classes de metabólitos secundários mais 

pesquisadas da calêndula são os flavonoides. Dentre eles destaca-se a rutina, a qual 

possui uma gama de propriedades biológicas, como antioxidante e anti-inflamatória. 

Tendo em vista essas atividades, o extrato de calêndula pode ser utilizado como um 

agente fotoprotetor auxiliando na prevenção de doenças desencadeadas por radiação 

UV. Os objetivos do estudo foram: elaborar uma formulação fotoprotetora de uso 

tópico contendo o extrato de Calêndula; realizar o controle de qualidade do extrato por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) por meio do doseamento de um dos 

seus principais marcadores, a rutina, no extrato e na formulação desenvolvida; 

determinar o Fator de Proteção Solar (FPS) das formulações elaboradas. A base 

galênica usada para a incorporação do extrato glicólico e da rutina foi a base lanette, a 

qual permitiu uma boa incorporação de ambos. O método analítico desenvolvido para 

a quantificação da rutina no extrato e no creme por HPLC usou cromatografia em fase 

reversa com fase estacionária octadecilsilano e fase móvel constituída por um sistema 

binário de solvente: tampão fosfato e metanol, coluna C18 e detecção a 265 nm. O 

FPS foi medido no espectrofotômetro UV-2000S. O método analítico desenvolvido 

mostrou eficaz, pois os perfis cromatográficos obtidos apresentaram linhas de base 

regulares, adequada resolução da rutina e boa simetria de pico, assim pode ser 

utilizado no controle de qualidade do extrato e do creme após uma validação do 

processo segundo especificações da ANVISA e ICH. As concentrações das 

formulações e o respectivo FPS calculado foram: 

 Formulações com extrato glicólico: 5,0%: 2; 10,0%: 2; 15,0%: 5; e 20,0%: 2. 

 Formulações com rutina: 2,5%: 2; 5,0%: 4; 10,0%: 6; e 15,0%: 8. 

Com isso, as formulações que apresentaram FPS dentro do recomendado pela 

ANVISA foram as contendo 10,0% e 15,0% de rutina. Tendo em vista tais resultados 

de FPS, a rutina e o extrato em questão podem ser utilizados em formulações 

juntamente com outros filtros solares. 
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A Taxifolina é um flavonol, também denominado dihidroquercetina e está presente 

principalmente em frutas cítricas. Seu potencial anti-inflamatório e antioxidante tem sido 

investigado para a aplicação no tratamento de diversas patologias. A taxifolina apresenta 

baixa disponibilidade oral, o que tem estimulado vias alternativas de administração como a 

transdérmica. Este trabalho teve como objetivo realizar o ensaio de permeação ex vivo da 

taxifolina a partir do creme. O método analítico desenvolvido e otimizado empregou 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), com fase móvel composta por água, 

acetonitrila e ácido fórmico. A dosagem de taxifolina na formulação foi de 0,5%. O meio 

receptor escolhido para o ensaio de permeação foi suor humano artificial acrescido de 

etanol. Foi construída curva analítica padrão de taxifolina nesse meio, com faixa de 

concentração de 8-188%, apresentando coeficiente de determinação (R2)>0,99. Foi usada 

pele de região abdominal, que foi lavada com salina e armazenada a -80oC. O ensaio de 

permeação ex vivo foi realizado em células de difusão vertical estáticas de 7 mL. Dose finita 

da formulação foi aplicada (68mg), com área de difusão de 1,86cm2. Alíquotas de 1mL 

foram retiradas em intervalos de tempo regulares, recolhidas em vials cromatográficos e 

analisadas por CLAE. Foi detectado 71,78 µg de taxifolina na epiderme viável, 

correspondendo a porcentagem de permeação por dose de 48,09%. A porcentagem de 

permeação obtida sugere um potencial da taxifolina para exercer suas ações a nível 

sistêmico in vivo, quando administrada por via transdérmica na matriz usada. 

 

 



O presente estudo buscou analisar comparativamente os meios de transporte, PBS e Solução de 

Hidróxido de Cálcio (Ca )), para o transporte de dentes decíduos extraídos, quanto à viabilidade 

celular. A amostragem foi composta por 30 (trinta) polpas dentárias de dentes decíduos com 

vitalidade pulpar, indicados previamente para exodontia e que seriam descartados após o 

procedimento cirúrgico. As amostras serão divididas em dois grupos G1 e G2. A solução de 

Ca(OH)2 na concentração de 1mg/mL foi preparada com 30mg do pó de hidróxido de cálcio P.A. 

