
 

Área:  Ciências Exatas e da Terra  
Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras e Artes 

 
Título do Projeto:  
 
NUTRIÇÃO E SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA: AVALIAÇÃO DO EXCESSO DE PESO E DE ASPECTOS 
CLÍNICOS, COMPORTAMENTAIS, SOCIOECONÔMICOS E DO AMBIENTE EM JUIZ DE FORA, MINAS 
GERAIS 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
Cinara Davi de Paula(bolsista de Iniciação Científica – BIC) 
Tatiane dos Santos Silva(voluntária de Iniciação Científica – VIC) 
Felipe Silva Neves (colaborador) 
Vanessa Sequeira Fontes (colaboradora) 
Ana Paula Carlos Cândido (orientadora) 
 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução:as prevalências de sobrepeso e obesidade estão aumentando na população infanto-juvenil e 
se destacando entre os graves obstáculos de saúde pública a serem enfrentados neste século. Ademais, 
evidências acentuam que fatores de risco clínicos e comportamentais podem originar-se na adolescência. 
Por isso, intervenções precoces têm sido reiteradas como forma de conter desfechos nocivos na idade 
adulta. Objetivo: descrever o estado nutricional, a autopercepção da saúde e da qualidade alimentação, 
bem como os hábitos alimentares de adolescentes de Juiz de Fora/MG. Metodologia:estudo transversal, 
com adolescentes entre 14 e 19 anos, de ambos os sexos, matriculados(as) em escolas estaduais da 
cidade, selecionados por meio de amostragem estratificada proporcional, com sorteio aleatório simples. 
Peso e altura foram aferidos conforme um protocolo padrão e o IMC-para-idade foram classificados de 
acordo com a OMS. A porcentagem de gordura corporal foi obtida com equipamento de bioimpendância 
elétrica tetrapolar horizontal. Aplicou-se um questionário contendo os seguintes itens: características 
socioeconômicas; autopercepção da saúde e da qualidade da alimentação; consumo de sal, adoçantes e 
alimentos ultraprocessados. As análises de frequência foram realizadas por meio do software SPSS® 
(versão 20.0). Resultados: até o momento, foram avaliados(as) 296 adolescentes em 15 escolas da 
cidade, sendo 57,4% do sexo feminino, com média de idade de 16,38 ± 1,14 anos e renda familiar per 
capita de R$ 606,39 ± 371,92. Em relação ao IMC-para-idade, 14,5% apresentavam sobrepeso e 9,1% 
obesidade; 39,9% exibiam excesso de gordura corporal. Quanto à autopercepção da saúde, 55,4% a 
consideravam boa e 29,1%, regular; quanto à autopercepção da qualidade da alimentação, 35,1% a 
consideravam boa e 41,2% regular; 36,8% apresentavam o hábito de adicionar sal e 40,9% costumavam 
acrescentar temperos industrializados na comida pronta.11,8% utilizavam adoçantes e 26,7% ingeriam 
alimentos light/diet/zero. Acerca dos alimentos ultraprocessados, 42,2% consumiam aqueles de sabor 
salgado de 1 a 2 vezes por semana; 25,7% consumiam aqueles de sabor doce de 3 a 4 vezes por 
semana; 35,8% consumiam alimentos ou lanches do tipo fast-food de 1 a 2 vezes por semana; 35,5% 
consumiam refrigerantes de 1 a 2 vezes por semana; 26,0% consumiam outras bebidas industrializadas 
todos os dias. Conclusão:a partir desta análise parcial, constatou-se uma elevada prevalência de 
excesso de peso, bem como um elevado consumo de alimentos ultraprocessados, especialmente lanches 
do tipo fast-food, refrigerantes e outras bebidas industrializadas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução:O objetivo do estudo foi avaliar a espessura do músculo adutor do polegar(EMAP), obtida por 
adipômetro e ultrassonografia, como preditora do estado nutricional de portadores de Doença Renal 
Crônica (DRC) em tratamento conservador. Métodos: Estudo transversalrealizado com portadores de DRC 
nos estágios 3 a 5. Obtiveram-se os seguintes dados antropométricos: peso; altura; circunferência da 
panturrilha (CP), braço (CB) e muscular braquial (CMB); EMAP, aferida pelo adipômetro e 
ultrassonografia, e composição corporal por bioimpedância bipolar e tetrapolar. Para a análise estatística, 
utilizou-se o software SPSS versão 17.0, considerando nível de significância de 5%.Foram avaliadas as 
concordâncias entre as EMAP por ambos os métodos e correlacionou-se a EMAP às demais medidas 
antropométricas evalores de tecido de massa magra (LTM), índice de tecido de massa magra e massa 
celular corporal (BCM).  A comparação foi realizada de acordo com o estágio da DRC, dados 
socioeconômicos, atividade física e estado nutricional. Resultados: A concordância entre a EMAP obtida 
por adipômetro com EMAP e EMAP associada ao músculo interósseo, aferidas pela ultrassonografia, 
foram fracas (r<0,4) e com a EMAP associada ao músculo interósseo da mão não dominante, foi moderada 
(r = 0,50). A EMAP aferida por adipômetro foi moderadamente correlacionada ao IMC, CP, CB, CMB, 
LTM, Índice LTM e BCM (r=0,30-0,70). A EMAP aferida pela ultrassonografia foi fracamente 
correlacionada à CP, CMB, LTM, Índice LTM e BCM; quando a espessura do músculo interósseo foi 
associada houve correlação fraca com CP, CB, CMB, LTM e BCM (r<0,30).  A EMAP foi inferior nos 
desnutridos e/ou com depleção de massa muscular e superior nos homens praticantes de atividade física 
(p<0,05). Determinou-se os pontos de corte de 15,33 mm para o sexo feminino e 20,33 mm para o 
masculino, com acurácia de 72,22% e 62,50%, respectivamente. Conclusão: A EMAP apresentou 
concordância pobre ou moderada entre os métodos. A medida é capaz de estimar a massa muscular e o 
ponto de corte sugerido é útil para afastar a probabilidade de depleção de massa muscular. Recomenda-se 
que seja utilizada de forma complementar na avaliação nutricional.   

 
 

Palavras-chave:  
Estado Nutricional,                                                                            Musculo adutor 
 
                                                       
                                                         Insuficiência Renal Crônica 

 
 

XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 

Área:  Ciências Exatas e da Terra  

●Ciências Biológicas 
 

Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Humanas 

Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto:  
 
FATORES ASSOCIADOS À INSATISFAÇÃO CORPORAL E À TRIAGEM POSITIVA DE 

TRANSTORNOS ALIMENTARES EM ADOLESCENTES. 

 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 

JÚLIA CARNEIRO ALMEIDA (BOLSISTA); ELIANE RODRIGUES DE FARIA (ORIENTADORA). 

 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Objetivo: Avaliar os fatores associados à triagem positiva de transtornos alimentares em 

adolescentes. Metodologia: Trata-se de estudo transversal com adolescentes de 14-18 anos, de 

15 escolas de Juiz de Fora/MG. Coletou-se medidas de peso, estatura, perímetro da cintura e 

percentual de gordura corporal. A Relação Cintura/Estatura (RCE) foi calculada, além dos 

índices Estatura/Idade (E/I) e IMC/Idade. Utilizou-se o Teste de Investigação Bulímica de 

Edinburgh (BITE) e Teste de Atitudes Alimentares (EAT26), além da Escala de Silhuetas de 

Stunkard para avaliação de insatisfação corporal. Avaliou-se renda e escolaridades materna e 

paterna, hábitos alimentares, tabagismo e etilismo. Utilizou-se o Teste de Qui-Quadrado ou 

Teste Exato de Fischer, considerando p<0,05. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Resultados: Avaliou-

se 296 indivíduos, sendo 57,4% do sexo feminino (n=170) e 42,6% (n=126) do masculino. Ao 

analisar a triagem positiva para bulimia nervosa, encontrou-se 21 indivíduos com esta alteração, 

sendo 11,2% do sexo feminino e 1,6% do masculino. Em relação ao EAT26, 42 apresentaram 

triagem positiva, sendo 20% do sexo feminino e 6,3% do masculino. Em relação ao estado 

nutricional, 23,6% apresentaram E/I inadequado; 2,7% magreza; 72,3% eutrofia; 25% excesso 

de peso e 18,6% com RCE alterada. Encontrou-se associação entre triagem positiva de bulimia 

e insatisfação corporal (p=0,048) e renda no grupo total (p<0,001). A triagem positiva de 

anorexia associou-se com insatisfação corporal (p=0,039) e renda no grupo total (p=0,026). 

 
 



Em relação ao sexo, obteve-se associação entre triagem positiva para bulimia e renda nas 

meninas (p=0,025) e nos meninos (p<0,001). Para triagem positiva de anorexia, encontrou-se 

associação com insatisfação corporal nas meninas (p=0,018) e com escolaridade materna 

(p=0,020) e renda (p=0,037) nos meninos. Conclusão: Conclui-se que a insatisfação corporal, a 

renda e a escolaridade materna estiveram associadas à triagem positiva de transtornos 

alimentares, com comportamentos diferentes em relação ao sexo.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Objetivou-se avaliar o efeito do bloqueio dos receptores AT1 para angiotensina II, por meio da 
administração oral de losartana (Los) por 3 semanas, nas respostas termorregulatórias em ratos 
durante o exercício físico. Foram utilizados ratos Wistar, não treinados, pesando entre 283,1 ± 4,6 
g. Os animais foram submetidos a adaptação em esteira durante duas semanas antes do 
experimento. A temperatura corporal interna (Tc) foi determinada por telemetria através de sensor 
de temperatura implantado intraperitonealmente e a temperatura da cauda (Tcauda) foi 
determinada através de sensor de temperatura fixado à cauda do animal. Ambas as temperaturas 
foram medidas continuamente enquanto os animais realizaram exercício submáximo em esteira 
metabólica para roedores a uma velocidade de 18m/min e 5% de inclinação até a fadiga. A partir 
dos dados obtidos foram calculados: acúmulo de calor (HS), taxa de aquecimento corporal (BHR), 
taxa de acúmulo de calor (HSR), trabalho (W) e índice de dissipação de calor (HLI). Observou-se 
que a administração de Los promoveu redução de 25,8 % no tempo total de exercício (p < 0,05) e 
de 26,6 % no W quando comparado com os controles (p < 0,05). Os ratos Los apresentaram Tc 
semelhante durante todo o exercício físico. A variação da Tcauda foi também semelhante, exceto 
nos tempos 2 min (-1,0 ± 0,3 °C Los vs -0,1 ± 0,1 °C controle, p<0,05), 3 min (-1,1 ± 0,3 °C Los 
vs -0,3 ± 0,1 °C controle, p<0,05) e 4 min (-1,2 ± 0,4 °C Los vs -0,3 ± 0,2 °C controle). Ademais, 
o HS, a BHR e o HLI não foram diferentes entre os grupos. Os dados mostram que o tratamento 
crônico oral com losartana potássica reduz o desempenho físico em ratos, porém tal fato não se 
relaciona com alterações termorregulatórias. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Objetivou-se avaliar o efeito do bloqueio central do receptor AT2 para angiotensina II, por meio 
da injeção intracerebroventricular (ICV) de 123319 (PD), nas respostas termorregulatórias em 
ratos durante o exercício físico. Foram utilizados ratos Wistar, não treinados, pesando entre 240-
350 g. Os animais receberam implante de cânula no ventrículo cerebral lateral direito para 
administração de 2 μL de PD (10 μg, n = 7) ou de 0,15 M NaCl (SAL, n = 7). A temperatura 
corporal interna (Tc) foi determinada por telemetria através de sensor de temperatura 
intraperitoneal e a temperatura da cauda (Tcauda) foi determinada através de sensor de 
temperatura fixado à cauda do animal. Ambas as temperaturas foram medidas continuamente 
enquanto os animais realizaram exercício submáximo em esteira metabólica para roedores a uma 
velocidade de 18m/min e 5% de inclinação até a fadiga. A partir dos dados obtidos foram 
calculados: taxa de aquecimento corporal (BHR), taxa de acúmulo de calor (HSR), limiar de 
temperatura corporal interna para vasodilatação cutânea (TTcV) e o trabalho realizado (W). 
Observou-se que a administração de PD promoveu aumento de 17 % no tempo total de exercício 
(p < 0,01) e de 20 % no W quando comparado com os controles (p < 0,01). Apesar dos ratos 
injetados com PD apresentarem aumento semelhante da Tc durante o exercício físico, no ponto de 
fadiga verificou-se maior variação da Tc (2,37 ± 0,63°C, PD vs. 1,73 ± 0,81°C, SAL, p < 0,05). 
Entretanto, durante o exercício, diferenças não foram encontradas entre a BHR (0,14 ± 0,01 
°C.min-1, PD vs. 0,13 ± 0,02 °C.min-1, SAL), o HSR (33,75 ± 1,37 cal. min-1, PD vs. 30,9 ± 
2,82 cal. min-1, SAL) e o TTcV (37,75 ± 0,12 °C, PD vs. 37,61 ± 0,15 ° C, SAL) entre os grupos. 
Adicionalmente, a partir do 13° min até a fadiga, a variação da Tcauda foi maior nos animais PD 
(4,70 ± 1,07°C, PD vs. 3,10 ± 1,52°C, SAL, p < 0,05). Esta mostrou-se intimamente relacionada 
com o tempo total de exercício (r= 0,87, p < 0,01). Os dados mostram que o bloqueio do receptor 
AT2 aprimora o balanço térmico durante o exercício físico devido a maior habilidade de dissipar 
calor, consequentemente, contribuindo para melhora do desempenho físico. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Introdução: A utilização de especiarias tem se tornado cada vez mais frequente no hábito 

alimentar. Estudos comprovam seus efeitos antioxidante, antimicrobiano e anti-inflamatório. Os 

objetivos desse trabalho foram avaliar o potencial antioxidante pelo método de sequestros de 

radicais livres DPPH dos extratos aquosos de folhas frescas e desidratadas de alecrim 

(Rosmarinus officinalis), hortelã (Plectranthus amboinicus), manjericão (Ocimum americanum) e 

tomilho (Thymus vulgaris), além de determinar os teores de compostos fenólicos totais e 

flavonoides. Métodos: Após triagem, as folhas das espécies foram divididas, sendo uma parte 

macerada fresca e a outra seca em estufa e triturada. Ambas as partes foram submetidas à extração 

aquosa por infusão durante 24 horas. Após esse período, os extratos foram liofilizados e 

armazenados até a execução dos testes. Para a determinação da atividade antioxidante total pela 

captura do radical livre DPPH, dosagem de flavonóides e avaliação do teor de compostos 

fenólicos usou-se a adaptação das técnicas de Rawat et al. (2003), Miliauskas et al. (2004) e 

Farmacopéia Brasileira (3ª edição), respectivamente. Ácido ascórbico e quercetina foram usados 

como controles positivos na avaliação do potencial antioxidante. Os dados foram tratados com 

auxílio do programa GraphPad Prism®. Resultados: Com exceção da hortelã fresca, todos os 

extratos apresentaram atividade antioxidante satisfatória, com valores de IC50 próximos aos 

controles positivos. Quanto ao teor de fenóis e flavonóides, as amostras não apresentaram 

alterações significativas entre si, com exceção do manjericão seco que obteve um valor menor de 

fenóis quando comparado à especiaria fresca. O processo de desidratação potencializou o efeito 

antioxidante das folhas de hortelã, manjericão e tomilho e não causou alterações significativas em 

folhas de alecrim, além de não alterar os teores de fenóis e flavonoides nas demais especiarias. 

Conclusão: A inclusão de especiarias na alimentação pode ser benéfica, auxiliando tanto na 

prevenção quanto na remoção de radicais livres gerados por reações fisiológicas no organismo. 
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 Área:  Ciências Exatas e da Terra  XCiências Biológicas  Engenharia e Ciência da Computação  Ciência da Saúde  Ciências Sociais Aplicadas Ciências Humanas Linguística, Letras e Artes  Título do Projeto:    Avaliação do modelo de controle biológico da transmissão da Esquistossomose mediante a utilização de uma linhagem de B. tenagophila completamente resistente ao schistosoma mansoni em coleções hídricas no município de Bananal- SP       Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):    FLORENCE MARA ROSA (Orientador); FERNANDA LUIZA  ALMEIDA ( CO-OIRENTADORA) YASMIN SOARES GOMES ( BOLSISTA)    Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):   Atualmente a linhagem Biomphalaria tenagophila do Taim, completamente resistente ao 
Schistosoma mansoni,  está sendo utilizada  como controle biológico na transmissão da esquistossomose no Córrego Herivelton Martins no  município de Bananal-SP . O gene da resistência dessa linhagem possui caráter dominante, isto é quando ocorrem cruzamentos com linhagens de B. tenagophila suscetíveis os seus descendentes herdam esse caráter.  Os dados obtidos no campo foram promissores, pois a suscetibilidade da população de B. tenagophila  do córrego foi reduzida de 40%  para 2,1% ( após 14 meses da introdução da linhagem resistente).    Além disso, o marcador de 350pb  (exclusivo do Taim)   estava presente em 60% dos descendentes coletados. Dando continuidade aos estudos realizados no campo o presente trabalho propôs investigar se o patrimônio genético e a resistência da linhagem do Taim ainda estavam  sendo transmitidos aos caramujos do córrego após  quatro e cinco anos da intervenção.  Portanto, os caramujos que foram coletados durante esse respectivo período foram mantidos em condições de laboratório para obtenção dos descentes que seriam utilizados nos testes de suscetibilidade e análise molecular para identificar o marcador molecular de 350 pb. Depois de quatro anos da intervenção o marcador típico da linhagem do Taim não estavam presente em nenhum dos indivíduos analisados. Por outro lado, este foi  novamente detectado  em 11,76% dos caramujos coletados  após cinco anos  e todos que apresentavam esse fragmento não estavam eliminando cercárias de S. mansoni.  Nesse estudo não foi possível analisar as taxas de infecção experimental com o grupo de caramujos coletados após quatro anos, pois ocorreu uma grande mortalidade.  A taxa de suscetibilidade do grupo de  caramujos coletados após cinco  anos foi de 40.54%.  Nesse estudo foi verificado que as taxas de infecção da população de B. tenagophila ,  após cinco anos,  voltaram aos valores obtidos antes da introdução da linhagem resistente ( 40%) . O aumento da suscetibilidade da população de B. tenagophlia do córrego, provavelmente deve-se ao fato de caramujos suscetíveis de outros locais colonizarem o local onde houve a intervenção         
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O ambiente vaginal é um ecossistema complexo, onde se encontram microrganismos em 
equilíbrio. Fatores como imunidade e variações hormonais podem provocar a perda do 
equilíbrio, ocasionando a proliferação de patógenos oportunistas. Vaginose bacteriana (VB) é 
uma doença polimicrobiana, podendo ocorrer em associação com outros microrganismos, tais 
como o Papilomavirus humano (HPV), sendo fator de risco para o desenvolvimento de câncer 
cervical. O objetivo do trabalho foi avaliar a diversidade microbiana vaginal de mulheres com 
HPV com e sem atipias celulares cervicais. Fluido vaginal e raspado cervical foi coletado (n= 33 
sem lesão e n=41 com lesão) e DNA viral e bacteriano foi extraído. Escore de Nugent foi 
realizado para avaliação da VB. Foi realizada a PCR para a genotipagem do HPV e PCR-DGGE 
para avaliação da diversidade bacteriana. A média de idade das mulheres foi de 36 anos, sendo 
87% sem lesão e 92% com lesão. O escore de Nugent mostrou que 51% das mulheres com 
lesão não portavam VB e 29% possuíam VB. O Papanicolaou mostrou que 31% das mulheres 
apresentavam lesão com células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US), 
seguida de lesão epitelial escamosa de baixo grau (LSIL) e lesão epitelial escamosa de alto grau 
(HSIL), ambas com 26%, e 14% das mulheres possuíam lesão com células escamosas atípicas 
que não permitem excluir lesão de alto grau (ASC-H). HPV foi detectado em 91% das pacientes, 
sendo identificados 5 tipos do grupo de alto risco oncogênico (16, 18, 31, 52 e 58). O HPV16 foi 
o mais frequente (85%), seguido do HPV18 (68%). No grupo sem lesão a ocorrência da 
coinfecção de HPV16 e 18 foi de 58% e no grupo com lesão foi de 60%. A associação entre a 
genotipagem e o exame de Papanicolaou mostrou que 40% das pacientes ASC-US e 20% ASC-
H apresentaram monoinfecção por HPV16. Das mulheres com HPV16 e coinfecção por HPV16 
e 18, VB foi encontrada em 25% das mulheres. O agrupamento obtido por PCR-DGGE mostrou 
que os perfis de mulheres com condições de saúde similares tenderam a se agrupar, embora 
em diferentes grupos. Devido à complexidade do ecossistema vaginal, propõem-se técnicas 
com maior resolução para a compreensão da relação entre o HPV, microbiota vaginal e lesões 
celulares cervicais. Apoio: FAPEMIG, CNPq, CAPES, PPGCBio/UFJF. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
  

 A extração tradicional de Comanthera elegans (Bong.) L.R. Parra e Giul é realizada de 

historicamente por comunidades tradicionais do planalto diamantinense auto denominadas 

“apanhadores de sempre vivas”, compondo elemento central nos seus processos de (re) existência. 

