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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Diabetes melito (DM) é considerada um problema de saúde pública em todo o mundo. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) existem 422 milhões de pessoas diagnosticadas com DM e ocorrem 

1,5 milhões de mortes a cada ano em decorrência das complicações da doença. O DM pertence a um grupo 

de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia crônica, que ocorre por deficiência na secreção de 

insulina, deficiência na ação da insulina ou ambos. A hiperglicemia por longos períodos pode resultar em 

graves complicações sistêmicas. Além disso, o  DM tem sido associada com alta prevalência de doença 

periodontal, além de outras alterações como hipossalivaão, estomatite por prótese, glossite romboidal 

mediana, queilite angular, candidose pseudomembranosa e lesões potencialmente malignas como 

leucoplasia, queilite actínica e líquen plano. O objetivo deste trabalho é determinar a prevalência de lesões 

da mucosa bucal em pacientes portadores de DM tipo 2, acima de 18 anos, relacionando com o índice 

glicêmico e comparar com pacientes clinicamente saudáveis. Durante a realização do estudo piloto, com 10 

pacientes, foi possível observar 7 pacientes desdentados parciais e 3 pacientes desdentados totais. A 

sialomentria revelou hipossalivação severa em 100% dos casos e foi possível observar 3 casos de doença 

periodontal, apenas 1 caso de estomatite por prótese, queilite angular, queilite actínica, úlcera traumática e 

língua saburrosa. Em relação ao índicie glicêmico, 6 pacientes foram classificados de baixo risco (glicemia 

< 200mg/dL), 1 (um) paciente foi classificado como médio risco (glicemia < 250mg/dL), 2 pacientes 

foram classificados como alto risco (glicemia > 250 mg/dL). No grupo controle, o total de 10 pacientes 

eram desdentados parciais, Foi possível observar a hipossalivação leve em 40% dos casos, hipossalivação 

moderada em 10% dos casos e severa em 50% dos casos. Nenhuma alteração ou lesão foi encontrada no 

grupo controle. Atualmente, o projeto encontra-se em andamento. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Introdução: A hanseníase ainda permanece como um grave problema de saúde pública no Brasil e em 
diversas regiões do mundo. Dificuldades no diagnóstico resultam em atraso no tratamento, aumento de 
casos severos da doença e maior frequencia de incapacidades. Ainda não existe um teste sorológico 
rotineiramente utilizado no diagnóstico da hanseníase. Objetivo: o objetivo do estudo foi avaliar o 
potencial diagnóstico de três antígenos específicos do M. leprae: (i) LID-1 ou “Leprosy IDRI diagnostic 1”, 
uma proteína de fusão das proteínas recombinantes ML0405 e ML2331; (ii) NDO-HSA, um conjugado 
formado pelo dissacarídeo natural octil (NDO), uma versão sintética do glicolipídeo fenólico 1 (PGL-1) 
ligado à albumina sérica humana (HSA); e,  (iii) NDO-LID, um conjugado originado da combinação de LID-
1 com o NDO. Metodos: Foram utilizados testes imunoenzimáticos (ELISA) baseados na detecção de 
anticorpos IgG,e IgM contra os antígenos LID-1, NDO-LID e NDO-HSA foram padronizados e avaliados 
utilizando soros de pacientes multibacilares (MB) e pacientes paucibacilares (PB), além de contatos 
intradomiciliares de pacientes multibacilares (CMB) e paucibacilares (CP). Resultados mostram que 
apenas pacientes multibacilares apresentam titulos elevados de anticorpos contra os três antígenos 
avaliados. Como esperado, os anticorpos IgM apresentaram maior reatividade com o antígeno NDO-HSA, 
enquanto que anticorpos IgG apresentaram maior reatividade com o antígeno LID-1. O teste utilizando a 
combinação NDO-LID-1 favoreceu a detecção de anticorpos IgM e IgG. Não houve diferença significativa 
entre os grupos CMB e CPB em relação à reatividade de anticorpos IgM ou IgG contra os antígenos 
estudados. Conclusão: Esses resultados sugerem que testes sorológicos baseados na detecção de 
anticorpos IgG e IgM podem representar ferramentas úteis no diagnóstico da hanseníase, indicando um 
melhor desempenho dos antígenos LID-1 e NDO-LID, em comparação ao antígeno NDO-HSA. 
Apoio financeiro: FAPEMIG 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A losartana potássica é um medicamento anti-hipertensivo que possui também outras funções 
bioativas, sendo caracterizada como um fármaco multifuncional. Essa capacidade da losartana 
potássica de atuar em vários sítios terapêuticos sugere a possibilidade de sua exploração no 
controle de enfermidades diferentes daquelas já descritas na literatura, como por exemplo ação 
antitumoral e imunomoduladora. A atividade antitumoral e imunomoduladora da losartana tem 
sido verificada em muitos estudos que demostram sua capacidade de atuar melhorando o alcance 
de outros quimioterápicos ao tumor ou atuando diretamente nas células tumorais. O ródio também 
tem tido destaque em função das suas propriedades químicas e biológicas. Portanto o objetivo 
desse trabalho foi sintetizar um complexo formado pela união da losartana potássica e cloreto de 
ródio, formando o losartanato de ródio e avaliar in vitro seu efeito na viabilidade de células de 
adenocarcinoma de pulmão A549 e ação imunomoduladora em macrófago murino J774.A1. Para 
a verificação do efeito citotóxico em A549 as células foram cultivadas e tratadas com o 
Losartanato de Ródio nas concentrações de 50, 100 e 300 µM por 48 horas, posteriormente 
verificada a viabilidade celular. Para a avaliação da atividade imunomoduladora, macrófagos 
J774.A1 foram cultivados, estimulados com LPS e IFN-γ e tratados com o Losartanato de Ródio 
nas concentrações de 50, 100 e 300 µM por 48 horas, posteriormente avaliados a viabilidade por 
MTT, e a produção de óxido nítrico verificada por Griess. Os resultados demonstraram que apesar 
de não inibir o crescimento da célula tumoral A549, o losartanato de Ródio demonstrou 
capacidade em reduzir a produção de óxido nítrico um importante mediador inflamatório 
indicando uma ação imunomoduladora deste composto. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A criptococose é uma infecção sistêmica fúngica de grande relevância médica mundial que acomete tanto indivíduos 