(Biodinâmica, Ibiporã, Brasil) pesado em uma balança analítica de precisão (Mettler Toledo, 

Suíça), e 30mL de água destilada, mensurada na proveta graduada em vidro (UNIGLAS, 

Alemanha). Em um frasco Erlemeyer em vidro (UNIGLAS, Alemanha), dispensado a água 

destilada e o pó de Ca P.A., e a mistura será agitada, afim de se obter uma solução homogênea. 

A polpa foi exposta e removida com auxílio de limas endodônticas manuais e/ou escavadores 

de dentina estéreis e colocadas em um tubo tipo Falcon de 15mL contendo 2mL de solução de 

manutenção (2% de penicilina e estreptomicina e PBS) e levado ao fluxo laminar. As polpas 

foram colocadas em cultivo (cultura primária) em placas de cultivo tratadas de 6 poços (KASVI, 

China), sendo uma em cada poço, em meio de cultivo α-MEM, suplementado por 15% de SFB, 

1% de Penicilina 10000U/mL /Estreptomicina 10000µg/mL, 1% de L-Glutamina 200mM , 

mantidas a 37°C em incubadora de CO2 umidificada. O meio de cultivo foi trocado a cada três 

dias. E os poços foram observados em microscópio invertido por 10 dias. As amostras que não 

apresentaram células após 20 dias em cultura primária ou que 17 contaminaram foram 

descartadas. RESULTADOS PARCIAIS: Foram coletadas 15 amostras e foi possível isolar o tecido 

pulpar de todas as amostras, porém, quanto à obtenção de células da polpa (fibroblastóides) o 

mesmo não foi observado. Pode-se observar em ambos os grupos com êxito no isolamento 

celular, após alguns dias do cultivo pulpar, a presença de células esferoides ao redor da polpa. 

Durante o cultivo, foi notório o aumento do número celular e a mudança da forma, passando 

para células alongadas com formato fibroblastóide, em ambos os grupos. 



A polpa dentária é considerada uma fonte de células-tronco mesênquimais adultas, e o 

interesse na obtenção da polpa dentária e na sua estocagem aumentou substancialmente nos 

últimos anos. As variações na forma de obtenção da polpa mudam drasticamente a 

característica final do material removido, sendo que manualmente a polpa é obtida em partes 

maiores, mais estruturada. Já na forma mecanizada, se obtém um material macerado, semi-

triturado. A remoção do tecido pulpar por via endodôntica caracteriza uma forma pouco 

conhecida de se coletar este precioso tecido sem a necessidade de extração dentária. Em face 

das possibilidades de variação na técnica, foi observada a necessidade da elaboração de um 

estudo para elucidar as variações na coleta dos tecidos pulpares. Trinta polpas dentárias serão 

colhidas e divididas em dois grupos, sendo que quinze polpas serão removidas por 

instrumentação mecanizada e outras quinze por instrumentação manual. Após Isolar células-

tronco da polpa dentária de dentes permanentes humanos, estas serão caracterizadas quanto 

à sua viabilidade celular e plasticidade: diferenciação osteogênica e condrogênica. Será 

avaliada a expressão gênica das linhagens estabelecidas. Espera-se com o trabalho, 

estabelecer um protocolo operacional padrão na obtenção de células-tronco por via 

endodôntica. 
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Resumo: 