Apesar de sua centralidade cultural, social e econômica os apanhadores foram proibidos de coletá-

las pelos órgãos ambientais que assumem ser esta espécie, localmente chamada de pé de ouro, 

ameaçada de extinção. Inicialmente foram registradas técnicas tradicionais de manejo, extração e 

caracterização do ambiente de estudo. De maneira complementar, através do uso de modelos de 

dinâmica populacional, pretende-se testar os impactos nas populações nativas da coleta 

tradicional. O estudo populacional, devido a seu delineamento, ainda se encontra em andamento, 

sem dados conclusivos. Os resultados obtidos descrevem como os parceiros de pesquisa 

caracterizam a paisagem manejada, aspecto fundamental para entender a dinâmica de coleta da 

espécie. Entrevistas semiestruturadas, turnês guiadas e listas livres foram realizadas. Pé de Serra é 

uma paisagem subdividida em dois grandes macroambientes: o “sertão” (região baixa), que 

engloba as “terras de cultura” e “cerrado”, além da “serra” (região alta), que reúne boqueirão, 

capão, vargem, carrasco, serra, chapada e tabuleiro.  Já as unidades da paisagem descritas para a 

comunidade de Santa Rita incluem a vargem (região baixa), serra, pé de serra, carrasco, campo, 

campina e boqueirão (região alta). As unidades de ambos os locais apresentam características 

geomorfológicas e florísticas próprias, e diferem-se quanto a forma de uso e manejo por parte das 

comunidades que se relacionam com o local. Além disso, a relação entre os apanhadores de 

sempre-vivas e o Cerrado sugere um processo de domesticação da paisagem através de processos 

ecológicos desenvolvidos ao longo dos anos.  
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tradicional. O estudo populacional, devido a seu delineamento, ainda se encontra em andamento, 

sem dados conclusivos. Os resultados obtidos descrevem como os parceiros de pesquisa 

caracterizam a paisagem manejada, aspecto fundamental para entender a dinâmica de coleta da 

espécie. Entrevistas semiestruturadas, turnês guiadas e listas livres foram realizadas. Pé de Serra é 

uma paisagem subdividida em dois grandes macroambientes: o “sertão” (região baixa), que 

engloba as “terras de cultura” e “cerrado”, além da “serra” (região alta), que reúne boqueirão, 

capão, vargem, carrasco, serra, chapada e tabuleiro.  Já as unidades da paisagem descritas para a 

comunidade de Santa Rita incluem a vargem (região baixa), serra, pé de serra, carrasco, campo, 

campina e boqueirão (região alta). As unidades de ambos os locais apresentam características 

geomorfológicas e florísticas próprias, e diferem-se quanto a forma de uso e manejo por parte das 

comunidades que se relacionam com o local. Além disso, a relação entre os apanhadores de 

sempre-vivas e o Cerrado sugere um processo de domesticação da paisagem através de processos 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A artrite é uma desordem músculo esquelética caracterizada por inflamação das articulações e que 

apresenta importante impacto socioeconômico. As estratégias atuais para o tratamento objetivam 

o alívio dos sintomas e modificação do curso degenerativo da doença, mas podem apresentar 

efeitos colaterais. A utilização do laser surge então como alternativa não medicamentosa, devido 

as suas propriedades anti-inflamatórias e de regeneração tecidual. Entretanto, os mecanismos anti-

inflamatórios do laser nos tecidos biológicos ainda não são completamente conhecidos. O objetivo 

foi avaliar os efeitos anti-inflamatórios de laser terapêutico num modelo de inflamação articular. 

Para isso, um processo inflamatório foi induzido em camundongos através da administração de 

zymosan na região periarticular dos membros posteriores. Os animais foram divididos em 4 

grupos (n=6): (I) controle, (II) zymosan, (III) zymosan+laser 3J/cm
2
 e (IV) zymosan+laser 

30J/cm
2
. As condições do laser foram: 830nm, 10mW e fluências de 3J/cm

2 
e 30J/cm

2
, no modo 

contínuo. A irradiação foi realizada durante 4 dias consecutivos, iniciando 5 horas após a indução 

da inflamação. Vinte quatro horas após a última aplicação do laser, os animais foram eutanasiados 

e suas articulações encaminhadas para as análises: (a) morfológica, (b) fragmentação de DNA e 

(c) expressão de genes de proteínas relacionadas às vias apoptóticas. As análises morfológicas 

revelaram a presença de infiltrado celular inflamatório no tecido conjuntivo adjacente à região 

periarticular nos grupos que receberam zymosan. Esse infiltrado diminuiu consideravelmente após 

a irradiação do laser na fluência de 30J/cm
2
. Para os grupos irradiados com laser, observou-se a 

elevação na taxa de apoptose somente nas células do infiltrado inflamatório, resultado 

corroborado pelo aumento da expressão de genes associadas a apoptose. Com isso, o laser, em 

especial na fluência de 30J/cm
2
, foi capaz de reduzir o infiltrado inflamatório na região 

periarticular, acelerando o processo apoptótico dessas células. A utilização do laser pode ser uma 

boa alternativa para o tratamento de desordens inflamatórias articulares, já que é um método 

pouco invasivo. Ainda, esse tipo de tratamento não apresentou alterações morfológicas nos 

demais tecidos adjacentes sadios, atuando especialmente nas células inflamatórias. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Briófitas são plantas pequenas, avasculares, que vivem preferencialmente em locais úmidos e 
sombreados; são representadas por hepáticas, musgos e antóceros. Há divergência na interpretação 
filogenética destas plantas que são incluídas em três divisões distintas (respectivamente, 
Marchantiophyta, Bryophyta e Anthocerotophyta) ou em uma única divisão (Byophyta). Estas plantas 
apresentam uma alternância de gerações heteromórficas, em que o esporo é a primeira célula haploide 
do ciclo de vida. O esporo apresenta uma parede celular especial, chamada esporoderma, importante 
para manutenção da vida desta célula no ambiente terrestre e para a distinção taxonômica de algumas 
espécies. O presente estudo integra um projeto maior que tem por objetivo principal avaliar a relevância 
dos esporos na formação de grupos funcionais de musgos; a etapa aqui apresentada teve por objetivo a 
caracterização palinológica dos esporos de quatro espécies selecionadas de musgos. As amostras 
estudadas integram a coleção do Herbário Leopoldo Krieger e tiveram sua determinação confirmada, 
através da observação sob microscópio estereoscópico e de luz. Para o estudo palinológico, foram 
retiradas cápsulas das diferentes exsicatas para realização da preparação dos esporos, visando à 
observação das estruturas para sua caracterização. A preparação dos esporos foi realizada seguindo-se 
os métodos padrões em palinologia, diretamente sobre as lâminas e acetolisados. A combinação destes 
dois métodos permite a observação da estratificação do esporoderma, tanto dos estratos pecto-
celulósicos, quanto daqueles que contém esporopolenina. Os esporos foram observados sob microscopia 
de luz e mensurados com régua micrométrica acoplada ao mesmo. As espécies estudadas foram 
Bryohumbertia filifolia (Hornsch.) J.-P. Frahm, Macrocoma tenuis subsp. sullivantii (Müll. Hal.) Vitt, 
Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) Mitt. e Thamniopsis incurva (Hornsch.) W.R. Buck. Foi possível concluir 
que os esporos são isomórficos, apresentam diâmetro maior com tamanho médio de 25 micrômetros. O 
âmbito dos esporos é esferoidal e a forma, plano-convexa. A presença de aberturas não foi constante no 
material examinado e a ornamentação da superfície do esporoderma é sempre granulada. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):    
 

O cultivo de camarões em sistemas fechados, bioflocos (BFT), é sustentável do ponto de vista 

prático e socioambiental porque mantém a biossegurança do sistema (evita a entrada de 

patógenos) e a qualidade da água. Mesmo assim, ainda há a necessidade de uso de 

antimicrobianos para aumentar a produção. As buscas por alternativas estão ganhando força no 

ramo da carcinicultura, com a pesquisa de bacteriocinas e de probióticos. Alguns fatores podem 

influenciar o crescimento bacteriano e alterar a síntese de proteínas e de metabólitos secundários. 

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a influência do meio de cultivo na expressão da produção de 

substâncias antagonistas de isolados bacterianos (produtoras) obtidos do BFT de Litopenaeus 

vannamei que foram coletadas no Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio 

Grande. Meios de cultura testados: BHI, Mueller Hinton (MH) e Nutritivo (N). Para a detecção do 

antagonismo foram utilizadas como amostras reveladoras 11 espécies bacterianas que causam 

doenças ou que interferem no cultivo do camarão e que são contaminantes importantes durante o 

processamento ou estoque do camarão antes da venda, incluindo bactérias Gram-positivo e Gram-

negativo.  Dos 170 isolados bacterianos testados, 143 (84%) foram capazes de inibir o 

crescimento de ao menos de uma das amostras reveladoras em algum dos meios de cultura 

utilizados. O total de halos de inibição observados foi de 887 (44% no MH, 31% no N e 25% no 

BHI). As reveladoras mais sensíveis foram Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes. 

Embora o crescimento bacteriano observado tenha sido maior em BHI, o MH se mostrou mais 

adequado para a expressão do antagonismo. Condições de estresse nutricional favoreceram a 

expressão de antagonismo. Isso porque, as bactérias, respondem a estímulos ambientais 

produzindo metabólitos que podem representar vantagem competitiva. Tais estímulos podem não 

estar presentes em meio com condição ótima ao crescimento bacteriano. Estes resultados são 

promissores quando se pensa no controle de sanidade do camarão em toda cadeia produtiva, uma 

vez que as espécies que foram mais sensíveis são importantes no controle de qualidade do 

camarão disponível para consumo. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A leishmaniose visceral canina (LVC) representa um grave problema de saúde em 
algumas regiões do Brasil e um diagnóstico preciso ainda é um desafio. Este estudo 
teve como objetivo comparar a acurácia diagnóstica do rKLO8, um novo antígeno de 
Leishmania donovani, e rK28, uma poliproteína recombinante que consiste na fusão dos 
antígenos rK26, rK39 e rK9, para a detecção de LVC em cães vacinados e não 
vacinados. Também foi investigado a reatividade de IgG contra um antígeno bruto de 
Leishmania braziliensis. Amostras de soros provenientes de cães doentes (LVC, n=44) e 
controles sadios (provenientes de áreas endêmicas e não endêmicas, n=44 e 9, 
respectivamente) foram avaliados quanto à presença de anticorpos antígeno-específicos 
IgG, IgG1 e IgG2 através do ensaio imunoenzimático (ELISA). A sensibilidade e a 
especificidade de cada análise foram investigadas por meio de análise da curva ROC. A 
reatividade de soros de cães vacinados com Leish-Tec® (VAC) e de cães infectados 
experimentalmente com Trypanossoma cruzi (TC) foi também avaliada. Foram 
encontrados níveis elevados de IgG, em especial IgG2, para rKLO8 e rK28 em cães 
com LVC. Os testes utilizando rKLO8 e rK28 mostraram sensibilidade de 77% e 84% 
para IgG e 78% e 88% para IgG2, respectivamente. Foi encontrada uma especificidade 
de 94% para rKLO8 e de 95% para rK28, utilizando IgG2 ELISA, e uma especificidade 
de 100% para ambos os antígenos foi observada utilizando IgG ELISA. O antígeno bruto 
de L. braziliensis mostrou uma baixa sensibilidade (52%) para a detecção de IgG em 
cães com LVC. rKLO8 e rK28 foram capazes de demonstrar diferença entre grupos 
vacinados e infectados (p<0,001), e não demonstraram nenhuma diferença entre os 
grupos vacinados e sadios. Os antígenos rKLO8 e rK28 não tiveram reatividade 
significativa contra soros de cães infectados com T. cruzi em análises de IgG por ELISA. 
Estes resultados indicam a utilidade de rKLO8 e rK28 no imunodiagnóstico específico 
para LVC, e sugere que ambos podem ser utilizados em cães vacinados. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
As perturbações antropogênicas nos campos rupestres vêm aumentando nas últimas décadas, 

pouco se conhecendo sobre os impactos dessas ações sobre as populações de plantas, 

especialmente sobre as inúmeras espécies raras e endêmicas. As Verbenaceae constituem uma 

família de plantas presentes em praticamente todos os ecossistemas terrestres, sendo uma das 

cinco mais importantes entre as eudicotiledôneas dos campos rupestres. Nessas regiões, os riscos 

de extinção são elevados em decorrência da destruição dos seus ambientes pela ação de 

mineradoras e garimpos. Lippia microphylla é conhecida popularmente como alecrim-de-

tabuleiro, alecrim-do-mato, alecrim-pimenta ou alecrim-da-chapada. Existem relatos do uso 

popular de suas folhas no tratamento de doenças respiratórias ou como antisséptico. A espécie é 

relatada na literatura tanto do ponto de vista fitoquímico como farmacológico. Embora a literatura 

apresente inúmeros trabalhos sobre cultivo in vitro de plantas medicinais, são escassas as 

publicações envolvendo verbenáceas. Para o estabelecimento in vitro foram utilizados segmentos 

nodais ou sementes obtidas a partir de plantas estabelecidas in vivo. Os explantes foram 

submetidos à desinfecção superficial com benomyl e água sanitária a 30%. Para o início dos 

cultivos foi usado meio “MS”, na metade da força, adicionado de PVPP. As culturas foram 

mantidas em sala de crescimento sob condições controladas. As maiores taxas de multiplicação e 

brotações maiores que 2 cm foram encontradas na presença de BAP (0,66 mg/L) + ANA (0,01 

mg/L). Um enraizamento adequado dos explantes foi obtido em resposta ao ANA na concentração 

de (0,08 mg/L). Plantas enraizadas foram eficientemente aclimatizadas, apresentando 

desenvolvimento vegetativo e reprodutivo aparentemente normais. A técnica de micropropagação 

se mostrou promissora para a multiplicação em larga escala e conservação in vitro dessa espécie. 
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PRODUÇÃO DE POLIPLOIDES SINTÉTICOS EM LIPPIA ALBA (VERBENACEAE) 

VICTOR NASCIMENTO CERQUEIRA SILVA (BOLSISTA); RENATO ROCHABRUN 
(BOLSISTA); ELYABE MONTEIRO DE MATOS (COLABORADOR); LYDERSON FACIO 
VICCINI (ORIENTADOR) 

Lippia alba é uma das espécies mais estudadas do gênero Lippia principalmente devido às 
suas propriedades medicinais e ampla variação química. A espécie distribui-se nos neotrópicos 
sendo conhecida popularmente como erva cidreira brasileira, falsa melissa, entre outros. 
Destaca-se pela riqueza de seus óleos essenciais usados na indústria farmacêutica e na 
produção de cosméticos. 
Recentemente a espécie foi descrita como um complexo poliploide sendo a variação de ploidia 
associada ao componente majoritário do óleo essencial. Pouco se conhece sobre as 
consequências da poliploidia em populações naturais que podem ser mensuradas em nível 
fenotípico e genômico. Com o objetivo de entender os efeitos da poliploidia observados em 
acessos naturais da espécie, o presente trabalho teve como objetivo otimizar um protocolo para 
a indução de poliploides em Lippia alba a partir de acessos diploide e triploide. 
Os acessos de L. alba (BGEN02 - diploide) e (BGEN28 - triploide) foram multiplicados in vitro 
em meio MS e submetidos aos tratamentos que consistiram de meio MS acrescido de 0,02% e 
0,2% de colchicina por 4h e 8h. Foram utilizados 80 segmentos nodais para cada tratamento. 
Após os respectivos tempos de exposição à colchicina, os segmentos nodais foram inoculados 
em meio MS sem o agente antimitótico. Após 30 dias de inoculação, foram realizadas análises 
do número de brotações, número médio de folhas, número de entrenós, enraizamento, 
densidade estomática e de estimativa de quantidade de DNA para avaliar a estabilidade 
genética das amostras. 
Para o acesso BGEN02 foram obtidas 11 plantas mixoploides e 3 plantas tetraploides, ambos 
após 4h de exposição à colchicina, respectivamente, nas concentrações de 0,02% e 0,2%. O 
tratamento envolvendo o acesso BGEN28 gerou 1 planta hexaploide na concentração 0,2% de 
colchicina após 8h de exposição e 1 planta mixoploide na concentração 0,02% de colchicina 
após 4h de exposição. Observou-se que existe uma relação inversa entre o aumento do tempo 
e a concentração de colchicina e a taxa de sobrevivência, brotação e enraizamento. O 
tratamento com 0,2% de colchicina foi o mais eficiente na produção de linhagens poliploides 
para os dois acessos testados. 
 
Auxílio financeiro: CNPq, Fapemig, Capes. 

Lippia alba Indução de poliploidia 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A artrite é uma desordem músculo esquelética caracterizada por inflamação das articulações e que 

apresenta importante impacto socioeconômico. As estratégias atuais para o tratamento objetivam 

o alívio dos sintomas e modificação do curso degenerativo da doença, mas podem apresentar 

efeitos colaterais. A utilização do laser surge então como alternativa não medicamentosa, devido 

as suas propriedades anti-inflamatórias e de regeneração tecidual. Entretanto, os mecanismos anti-

inflamatórios do laser nos tecidos biológicos ainda não são completamente conhecidos. O objetivo 

foi avaliar os efeitos anti-inflamatórios de laser terapêutico num modelo de inflamação articular. 