imunodeprimidos quanto indivíduos aparentemente hígidos. As infecções podem ser superficiais ou até invasivas 

graves, como no caso de meningoencefalites. Os principais fármacos adotados na terapia medicamentosa são o 

fluconazol e a anfotericina B. O aumento de linhagens de Cryptococcus gattii e C. neoformans resistentes à terapia 

azólica vem dificultando o tratamento com esse medicamento. Dessa forma, a busca por protótipos para o 

desenvolvimento de novos agentes antifúngicos constitui-se uma importante questão de saúde pública e necessita de 

investimentos em pesquisa para que novos candidatos a fármacos possam ser descobertos. Os produtos naturais e 

derivados constituem uma fonte inestimável de substâncias com potencial biológico. Assim, esse trabalho visou 

caracterizar a ação anticriptocócica da fração acetato de etila das folhas de Myrciaria dubia (AcMd). Para isso, foram 

realizados ensaios de suscetibilidade antimicrobiana in vitro para determinação da Concentração Inibitória Mínima 

(CIM), mensuração dos produtos da peroxidação lipídica por meio das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, 

quantificação do ergosterol por espectrometria e análise da morfometria por microscopia óptica de linhagens de C. 

gattii e de C. neoformans tratadas com a fração AcMd. As CIMs para a fração AcMd variaram de 0.125 a 8 µg/mL 

para as linhagens de C. gattii e de 0.5 a 16 ug/mL para C. neoformans. As CIMs foram muito próximas das 

encontradas para o fluconazol, droga utilizada para o tratamento da criptococose (CIMs para C. gattii – 2 a 16ug/mL 

e C. neoformans – 2 a 8ug/mL). De modo geral, observou-se que o tratamento com a fração AcMd causou uma 

redução da quantificação do ergosterol e do tamanho celular, com um aumento da peroxidação lipídica em células de 

C. gattii e de C. neoformans. A escassez de estudos e a promissora atividade já observada para as folhas de M. dubia 

fazem da planta uma promissora fonte de substâncias com atividade anticriptocócica e faz-se necessário entender 

melhor o seu mecanismo de ação nas leveduras. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