Objetivo: Avaliar a presença de metástase segundo o perfil imunohistoquímico em 
mulheres com câncer de mama Métodos: Foi estudada uma coorte hospitalar de 
mulheres com diagnóstico de câncer de mama efetuado entre 2003 e 2005, atendidas 
em serviço oncológico especializado de Juiz de Fora/MG. Para definição dos grupos 
segundo perfil imunohistoquímico, optou-se por classificação baseada na avaliação 
dos receptores de estrógeno e de progesterona, índice de proliferação celular Ki67 e 
superexpressão de HER2. De acordo com os diferentes fenótipos, foram definidos 
cinco subtipos: luminal A, luminal B-HER2 negativo, luminal B-HER2 positivo, triplo 
negativo e HER2 superexpresso. Resultados: Das 397 mulheres com avaliação 
imunohistoquímica completa, a idade média era de 57,4 anos (±13,5), 80,7% possuía 
cor da pele branca e eram pós-menopausada (64,9%). Ao diagnóstico, 57,5% tinham 
tamanho do tumor =2,0 cm e 41,7,% exibiam comprometimento linfonodal. Os 
subtipos mais frequentes foram luminal B-HER2 negativo (41,8%) e triplo negativo 
(24,2%). Verificou-se metástase em 25% destas pacientes, sendo mais frequentes 
naquelas com os tumores com Superexpressão de HER2 (31,3%) e triplo negativo 
(23,4%). Os tumores Luminais A =7/79 = 8,9%, Luminais B – HER2 negativo=24/162= 
14,8% e Luminais B – HER2 positivo=5/36=13,9% apresentaram metástases em 8,9%, 
14,8% e  13,9%, respectivamente. Conclusão: Tais resultados corrobaram estudos que 
apontam o comprometimento linfonodal, maior tamanho do tumor primário, ausência 
de receptores hormonais e superexpressão do receptor tipo 2 do fator de crescimento 
epidérmico humano (HER2) como fatores de risco independentes para a ocorrência de 
metástase.
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Resumo: 

Direcionando nosso olhar para o tema orientação sexual nas escolas encontramos na 
literatura cientifica alguns entraves que os educadores encontram dificultando a sua 
abordagem no espaço de sala de aula como aqueles relacionados ao cotidiano do próprio 
adolescente, além da dificuldade em lidar com o tema sexualidade na adolescência, sendo 
este abordado como algo mecânico, sem clareza, utilizando o enfoque biologicista, com 
pouca ou nenhuma abertura para questionamentos, sem espaço para o binômio prazer-
amor Ao atuarmos na Atenção Primária a Saúde percebeu-se uma baixa adesão dos 
adolescentes aos grupos educativos como o de direitos sexuais e reprodutivos o que pode 
ser responsável pela situação de desorientação e vulnerabilidade a que estão submetidos. 
Os objetivos foram: Identificar quais as principais necessidades de orientação que os 
jovens tem em relação à saúde sexual e reprodutiva; conhecer o que os adolescentes 
sabem sobre as formas de prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis e 
gestação não planejada; realizar oficinas educativas de direitos sexuais e reprodutivos com 
ênfase que mais se destacaram nas dúvidas por eles apresentadas; identificar quais são 
os métodos contraceptivos de primeira escolha para os adolescentes participantes das 
oficinas. Trata-se uma pesquisa qualitativa, envolvendo 62 adolescentes entre 13 e 18 
anos de idade, matriculados no ensino fundamental de uma escola pública, localizadas em 
um município da Zona da Mata Mineira. As etapas de coleta dos dados incluíram quatro 
oficinas com o emprego da técnica do grupo focal e a realização de uma entrevista não 
diretiva. Na análise dos dados empregou-se a técnica da análise temática ou categorial, 
desvelando três categorias. O estudo aponta que os adolescentes possuem um 
conhecimento superficial sobre as infecções sexualmente transmissíveis e sobre as 
formas de se evitar uma gestação não planejada. As relações afetivas sexuais são 
desejadas por ambos os gêneros, que se tornam vulneráveis já que muitos adolescentes 
desconhecem o próprio corpo e sobre como utilizar corretamente os métodos 
contraceptivos. 
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Resumo: 