Para isso, um processo inflamatório foi induzido em camundongos através da administração de 

zymosan na região periarticular dos membros posteriores. Os animais foram divididos em 4 

grupos (n=6): (I) controle, (II) zymosan, (III) zymosan+laser 3J/cm
2
 e (IV) zymosan+laser 

30J/cm
2
. As condições do laser foram: 830nm, 10mW e fluências de 3J/cm

2 
e 30J/cm

2
, no modo 

contínuo. A irradiação foi realizada durante 4 dias consecutivos, iniciando 5 horas após a indução 

da inflamação. Vinte quatro horas após a última aplicação do laser, os animais foram eutanasiados 

e suas articulações encaminhadas para as análises: (a) morfológica, (b) fragmentação de DNA e 

(c) expressão de genes de proteínas relacionadas às vias apoptóticas. As análises morfológicas 

revelaram a presença de infiltrado celular inflamatório no tecido conjuntivo adjacente à região 

periarticular nos grupos que receberam zymosan. Esse infiltrado diminuiu consideravelmente após 

a irradiação do laser na fluência de 30J/cm
2
. Para os grupos irradiados com laser, observou-se a 

elevação na taxa de apoptose somente nas células do infiltrado inflamatório, resultado 

corroborado pelo aumento da expressão de genes associadas a apoptose. Com isso, o laser, em 

especial na fluência de 30J/cm
2
, foi capaz de reduzir o infiltrado inflamatório na região 

periarticular, acelerando o processo apoptótico dessas células. A utilização do laser pode ser uma 

boa alternativa para o tratamento de desordens inflamatórias articulares, já que é um método 

pouco invasivo. Ainda, esse tipo de tratamento não apresentou alterações morfológicas nos 

demais tecidos adjacentes sadios, atuando especialmente nas células inflamatórias. 
Palavras-chave:  
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A utilização de forófitos nativos versus exóticos pela comunidade de epífitas vasculares em
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Alguns dos serviços ecossistêmicos da cobertura vegetal urbana são: melhorias no microclima, diminuição
de poluição do ar, sonora e visual, abrigo para a fauna que vive nas cidades, qualificação de lugares
urbanos e sua identidade com as comunidades. Essas melhorias favorecem a apropriação dos espaços e a
conexão com a natureza no ambiente urbano. As epífitas são parte dessa cobertura, crescendo sobre outras
plantas sem parasitá-las (os forófitos). A prevalência de epífitas no meio urbano depende diretamente do
arboreto, e até 80% das plantas ornamentais mais utilizadas são exóticas. O objetivo do estudo foi avaliar a
estrutura e composição da comunidade de epífitas sobre forófitos nativos e exóticos, hipotetizando que não
existe diferença na diversidade entre os dois tipos. O estudo foi realizado no Jardim Botânico da UFJF.
Foram amostrados 136 indivíduos de forófitos nativos (Cedro e Pau-Jacaré) e exóticos (Mangueira e
Ameixeira) que tiveram o DAP (diâmetro à altura do peito) mensurado e o registro de epífitas realizado.
Foram realizadas análises como diversidade, uniformidade, similaridade e rarefação. Foram registradas 47
espécies, 35 gêneros e 16 famílias, mais sete espécies acidentaisindeterminadas, totalizando 693
ocorrências. Não houve diferença entre os dois forófitos com maior diversidade e riqueza (Mangueira e
Cedro). Houve diferença significativa de riqueza apenas entre o primeiro e o último forófito. As famílias
mais ricas da comunidade seguem o padrão para a região neotropical e floresta atlântica. As análises
mostraram que a diferença na riqueza e composição foi entre Ameixeira e os demais forófitos. O DAP tem
importante papel no estabelecimento e desenvolvimento da comunidade de epífitas, pela maior área e
tempo para colonização. Ameixeira foi o forófito que teve o menor DAP. Os dois forófitos com os maiores
valores de DAP também foram os com maior diversidade. Não houve preferência das epífitas em relação à
forófitos nativos ou exóticos, reforçando um padrão generalista de escolha de forófitos e mostraram que
tanto nativos quanto exóticos são boas opções para o arboreto, provendo um bom habitat para a
comunidade epifítica, auxiliando direta e/ou indiretamente em melhorias no ambiente urbano.

Palavras-chave:
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A presença do cultivo de eucalipto influência na qualidade do detrito e na composição de 
invertebrados bentônicos associados? 

Em riachos de baixa ordem geralmente é registrada baixa produtividade primária, o que tornam 
esses ambientes dependentes da matéria orgânica particulada grossa (MOPG), disponibilizada 
pela vegetação terrestre. Essa MOPG é uma importante fonte de energia e abrigo para fauna de 
invertebrados bentônicos. A fragmentação da MOPG pelos invertebrados detritívoros é uma 
importante etapa do processo de sua decomposição e consequentemente, da ciclagem de carbono 
nestes ambientes. Modificações nas características florestais no entorno dos riachos alteram as 
características dos detritos disponibilizados para as redes tróficas aquáticas, acarretando em 
alteração no processo de decomposição do material foliar e no funcionamento do ecossistema. 
Assim sendo, espera-se que a substituição das espécies vegetais nativas pelo cultivo de eucalipto 
possa inibir a decomposição foliar, por fornecer detritos de baixa qualidade para os riachos. O 
objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do cultivo do eucalipto sobre a decomposição foliar 
em riachos tropicais e sobre os invertebrados bentônicos associados ao processo. O estudo foi 
realizado em doze riachos de baixa ordem, sendo que em cada um foram instaladas redes de 
captura (1 x 1 m, malha de 5 mm), para obtenção de folhas das principais espécies senescentes 
que compõem a MPOG desses ambientes. Além disso, foram obtidas folhas senescentes de 
eucalipto (Eucaliptus urograndhis). As folhas foram utilizadas para confecção dos sacos de detrito 
(“litter bag”) que foram incubados nos riachos para permitir a colonização por invertebrados 
bentônicos. O coeficiente de decaimento diário (k) foi utilizado para se verificar a taxa de 
decomposição da mistura de folhas das espécies senescentes, assim como das folhas de eucalipto 
separamente. A taxa de decomposição (k) das folhas e a abundância de invertebrados 
fragmentadores presentes nos sacos de detritos foram avaliadas através do Teste t. A composição 
da fauna foi verificada por meio da Análise de Similaridade (Anosim). Os resultados mostraram que 
a taxa de decomposição e a abundância de invertebrados fragmentadores foram maiores (p<0.05) 
nas folhas de eucalipto e que a composição da fauna de invertebrados diferiu entre folhas das 
espécies senescentes e de eucalipto (R: 0.75, p= 0.003). Estudos na Amazônia e no Cerrado 
registaram elevada taxa de decomposição para folhas de eucalipto, geralmente maiores em 
relação a espécies nativas. Isso pode estar relacionado à menor concentração de compostos 
estruturais (ex.: celulose) e elevada concentração de compostos hidrossolúveis (ex.: polifenóis) que 
são rapidamente lixiviados. A maior abundância de fragmentadores em eucalipto e a composição 
diferente entre as espécies vegetais podem ser explicadas pela diferença de palatabilidade, 
principalmente devido a menor presença de compostos estruturais das folhas de eucalipto em 
relação às folhas das espécies nativas. Por fim, deve-se preservar a mata ripária nativa, pois a 
presença de eucalipto pode alterar o funcionamento dos ecossistemas aquáticos, resultando em 
alterações na comunidade aquática.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução:  A  malária  é  uma  doença  infecto‐parasitária  febril  aguda  e  de  evolução  crônica,  não 
contagiosa, e que configura grande importância em saúde, em especial nos países tropicais devido a sua 
elevada letalidade e morbidade.   Atualmente é endêmica nas regiões das Américas Central e do Sul, na 
África e no Sudeste Asiático, sendo causada por protozoários do gênero Plasmodium e transmitida pela 
picada  de  mosquitos  do  gênero  Anopheles.    O  tratamento  para  desta  doença  se  faz  com  drogas 
antimaláricas, e é diferente para cada espécie de Plasmodium infectante.  
 
Objetivo:  O  presente  trabalho  busca  avaliar  a  eficácia  e  toxicidade  de  novos  compostos  sintéticos 
antimaláricos derivados de aminoquinolina, a  fim de que novos rumos se tracem frente a esta doença, 
por meio de testes em camundongos de modelo murinho, infectados com Plasmodium berghei.  
Objetiva‐se analisar  a  atividade antimalárica de novos  compostos,  comparando  suas atividades  com as 
dos compostos padrão usados hoje, a saber, cloroquina e artemisinina. 
 
Metodologia: A metodologia utilizou a  infecção do Plasmodium  em  camundongos previamente  sadios, 
ingestão  por  via  oral  da  droga  a  ser  analisada  nos  animais  e  posterior  comparação  com  um  grupo 
controle em análise da parasitemia por meio de esfregaços.  
 
Resultados:  Dentre  os  resultados,  espera‐se  analisar  a  atividade  antimalárica  de  um  derivado  de 
aminoquinolina hibridizado a um grupo aromático com imina. Foi testada o composto Bel084, na dose de 
25mg/Kg, que apresentou uma inibição da multiplicação do parasito em torno de 93%. Esse resultado é 
comparado aos controles positivos utilizados que apresentaram atividade em torno de 95%. Desta forma, 
pode‐se abrir caminhos para uma nova droga em potencial no combate à malária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave:  
 
Malária      antimaláricos 
        
 
   Plasmodium 
 

XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 

Área:  Ciências Exatas e da Terra  
Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Humanas 

Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto:  
 
Avaliação do efeito neuroprotetor do extrato de Banisteriopsis caapi em células SH-SY5Y 
induzidas a neurotoxicidade por 6-hidroxidopamina 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Wanderleya Toledo dos Santos (Bolsista); Ana Cláudia Chagas de Paula Ladvocat (Orientadora); 
 
Carlos Magno da Costa Maranduba (Colaborador); Daniela Aparecida Chagas de Paula 
(Colaboradora); Albert Katchborian Neto (Colaborador) 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A Doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais comum em idosos. Os 
tratamentos existentes atuam apenas sobre os sintomas, sem evitar a progressão da doença, além 
de causar severos efeitos adversos, sendo necessário buscar novos tratamentos. A Banisteriopsis 
caapi, espécie nativa da América do Sul, tem atividade inibitória de monoaminoxidases A e B, 
promissora para a DP. Diante disso, o objetivo desse estudo foi avaliar o potencial neuroprotetor 
do extrato da B.caapi em modelo in vitro da DP, empregando cultura de neuroblastoma SH-SY5Y 
induzida à neurotoxicidade por 6-OHDA. Os cipós e as sementes de B.caapi, foram obtidos e os 
extratos brutos (EB) preparados e caracterizados por HPLC-HRMS. Posteriormente, as culturas 
de SH-SY5Y foram tratadas com diferentes concentrações (2,5–100 µg/mL) dos EB e da Harmina 
(HRA), substância ativa da B.caapi, por 24, 48 e 72h. A viabilidade celular foi analisada através 
do ensaio de MTT e coloração com calceína-AM e Iodeto de Propídio (PI). Em seguida, foi 
induzida a neurotoxicidade com 6-OHDA e avaliada a neuroproteção dos EB e da HRA através 
do ensaio de MTT. Os resultados demonstraram que 2,5 µg/mL do EB de cipó e semente 
aumentou a viabilidade celular, proporcionalmente ao tempo. A HRA também aumentou a 
viabilidade celular na concentração de 2,5 µg/mL, porém diminuiu na concentração de 100 
µg/mL, após 72h, o que foi corroborado pelo ensaio de calceína e ensaio de apoptose (PI). Após a 
indução da neurotoxicidade, não observou-se atividade neuroprotetora do EB do cipó, enquanto o 
EB das sementes na concentração de 10 µg/mL no tempo de 24h mostrou um aumento na 
viabilidade celular. A HRA em baixas concentrações aumentou a viabilidade celular após indução 
da neurotoxicidade. Esses resultados demonstraram que a HRA, em alta concentração e exposição 
prolongada apresenta toxicidade, porém parece ser neuroprotetora em baixas concentrações. 
Enquanto o EB das sementes em baixa concentração e em menor tempo de exposição parece ser 
neuroprotetor. Portanto a HRA e EB das sementes são promissores para o tratamento de doenças 
neurodegenerativas. Contudo, mais estudos ainda estão sendo realizados. FAPEMIG(RED-00570-
16)/CNPq/CAPES. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

INTRODUÇÃO: A hipospádia constitui uma das principais anormalias congênitas da genitália externa masculina, cujo tratamento é eminentemente 
cirúrgico. Contudo, estudos recentes sugerem que melhores resultados pós-operatórios têm sido alcançados com o uso de terapia hormonal tópica pré-
operatória devido à melhor cicatrização da ferida. OBJETIVOS: O presente estudo objetivou avaliar, histologicamente, a espessura e a extensão das cristas 
epiteliais e papilas dérmicas, assim como a interface dermo-epidérmica, e as fibras colágenas do prepúcio de crianças submetidas a cirurgia de correção da 
hipospádia, após o uso dos hormonios testosterona e estrogênio tópicos. Além disso, comparou-se os regimes de tratamento utilizados, através dos métodos 
de Hematoxilina e Eosina (H&E), tricromico de Masson (TM) e picrossirius red (PSR). MATERIAIS E MÉTODOS: As amostras de prepúcio foram obtidas 
após a cirurgia de correção da hipospádia, sem acarretar qualquer prejuízo à saúde das crianças participantes do estudo. As amostras foram então submetidas 
à técnica histológica convencional, as quais foram coradas pelos métodos de HE, TM e PSR para a verificação da concentração das fibras colágenas do tipo I 
e III nas amostras dos diferentes grupos submetidos à agentes hormonais no pré-operatório. RESULTADOS: Os achados histológicos no prepúcio em 
crianças tratadas com os dois hormonios mostraram uma alteração significativa sobre a epiderme, que está mais espessada naquelas crianças que usaram 
estrogênio, o que possivelmente, influenciaria na melhor cicatrização. CONCLUSÃO: A terapia estrogênica tópica pré-cirúrgica promove hiperplasia 
epidérmica por estimular a atividade proliferativa epitelial o que possivelmente poderia influenciar em uma melhor cicarização em relação aos demais 
grupos. Além disso, as diferentes colorações TM e PSR se mostraram melhores para analisar os resultados obtidos em relação ao HE. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Hydrocotyle bonariensis Lam. (Araliaceae), popularmente denominada erva-de-capitão, é 

utilizada popularmente como diurética e aperiente, além de ser utilizada externamente no 

tratamento de manchas de pele. Essa espécie, em estudos anteriores, apresentou óleo essencial 

com importante atividade frente à Candida tropicalis, estirpe fúngica de importância clínica. Ao 

se estudar os possíveis mecanismos de ação do óleo de suas folhas (OEF), foi possível sugerir que 

o mesmo atua tanto sobre a parede, quanto na membrana celular fúngica. Este trabalho teve como 

objetivo estudar as variações químicas dos óleos essenciais de folhas em cada estação do ano 

(OEFV, OEFO, OEFI e OEFP), bem como comparar OEFV com os óleos essenciais das 

inflorescências e escapos (OEI), ambos obtidos de plantas coletadas no verão. Os óleos essenciais 

foram obtidos por hidrodestilação e analisados por cromatógrafo com fase gasosa acoplado ao 

espectrômetro de massas (CG-EM). Os cromatogramas obtidos apresentaram substâncias que 

foram identificadas pelo índice de retenção e comparação dos espectros de massas da literatura. A 

atividade antitumoral/citotóxica de OEF foi testada frente às células de adenocarcinoma mamário 

humano (MCF-7) e fibroblastos murinos (3T3). O estudo de ecologia química mostrou que óleos 

de H. bonariensis se mantiveram semelhantes durante as estações em que a planta não esteve em 

floração, uma vez que foram observadas as mesmas substâncias e na mesma proporção. Os óleos 

das folhas quando a espécie estava em período floração (verão) se assemelham aos óleos de 

inflorescências e escapos. OEF apresentou pronunciada atividade antitumoral/citotóxica, 

inviabilizando o desenvolvimento de ambas linhagens celulares, o que sugere que o estudo quanto 

ao potencial citotóxico da espécie deve ser continuado. Conclui-se que o OEF, além de ser 

promissor para atividade antifúngica, também deve ser estudado mais a fundo quanto ao seu 

potencial citotóxico, atividades que podem estar envolvidas no uso popular para a remoção de 

manchas da pele. Os óleos essenciais analisados exibem reprodutibilidade, exceto no período de 

floração, fato esse importante para o desenvolvimento de um dermocosmético. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A riqueza de samambaias epífitas está associada a diversos microambientes, variando em função 
da intensidade luminosa e disponibilidade hídrica. A seca é o maior problema enfrentado pelas 
epífitas, refletindo estratégias anatômicas que visam maximizar o uso eficiente da água e 
minimizar a perda. Esse trabalho teve como objetivo verificar adaptações anatômicas foliares de 
oito espécies de samambaias do PEIB e relacioná-las ao epifitismo. Amostras da região mediana 
foliar de cinco indivíduos das seguintes espécies: Asplenium auritum Sw., Cochlidium punctatum 
(Raddi) L.E. Bishop, Hymenophyllum polyanthos Sw., Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la 
Sota, Pecluma pectinatiformis (Lindm.) M.G. Price, Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) 
Kaulf., Pleopeltis hirsutissima de la Sota e Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm. 
foram coletadas e fixadas, seguido de desidratação etanólica e incluídas em parafina para 
seccionamento em micrótomo ou cortadas à mão livre. Parte das amostras foi dissociada para 
observação da epiderme. P. hirsutissima e P. macrocarpa possuem folhas pubescentes, com 
escamas absorventes e mesofilo dorsiventral. Em P. macrocarpa observam-se tricomas 
claviformes na face abaxial e fibras subepidérmicas na região da nervura principal em ambas as 
faces. M. squamulosa apresenta hipoderme aquífera em ambas as faces da folha; o mesofilo é 
dorsiventral. H. polyanthos apresenta uma única camada de células clorofiladas, cutícula muito 
fina, tricomas tectores ramificados e ausência de estômatos. A. auritum, C. punctatum, P. 
pectinatiformis e S. catharinae apresentam cutícula fina, mesofilo homogêneo, células 
braciformes ou plicadas, e enrolam-se em períodos mais secos. Em P. pectinatiformis, observam-
se tricomas tectores e glandulares e fibras subepidérmicas na região da nervura mediana. Escamas 
absorventes envolvidas na poiquiloidria e hipoderme aquífera foram os caracteres xeromórficos 
relacionados ao hábito epifítico.  Em A. auritum, C. punctatum, P. pectinatiformis e S. catharinae 
não foram observados caracteres anatômicos xeromórficos, porém, as folhas enrolam-se nos 
períodos mais secos, demonstrando que essas espécies apresentam mecanismos fisiológicos que 
permitem a adaptação ao epifitismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palavras-chave:  
 
Epifitismo                                                              Anatomia foliar 
 
                                   Samambaias  

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 

Área:  Ciências Exatas e da Terra  
X Ciências Biológicas  

Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Humanas 

Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto:  
MICROMORFOLOGIA DA EPIDERME E SUPERFÍCIE FOLIAR COMO SUBSÍDIO PARA 
A TAXONOMIA DE AGARISTA, GAULTHERIA E GAYLUSSACIA (ERICACEAE JUSS.) 
DO BRASIL. 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
NADIA SILVIA SOMAVILLA (ORIENTADOR) 
LARISSA VILLANI RIPPEL (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUACÃO) 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Ericaceae é uma família cosmopolita, representada no Brasil por 12 gêneros e 98 espécies, 

das quais 71 são endêmicas.  Este estudo teve como objetivo caracterizar a micromorfologia da 

epiderme e superfície foliar de quinze táxons brasileiros de Ericaceae, fornecendo subsídios para 

uma melhor compreensão da taxonomia da família. Foram coletadas cinco espécies do gênero 

Agarista, quatro de Gaultheria e seis de Gaylussacia. As amostras foram submetidas ao processo 

de dissociação do tecido epidérmico para análise em microscopia ótica e análise da superfície em 

microscópio eletrônico de varredura (MEV). Nos resultados observou-se que todas as espécies 

apresentam folhas hipoestomáticas. Em Gaultheria e Gaylussacia os estômatos são paracíticos, 

enquanto em Agarista são anomocíticos. A ocorrência de tricomas foi registrada em algumas das 

espécies, sendo treze delas com tricomas tectores unicelulares e três espécies de Gaultheria com 

tricomas multisseriados. Além destes, três tipos de tricomas glandulares foram observados: 

tricoma capitado em duas espécies de Gaylussacia e uma de Agarista, variando quanto ao 

comprimento do pedúnculo; tricomas clavados em três espécies de Gaultheria e três de 

Gaylussacia, ocorrendo variação com relação ao número de células, e tricomas peltados apenas 

em uma espécie de Gaylussacia. Na análise de MEV, verificou-se que os estômatos, juntamente 

com as células subsidiárias, apresentam uma delimitação marcada em seis espécies distribuídas 

em todos os gêneros. Em duas espécies de Agarista, duas de Gaylussacia e em todas as espécies 

de Gaultheria, o padrão de ornamentação da cutícula é o mesmo nas superfícies adaxial e abaxial. 