O  leite  de  cabra  é  um  produto  orgânico,  heterogêneo  e  coloidal,  que  também  é  altamente
composto  por  micro-organismos  de  diversos  tipos  o  que  o  torna  altamente  perecível  sendo
necessária a promoção de análises constantes. Em função disso, é necessária a utilização de um
método de análise rápido, eficaz e de baixo custo, que consiga promover o estudo do produto de
forma  ampla  para  entender  alterações  advindas  das  proliferações  de  micro-organismos.  Uma
proposta  de método  que atende  os  pré-requisitos  esperados  é  a  técnica  da  Espectroscopia  de
Impedância elétrica (EIS), que consiste na aplicação de um campo elétrico em um determinado
material de interesse, em que se mede os parâmetros elétricos do mesmo, normalmente a partir da
medida  da  corrente  elétrica  alternada,  convertida  matematicamente  na  propriedade  física
impedância.  Assim,  torna-se  possível  a  análise  dessa  contaminação  causar  modificações  no
comportamento das grandezas elétricas e assim coexiste a possibilidade das explorações dessas
medidas, podendo utilizá-las como base para uma metodologia de análise. A alteração devido a
proliferação ostensiva de micro-organismos se atribuem na alteração da concentração dos íons, na
mudança da constante dielétrica e pela viscosidade do sistema. Os resultados demonstraram uma
diferença significativa no perfil dos espectros de diversas grandezas elétricas devido às diferentes
concentrações  de  micro-organismos  estudadas  nas  amostras.  Este  comportamento  foi
especialmente evidenciado nos espectros de condutância, impedância, a parte real da impedância e
a  fase.  Esse  trabalho  mostrou  que  há  uma  dependência  em função  da  quantidade  de  micro-
organismos e a condutância que pode ser descrita a priori por uma função padrão. Também foi
avaliado  a  dependência  entre  as  grandezas  elétricas  em função do tempo  de  estocagem e  as
mesmas alterações nos perfis dos espectros foram observados. Portanto, infere-se que a estrutura
de medida é simples e apresenta-se como uma alternativa rápida e de baixo custo e os resultados
demonstraram que a técnica é viável para a utilização das metodologias propostas nos processos
de análises microbiológicas possibilitando, dessa forma, a manutenção da qualidade do produto.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O ácido ursólico (ácido 3β-hidroxi-urs-12-en-28-oico) é um triterpeno pentacíclico, composto de 

30 átomos de carbono, é usualmente obtido a partir da extração e da purificação de diversas 

espécies vegetais. Estudos demostram efeitos benéficos do ácido ursólico, incluindo sua 

capacidade imunomoduladora, anti-inflamatória, antitumoral, antimestastásica. A modificação 

estrutural do ácido ursólico em posições químicas consideradas importantes na atividade biológica 

pode ampliar os efeitos biológicos benéficos. Com base no conhecimento do potencial biológico 

deste triterpeno foram sintetizados dezoito compostos derivados semissintéticos do ácido ursólico 

que poderão ser promissoras moléculas para o uso no tratamento de doenças que necessitam de 

novas opções terapêuticas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro o efeito 

antimicrobiano e imunomodulador destes derivados do ácido ursólico. Para verificação da 

atividade antimicrobiana foi verificada a concentração inibitória mínima dos derivados do ácido 

ursólico frente a isolados de Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Para verificação da 

atividade imunomoduladora foi realizada a cultura de macrófagos murinos da linhagem 

RAW264.7 estimulada com lipopolissacarídeos e IFN-γ. Nas células RAW264.7 foi avaliado a 

viabilidade celular das células não estimuladas tratadas com os derivados e no sobrenadante da 

cultura das células RAW264.7 estimuladas com LPS e IFN-γ foram dosados mediadores 

inflamatórios NO e TNF-α. A produção de TNF-α foi avaliado por ELISA, a produção de NO 

pelo método de Griess e citotoxicidade por MTT. Os derivados foram utilizados nas 

concentrações de (7,5µM, 15µM, 30µM, 60µM e 90µM), por 3, 24 e 48 horas. O composto 

AUD2 apresentou a melhor atividade imunomoduladora na resposta inflamatória, através da 

inibição na produção de NO e TNF-α, com baixa citotoxicidade contra as células RAW264.7. Os 

derivados do ácido ursólico não apresentaram atividade antimicrobiana frente à linhagem de 

bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. 
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Caracterização físico-química dos frutos do Butia capitata 

 

O consumo de frutos por humanos é reconhecidamente importante por fornecer nutrientes e 

compostos bioativos, que contribuem para manutenção da saúde. O Brasil possui uma grande 

variedade de frutos em diferentes regiões e muitos ainda pouco explorados, o Butia capitata é um 

exemplo. O Butia capitata é uma palmeira nativa do Cerrado brasileiro conhecida como coquinho 

azedo. O coquinho azedo vem sendo empregado para consumo in natura e sucos pela população 

local, embora o estudo de sua composição nutricional e a identificação de compostos bioativos seja 

ainda muito incipiente. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo realizar a caracterização 

física e determinar a composição química, macro e micronutrientes, do fruto e amêndoa do 

coquinho azedo. Os frutos foram obtidos no Cerrado, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, 