Introdução: A mucosite é o efeito colateral mais comum entre pacientes em regime de 
condicionamento para o Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas (TCTH), sendo 
caracterizada por lesões da mucosa gastrointestinal. Os fatores de crescimento 
transformador beta compreendem peptídeos do leite implicados no reparo tecidual de 
mucosas. Este estudo visou avaliar o efeito da suplementação alimentar com Concentrado 
de Proteínas do Soro do Leite (CPS) sobre a mucosite. 
Métodos: Trata-se de estudo experimental não-randomizado com pacientes submetidos ao 
TCTH autólogo e alogênico no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. Pacientes internados durante a extensão do estudo foram suplementados com uma 
dose diária de CPS contendo 50% das necessidades diárias de proteína, e comparados 
com controle histórico, avaliado por revisão de prontuários. Adicionalmente, análises foram 
feitas comparando os grupos com consumo <80% e =80% entre si. A escala de toxicidade 
oral da OMS foi usada para avaliação da mucosite. 
Resultados: Foram incluídos 43 pacientes no grupo controle e 30 no grupo suplementado. 
Os grupos eram comparáveis considerando idade, sexo, diagnóstico, protocolo de 
condicionamento e modalidade de transplante. A média de consumo foi 77.9±26%. A 
incidência de mucosite oral foi 63% e a duração média de 4.81±4.75 dias, não havendo 
evidência estatística de diferença entre os grupos. A incidência de mucosite oral grave foi 
23.3% entre os suplementados e 9.3% no controle, também sem evidência de diferença. 
Comparando os grupos com consumo <80% e =80%, não houve evidência estatística de 
diferenças na incidência de mucosite, duração de hospitalização e mucosite, tendo sido 
17.1±6.80 dias e 8.4±3.5 dias respectivamente. Houve evidência muito forte de que a 
distribuição de graus máximos de mucosite foi diferente entre os grupos, tendo o grupo =
80% apresentado mais frequentemente os graus iniciais. Houve evidência de que esse 
grupo teve menor incidência de mucosite grave (RR=10.47, p=0.04).
Conclusão: O estudo forneceu evidência promissora de que a suplementação proteica 
pode ser benéfica para mucosite. Fazem-se necessários estudos experimentais 
randomizados e com adequado poder estatístico.  
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Resumo: 

Objetivou-se avaliar a capacidade para o autocuidado de pessoas em diálise peritoneal 
domiciliar. Realizou-se um estudo descritivo de corte transversal, com 34 inscritos no 
Serviço de Diálise Peritoneal de um hospital público, de ensino e pesquisa da rede SUS de 
Minas Gerais, entre março e junho de 2015, utilizando um questionário para identificação 
do perfil sociodemográfico e clínico e a escala Appraisalof Self Care Agency Scale – 
Revised. O tratamento e a análise dos dados foram feitos por medidas estatísticas 
descritivas, com o Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 20.0. A 
análise da escala ASA-R se deu pela média geral por se tratar de uma escala do tipo 
Likert. Para a relação entre a escala ASA- R e o perfil sóciodemográfico e clínico utilizou-se 
o teste qui-quadrado. Das 34 pessoas, 79,5% são mulheres, 47,1% com ensino 
fundamental incompleto, 94,1% (32) sem vínculo empregatício, aposentados, recebendo 
auxílio doença, residindo a uma distância do centro de diálise que varia de 02 a 165 
quilômetros. O tempo mínimo de diálise foi de um mês e o máximo, 108, a média de 25,5 
meses e o desvio padrão de 18 meses. Dos entrevistados, 94,1% realizam a diálise 
peritoneal automatizada e 5,9% a diálise peritoneal ambulatorial contínua e, para tanto, 
64,7% necessitam de ajuda para fazer ou auxiliar no procedimento. A pontuação da escala 
ASA-R variou entre 44 e 64, sendo a média, 54 pontos. Classificou-se como capacidade 
para o autocuidado operacionalizado os com pontuação acima da média, 59%. Os que não 
alcançaram a pontuação de corte, 41%, classificou-se como não capazes. A relação entre 
perfil sociodemográfico e a operacionalização do autocuidado mostrou que 55,6% das 
mulheres e 71,4% dos homens tem capacidade para o autocuidado. 73,3% das pessoas 
com escolaridade maior ou igual ao ensino médio completo e que necessitam de ajuda 
para realizar o procedimento dialítico (63,6%) tem capacidade para o autocuidado 
operacionalizado. A avaliação da capacidade do autocuidado dos clientes que dependem 
da diálise peritoneal no domicílio contribui para tomadas de decisão sobre o plano de 
cuidado; confere maior segurança ao cuidado; permite o registro, referendando a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem
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Resumo: 