Além disso, foi observada uma variação em relação a estriação da cutícula nas células subsidiárias 

e outras células da epiderme em algumas espécies. Ceras epicuticulares, granular e furfurácea, são 

comuns à maioria das espécies, com exceção de duas espécies de Gaylussacia, que apresentam 

apenas o tipo granular. O estudo da micromorfologia da epiderme e da superfície foliar revelou 

caracteres informativos que podem contribuir para uma melhor delimitação dos gêneros e 

espécies analisadas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O repertório vocal do golfinho-de-dentes-duros inclui sons pulsados usados principalmente para 
alimentação, locomoção ou até para interações sociais. Steno bredanensis é distribuído 
globalmente em regiões tropicais. Este estudo descreve os cliques de ecolocalização desta 
espécie no sudoeste do Oceano Atlântico. Vocalizações foram registradas quando airgun estava 
desligado, a bordo do navio de apoio Auge, durante prospecções sísmicas. O encontro acústico 
com cerca de 15 a 20 animais ocorreu no dia 31 de agosto de 2016 na Bacia de Campos no 
Brasil (26.3117S - 41.1551W). O sistema de registro consistiu de um arranjo linear de 300m de 
comprimento (Auset®), composto de três hidrofones omnidirecionais acoplados a um gravador 
digital Rolland Octa-Capture® (frequência de amostragem de 192KHz / 24 bits). O software 
PAMGuard foi usado para gravar arquivos de 3 canais. Os arquivos foram inspecionados 
visualmente e auralmente usando o Raven Pro 1.5 (DFT de 512 pontos, 50% de sobreposição e 
janela Hann de 256 pontos). Trechos de cliques de ecolocalização de boa qualidade (N = 88) 
foram salvos como arquivos individuais. A fim de reduzir o ruído de fundo nas gravações, o 
método bayesiano empírico foi aplicado aos arquivos no domínio de ondaletas (usando 
transformadas de ondaletas discretas para decompor e reconstruir os dados). Os coeficientes de 
ondaletas foram reduzidos considerando os pontos principais compostos pela mistura de um 
ponto de massa em zero e a distribuição de Laplace com o parâmetro de escala a = 5. As 
rotinas foram desenvolvidas usando R. Também caracterizamos o padrão espectral dos cliques 
individuais (n = 1590) usando o Raven Pro 1.5 (DFT de 512 pontos, 80% de sobreposição, 
janela Hann). Os parâmetros acústicos foram calculados usando uma rotina personalizada para 
o MATLAB R2013b. Os resultados mostram uma frequência de pico de 35 +/- 5,2 kHz, largura 
de banda de 3dB de 17,4 +/- 5,8 kHz e largura de banda de 10 dB de 41,2 +/- 14 kHz. Este 
estudo descreve os sons pulsados de banda larga de Steno bredanensis no sudoeste do 
Oceano Atlântico. Esses achados podem auxiliar no desenvolvimento de sistemas de 
processamento de dados acústicos para identificação automatizada de espécies de 
odontocetos. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O colapso da barragem de rejeitos de Fundão em 2015, em Mariana, MG, foi o maior desastre 

ambiental do Brasil. Cerca de 62 milhões de m
3
 de rejeitos de mineração foram liberados e grande 

parte atingiu a bacia do Rio Doce, afetando a qualidade da água e causando a erosão das margens 

e a eliminação de matas ciliares. A deposição desse material na superfície do solo pode afetar o 

desenvolvimento das espécies vegetais e consequentemente de toda biota, sendo necessárias 

iniciativas de remediação, especialmente voltadas à recuperação da fertilidade do solo. Espécies 

de leguminosas podem ser efetivamente empregadas, pois são capazes de fixar o nitrogênio 

gasoso. No presente estudo foram avaliados os efeitos do cultivo de Mucuna pruriens, uma 

leguminosa, em concentrações crescentes de rejeitos da barragem de Fundão. Amostras do rejeito 

foram misturadas a um solo fértil em diferentes proporções (0%, 25%, 50%, 75% e 100% de 

rejeito), formando substratos nos quais plantas de mucuna foram cultivadas por 100 dias, período 

após o qual foram coletados dados referentes às trocas gasosas, índice SPAD e atividades de 

enzimas do metabolismo antioxidativo. Os resultados mostraram que as plantas de mucuna foram 

capazes de se desenvolver na presença de elevadas concentrações de rejeito no substrato de 

cultivo, embora o desenvolvimento das plantas tenha sido comprometido em 100% de rejeito. As 

taxas de fotossíntese líquida e de transpiração, bem como a condutância estomática, a eficiência 

de carboxilação e a eficiência fotoquímica máxima do FSII sofreram decréscimo com o aumento 

da concentração de rejeito no substrato. Com relação às atividades das enzimas antioxidantes, a 

SOD apresentou aumento na atividade, enquanto a POD teve efeito contrário. O índice SPAD 

elevou-se até 75% de rejeito, decaindo nas plantas cultivadas em 100% desse material. Os 

resultados obtidos demonstram o potencial de utilização da mucuna para remediação em solos 

afetados com deposição de rejeitos de mineração. Estudos futuros são necessários para elucidar os 

efeitos abióticos e bióticos do cultivo dessa leguminosa no substrato em questão. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Da Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção do Estado de Minas Gerais, 351 espécies ocorrem 

em áreas de Campos Rupestres. O gênero Lippia reúne aproximadamente 254 taxa, a maioria 

concentrada no Brasil, Paraguai e Argentina. No Brasil, os principais centros de diversidade 

específica desse gênero estão localizados na Cadeia do Espinhaço, em Minas Gerais, e na 

Chapada Diamantina, na Bahia. Nessas regiões, os riscos de extinção de algumas espécies são 

elevados em decorrência da destruição dos seus ambientes pela ação de mineradoras e de 

garimpos. Diversas espécies do gênero Lippia apresentam propriedades medicinais comprovadas. 

Lippia salviifolia é uma espécie arbustiva aromática, com folhas decussadas nos ramos mais 

jovens ou ternadas nos ramos basais. Apresenta inflorescências axilares espiciformes com corolas 

hipocraterimorfa alva e interior do tubo amarela. Recentemente, uma combinação farmacêutica 

fitoterápica de Lippia salviifolia e Lippia sidoides foi patenteada para uso veterinário. Embora a 

literatura apresente inúmeros trabalhos sobre cultivo in vitro de plantas medicinais, são escassas 

as publicações envolvendo Verbenaceae. Para o estabelecimento in vitro foram utilizados 

segmentos nodais ou sementes coletadas a partir de plantas estabelecidas in vivo. Os explantes 

foram desinfestados superficialmente pelo tratamento com benomyl e água sanitária a 30%. Para 

o início dos cultivos o meio de cultura utilizado foi o “MS”, na metade da força, adicionado de 

PVPP. As culturas foram mantidas em sala de crescimento sob condições controladas. As maiores 

taxas de multiplicação e de brotos maiores que 2 cm foram encontradas em resposta ao BAP (0,66 

mg/L). Os explantes foram enraizados em meio MS suplementados com ANA, na concentração 

de 0,04 mg/L. Plântulas enraizadas foram aclimatizadas ex vitro e apresentaram desenvolvimento 

vegetativo e reprodutivo normais. A técnica de micropropagação se mostrou bastante promissora 

para a multiplicação em larga escala e conservação in vitro dessa espécie. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
  
 

O presente trabalho teve como objetivo realizar inventário das espécies dos ciliados 

encontrados em sistemas lóticos neotropicais, a partir de estudos multidisciplinares, com intuito 

de realizar estudos futuros de biomonitoramento. Foram coletadas amostras em diferentes 

sistemas lóticos na área urbana de Juiz de Fora, MG, dentre eles destacam-se os córregos e 

ribeirões São Pedro, Yung, Floresta, Poço D’Antas, Campo Grande, Espirito Santo, Humaitá, 

Santa Cruz e Carlos Chagas. Para as coletas foram utilizados draga de Petersen e substrato 

artificial. As amostras coletadas foram levadas ao laboratório para observação in vivo dos 

ciliados sob microscópio estereoscópico, e, posteriormente, sob microscópio óptico com 

contraste diferencial (DIC). As espécies encontradas foram fotodocumentadas e alíquotas das 

amostras foram utilizadas para elaboração de cultivos usando água mineral e grãos de arroz 

com casca macerados em placas de Petri. Os ciliados que se desenvolveram no cultivo foram 

triados e processados para realização da caracterização morfológica (técnica do protargol e 

prata a seco) e molecular (18S rDNA). Foram identificadas 65 espécies de ciliados, distribuídas 

em nove classes, nos ambientes amostrados. Dentre estas, grande parte são indicadoras de 

ambientes alfa e beta-mesosapróbios, entretanto, foram encontradas 12 espécies de ciliados da 

subclasse Peritrichia, que são em sua maioria indicadoras de ambientes polissapróbios. Os 

resultados ressaltam importância de estudos de inventários para potencial uso dos organismos 

como indicadores da qualidade da água em ecossistemas tropicais. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
As florestas montanas são reconhecidamente muito pouco estudadas e estão entre as mais 
ameaçadas de todas as vegetações florestais dos trópicos. Ambientes montanos apresentam grande 
heterogeneidade a partir da formação de diversos mosaicos de vegetação campestre e florestal, 
abrigam alta diversidade e endemismo. O gradiente altitudinal é o fator que contribui para essa 
heterogeneidade, sendo capaz de influenciar no crescimento vegetal, na florística e fisionomias 
vegetacionais. Um importante remanescente dessas florestas encontra-se a 2330 m de altitude 
conhecido como mata do Pico do Santo Agostinho, localizado no Parque Estadual Serra do 
Papagaio (PESP). Este projeto teve como objetivo realizar a caracterização florística e estrutural 
da vegetação arbórea de uma floresta nebular do Parque Estadual Serra do Papagaio a 2330 m de 
altitude. Para a amostragem da vegetação arbórea foram estabelecidas 10 parcelas de 20 x 10 m, 
onde todos os indivíduos com DAP ≥ 5 cm foram mensurados e identificados. No total foram 
amostrados 452 indivíduos (2260 ind.ha-1), pertencentes a 20 famílias e 37 espécies. A família 
Myrtaceae foi a que mais se destacou devido ao maior número de espécies, de indivíduos e de 
biomassa (área basal). Os indivíduos somam uma área basal de 12,81 (64,08 m².ha-1). A espécie 
Myrceugenia cf. bracteosa (DC.) D.Legrand & Kausel apresentou o maior Valor de Importânica 
(21,52%). O valor de densidade está próximo do encontrado para outros estudos em Florestas 
Nebulares da Mantiqueira, contudo o valor da área basal está bem acima do padrão encontrado 
para estas florestas, o que demostra uma comunidade com grande estoque em biomassa. A análise 
de distribuição diamétrica, evidenciou uma comunidade com grande quantidade de indivíduos nas 
primeiras classes e a curva de distribuição dos indivíduos apresentou padrão típico de florestas 
heterogêneas, na forma de J-invertido (R²= 0, 87), indicando uma floresta auto-regenerante. 
Diante do exposto percebe-se a relevância na conservação destas florestas tão negligenciadas e 
que sofrem vários impactos na atualidade. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

As briófitas são um grupo de plantas avasculares terrestres, que habitam ambientes úmidos e dependem 
da água para sua reprodução. Há divergência na interpretação filogenética destas plantas, sendo 
apresentadas reunidas em um único filo (Bryophyta) ou em três diferentes filos: Marchantiophyta 
(hepáticas), Bryophyta (musgos) e Anthocerotophyta (antóceros). Por habitarem ambientes úmidos, estas 
plantas têm ampla ocorrência na Floresta Atlântica. No presente estudo, foram analisados exemplares 
previamente coletados em uma área da Serra Negra (Minas Gerais), que se localiza entre os municípios 
de Lima Duarte, Olaria, Rio Preto e Santa Bárbara do Monte Verde. A composição vegetal desta área é 
formada por um mosaico de fragmentos florestais e afloramentos rochosos. Para a identificação do 
material botânico, foram empregadas pinças e agulhas para manipular o material; placa de Petri para 
observação ao microscópio estereoscópico. Lâminas e lamínulas foram empregadas para montagem e 
observação de pequenas estruturas, ao microscópio de luz. O material botânico examinado foi descrito e 
identificado. As espécies se diferenciam entre si por caracteres gametofíticos (hábito e estrutura) e do 
esporófito (feições da cápsula e dos esporos). Ao final do trabalho, foi possível identificar espécies de 
cinco famílias de musgos caracterizadas pelo gametófito sempre folhoso, com estrutura radial e rizoides 
multicelulares, a saber: Orthotrichaceae Arn.; Sematophyllaceae Broth.; Bryaceae Schwägr.; Hypnaceae 
Schimp.; Dicranaceae Schimp. e de cinco famílias de hepáticas, que se diferenciam pelo tamanho 
reduzido, gametófito taloso ou folhoso, achatado dorsiventralmente, com rizoides unicelulares, são elas: 
Lejeuneaceae Cavers; Plagiochilaceae Müll. Frib., Radulaceae Müll. Frib.; Lophocoleaceae Müll. Frib. ex 
Vanden Berghen; Metzgeriaceae H. Klinggr.; totalizando treze espécies.   
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Os golfinhos usam sons de banda larga pulsada para ecolocar no ambiente aquático. Estruturas 

espectrais do clique diferem entre as espécies de odontocetos, devido às diferenças anatômicas e 

morfológicas da cabeça do animal. A caracterização de cliques de ecolocalização de Stenella 

attenuata, incluindo a curva média espectral, é uma informação inestimável para comparação 

interespecífica. Os cliques de ecolocalização foram registrados na região da Bacia de Campos do 

Brasil (26.3117S 41.1551W). O sistema de registro consistiu de uma matriz linear de 300m 

composta de três hidrofones omnidirecionais acoplados a uma placa de aquisição acústica Rolland 

Octa-capture® (frequência de amostragem de 192 kHz / 24bits). Os arquivos foram inspecionados 

visual e auditivamente usando o Raven Pro 1.5 (DFT de 512 pontos, janela de Hann de 256 

pontos e 50% de sobreposição). Arquivos individuais foram criados contendo trens de cliques de 

boa qualidade (N = 79). Para limpar os arquivos, aplicou-se o método bayesiano empírico a cada 

dado no domínio wavelet, onde se considerou que a transformada wavelet discreta se decompõe e 

reconstrói o canal. A distribuição prévia utilizada para os coeficientes wavelet corresponde à 

mistura de um átomo de probabilidade a zero e a uma distribuição de Laplace com o parâmetro de 

escala a = 7. O procedimento de denoising foi implementado em R. O padrão espectral de todos 

os cliques (n = 1149) foi calculado usando o Raven Pro 1.5. A frequência de pico dos parâmetros 

acústicos, a largura de banda de 3dB, a largura de banda de 10 dB e os intervalos de inter-click 

foram extraídos usando um script personalizado no MATLAB. A frequência de pico estimada foi 

de 39,6 +/- 6kHz, largura de banda de 3dB de 20,2 +/- 8kHz, largura de banda de 10dB de 46,9 

+/- 18,9 kHz e intervalos inter-cliques de 98,7 +/- 82,9ms. Os resultados contribuem para a 

classificação acústica das espécies de odontocetos e para o desenvolvimento de sistemas de 

classificação automática. 
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MERCADO ESCOLA: AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, MINAS 

GERAIS 
Thays Lima Baldiotti, Michele Pereira Netto 

 
RESUMO 

 
Introdução: ao avaliar os hábitos alimentares na adolescência é possível notar 
irregularidades nas refeições, consumo elevado de alimentos com alto valor calórico e 
baixo valor nutricional, assim como consumo insuficiente de frutas e hortaliças. Uma 
das consequências desse comportamento alimentar é o crescente aumento do sobrepeso 
e obesidade na faixa etária. Objetivo: o objetivo do estudo foi avaliar a relação entre o 
estado nutricional e os hábitos alimentares de adolescentes matriculados em escolas 
públicas e privadas do município de Juiz de Fora (MG), dos participantes do projeto 
Mercado Escola. Material e métodos: participaram do estudo adolescentes entre 10 e 
16 anos de idade, de ambos os sexos, de escolas públicas e privadas do município de 
Juiz de Fora (MG). Foram coletados dados antropométricos de peso e altura para 
classificação do estado nutricional (IMC para idade), através do software WHO 
AnthroPlus. A avaliação dos hábitos alimentares realizou-se através de questionário 
respondido pelo adolescente. Para avaliar a associação entre o estado nutricional e os 
hábitos alimentares utilizou-se o teste Qui-quadrado. Considerou-se o nível de 
significância de 0,05 para todos os testes estatísticos. Resultados e discussão: a 
amostra foi constituída por 647 adolescentes, sendo 63,5% do sexo feminino. A análise 
do estado nutricional mostrou que 30,4% dos alunos apresenta excesso de peso. Os 
resultados mostram que grande parte dos adolescentes tem o hábito de realizar as 
principais refeições diárias. Cerca de 56% afirmaram tomar café da manhã todos os 
dias, e esse resultado foi semelhante em relação ao jantar. O almoço foi a refeição com 
maior adesão entre os jovens, mais de 90% afirmaram almoçar todos os dias. Além 
disso, foi possível evidenciar um elevado consumo de guloseimas e refrigerantes, 
entretanto, não foi observada significância estatística entre os dados de consumo 
alimentar e o estado nutricional dos adolescentes. Levando-se em conta o cunho 
multifatorial do excesso de peso no Brasil, outros fatores podem estar associados a esse 
problema. Conclusão: com base nos resultados encontrados, não foi observada 
associação significativa entre o estado nutricional e os hábitos alimentares dos 
adolescentes estudados. Contudo, é importante evidenciar o elevado percentual de 
excesso de peso encontrado e o consumo inadequado de guloseimas e refrigerantes. 
Destaca-se, a relevância da educação e orientação alimentar, além do desenvolvimento 
de estratégias de Saúde Pública. 
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ATIVIDADE CICATRIZANTE DE CECROPIA PACHYSTACHYA TRÉCUL SOBRE FERIDAS 
ABERTAS EM RATOS DIABÉTICOS 