Brasil. Foram avaliados quanto a diâmetro, altura e peso. A umidade foi analisada por gravimetria 

após secagem em estufa, cinzas por calcinação em forno mufla, proteínas pelo método Kjeldahl, 

lipídios por gravimetria após extração em éter etílico, carboidratos por diferença e valor energético 

total pelos fatores de conversão. As vitaminas C, E e carotenoides foram analisados por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), os minerais por espectrometria de absorção 

atômica em plasma acoplado indutivamente, os compostos fenólicos em solução de Folin Ciocalteu, 

antocianinas por espectrofotometria e a capacidade antioxidante pelo método do radical DPPH. Os 

frutos apresentaram bom rendimento de polpa (68,59%) a qual possui elevado teor de lipídios (3,42 

g.100g
-1

) e de energia total (83,34 kcal.100g
-1

). A polpa contém β-caroteno (8,56 mg.100g
-1

), 

vitamina E (121,07 mcg.100g
-1

) e altas concentrações de vitamina C (53,57 mg.100g
-1

), fenólicos 

totais (493,6 mg.100g
-1

) e cobre (1,80 mg.100g
-1

). A amêndoa possui alto valor de energia total 

(457.72 kcal.100g
-1

), vitamina E (1594.39 mcg.100g
-1

) e minerais cobre (2,40 mg.100g
-1

) e 

molibdênio (0,9.100g
-1

). Os frutos apresentam bom rendimento da polpa e elevados valores de 

energia. A polpa é fonte de carotenoides, vitamina C, cobre e fenólicos totais, ambos antioxidantes 

naturais. Em função de seu valor nutricional e abundância, o consumo desse fruto deve ser 

encorajado, tendo em vista que este é fonte de nutrientes e compostos bioativos, importantes ao 

crescimento, desenvolvimento e proteção contra doenças. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
A proteína tirosina quinase 3 (FLT3), também conhecida como FLK-2 e STK1 é um receptor tirosina quinase com 
função bem conhecida na sobrevida, proliferação e diferenciação celular. A FLT3 é expressa em 70 a 100% dos casos 
de Leucemia Mielóide Aguda  (LMA), em alta porcentagem dos casos de Leucemia Linfocítica Aguda, Leucemia 
Mielóide Crônica e síndromes mielodisplásicas. A FLT3 é um alvo molecular promissor para terapia de LMA. Nesse 
sentido, há grande interesse no desenvolvimento de inibidores de FLT3, devido a sua alta frequência e pior 
prognóstico de pacientes com LMA. Os pacientes que fazem quimioterapia para este tipo de câncer normalmente 
apresentam mutações como (N841I) na FLT3 e passam não mais responder ao tratamento quimioterápico, 
diminuindo assim, a sobrevida do desse paciente. Dessa forma, nossos esforços são para desenvolver novos 
inibidores da FLT3 com mutação. A enzima FLT-3 já está cristalizada e sua estrutura encontra-se depositada em 
bancos de dados de proteínas. Através de ferramentas computacionais, obtivemos a mutação in silico na FLT-3 e 
preparamos essa enzima mutada para realizar estudos de molecular docking. Três novas quinazolinas foram 
propostas para testar a inibição da FLT3 (N841I). Os estudos computacionais de molecular docking demonstraram 
que as moléculas 1 e 2 apresentaram-se como fortes inibidores da enzima FLT3 (N841I), por outro lado, a molécula 
3 não apresentou boa inibição para FLT3 (N841I). A síntese das moléculas 1 e 2 foram realizadas com sucesso.  Os 
estudos computacionais realizados neste trabalho são as etapas iniciais do desenvolvimento racional de novos 
fármacos, assim, pretendemos testar as novas quinazolinas sintetizadas em testes de inibição in vitro em 
experimentos futuros. 
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Título do Projeto:  
 
Proposta de metodologia para controle de qualidade e detecção de fraudes em leite, baseada em 

medidas de Espectroscopia de Impedância Elétrica, especialmente em frequências de ressonância. 

 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Wesley William Gonçalves Nascimento (Orientador); Lárissa Kellen Ribeiro de Lima (Bolsista 

VIC); Isabela Tavares Costa dos Santos (Bolsista VIC); Virgílio de Carvalho dos Anjos 

(Colaborador); Maria José Valenzuela Bell (Colaboradora).  
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Historicamente, o leite é considerado um dos alimentos mais importantes, não só do ponto de 

vista nutricional, mas também pela sua relevância econômica e social. Os consumidores e a 

indústria de laticínios têm grande preocupação com a qualidade do leite. No entanto, os métodos 

atualmente utilizados para esse controle são geralmente baseados em equipamentos que 

monitoram o ponto de congelamento ou a densidade das amostras de leite. Geralmente eles têm 

algumas deficiências e limitações, como alto custo e baixa portabilidade. Para resolver estes 

inconvenientes, o nosso grupo tem trabalhado no uso de medições elétricas para o 

desenvolvimento de metodologias e equipamentos. Este trabalho propôs o estudo de espectros de 

Impedância Elétrica, especialmente em frequências de ressonância, como método potencial para 

análises em leite. Foram utilizadas amostras de leite cru obtidos das indústrias lácteas da cidade 

de Governador Valadares, em Minas Gerais, adicionadas propositalmente com água, cloreto de 

sódio, bicarbonato de sódio e etanol, que são substâncias citadas na literatura como adulterantes. 