As micelas poliméricas formadas por auto-associação têm provado ser útil na entrega de 
fármacos e várias formulações vem sendo testadas clinicamente. Dentre os copolímeros 
em bloco disponíveis comercialmente, o Pluronic F127® é formado por blocos de óxido de 
etileno e óxido de propileno, resultando em um copolímero anfifílico. A Concentração 
Micelar Crítica (CMC)  é a concentração na qual as micelas são formadas a partir de 
monômeros. Em concentração igual ou superior à CMC, as moléculas se agregam e 
formam micelas. Em concentrações inferiores, a molécula anfifílica não se organiza em 
micelas e permanecem na forma de monômeros. O objetivo deste trabalho foi verificar a 
formação de micelas de copolímero Pluronic F127 por auto-associação, utilizando a 
Concentração Micelar Crítica (CMC) descrita e calculada teoricamente. Para isto, foram 
preparadas soluções aquosas de Pluronic F127 na CMC descrita na literatura e em 
concentrações abaixo e acima desse valor. Foi usado o aparelho Microtrac Zetatrac  que 
mede os parâmetros da partícula através do espalhamento dinâmico da luz (DLS). Os 
resultados obtidos pela curva de decaimento de fotons foram transformados em média de 
diâmetro hidrodinâmico e índice de polidispersão (PdI) pelo equipamento, através da 
equação de Stokes-Einstein. Como resultado foi possível observar que na concentração 
abaixo da CMC não foram formadas micelas, uma vez que a leitura ficou abaixo do limite 
de detecção do aparelho na escala nanométrica. Na concentração próxima à CMC, 4 x 
10-2 g/L, pode-se notar a formação de dois picos no gráfico de intensidade, um deles 
próximo do valor de 1 nm e outro próximo de 100 nm, com reflexo no PdI (2,730). Nas 
concentrações acima da CMC, foi observado a formação de picos de leitura de intensidade 
por volta do valor de 11 nm, com PdI de 0,2562, para a concentração de 3,52 x 100 g/L, e 
de 5 nm, com PDI 0,0394, para a concentração de 3,528 x 10-1. Pode-se concluir que 
estruturas supramoleculares foram formadas a partir da CMC do material utilizado. A 
construção de micelas por auto-associação, embora com variação de tamanho de PdI nas 
concentrações testadas, pode ser utilizada futuramente para incorporação de ativos 
hidrofóbicos e entrega controlada de fármacos.
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Resumo: 

A cárie é uma doença que se desenvolve a partir da formação de um biofilme constituído 
por bactérias cariogênicas altamente eficientes na conversão de carboidratos em ácidos 
orgânicos que desmineralizam o esmalte do dente. O biofilme cariogênico, além de 
proteger a bactéria contra agressores externos, constitui-se como matriz para colonização 
e consequente produção de ácidos, essenciais para a formação da cárie dentária. Nele há 
a prevalência de estreptococos do grupo mutans, principalmente Streptococcus mutans. 
Ainda que alguns componentes ativos presentes em produtos odontológicos tenham 
interferência na formação de biofilme, é limitada as informações sobre o mecanismo de 
ação e sua atuação a nível genético nas enzimas envolvidas nesta formação. Dessa 
forma, este trabalho teve como objetivo verificar a expressão gênica da enzima 
frutosiltransferase (FTF) de Streptococcus mutans após a aplicação de substâncias 
químicas de controle cariogênico como o xilitol, clorexidina, resveratrol e epigalocatequina. 
A eficácia das substâncias foi previamente analisada quanto ao potencial antimicrobiano e 
à capacidade de inibição da formação de biofilme. As substâncias consideradas eficazes 
foram avaliadas quanto ao possível mecanismo de ação a nível genético através de 
Reação em Cadeia da Polimerase quantitativa em tempo real (qPCR).  As substâncias 
consideradas eficazes, e portanto selecionadas para análise da expressão de FTF e GTFB 
foram aquelas que apresentaram uma concentração onde ocorreu inibição da formação de 
biofilme, sem que houvesse um efeito citotóxico. Os ensaios para o gene da enzima FTF 
revelaram uma redução significativa de sua expressão após tratamento com a substância 
xilitol, sugerindo que esta atua diretamente na inibição dos genes da formação de biofilme. 
Os resultados do trabalho sugerem que a substância  xilitol inibe a formação do biofilme 
cariogênico através da redução da expressão da enzima FTF, comprovando o seu 
potencial para a utilização em produtos odontológicos.
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