 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 

MAYCON ALCANTARA DE ALMEIDA (PIBIC), ANA PAULA DO NASCIMENTO DUQUE 
(COLABORADOR), ELITA SCIO (ORIENTADOR) 

 
 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Cecropia pachystachya Trécul (Cecropiaceae) é uma planta nativa, conhecida popularmente 
como “umbaúba” e “árvore-da-preguiça”. Estudos etnofarmacologicos descrevem seu uso no 
tratamento de diabetes, inflamação, asma e tosse. Dentre os efeitos crônicos do diabetes 
destacam-se principalmente a retinopatia, nefropatia, problemas cardiovasculares e a neuropatia 
periférica, que levam a um retardo no processo cicatricial. O objetivo do presente estudo foi 
avaliar a atividade cicatrizante da espécie C. pachystachya na cicatrização de feridas abertas 
em ratos diabéticos. Os ratos foram induzidos ao diabetes utilizando estreptozotocina, 
submetidos à cirurgia para realização da ferida na região dorsocostalis e tratados com a 
formulação de C. pachystachya via tópica (G) e oral (FF) por 3, 7, 14 ou 21 dias após a cirurgia. 
De acordo com a análise macroscópica de fechamento das feridas, não houve diferença 
estatística entre os grupos. A peça cutânea da área em cicatrização foi excisada para análises 
histopatológicas, onde observou-se que o tratamento com formulação FF associado à 
formulação G demonstrou intensa neovascularização já no 7º dia de tratamento, indicando 
antecipação da resolução inflamatória e atividade de reparo tecidual. A proliferação fibroblástica 
foi intensa para os grupos tratados com a formulação tópica G, mas principalmente para aqueles 
tratados com a formulação oral FF, em relação aos outros grupos. O grupo tratado com 
formulação tópica G e formulação oral FF expressaram reepitelização intensa no 14º dia e 
deposição de colágeno intensa no 7° dia. Assim, diante do potencial promissor no reparo 
cicatricial, C. pachystachya surge como um aditivo natural que pode atuar como adjuvante no 
tratamento de feridas, sendo necessários mais estudos para se observar com maiores detalhes 
a atuação dos seus constituintes na ferida. 
Apoio financeiro: UFJF, CNPq, FAPEMIG 
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Título do Projeto:  
 

  Biomarcadores da Resposta Imune e Imunodiagnóstico Aplicado à Hanseníase. 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
  Nathalia de Oliveira Martins (bolsista) 

  Henrique Couto Teixeira (orientador) 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A hanseníase é uma doença causada pelo Mycobacterium leprae e se manifesta principalmente 

pelos sinais e sintomas dermatoneurológicos. Em 2017, o Brasil apresentou mais de 26 mil casos 

novos, tendo taxa de detecção igual a 12,9/100 mil habitantes. O M. leprae é um bacilo 

intracelular e possui longo período de incubação, o que dificulta o diagnóstico e a quebra da 

cadeia de transmissão. O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clinico, mas existem testes 

sorológicos que podem auxiliar no diagnóstico precoce, avaliando a presença de anticorpos 

específicos que reagem contra antígenos do M. leprae, como o NDO (natural disaccharide-octyl)-

HSA, um derivado sintético do glicolipideo fenólico-1 (PGL-1) ligado à albumina bovina, e o 

antígeno recombinante LID-1 (Leprosy IDRI Diagnostic-1). No presente estudo utilizamos um 

método imunoenzimático (ELISA) indireto, para avaliar a reatividade de anticorpos IgA frente 

aos antígenos NDO-HSA, LID-1 e a combinação NDO-LID, em soro de pacientes com 

hanseníase paucibacilar (PB, n=19), multibacilar (MB, n=18), contatos intradomiciliares de 

pacientes paucibacilares (CPB, n=20), contatos de pacientes multibacilares (CMB, n=20), além de 

controles endêmicos (CE, n= 18) e controles não endêmicos (CNE, n=26).  A sensibilidade e a 

especificidade foram investigadas pela análise da curva ROC. Os resultados mostram níveis 

séricos de IgA anti-NDO-HSA significativamente mais elevados em pacientes MB, em 

comparação com os demais grupos. Entretanto, pacientes PB também apresentaram níveis 

elevados de IgA anti NDO-HSA em comparação ao grupo de CNE (p<0,05). Pacientes MB, 

apresentaram níveis séricos de IgA anti-LID-1 e anti-NDO-LID mais elevados (p<0,05), exceto 

em relação aos pacientes PB que não diferiram do grupo MB frente ao antígeno LID-1. O teste 

ELISA utilizando o antígeno NDO-HSA foi o que mostrou maior sensibilidade (100%) e 

especificidade (96%). Não houve aumento significativo dos níveis séricos de IgA contra os 

antígenos testados em contatos domiciliares de pacientes MB e PB. Estes resultados sugerem que 

a pesquisa de anticorpos IgA contra antígenos do M. leprae pode auxiliar no diagnóstico de 

formas clínicas da hanseníase, destacando-se o melhor desempenho do antígeno NDO-HSA. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Nascentes são protegidas como patrimônio da natureza e tratam-se de habitats únicos devido às 

condições ambientais que as caracterizam, apresentando uma fauna particular. O gênero 

Eucaliptus devido a sua grande capacidade de adaptação, crescimento rápido e alta diversificação 

na utilização de sua madeira, vem sendo amplamente cultivada mundialmente, sendo Minas 

Gerais o estado brasileiro com a maior área plantada. Os insetos aquáticos das ordens Trichoptera, 

Plecoptera e Ephemeroptera são classificados como organismos sensíveis ou intolerantes, sendo 

amplamente utilizados em programas de biomonitoramento. Foram amostradas as nascentes de 

uma propriedade, cuja silvicultura do eucalipto é predominante, sendo encontrados 794 espécimes 

de 8 famílias, destas duas famílias pertencentes a ordem Ephemeroptera e as demais seis famílias 

a ordem Trichoptera. As famílias mais abundantes foram Leptoceridae (52,39%) e 

Calamoceratidae (38,03%). A abundância, bem como a riqueza, variou entre as nascentes 

amostradas, sendo que as nascentes 1 e 5 foram as que apresentaram os maiores valores para 

riqueza (5 famílias) e a nascente 4 foi a que apresentou o maior valor para abundância (376 

espécimes). O maior valor de diversidade alfa de Shannon foi encontrado na nascente 5 (H’= 

1,091) dentre as nascentes estudadas. O índice de diversidade beta de Whittaker foi maior entre as 

nascentes 1 e 4 (β= 0,555) e menor entre as nascentes 3 e 4. A nascente 2 apresentou menor 

similaridade em relação a composição faunística por apresentar menor riqueza e abundância, este 

fato pode ser provavelmente relacionado pelos fatores abióticos. A ausência de representantes da 

ordem Plecoptera pode ser explicada pelo fato destes organismos serem exigentes em relação às 

condições ambientais dos habitats ocupados.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A lactose é o carboidrato típico do leite, fornecendo, por hidrólise, dois monossacarídeos: glicose 
e galactose. O intestino humano não tem a a capacidade de absorver a lactose, sendo necessária 
ação da enzima lactase para que ocorra a hidrólise e subsequente absorção da glicose e da 
galactose. Alternativas tecnológicas para realizar a hidrólise da lactose e efetivar o seu controle 
tem sido conduzidas, pois a produção de derivados lácteos com baixo teor ou zero lactose é uma 
tendência. Dentre as alternativas, destacam-se os leites fermentados, tal como o iogurte, que é o 
produto lácteo coagulado, obtido através da fermentação lática mediante ação de cultivos de 
microrganismos específicos capazes de fermentar a lactose. De acordo com o tipo de 
processamento e composição dos ingredientes utilizados, é possível monitorar e controlar 
mudanças das propriedades sensoriais, reológicas e nutricionais do iogurte. Neste trabalho, como 
busca de alternativas para o controle da hidrólise enzimática da lactose em iogurte, analisou-se a 
influência de quatro diferentes concentrações de sólidos lácteos (9,0%, 12,2%, 15,0% e 18,0% 
m/m) na microestrutura e no tamanho das partículas dos iogurtes durante a etapa de hidrólise 
enzimática, a 40°C±1°C. Foram retiradas alíquotas, a cada 60 minutos, para realização das 
análises de pH e tamanho das partículas, por difração a laser, durante toda a curva de fermentação. 
Ao atingir o pH 4,6, correspondente à hidrólise enzimática da lactose desejada, os iogurtes foram 
resfriados a 8°C±2°C, tendo os géis quebrados mecanicamente e as estruturas das redes 
caracterizadas morfologicamente por microscopia eletrônica de varredura (MEV). As análises de 
partículas evidenciaram que os tratamentos com 12,2%, 15,0% e 18,0% m/m sólidos lácteos 
apresentaram tamanhos e média mais elevados em comparação ao 9,0% m/m com 3 horas de 
fermentação, sendo que apenas o tratamento 18,0% m/m apresentou diferença significativa com 4 
e 5 horas de fermentação. A MEV evidenciou aspectos morfológicos próprios para o tratamento 
com 18,0% m/m de sólidos. Os métodos analíticos aplicados mostraram-se capazes de contribuir 
para a avaliação da hidrólise enzimática da lactose em leite fermentado.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A Síndrome de Ansiedade por Separação (SAS) em animais domésticos se dá pelo 

conjunto de comportamentos indesejáveis, exibidos isoladamente ou em associação 

pelo animal ao ser deixado sozinho e/ou afastado da figura de apego. Os objetivos deste 

projeto foram: identificar através das respostas dos tutores animais potencialmente 

portadores de SAS para posterior validação do questionário e avaliar fatores ambientais 

que predispõe os gatos à SAS, dentre eles a restrição ao acesso à rua, residência em 

ambientes pequenos e falta de convívio social com outros animais. Foram aplicados 230 

questionários para identificação de sinais indicativos de SAS a 130 tutores de gatos 

domiciliados no município de Juiz de Fora, MG. Para análise dos dados foram obtidas as 

frequências relativas das respostas, seguidas de aplicação do teste de qui-quadrado em 

tabela de contingência. Dos 230 gatos avaliados, 31 (13,48%) foram identificados como 

possíveis portadores de SAS, apresentando ao menos dois dos sinais indicativos, que 

foram depressão, agressividade, vocalização excessiva, comportamento destrutivo, 

micção e defecação em locais impróprios e agitação. A ocorrência de SAS foi associada 

ao maior número de mulheres na residência (χ2=5,73; p=0,06), menor número de 

homens (χ2=6,80; p=0,03); e à presença de outros animais na residência (X2=8,84; 

p=0,01). Por sua vez, os demais fatores analisados não foram significativamente 

associados à ocorrência de SAS (p>0,05). O questionário se mostrou promissor na 

identificação de sinais indicativos de SAS, além de revelar associações entre este e 

alguns fatores do ambiente de criação. A relação gato-tutor parece ser influenciada pelo 

sexo do tutor, havendo indícios de que características inerentes ao sexo feminino podem 

estar associadas à ocorrência ou então à percepção de sinais de SAS pelas tutoras. Por 

fim, gatos residentes em casas com outros animais são mais predispostos a 

apresentarem sinais associados a SAS. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

INTRODUÇÃO: As úlceras cutâneas constituem grave problema para os pacientes e profissionais de 
saúde em todo o mundo gerando custos significativos aos gestores de saúde. OBJETIVOS: O presente 
estudo objetivou avaliar, histologicamente, o reparo tecidual de feridas tratadas com gel de extrato em 
acetato de etila e comparar o emprego dos métodos histoquímicos tricrômio de Masson e picrosirius red 
(PSR) na análise histopatológica de lesões cutâneas de ratos wistar. MATERIAL E MÉTODOS:As 
amostras de pele de rato excisionadas (3º, 7º, 14º e 21º dia pós instalação da ferida cutânea) fixadas em 
formol a 10% por 48 horas, foram clivadas e submetidas à técnica histológica convencional sendo 
produzidas lâminas histológicas. Tais lâminas foram analisadas sob microscopia de luz (H&E e tricrômio 
de Masson) e sob luz polarizada (PSR), para a verificação da reparação tecidual em diferentes momentos 
da cicatrização (3º, 7º, 14º e 21º dia). RESULTADOS: Microscopicamente os grupos já apresentaram 
algumas diferenças relevantes após o 3° dia pós-cirúrgico. O grupo controle apresentou exuberante 
atividade inflamatória. Apesar de apresentar um edema menos pronunciado, o grupo ECP 2% caracterizou-
se por ectasia e congestão vascular além de intenso infiltrado neutrofílico. O grupo ECP 5% diferenciou-se 
por apresentar discreto edema e leve infiltrado inflamatório, com um estágio de reparo mais precoce. No 7° 
e 14° dia também houveram diferenças relevantes. À análise histopatológica no 21° dia de tratamento 
observou-se que apesar de todos os grupos estarem na fase de remodelação, os grupos tratados com ECP 
2% e 5% apresentaram maior padrão organizacional no processo de reparo tecidual. O grupo controle 
ainda estava em um processo moderado de neocolagenização, enquanto os grupos tratados com o gel 
contendo ECP a 2% e 5% já possuíam uma grande organização e horizontalização das fibras colágenas.  
CONCLUSÃO: A utilização da coloração de H&E, Tricrômico de Masson e PSR permitiu a avaliação 
histopatológica da evolução da cicatrização de tais lesões cutâneas, melhorando o entendimento da ação do 
extrato e constituindo em uma nova perspectiva no arsenal terapêutico das úlceras cutâneas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço) 
 
 
O fenômeno da resistência a antimicrobianos é um dos maiores desafios do século XXI, gerando 
grandes prejuízos a saúde global. A emergência e disseminação de linhagens resistentes são 
principalmente resultado da prescrição excessiva de antibióticos, mau uso por pacientes e sua 
aplicação exagerada na agropecuária. A possibilidade de que cortes de carne comercializados 
sejam uma fonte de bactérias resistentes constitui um sério problema de saúde pública no Brasil 
e no mundo. Através da cadeia alimentar, é possível que esses microrganismos atinjam o trato 
gastrintestinal humano, onde podem atuar como reservatórios de genes de resistência ou se 
disseminar para outros locais do corpo, resultando em infecções de difícil tratamento. O objetivo 
deste trabalho é pesquisar a ocorrência de bactérias Gram-negativas de interesse clínico-
microbiológico em cortes de carne comercializados na cidade de Juiz de Fora/MG, bem como 
determinar o seu perfil de susceptibilidade à drogas. Foram feitas 22 coletas de carne bovina, 
suína, de frango e de peixe em estabelecimentos do comércio varejista da cidade. O isolamento 
dos microrganismos foi realizado em agar MacConkey, seletivo para bastonetes Gram negativos 
da família Enterobacteriaceae, e a identificação presuntiva das enterobactérias isoladas foi feita 
com auxílio dos meios Agar TSI, Citrato de Simmons e SIM. A confirmação da identificação dos 
microrganismos foi feita a partir do sequenciamento do gene 16S rRNA. O perfil de 
susceptibilidade aos antimicrobianos foi determinado pelo método de Kirby-Bauer, utilizando 
drogas de interesse clínico-microbiológico. No total, 170 enterobactérias foram isoladas e 50 
foram sequenciadas até o momento. Serratia foi o gênero mais abundante (24%), seguido por 
Klebsiella (22%), Enterobacter (18%) e Citrobacter (5%). Escherichia/Shigella, Kluyvera e 
Pseudomonas representaram 4% dos isolados, e Brevundimonas 2%. Até o momento, o perfil 
de susceptibilidade aos antimicrobianos foi testado em 26 isolados, onde resistência foi 
observada a amoxicilina/ácido clavulânico, cefazolina, tetraciclina, ampicilina e cefoxitina. Apoio: 
CNPq, FAPEMIG, PPGCBio, CAPES.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):    
A tilapicultura está em ascensão, destacando-se devido à rusticidade, facilidade de produção e 

composição nutricional das tilápias. Entretanto, estratégias que impulsionem e evitem atrasos na 

produção desta espécie são necessárias. Objetivo deste estudo foi avaliar a interferência do uso 

substancias antagonistas para o aumento da biomassa de tilápia ainda no estágio de larvas. Como 

produtora de substancia antagonista foi utilizada a amostra C2I13 isolada de sistemas de 

aqüicultura na forma de probiótico (cultura da bactéria) e na forma de extrato. O extrato da 

substancia antagonista foi obtido pela precipitação com sulfato de amônio a 50% p/v de saturação.  

A atividade antagonista da amostra e seu extrato foi avaliada frente à Aeromonas hydrophila 

(patógeno de peixes) e Salmonella Typhi (agente de contaminação durante o manuseio do 

pescado). Larvas de tilápia com idade entre 2-3 dias foram separadas em 3 grupos: extrato, 

probiótico e controle. Todos em triplicata. O extrato e cultura bacteriana (na forma de probiótico) 

foram adicionados separadamente na ração oferecida para as larvas durante o experimento. Como 

controle, a ração foi aspergida com o meio de cultura (BHI) usado no cultivo da bactéria. Os 

testes foram feitos em caixas com 10L de água e 80 larvas, que receberam ração 3x/dia. Amostras 

de peixe foram coletadas semanalmente no 1º mês e quinzenalmente no 2º. Não foi observado 

diferença entre peso médio dos peixes nos tratamentos e não houve perda de peso ao longo dos 

testes. A sobrevivência dos peixes ao final do experimento foi semelhante em relação ao controle, 

mostrando que tanto o extrato de C2I13 quanto a cultura não interferem na mortalidade das larvas. 

Entretanto, alterações na microbiota dos peixes ao longo do tempo podem ter ocorrido devido a 

atividade das substâncias antagonistas utilizadas e do potencial probiótico da bactéria em estudo. 

Mas a avaliação dessas alterações deverá ainda ser pesquisada. Sendo assim, o uso dessas 

substâncias em tilapicultura é promissor, por serem ativas na temperatura de produção dos peixes 

e apresentarem atividade antagonista contra patógenos de peixes e humanos, mas novos estudos 

são necessários. 
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VARIAÇÃO FENOTÍPICA EM POPULAÇÕES DE ORQUÍDEAS DO PARQUE ESTADUAL DO 

IBITIPOCA -MG 

LAÍS STEHLING DE QUEIROZ NASCIMENTO (BOLSISTA); THAÍS GOMES PAULA 
(BOLSISTA); SHAIANY SABRINA LOPES GOMES (COLABORADORA); JULIANA MAINENTI 
LEAL LOPES (COLABORADORA); LYDERSON FACIO VICCINI (ORIENTADOR) 

 
As orquídeas do complexo "Zygopetalum maculatum" são típicas dos campos rupestres e de 
altitude do leste do Brasil e têm sua taxonomia duvidosa devido à sobreposição de caracteres 
morfológicos diagnósticos. Nesse contexto, a caracterização de Z. maculatum e Z. triste que 
ocorrem em simpatria no Parque Estadual do Ibitipoca (PEI) se torna relevante, já que grande 
número de indivíduos apresenta formas e coloração diferenciados nas flores. Assim, o presente 
estudo teve como objetivo investigar a plasticidade fenotípica dentro da população, 
caracterizando-a por meio da morfometria floral e ferramentas moleculares. Flores 
representativas da variação observada foram coletadas e dissecadas para digitalização e 
análises morfométricas. A análise dos dados morfométricos foi realizada por meio da análise de 
componentes principais e distância euclidiana média. A caracterização molecular foi realizada 
por marcadores do tipo ISSR. O DNA total foi extraído de folhas frescas de 91 indivíduos. 
Utilizando uma matriz de 0 e 1, calculou-se a distância genética entre os indivíduos por meio 
dos coeficientes de Jaccard e Dice, que foi posteriormente usada para construir um 
dendrograma de distâncias genéticas. A morfometria floral e os dados moleculares revelaram 
grupos bem definidos mas que não puderam ser associados aos fenótipos observados ou à 
denominação taxonômica. O resultado conjunto da análise morfológica e da análise molecular 
sugere que a ampla variação fenotípica se deva à plasticidade do genoma que ao interagir com 
o ambiente permite a formação de fenótipos variados obtidos pela análise dos agrupamentos. 
Dessa forma, a sobreposição de caracteres em nível fenotípico e genotípico evidencia que a 
população amostrada possui um mesmo “background” genético e que a variação morfológica 
observada é provavelmente consequência da plasticidade fenotípica natural do grupo em 
estudo. 
 