As medidas de impedância elétrica foram realizadas utilizando um analisador de impedância 

HIOKI IM3570 na faixa de frequência de 1KHz a 5MHz. Foram medidos espectros da parte real e 

imaginária da impedância, fase, além do coeficiente de difusão e do fator de qualidade. Estas 

grandezas foram escolhidas devido a resultados prévios do grupo que indicaram maior 

sensibilidade para as análises. Os dados foram analisados e também comparados aos gráficos 

teóricos dos circuitos elétricos RLC com diferentes configurações (série, paralela e mista) 

reforçando o entendimento dos fenômenos. Os resultados demonstraram que os espectros se 

alteraram devido às adições destas substâncias e que as regiões de ressonância são frequências 

com potencial de aplicação visando o desenvolvimento de métodos de análises. Esse 

entendimento nos permitirá desenvolver metodologias e protótipos específicos para determinadas 

situações de interesse e que possam auxiliar no controle da qualidade do leite e identificação de 

adulterações. 
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Título do Projeto:  
Relação entre a expressão de ectonucleotidases em ovos de Schistosoma mansoni 
obtidos de indivíduos residentes em área endêmica e a resposta imune e a presença de 
fibrose 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
Eduardo Chang (Bolsista), Pauline Martins Leite Borges (Orientador) 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
As ectonucleotidases são enzimas essenciais para sobrevivência e manutenção da 
virulência do S. mansoni. As enzimas SmATPDase 1 e SmATPDase 2 responsáveis 
pelo metabolismo de nucleotídeos extracelulares, estão presentes em todos os estágios 

de vida do parasito e podem estar correlacionadas à imunomodulação. O objetivo do 
trabalho foi avaliar a expressão de ectonucleotidases em ovos de S.mansoni obtidos de 

indivíduos infectados residentes em área endêmica e associar a alterações na resposta 
imune. O estudo foi realizado no distrito rural de Xonim e 79 pessoas foram 
diagnosticadas pelo Kato-Katz e HPJ. Com o intuito de avaliar a expressão das 

enzimas, os ovos do S. mansoni foram avaliados por qPCR. A citometria de fluxo foi 
empregada para análise de citocinas após cultivo de PBMC estimuladas com antígeno 

solúvel do ovo (SEA). Para as análises, indivíduos produtores de citocinas acima da 
mediana global são considerados altos produtores (AP). Os nossos dados 
demonstraram que dez (12,6%) indivíduos expressaram apenas a SmATPDase 1 nas 

amostras de fezes; enquanto 12 (15,2%) expressaram a SmATPDase 2; e 18 (22,8%) 
expressaram ambas as enzimas. A frequência de altos produtores dentre os 

participantes que não expressaram as enzimas em suas amostras de fezes foram: 63% 
(IL 17); 50% (IFN-γ); 47% (TNF-ᾳ); 47% (IL 10); 53% (IL 6); 66% (IL 4); 47% (IL 2). A 
presença da SmATPDase 1 aumentou a frequência de AP de TNF-ᾳ (80%), IL-10 (90%) 

e IL-4 (80%) e diminuiu a frequência de AP de IL-6 (40%). A expressão da SmATPDase 
2 levou a um aumento nas frequências de AP de IL-17 (91%), IFN-γ (64%), TNF-ᾳ 

(73%) e IL-6 (73%). Ademais, a expressão de ambas as enzimas mantém a frequência 
de AP de IL-10 (53,3%) e diminui as frequências de AP de IL-6 (33,3%) e IL-4 (40%). 
Observou-se também uma relação positiva entre a expressão da SmATPDase 1 e o 

aumento da frequência de altos produtores de IL-10. Os achados mostram que a 
expressão das ectonucleotidases em ovos do parasito podem influenciar a resposta 

imune do hospedeiro na esquistossomose. Logo, a partir de estudos dessas enzimas, 
podem surgir novos marcadores da doença assim como possíveis alvos terapêuticos e 
vacinas. 
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