Auxílio financeiro: Fapemig, Capes, CNPq. 

Morfometria floral Marcadores ISSR 

Diversidade orquídeas tropicais 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A azatioprina (AZA) é um análogo de purina amplamente utilizado no tratamento da doença inflamatória intestinal 

(DII), apresentando clinicamente ações imunossupressoras e anti-inflamatórias, embora seu mecanismo de ação ainda 

não tenha sido completamente elucidado. A DII é um grupo de doenças caracterizadas por inflamação crônica do trato 

gastrointestinal, sendo as formas mais comuns a doença de Crohn e a colite ulcerativa. A etiologia da DII é 

considerada multifatorial e está relacionada a uma resposta imune exacerbada. Os macrófagos são essenciais no 

processo inflamatório e na homeostase intestinal e, portanto, tornam-se possíveis alvos para a terapia da DII. O 

presente estudo tem como objetivo avaliar as propriedades anti-inflamatórias da AZA na resposta inflamatória 

estimulada por lipopolissacarídeos (LPS) em macrófagos RAW 264.7. Células RAW 264.7 foram estimuladas com 

resposta inflamatória com LPS e tratadas com AZA em diferentes concentrações. As citocinas (TNF-α, IL-6) foram 

determinadas por ELISA. A concentração de óxido nítrico (NO) foi avaliada pelo método de Griess e a atividade das 

metaloproteinases (MMP-9 e MMP-2) por zimografia. Observamos que em RAW estimuladas com LPS e tratadas 

com AZA houve redução na concentração de NO e citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa e IL-6, quando comparadas 

ao controle. Além disso, observamos uma diminuição na atividade enzimática das metaloproteinases, principalmente 

da MMP-9. Tais mediadores e enzimas em altos níveis em pacientes com DII causam dano celular e contribuem para 

o processo inflamatório intestinal. Os resultados demonstraram que a AZA atua na inibição de mediadores 

inflamatórios produzidos por macrófagos, sendo este um possível mecanismo de ação do fármaco. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A Mata Atlântica está entre as mais importantes florestas tropicais do mundo, sendo prioridade 
em termos de conservação devido à grande fragmentação a que foi submetida. Este bioma 
abriga cerca de 25% das espécies de Bromeliaceae, uma das principais famílias responsáveis 
pela oferta e manutenção de recursos alimentares para uma rica fauna de polinizadores, em 
especial beija-flores. Este trabalho investigou a biologia reprodutiva de V. penduliflora, espécie 
endêmica da Serra da Mantiqueira com distribuição restrita ao Parque Nacional do Itatiaia (RJ) e 
Parque Estadual de Ibitipoca (MG). As populações de V. penduliflora estão sujeitas ao declínio 
contínuo da qualidade de habitat, principalmente devido a ocorrência de incêndios, sendo a 
mesma incluída na categoria Em Perigo de ameaça de extinção. A fenologia reprodutiva de 
nove indivíduos foi acompanhada mensalmente no Parque Estadual de Ibitipoca entre outubro 
de 2017 e março de 2018. Os atrativos visuais e olfativos, recompensa floral (volume de néctar 
e concentração de açúcares), ecologia da polinização e aspectos relacionados ao sucesso 
reprodutivo foram investigados. Vriesea penduliflora apresentou a fenologia reprodutiva durante 
a estação chuvosa, iniciando a floração em outubro e a frutificação logo em seguida, a partir do 
final do mês de janeiro. O número de flores abertas/dia variou de uma a três, com antese diurna 
(6:00h). O período de disponibilidade da flor aos visitantes foi de aproximadamente 11 horas. A 
produção de néctar por flor apresentou volume médio de 100μL e a concentração de açúcares 
variou de 23% a 26%. Vriesea penduliflora é polinizada por beija-flores e visitada por vespas. A 
média de altura das inflorescências foi 98 cm e o número médio de flores/indivíduo foi 130, com 
mais da metade delas se transformando em frutos. A população de V. penduliflora se mostrou 
fértil na área estudada, com indivíduos produzindo um grande número de flores, frutos e 
sementes. No entanto, muitas inflorescências estão sujeitas à predação por insetos, não 
chegando à conclusão de seu ciclo fenológico com a dispersão das sementes. Para verificar se 
a predação representa uma ameaça à viabilidade reprodutiva da espécie, serão necessários 
estudos complementares.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

As algas marinhas são fontes ricas e importantes de moléculas bioativas, como os 
polissacarídeos sulfatados (PS), que possuem estruturas complexas e de diversidade, com 
ampla gama de atividades biológicas/farmacológicas. O presente trabalho objetiva extrair o PS 
da Ulva lactuca L. e investigar sua atividade anticoagulante e antiinflamatória. PS de U. 
lactuca L. foi obtida por proteólise enzimática e fracionamento com diferentes volumes de 
acetona. F50Ul e F70Ul foram analisadas por eletroforese em gel de agarose. Dosagens 
químicas para açúcar total, ácido urônico, sulfato, proteína e espectroscopia FTIR/ATR foram 
realizadas. O peso molecular foi estimado por eletroforese em gel de agarose. A composição 
monossacarídica foi determinada por Fluorophore-assisted carbohydrate electrophoresis 
(FACE). A atividade anticoagulante in vitro foi investigada por TTPa, TP, TT e anti-fator Xa e 
IIa e o potencial antiinflamatório avaliado em cultura celular de macrófagos RAW 264.7 
quanto a redução da produção de óxido nítrico e atividade das metaloproteinases 2 e 9. A 
citotoxidade das frações foi realizada o ensaio de MTT em cultura de macrófagos RAW 264.7. 
F50Ul e F70Ul apresentaram bandas eletroforéticas de migração com metacromasia 
característica de PS. A análise da composição química revelou a presença de polissacarídeos 
sulfatados e carboxilados, o que foi confirmado por análises espectroscópicas. F50Ul, F70Ul 
apresentaram um alto peso molecular e ramnose como principal constituinte monossacarídico 
além de glicose, galactose e ácidos urônicos. A fração F50Ul prolongou o TTPa (0,1-
1,0µg/mL) e inibiu a atividade dos fatores Xa e IIa (1µg/ml) enquanto F70Ul não apresentou 
atividade. Em macrófagos RAW 264.7, F50Ul e F70Ul não reduziram o MTT. No ensaio 
antiinflamatório, F50Ul reduziu em 17% e 21% a produção de óxido nítrico (12,5 e 25 µg/mL), 
enquanto a F70Ul reduziu em 58 e 70% (12,5 e 25 µg/mL). F70Ul (25 µg/mL) e F50Ul (12,5 e 
100 µg/mL) reduziram a atividade da MMP-9 em 69%, 40% e 33%, respectivamente. Os 
resultados sugerem que F50Ul apresenta atividade anticoagulante enquanto F70Ul possui 
atividade antiinflamatória.  Estudos adicionais são necessários para entender os mecanismos 
envolvidos nestas atividades biológicas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O agente etiológico Leishmania spp. é responsável por causar doenças conhecidas como  
leishmanioses, as quais se referem a um grupo de manifestações clínicas classicamente referidas como 
leishmaniose tegumentar (LT) e visceral (LV). A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 
existam de 50 à 90 mil novos casos de LV e de 600 mil à 1 milhão de novos casos de LT por ano no 
mundo, sendo que o Brasil é considerado como o mais prevalente para ambas doenças na América latina. 
Não existe vacina disponível e o tratamento é limitado a poucos medicamentos, os quais apresentam 
elevada toxicidade, podem causar resistência parasitária e induzir efeitos adversos. Assim, a necessidade 
pela busca de novos compostos com ação em Leishmania é imprescindível. O objetivo foi analisar a 
atividade antileishmanial de derivados indólicos em espécies de Leishmania associadas à LT e LV. Foram 
avaliados um total de 34 compostos em formas promastigotas de L. amazonensis e L. chagasi, e em 
formas amastigota de L. amazonensis. Além disto, foi também determinada a citotoxicidade em células de 
mamíferos.  Para tal finalidade, as atividades antipromastigota e citotóxica foram determinadas pelo 
método colorimétrico do MTT, após 72 horas de tratamento com os compostos. Expressou-se o resultado 
na forma de CI50, que é a concentração do composto que tem a capacidade de inibir 50% do crescimento 
parasitário ou reduzir a viabilidade celular. Em relação à atividade em promastigotas,  dentre os 34 
compostos avaliados, 10 apresentaram atividade biológica, com CI50 de 24,53 à 63,48 µM para L. 
amazonensis e de 21.67 à 67,44 µM para L. chagasi. Em relação a toxidez em células de mamíferos, 4 
compostos demonstraram toxicidade (CC50 de 24,57 à 75,64 µM). Em relação à atividade dos compostos 
em formas amastigotas de L. amazonensis, 4 compostos apresentaram efeito inibitório do crescimento 
dos parasitos intracelulares, com CI50 na faixa de 19,83 à 55,90 µM. Estes resultados, embora acusem 
toxicidade para células de mamíferos, indicam potencial efeito antileishmanial dos derivados indólicos, 
estimulam novas investigações para uma síntese racional e futuros testes em Leishmania spp. Apoio 
Financeiro: UFJF, CNPq e FAPEMIG. 
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CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DE POPULAÇÕES DE SETARIA SPHACELATA 
(POACEAE) 

MARINA ARANTES FONSECA (BOLSISTA); ANA LUIZA FRANCO (COLABORADORA); ANA 
LUISA SOUSA AZEVEDO (COLABORADORA); ANTONIO VANDER PEREIRA 
(COLABORADOR); LYDERSON FACIO VICCINI (ORIENTADOR) 

Setaria sphacelata (Poaceae) destaca-se pelo potencial forrageiro e adaptação a diferentes 
condições de solo e clima. Poucos relatos existem sobre sua caracterização genética, etapa 
fundamental no processo de melhoramento e obtenção de materiais promissores. No presente 
trabalho estimou-se a quantidade de DNA e determinou-se o número cromossômico de 70 
populações de S. sphacelata cedidas pela USDA (U.S. Deparment of Agriculture, EUA) e 
mantidas no campo experimental da Embrapa Gado de Leite, Coronel Pacheco-MG. A 
estimativa da quantidade de DNA foi realizada por citometria de fluxo macerando-se tecidos 
foliares da amostra e do padrão de referência em tampão de lise. A suspensão celular foi 
corada com iodeto de propídeo. As contagens cromossômicas foram obtidas utilizando-se 
meristemas radiculares e as lâminas preparadas pelo método de maceração enzimática com 
secagem ao ar seguidas de coloração com Giemsa/DAPI. As estimativas mostraram que a 
quantidade de DNA variou de 1,97 a 5,94 pg revelando a existência de mais de um nível de 
ploidia. Com base neste resultado, acessos representativos da variação na quantidade de DNA 
foram selecionados para os estudos cromossômicos. Foram observados cinco diferentes 
números cromossômicos: 2n= 18 (diploide), 2n=20 (aneuploide), 2n= 36 (tetraploide), 2n= 45 
cromossomos (pentaploide), 2n= 74 c.a (aneuploide) confirmando a variação observada em 
nível de quantidade de DNA. A morfometria cromossômica foi representada por idiogramas 
elaborados para cada nível de ploidia. De maneira geral, o comprimento cromossômico variou 
de 2 a 7 µm. Os dados observados no presente estudo revelaram pela primeira vez, três 
números cromossômicos (2n=20, 2n=45 e 2n= 74 c.a) e suas respectivas quantidades de DNA, 
ampliando o conhecimento sobre a estrutura genômica até então descrita para a espécie. 
Concluiu-se que Setaria sphacelata possui grande variação cariotípica evidenciando sua ampla 
base genética, característica fundamental para a realização de processos de seleção e 
obtenção de materiais elite desta promissora planta forrageira. 
 
Auxílio financeiro: CNPq, Fapemig, Capes, Embrapa. 

Setaria sphacelata Caracterização de germoplasma 

Espécies forrageiras 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Devido ao grande potencial da nanotecnologia, as atividades de pesquisa relacionadas a essa 
área tiveram um aumento significativo. Dentre os nanomateriais existentes, as nanopartículas de 
Dióxido de Titânio (NP TiO2) vêm sendo amplamente utilizada devido suas aplicações em 
diversas áreas de interesse como na produção de cosméticos, pastas de dentes, filtros solares e 
na indústria farmacêutica. Mesmo com uma grande utilização e um número alto de NP TiO2 

produzida, pouco se sabe sobre seu potencial genotóxico. Com isso, o objetivo desse estudo foi 
avaliar a genotoxicidade de NP TiO2 em células de ovário de hamster chinês (CHO) por meio do 
teste de micronúcleo. Adotamos o protocolo 487 da OECD para o Teste de Produtos Químicos 
já que são testes internacionalmente aceitos mais relevantes usados pelo governo, pela 
indústria e por laboratórios independentes para identificar e caracterizar riscos potenciais de 
produtos químicos. As células foram cultivadas in vitro em meios de cultura DMEM – F12 
suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de antibiótico (10.000 unidades/ml de 
penicilina e 10.000 μg/ml de estreptomicina) em placas de 6 poços em estufa (Thermo Scientific, 
modelo 4130) com 5% de CO2 a 37° C e expostas por 24h à diferentes concentrações de NP 
TiO2. Após a exposição, foram feitas lâminas por meio de esfregaço. Para análise da lâmina, 
foram contabilizadas 2000 células binucleadas para cálculo da frequência de micronúcleo, além 
de 500 células (binucleadas, mononucleadas e multinucleadas) para se obter o Índice de 
Proliferação de Bloqueador de Citocinese (CBPI). Os resultados da frequência de micronúcleo  
foram avaliados utilizando o teste de Qui-Quadrado com nível de significância igual a 5%. Os 
resultados desse teste revelaram que as NP TiO2 foram genotóxicas para células CHO em 
baixas concentrações de 0,1 µg/mL e 1 µg/mL, enquanto as concentrações de 5μg/mL e 
10μg/mL não apresentaram o mesmo efeito. 
Agradecimentos: Programa Institucional de Iniciação Científica XXX BIC/UFJF 2017-2018; 
CNPq; CAPES; FAPEMIG; Rede Mineira de Pesquisa e Inovação para Bioengenharia de 
Nanossistemas (RM PI-BEN) Processo No. TEC - RED-00282-16; EMBRAPA Gado de Leite e 
AGRONANO. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Os corpúsculos lipídicos (CLs), também chamados de gotas lipídicas, são organelas ricas em 

lipídios, que tem sido frequentemente associadas às condições inflamatórias e infecciosas. O 

aumento no número e tamanho dessas organelas é um fenômeno bem regulado que tem sido 

associado com a persistência bacteriana. Nesse trabalho, nós investigamos os mecanismos pelos 

quais os CLs induzidos pela micobactéria podem atuar em favor da infecção. Para isso, 

camundongos C57Bl6 foram infectados intrapleuralmente por M. bovis bacillus Calmette-Guérin 

BCG por 24h. Os macrófagos obtidos do lavado pleural foram analisados por diferentes técnicas 

de microscopia. Paralelamente, macrófagos peritoneais murinos foram estimulados in vitro BCG 

vivo e morto, por partículas de látex revestidas com Lipoarabinomanana (LAM) ou 

Fosfatidilinositol manosídeo (PIM) de M. tuberculosis (M.tb) e analisada a interação CL e 

fagossomos após 24h. Como resultados, por microscopia eletrônica de transmissão (MET), nós 

mostramos que os CLs de macrófagos marcados com ADRP interagem com fagossomas durante a 

infecção por BCG in vivo. Por microscopia de fluorescência, nós observamos que a interação 

entre os CL e os fagossomas não é dependente da viabilidade bacteriana. Observamos uma maior 

frequência de CLs em proximidade com os fagossomas contendo partículas de látex revestidas 

com LAM ou PIM de M.tb, mas não com as partículas de látex não revestidas, sugerindo um 

mecanismo de recrutamento de CL para próximo dos fagossomas. Além disso, nós observamos 

que a Rab7, uma importante GTPase endocítica e, marcador de endossoma tardio, mas não a Rab5 

co-localizou com os CL marcados por Bodipy® induzidos pela infecção com BCG em 24 h. Por 

MET, nós observamos a imunolocalização da Rab7 co-localizada com os CL no local de interação 

com um fagossoma. Esses resultados sugerem que a interação dos CL-fagossomos é um 

fenômeno bem regulado e modulado pelo componente da parede micobacterina, o LAM.  Além 

disso, os CLs parecem modular a via endocítica, favorecendo a replicação do BCG, sugerindo que 

os CLs podem ser um alvo promissor para intervenções terapêuticas na infecção micobacteriana. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A obesidade é um dos grandes problemas de saúde publica atualmente, devido aos hábitos e 

estilos de vidas atuais, tendendo a crescer nos próximos anos. A obesidade associa-se com o mau 

prognóstico de diversas doenças, como câncer e diabetes, além disso, ela também está associada a 

uma resposta imune deficitária frente a infecções por diversos patógenos, como alguns vírus e 

bactérias. Dentre este grupo de infecções, destaca-se a Tuberculose (Tb), um problema de saúde 

pública com estimativa anual da OMS de 71 mil novos casos no Brasil e 8,8 milhões no mundo. 

As micobactérias quando inaladas chegam aos alvéolos e são fagocitadas por macrófagos, 

desencadeando  um intenso influxo celular e formação do granuloma, com macrófagos exibindo 

aspecto espumoso. Este se deve à formação de corpúsculos lipídicos (CL), organelas não 

delimitadas por membrana, que participam do metabolismo lipídico e mediação inflamatória. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o envolvimento da obesidade na fisiopatologia da Tb durante a 

infecção experimental por M. bovis BCG. Camundongos C57Bl/6 machos receberam dieta 

hiperglicídica ou dieta normal durante 3 meses. Após esse período, os animais de cada grupo 

foram infectados intrapleuralmente (i.pl.) com BCG. Após 24h de infecção os animais foram 

eutanasiados para retida do lavado pleural (CEUA-UFJF 109/2012).  Os resultados demonstraram 

que os animais obesos apresentaram um menor recrutamento leucocitário, destacando o menor 

influxo de neutrófilos e eosinófilos. Além disso, animais obesos apresentaram menor formação de 

CLs, menor produção de PGE2, maior produção de mediadores anti-inflamatórios, como IL-10 e 

adiponectina, e menor produção de mediadores pró-inflamatórios, como  leptina, em comparação 

aos animais controles. Nossos resultados apontam que a obesidade induz um perfil mais anti-

inflamatório, inibindo a expressão de fatores de favorecimento do patógeno, como a formação de 

corpúsculos lipídicos, PGE2 e eosinofilia, sugerindo que a obesidade, nos estágios iniciais de 

infecção, pode modular negativamente a resposta inflamatória induzida pela infecção 

micobacteriana. PROPESQ - UFJF / FAPEMIG e CNPq. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
A tuberculose é uma doença infecciosa causada por qualquer uma das espécies que integram o 

complexo M. tuberculosis. Em cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e 

ocorrem 4,6 mil mortes, tornando a tuberculose um grave problema de saúde pública.Tem-se 

observado a diferenciação de “macrófagos espumosos” nos granulomas de pacientes e este 

aspecto é devido ao acúmulo lipídico em organelas denominadas corpúsculos lipídicos (CL). Em 

leucócitos, os CL parecem regular o metabolismo lipídico, participar do controle da síntese e 

secreção de mediadores em resposta a infecções, além disso, são sítios de compartimentalização 

de enzimas formadoras de eicosanóides. Durante a infecção por BCG, a formação de CL é 

mediada via reconhecimento por receptores do tipo Toll-2 (TLR-2). O reconhecimento por parte 

do receptor decorre na ativação de vias de sinalização, dentre elas a mTOR (via intracelular alvo 

da rapamicina). Neste trabalho, avaliamos papel da via de sinalização mTOR na modulação da 

resposta inflamatória, formação de CL em leucócitos e no mecanismo de indução de autofagia 

durante infecção experimental por BCG, com a finalidade de elucidar potenciais alvos para o 

desenvolvimento de novas estratégias no combate a tuberculose. Camundongos C57BL/6 foram 

infectados intratoracicamente (i.t.) com BCG. Para investigar o papel da via mTOR, animais 

infectados foram pré-tratados com rapamicina (inibidor da via mTOR). Após 24h, os animais 

foram eutanasiados (032/2013 CEUA/UFJF). Nossos resultados demonstraram um intenso influxo 

de leucócitos para o sítio inflamatório, acompanhado pela formação de CL nos macrófagos de 

animais infectados. O tratamento com a rapamicina inibiu significativamente a migração celular, 

principalmente de eosinófilos e inibiu parcialmente a formação de CL, além de aumentar o 

numero de autofagossomos nos macrófagos. Estes resultados sugerem um papel da mTOR no 

mecanismo de migração celular e biogênese de CL, durante a infecção experimental por BCG em 

camundongos. Além disso, a indução de autofagia por meio de tratamento com rapamicina parece 

ser um mecanismo importante para o controle de infecções micobacterianas pelo aumento do 

“killing” bacteriano. Fapemig, CNPq, PROPESQ - UFJF 
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USO DA BIOINFORMÁTICA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEIS ALVOS 

TERAPÊUTICOS DE INIBIDORES DA HMG-CoA REDUTASE 

Resumo 

Um dos grandes gargalos no processo de descoberta e desenvolvimento de novos fármacos é a 

síntese de uma molécula que seja capaz de inibir seu receptor e essa molécula ter propriedades 

farmacocinéticas favoráveis. Além dessas propriedades, uma molécula candidata a fármaco após 

sua síntese precisa passar pelas dispendiosas fases pré-clínicas e clínicas para se consagrar como 

fármaco.  Novas metodologias vêm sendo aplicadas a partir dos fármacos já existentes, pois 

esses fármacos já passaram pelas fases pré-clínicas e clínicas diminuindo consideravelmente o 

tempo e custo dos projetos. Nesse sentido, a bioinformática pode ajudar no desenvolvimento de 

novas metodologias para aplicar em fármacos já existentes. A modelagem por homologia, por 

exemplo, permite a construção de modelos para predizer a estrutura de uma proteína alvo de 

sequência conhecida, e quando essa proteína está relacionada com, pelo menos outra proteína de 

sequência e estrutura conhecidas. Se as proteínas forem estreitamente relacionadas, as estruturas 

devem servir como base para um modelo da proteína alvo. Uma das etapas da modelagem por 

homologia é o alinhamento da sequência de aminoácidos da proteína-alvo com a da proteína, ou 

proteínas, de estrutura conhecida. Assim, fizemos o mapeamento do sítio catalítico da HMG-

CoA redutase por alinhamento por homologia com outros alvos terapêuticos. Uma vez 

identificado os resíduos de aminoácidos no sítio catalítico da HMG-CoA redutase e realizado a 

busca por homologia para outras proteínas alvo não encontramos nenhuma proteína que 

apresentou uma sequência homóloga ao sítio catalítico da HMG-CoA redutase. Assim, 

realizamos diversas mutações dos resíduos de aminoácidos previamente identificados e nova 

busca por homologia também não encontrou nenhuma sequência homóloga. Dessa forma, 

fizemos uma busca por similaridade estrutural entre os ligantes da HMG-CoA redutase para 

tentar identificar novos alvos. Após esta busca identificamos um ligante similar aos inibidores 

da HMG-CoA redutase. Em seguida, realizamos uma busca para identificar as proteínas inibidas 

por esse ligante. As proteínas encontradas foram: Diidrofolato redutase e Carboxiesterase. 

Atualmente, estamos realizando estudos de molecular docking dessas proteínas com os ligantes 

da HMG-CoA redutase. 

  



 

Área:  Ciências Exatas e da Terra  
XCiências Biológicas  

Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Humanas 

Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto:  
 
Influência da Obesidade Induzida por Dieta Hiperlipídica na Resposta Imune Desenvolvida em 
Modelo de Esofagite Eosinofílica Experimental  
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
ANA PAULA FERREIRA 
VIVIANE PASSOS DE SOUZA 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A esofagite eosinofílica (EOE) é uma doença alérgica emergente desenvolvida no esôfago. Pode 
ser diagnosticada por um número elevado de eosinófilos na mucosa esofágica, decorrente de 
uma resposta imune inflamatória crônica de perfil Th2. Já a obesidade é uma doença 
inflamatória crônica de baixo grau que participa da etiologia de várias doenças entre elas a asma 
alérgica. No entanto, não se sabe o efeito da obesidade no desenvolvimento e agravamento da 
EOE. Objetivo: Avaliar a influência da obesidade induzida por dieta hiperlipídica (DH) sobre a 
resposta imune em modelo experimental de esofagite eosinofílica induzida pela Ovalbumina 
(OVA). Material e métodos: Camundongos machos BALB/c foram separados em 4 grupos: 
Controle (CN), Obesidade (OB), esofagite eosinofílica (EOE), e OB/EOE. Resultados: Os 
animais alimentados com a DH (OB e OB/EOE) apresentaram maior percentual de massa 
corporal, maior acúmulo de tecido adiposo perigonadal, além de maior glicemia de jejum, 
colesterol-total, colesterol-LDL, triglicerídeos e maiores níveis séricos de leptina. Após as 
sensibilizações e desafios com a OVA, os grupos EOE e OB/EOE apresentaram maiores níveis 
de IgE comparados ao CN. Sendo que o grupo OB/EOE apresentou níveis menores de IgE em 
relação ao EOE. Para avaliação do remodelamento tecidual o diâmetro do esôfago foi analisado, 
os grupos OB e OB/EOE apresentaram maior medida quando comparados aos grupos CN e 
EOE. Em relação ao infiltrado eosinofílico e de mastócitos, os grupos OB e OB/EOE 
apresentaram maior número de mastócitos quando comparados ao grupo CN. Já o grupo 
OB/EOE demonstrou um maior número de mastócitos comparado ao EOE, tanto no esôfago 
quanto na traqueia. Para os eosinófilos, houve aumento significativo na contagem dessas 
células nos grupos EOE e OB/EOE comparado ao grupo CN em ambos os órgãos, 
considerando que no grupo OB/EOE esse número estava ainda maior comparado ao grupo 
EOE. Conclusão: O consumo da dieta hiperlipídica promoveu o ganho de peso e distúrbios 
metabólicos, característicos do estado obeso.  A obesidade potencializou alterações 
histopatológicas significativas nos parâmetros utilizados para avaliação da EOE, indicando um 
aumento na gravidade da doença. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
As	 comunidades	 planctônicas	 possuem	 papel	 chave	 em	 ambientes	 aquáticos,	 por	 formarem	 a	 base	 de	 cadeias	
alimentares	e	operarem	processos	ecológicos,	como	a	ciclagem	de	matéria	e	energia	(Odum	&	Barret,	2011).	 	Por	
consequência	da	poluição	e	das	alterações	ambientais	de	origens	naturais	e/ou	antrópicas,	muitos	efeitos	na	perda	
de	 espécies	 e	 de	 suas	 respostas	 funcionais	 já	 foram	 observados.	 Dentre	 as	 alterações	 ambientais	 de	 origens	
antrópicas	 em	 ecossistemas	 aquáticos	 a	 poluição	 se	 destaca,	 por	 levar	 a	 alterações	 físico-químicas	 nas	
características	 destes	 ambientes,	 além	 de	 afetarem	 as	 comunidades	 fitoplanctônicas	 (Corvalan,	 2005;	
Schwarzenbach	et	al.,	2013).	Neste	contexto,	os	fármacos	têm	chamado	a	atenção	por	apresentam	grande	potencial	
de	 alcançar	 os	 ecossistemas	 aquáticos	 -	 uma	 vez	 que	 não	 são	 completamente	 removidos	 nas	 estações	 de	
tratamento	 de	 esgoto.	 Desse	modo,	 foi	 proposto	 a	 utilização	 da	 cafeína	 como	 fármaco	 sobre	 o	 fitoplâncton	 e	 a	
avaliação	 das	 possíveis	 respostas	 ecotoxicológicas	 sobre	 o	 mesmo.	 Dentro	 disso,	 este	 projeto	 objetivou-se	 em	
melhor	 compreender	 tais	 respostas	 da	 cafeína	 em	 comunidades	 fitoplanctônicas,	 observando	 e	 comparando	
experimentalmente	alterações	em	características	morfológicas	e	fisiológicas.	Em	laboratório,	foram	testados	sobre	
o	fitoplâncton	os	efeitos	de	diferentes	concentrações	de	cafeína	a	nível	de	espécie.	Para	a	análise	fitoplanctônica,	
foram	 quantificadas	 características	 funcionais	 como	 taxa	 máxima	 de	 crescimento	 populacional,	 consumo	 de	
oxigênio	e	mortalidade.	Como	ferramenta	refinada	e	complementar,	a	Espectroscopia	Raman	foi	utilizada	para	uma	
maior	 interpretação	 dos	 efeitos	 da	 cafeína	 sobre	 o	 fitoplâncton.	Os	 espectros	 realizados	 foram	do	modelo	 teste	
(comunidade	 fitoplanctônica	 com	 cafeína	 inoculada)	 e	 controle	 (comunidade	 fitoplanctônica	 sem	 a	 cafeína	
inoculada)	e	comparados	entre	si,	utilizando	as	bandas	que	correspondem	aos	carotenos	no	fitoplâncton.	Portanto,	
em	 laboratório,	 foi	 possível	 observar	 pequenas	 alterações	 como	 a	 taxa	 de	mortalidade	 e	 consumo	 de	 oxigênio.	
Todavia,	é	preciso	novas	repetições	de	experimentos	para	um	melhor	alcance	de	resultados	a	serem	analisados	e	
um	melhor	tratamento	do	material	teste	e	controle	para	futuros	testes	de	Espectroscopia	Raman.	
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
O surgimento de cepas de plasmódios resistentes aos fármacos atuais tem incentivado a busca por 

novos antimaláricos. Com a finalidade de se avaliar a atividade antimalárica de um composto 

inicialmente são realizados testes in vitro, podendo-se, para isso utilizar distintas técnicas, dentre 

eles, o baseado em SYBR Green, um corante que ao ligar aos ácidos nucleicos possibilita a 

quantificação de uma população. Embora seja uma técnica rápida e sensível, sua precisão pode ser 

influenciada por distintos fatores. Assim, o objetivo do estudo foi padronizar o ensaio SYBR 

Green no Laboratório de Parasitologia do ICB-UFJF afim de agilizarmos nossos estudos em 

quimioterapia da malária garantindo resultados confiáveis e reprodutíveis. Para tal utilizou-se uma 

cultura sincronizada de Plasmodium falciparum (cepa W2) com  parasitemia de 1%, hematócrito 

de 1 e 2%, meio completo com e sem fenol e tempo de incubação de 48 e 72 horas. O fármaco 

utilizado nesse procedimento de padronização foi a Cloroquina (CQ), por apresentar um IC50 já 

conhecido (0,09 a 0,05 ug/mL). Inicialmente, realizou-se a diluição seriada da CQ em placa de 96 

poços, partindo-se da concentração de 0,78 µg/mL até a concentração final de 0,012 µg/mL. 

Quatro placas de compostos foram montadas sob diferentes condições: 1ª) hematócrito de 2% e 

incubação por 48h; 2ª) hematócrito de 1% e incubação por 48h; 3ª) hematócrito de 2% e 

incubação por 72h; e a última (3ª) teve hematócrito de 1% e foi incubada por 72h. A seguir, as 

placas foram congeladas por 24 horas, descongeladas a temperatura ambiente e em cada poço foi 

adicionado uma solução de SYBR Green a 0,2 µL/mL. Cada placa foi lida em fluorímetro com 

excitação em 485 nm e emissão em 535 nm com ganhos de 60 e 100. Então, verificou-se que o 

valor do ganho não influenciava na leitura e que a placa com hematócrito de 2%, incubada por 

72h no meio com fenol apresentou resultados de IC50 similares ao observado na literatura (entre 

0,04 a 0,018 µg/mL) e similar ao encontrado com a microscopia (0,024 µg/mL), gerando as 

melhores curvas dose-resposta (R > 0,9). Dessa forma, ficou estabelecido que as melhores 

condições para a realização do ensaio SYBR Green é com hematócrito de 2%, incubação por 72 

horas em meio com fenol. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Os protozoários ciliados da família Ophryoscolecidae são encontrados em simbiose com 
ruminantes e pseudoruminantes, domésticos e selvagens e reúne espécies caracterizadas pela 
presença de uma ou duas zonas ciliares retráteis na região anterior e macronúcleo alongado. 
Estudos sobre as relações filogenéticas estabelecidas no interior da família Ophryoscolecidae 
utilizando dados moleculares utilizam apenas o marcador 18S-rDNA. Porém, apresentam 
diversas incongruências, visto que este marcador é extremamente conservado e não permite, 
em muitos casos, determinar com clareza as relações filogenéticas estabelecidas entre os 
diferentes táxons desta família. Recentemente, outros marcadores moleculares, tais como: gene 
da subunidade maior do ribossomo (28S-rDNA), sequências do complexo ITS (ITS1-5.8S-ITS2), 
genes codificadores de proteínas como a alpha-tubulina e genes mitocondriais tem sido 
empregados na reconstrução da filogenia de diversos táxons de ciliados e estas reconstruções, 
geralmente mostram-se mais acuradas que as baseadas em apenas um único marcador 
molecular. O presente estudo objetivou inferir a filogenia da família Ophryoscolecidae utilizando 
dados moleculares presentes em múltiplos marcadores ribossomais (18S, ITS1, ITS2, 5.8S e 
28S rDNA). A amplificação do marcador 18S rDNA foi realizada segundo Cedrola et al. (2017) e 
os demais marcadores (região ITS e 28S rDNA) foram realizadas segundo o proposto por 
Ponce-Gordo et al. (2008). Após as amplificações as amostras foram sequenciadas por empresa 
especializada. Devido à escassez de informações a respeito de diferentes marcadores para 
táxons pertencentes à família Ophryoscolecidae, até o momento, apesar de incansáveis 
tentativas, foram obtidas sequências gênicas para cinco espécies de ciliados ofrioscolecídeos, 
Diplodinium anisacanthum, Diplodinium polygonale, Eodinium posterovesiculatum, Elytroplastron 
bubali e Polyplastron mutivesiculatum. Ainda, foram obtidas as mesmas sequências para 
ciliados pertencentes à família Isotrichidae, Isotricha prostoma e Isotricha intestinalis, as quais 
serão utilizadas como grupo externo nas análises. Ainda, tentamos obter sequenciamento das 
espécies Eremoplastron rostratum, Ostracodinium spp e Entodinium spp, todavia os resultados 
foram infrutíferos devido ao fato dos marcadores moleculares utilizados não terem anelado ao 
DNA das espécies em questão. Almeja-se que futuramente sejam desenhados novos iniciadores 
para amplificação de marcadores para serem utilizados com as sequências que já foram 
obtidas. As perspectivas futuras são as de obter sequências gênicas para mais 25 espécies de 
Ophryoscolecidae de modo a inferir a filogenia utilizando os múltiplos marcadores com a 
finalidade de obter resultados mais consistentes acerca das relações evolutivas no interior deste 
táxon. Além dos estudos moleculares, foram realizados estudos, em paralelo, de cunho 
ecológico sobre a estrutura e composição da comunidade de ciliados simbiontes de bovinos.   
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
  
 
O presente estudo teve como objetivo realizar inventário das espécies de protozoários ciliados 

em ecossistemas límnicos neotropicais e selecionar espécies potenciais para estudos 

ecotoxicológicos. O estudo foi realizado em nove córregos do perímetro urbano de Juiz de Fora, 

Minas Gerais. As coletas foram realizadas entre abril e agosto de 2017, no período de seca. As 

amostras coletadas e levadas ao Laboratório de Protozoologia da UFJF para realização de 

observações preliminares em microscópio com contraste diferencial interferencial e dos cultivos. 

Foram registradas 36 morfoespécies de protozoários ciliados nos nove córregos amostrados, 

sendo que a espécie Paramecium caudatum foi a que melhor se estabeleceu em meio de cultivo 

Cerophyl (Sonneborn, 1957). Posteriormente, a curva de crescimento de P. caudatum foi 

construída no intuito de entender o tempo ideal em que a população poderia ser utilizada em 

ensaios ecotoxicológicos. Foram realizados testes ecotoxicológicos preliminares usando 

substância de referência (NaCl) com esta espécie para investigação inicial desta espécie como 

organismo-modelo em bioensaios. Os dados obtidos ressaltam a necessidade de se ampliar o 

esforço amostral em ecossistemas neotropicais para investigar maior número de espécies de 

ciliados com potencial uso em estudos ecotoxicológicos. Ressalta-se ainda a necessidade de se 

ampliar uso de diferentes meios de cultivos visto as necessidades particulares das distintas 

espécies de ciliados. 
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Resumo: 

Em formigas cortadeiras (Atta e Acromyrmex) a complexa organização social observada emerge 

especialmente da divisão de trabalho entre as operárias, permitindo a realização concomitante de tarefas 

distintas de forma cooperativa. O polietismo etário refere-se à distribuição das atividades entre indivíduos 

com idade similar que desempenham uma tarefa em comum, promovendo a especialização, o elitismo e a 

inatividade das operárias. No entanto, o cenário em colônias jovens revela-se especialmente diferente, visto 

o reduzido tamanho populacional, sendo mais provável que todas as operárias executem todas as atividades 

sem distinção. Nesse contexto, o presente trabalho avaliou o polietismo etário em colônias jovens de 

Acromyrmex subterraneus, a fim de verificar a ocorrência de elitismo, especialização e inatividade das 

operárias, nessa fase crítica do desenvolvimento das colônias. Rainhas obtidas após o voo nupcial foram 

mantidas em laboratório sob condições controladas e a partir da emergência de operárias, estas foram 

identificadas por cores, sendo cada cor equivalente à semana de emergência. As colônias foram observadas 

após o oferecimento de folhas, durante as 12 primeiras semanas de desenvolvimento, registrando-se a 

frequência em que cada grupo etário realizava as tarefas de forrageamento, cuidado com o fungo e cuidado 

com a prole. Através de modelos generalizados, tem-se a predição que operárias mais velhas tem menor 

probabilidade de realizar qualquer uma das três tarefas. Por outro lado, houve um aumento progressivo das 

atividades de acordo com as semanas de desenvolvimento da colônia, dado o aumento populacional nas 

mesmas. Os resultados indicam que as primeiras gerações de operárias exibem baixa especialização, não 

havendo elitismo e provavelmente se tornam inativas antecipadamente, visto que em colônias maduras, 

com consequente maior densidade populacional, a atividade de forrageamento só se inicia após a 3ª semana 

de vida. Assim, a investigação do polietismo etário em colônia jovens revela uma diferente forma de 

organização e alocação de tarefas em formigas cortadeiras que garante sua sobrevivência e 

desenvolvimento. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
INTRODUÇÃO: A insegurança alimentar e nutricional (InSan) é multidimensional.  Configura-
se como um problema de saúde mundial e está diretamente relacionada com o Direito Humano à 
Alimentação Adequada. No Brasil, existe uma crescente preocupação, em razão da insuficiência 
de acesso aos alimentos causada pelas desigualdades de estrutura e renda. Percebe-se que existem 
associações entre a presença de insegurança alimentar e um pior estado de saúde em crianças e 
adolescentes. Por essa razão faz-se necessário conhecer o mecanismo preciso da insegurança que 
afeta a saúde deste grupo, em razão de sua vulnerabilidade. OBJETIVO: associar a insegurança 
alimentar ao estado nutricional de adolescentes de Juiz de Fora/MG. METODOLOGIA: estudo 
transversal, com adolescentes da cidade de Juiz de Fora/MG. Aplicou-se a Escala Brasileira de 
Insegurança Alimentar e Nutricional (EBIA), a qual contém 14 questões, acerca do acesso e 
consumo alimentar das famílias. Peso e altura foram aferidos conforme um protocolo para análise 
de IMC-para-idade. A porcentagem de gordura corporal foi obtida com equipamento de 
bioimpedância elétrica tetrapolar horizontal. As análises de frequência foram realizadas por meio 
do software SPSS® . RESULTADOS: foram avaliados até o momento, 296 adolescentes em 15 
escolas da cidade, sendo 57,4% do sexo feminino, com média de idade de 16,38 ± 1,14 anos e 
renda familiar per capita equivalente à R$ 606,39 ± 371,92. Notou-se que 53,4% estava em 
segurança alimentar e nutricional e 30,4% apresentou algum grau de insegurança (25,7% estava 
com insegurança leve, 4,4% moderada e 0,3% com insegurança grave). De acordo com o IMC, 
1,7% apresentou baixo peso e 24,7% excesso de peso. Ao comparar o IMC com a presença de de 
insegurança, verificou-se que, dos adolescentes em insegurança 3,3% estava com baixo peso, e 
23,3% com excesso de peso. Já ao associar a InSan com a composição corporal observou-se que, 
dos adolescentes em insegurança, 18,9% estava com baixo peso, e 34, 4% com excesso de peso. 
CONCLUSÃO: Constatou-se que quase 1/3 dos adolescentes possuíam algum grau de InSan e 
que essa se relacionou com o excesso de peso. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Introdução: Estudo do nosso grupo mostrou que o consumo materno de soja na lactação 
programou a progênie para redução do colesterol total e LDL-c séricos. Enquanto, que o 
consumo de proteína isolada de soja (PIS) programou para risco metabólico 
(hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hiperinsulinemia). Os fatores envolvidos nestas 
alterações não estão determinados. Sabe-se que as catecolaminas têm efeitos no metabolismo 
lipídico e glicídico, e há estudos in vitro mostrando que as isoflavonas, modulam a síntese 
destas. 
Objetivo: Avaliar os efeitos do consumo materno de soja ou PIS na lactação sobre índices 
aterogênicos (IAts), síntese e secreção de catecolaminas pela medula adrenal na prole. 
Metodologia: Ratas Wistar com 6 filhotes foram divididas: Controle Caseína (C): dieta com 
caseína; Proteína isolada de soja (PIS): dieta com PIS; Soja (S): dieta com soja. Ao desmame, 
filhotes receberam ração comercial até 150 dias. Avaliou-se aos 21 e 150 dias: IAts (1 (CT/HDL), 
2 (LDL/HDL) e 3 [(CT–HDL)/HDL]); conteúdo, secreção in vitro de catecolaminas e expressão da 
Tirosina Hidroxilase (TH) na adrenal; além do 17β- estradiol sérico materno. Dados analisados 
por One-way ANOVA e pós-teste Newman-Keuls (p<0,05).  
Resultados: Ao desmame, as mães S apresentaram menor estradiol (p=0,0186); e as proles S 
e PIS redução nos IAts 1 (p=0,0273), 2 (p=0,0014) e 3 (p=0,0273), sem alteração no conteúdo 
de catecolaminas. Na idade adulta, a prole PIS apresentou aumento dos IAts 1 (p=0,0082) e 3 
(p=0,0082) (vs. C), menor conteúdo absoluto (p=0,0436) e relativo (p=0,0081) de catecolaminas 
(vs. C e S), devido à maior secreção por estímulo da cafeína (p<0,0070). A prole S mostrou 
diminuição dos IAts 1 (p=0,0082), 2 (p=0,0293) e 3 (p=0,0322) (vs. PIS), sem alterar o conteúdo 
de catecolaminas. A TH não foi alterada. 
Conclusão: O consumo materno de S na lactação programou a progênie adulta para melhores 
IAts, sem alteração da função adrenal. Já o consumo de PIS programou para aumento nos IAts 
e menor conteúdo de catecolaminas devido à maior secreção. É plausível que o consumo de S 
na lactação tenha efeitos cardioprotetores em longo prazo, uma vez que esses parâmetros têm 
estreita relação com a fisiopatologia das doenças cardiovasculares.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Os protozoários parasitos do gênero Trypanosoma foram descritos parasitando uma variedade de 

vertebrados e invertebrados. Entre eles estão os que infectam o sangue de peixes, transmitidos por 

sanguessugas infectadas no momento do repasto sanguíneo. Considerando os poucos estudos a 

respeito de sua manutenção in vitro, o presente estudo teve por objetivo avaliar a eficiência de 

diferentes soluções de congelamento para a criopreservação de tripanossomas de peixes. Para tal, 

os  parasitos previamente armazenados em nitrogênio líquido no Laboratório de Parasitologia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foram descongelados e submetidos ao crescimento 

in vitro em meios de cultura bifásicos, composto por meio modificado de Ponselle (PO) recoberto 

por Meio Basal de Eagle (BME) 50%, a 25 °C. Ao se atingir as concentrações ideais (10
7
 

parasitos) de parasitos, realizou-se a criopreservação dos mesmos utilizando-se distintos 

protocolos de congelamento. Após 10 dias de criopreservação, os parasitos foram descongelados e 

tiveram sua viabilidade avaliada por meio de observação microscópica do batimento flagelar. A 

seguir, parasitos descongelados vivos foram colocados em meio de cultura sendo o seu 

desenvolvimento avaliado por meio de contagens diárias em um período de 10 dias. Dentre as 

soluções de criopreservação utilizadas observou-se que aquelas compostas por  50% 

Glicerol+50% PSG, 25% DMSO+75% PSG, 0,2 M de trealose+ Meio de cultura e 0,4 M de 

trealose+Meio de cultura não permitiram a recuperação de parasitos vivos após o 

descongelamento. Por outro lado, a solução contendo 90% SFB+10% DMSO permitiu uma baixa 

recuperação de parasitos (cerca de 2% somente). A menor perda de parasitos (cerca de 0,3%) foi 

observada quando utilizou-se  a solução contendo 10% da mistura 1:4 DMSO e PSG+90% meio 

de cultura sendo observados parasitos na cultura parasitos em multiplicação até o 10º dia após 

descongelamento.  Portanto, conclui-se que a eficiência de um cultivo de parasito está 

intimamente relacionada aos protocolos de criopreservação utilizados na rotina de um laboratório. 
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Prezada Laine / PROPP-UFJF, 

Conforme já conversamos, tenho dois projetos com o mesmo título (Biomarcadores de 

resposta imune e imunodiagnóstico aplicado à hanseníase), seno um BIC e o outro PROBIC. O 

projeto BIC tem a Nathalia de Oliveira Martins como bolsista, o PROBIC tem o Gabriel Ayres 

Lopes como bolsista. O Gabriel foi incluído como colaborador no resumo da Nathalia, visto que 

os dois estão participando do mesmo projeto, e,  como o Gabriel entrou posteriormente, ele 

ainda não tem resultados significativos que justifiquem o envio de dois resumos diferentes. 

Bom, além disso, notei que o nome dele não aparece quando eu abri o projeto para inscrição 

na semana de IC (por favor, confira se  isto está ok...). 

Qualquer coisa, favor me ligar (ramal 6320 ou 988553109) ou retornar por email 

(henrique.teixeira@ufjf.edu.br). 

Um abraço, 

Henrique C. Teixeira 

mailto:henrique.teixeira@ufjf.edu.br


Estudo estereológico e histopatológico da pele de baleias Jubarte 

(Megaptera novaeangliae) 

 

A pele é  o maior órgão dos mamíferos em contato direto com o ambiente, refletindo 

adaptações ao ambiente particular em que vivem e desempenhando um papel central na 

defesa do organismo. Entre os mecanismos de proteção, a melanina se destaca como um 

dos principais, atuando como um composto absorvente de radiação, protegendo as 

camadas mais profundas da epiderme.  O objetivo do presente trabalho, é o estudo 

estereológico e histopatológico da pele de baleias Jubarte (MEGAPTERA NOVAEANGLI-

AE), a fim de possibilitar o entendimento  das alterações patológicas que possam estar 

ocorrendo na pele dos cetáceos devido a mudanças ambientais, como o aquecimento 

global. As amostras foram coletadas entre 2001 e 2012 na costa Nordeste do Brasil, e 

processadas no laboratório de morfologia da Universidade Federal de Juiz de fora, onde 

primeiramente foi estudada a estrutura histológica da pele, a distribuição da melanina e, 

posteriormente, analisado a presença de alterações teciduais. Após análise, foi observada 

uma grande interação epiderme-derme, com pronunciadas cristas epidérmicas e papilas 

dérmicas. Foi observada também a presença de melanina em toda a extensão da epider-

me, inclusive na camada córnea, sendo que a concentração de melanina se mostrou dife-

rente nos diferentes indivíduos analisados. Além disso, foram identificadas alterações te-

ciduais, como a presença de vacuolizações citoplasmáticas nos queratinócitos, podendo 

ser indicativo de resposta tecidual frente à injúria ocasionada pela radiação solar. As in-

formações adquiridas nesse estudo possibilitou melhor caracterização da pele da baleia 

Jubarte e, assim, espera-se auxiliar futuros estudos sobre possíveis alterações ocasiona-

das devido às mudanças ambientais. 
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Título do Projeto:  
 
 
ECOLOGIA QUÍMICA DE BROMELIACEA NO JARDIM BOTÂNICO DA UFJF 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
PIMENTA, D.S. (ORIENTADOR); AMARAL, F.P.M. (BOLSISTA); 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
Bromeliaceae são monocotiledôneas epífitas de importância ecológica e farmacológica. Este 
trabalho avalia a influência da sazonalidade e a diferença entre dois morfotipos por espécie na 
síntese de metabólitos secundários nas oito espécies de bromélias encontradas no JB-UFJF, Portea 
petropolitana (Wawra) Mez (PP), Billbergia horrida Regel (BH), B. zebrina (Herb.) Lindl., 
Tillandsia polystachia (L.) L., T. stricta Sol., T. geminiflora Brongn., T. recurvata (L.) L. (TR), T. 
tricholepis Bake (TT) e também avalia, em PP e BH, influências do fator luminosidade em plantas 
sob cultivo. Das quatro coletas sazonais e da morfotípica, foi feita extração hexânica com análise 
por CG/EM, em triplicata, seguida de metanólica com análise por CLAE. Clones das espécies PP 
e BH foram cultivados em casa de vegetação sob sombrite 35%, 50%, 75% e sob luz plena. 
Destes, foram coletadas medidas morfológicas durante 19 meses. Para os extratos hexânicos, 
destaca-se a presença constante de classes químicas peculiares no caráter estrutural de plantas 
xerófitas e com potencial bioativo. Foi detectado o cicloartenol como substância medicinal no 
tratamento de diabetes, encontrada majoritariamente na primavera e outono em TR e TT. No 
metanólico foram observados espectros prováveis de flavonoides e aril-propanóides. Análises 
apontam para diferentes padrões ao longo das estações e nos morfortipos de cada espécie em 
ambos os extratos. No cultivo, destaca-se PP com taxas maiores de crescimento em relação a BH. 
Na última aferição, em maio de 2017, destaca-se em PP o comprimento da folha mais alta e o 
diâmetro estendido da planta (maior distância entre os ápices foliares obtida ao se esticar 
horizontalmente duas folhas opostas) sendo menores à luz plena, e seu número de folhas maior, 
única característica igualmente significativa em BH. Foi observado maior perfilhamento em 
plantas sob luz plena. Estes dados auxiliam a taxonomia e quimiossistemática confirmando a 
destacada diferença morfológica observada em PP no campo, proporcionam análise detalhada das 
estratégias de defesa química destas bromélias quanto aos impactos abióticos das variações 
sazonais e em seus morfotipos, e, a caracterização química, torna seu estudo promissor para a área 
medicinal. 
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Título do Projeto:  
 
EFEITO DE NOVOS COMPOSTOS SINTÉTICOS EM ESPÉCIES DE LEISHMANIA 
RELACIONADAS A LEISHMANIOSE CUTÂNEA. 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
ANA CAROLINE EDWIGES EVANGELISTA (PROBIC); ADILSON DAVID DA SILVA 
(COLABORADOR); ELAINE SOARES COIMBRA (ORIENTADOR). 
 
 
 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Leishmanioses são doenças infecciosas, causadas por protozoários do gênero Leishmania e que 
apresentam variadas manifestações clínicas. Dentre estas, tem-se a forma cutânea (ou tegumentar), a 
mais abrangente e pode desencadear infecções que vão desde a lesões únicas localizada, 
múltiplas ou disseminada, difusa e mucocutânea, gerando desfigurações graves.Apesar da leishmaniose 
cutânea não ser considerada letal, causa desfigurações graves que levam a grandes estigmas 
sociais.Estão distribuidas em mais de 95 países, sendo o Brasil considerado como endêmico. Visto a 
quimioterapia atual apresentar uma série de problemas, incluindo relatos de sérios efeitos adversos e alto 
custo, se faz necessário o desenvolvimento de novos compostos para o tratamento destas doenças. 
Assim, em razão da inegável necessidade de novas alternativas para o tratamento das leishmanioses e 
baseando na ampla atividade biológica dos triazóis, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito 
antileishmanial de derivados 1,2,3-triazólicos em formas promastigotas e amastigotas em duas espécies 
de Leishmania associadas à forma cutânea da doença, além de analisar a citotoxicidade em macrófagos 
peritoneais. A avaliação da atividade antileishmanial dos compostos foi realizada após 72 horas de 
incubação, utilizando-se o método colorimétrico do MTT para os ensaios das formas promastigotas e 
citotoxicidade em macrófagos peritoneais. Os resultados da atividade antiamastigota e antipromastigota 
foram expressos em CI50 (concentração que inibe 50% do crescimento do parasito). Dentre os compostos 
avaliados, três apresentaram atividade antileishmanial, destacando que o CI50 foi na ordem de nanomolar 
(CI50≤ 2,00 μM) para amastigotas intracelulares de L. amazonensis. Entretanto, estes compostos também 
apresentaram efeito tóxico para as células de mamíferos. Observações quanto a relação estrutura-
atividade apontam caminhos para redução desta toxicidade e aumento da atividade antileishmanial, os 
quais poderão direcionar para uma síntese de novos fármacos mais efetivos, seletivos e menos tóxicos 
para o hospedeiro humano. Apoio: UFJF, FAPEMIG e CNPq. 
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Microbiota fecal de pacientes cirróticos do Hospital Universitário da UFJF 

 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Lorena Simili de Oliveira (voluntária de iniciação científica), Ana Paula Boroni Moreira 

(orientadora)  

 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a densidade de bactérias potencialmente probióticas dos 

gêneros Bifidobacterium e Lactobacillus em amostras fecais de pacientes cirróticos atendidos 

ambulatorialmente no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora-MG. Metodologia: 

Amostras fecais de pacientes cirróticos (n=14) e saudáveis (n=14) foram coletadas e levadas para o 

Laboratório de Ecologia e Biologia Molecular de Microrganismos (ICB-UFJF). As amostras fecais foram 

pesadas (0,5g), fixadas (PFA 2%) e filtradas (filtro de policarbonato 0,22 µm). Os filtros foram cortados e 

hibridizados com sondas específicas para identificação de bactérias do gênero Bifidobacterium (BIF164) e 

Lactobacillus (LACT0 39 +LACTO 15). As amostras também foram coradas com DAPI para a 

quantificação de procariotos totais (arqueias e bactérias). Resultados: Houve diferença significativa nas 

densidades bacterianas entre os pacientes cirróticos e os saudáveis. A densidade média de procariotos foi 

de 31,3 
+ 

9,65 x 10
6
 g

-1
 no grupo de pacientes cirróticos e de 9,74 

+ 
1,96 x 10

6
céls g 

-1
 no grupo de 

saudáveis. Os indivíduos saudáveis apresentaram também menores densidades de bactérias dos gêneros 

Bifidobacterium e Lactobacillus. Entretanto, proporcionalmente a outros procariotos, o número avaliado de 

bactérias destes gêneros foi maior em saudáveis, ou seja, as bactérias de cada um destes gêneros 

representaram 2,5% nos indivíduos saudáveis e 1,5% nos pacientes cirróticos. É possível que outras 

bactérias tenham crescido nos pacientes cirróticos. Conclusão: Proporcionalmente, existe uma diminuição 

das bactérias lácteas Bifidobacterium e Lactobacillus em pacientes cirróticos que, por sua vez, podem estar 

envolvidas na patogênese da doença.  
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Raquel Possani de Souza Rudelo Gato (bolsista de iniciação científica), Ana Paula Boroni 

Moreira (orientadora) 

 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: A microbiota intestinal parece desempenhar um papel importante na patogênese da 

esteato-hepatite não alcoólica (EHNA). No entanto, o conhecimento sobre disbiose na EHNA 

ainda é limitado. Objetivos: Caracterizar a microbiota fecal de pacientes com EHNA e associar 

com parâmetros clínicos-nutricionais. Métodos: Foi realizado um estudo transversal com 

pacientes com EHNA atendidos ambulatorialmente no Hospital Universitário da UFJF. A 

composição da microbiota fecal foi avaliada pela técnica de hibridização in situ por 

fluorescência. A análise de correlação de Spearman foi utilizada para avaliar as relações entre a 

composição da microbiota fecal e os parâmetros clínicos-nutricionais. Resultados: Trinta 

pacientes com EHNA e vinte indivíduos saudáveis (controle) foram incluídos. As densidades de 

todos os grupos microbianos testados estavam aumentadas na EHNA, em comparação com os 

controles. A maior densidade de microrganismos fecais foi representada pelos Bacteroidetes 

(4,77 x 10
8
 células g

-1
), que foi correlacionada com aspartato aminotransferase (AST) (r=0,477; 

p=0,008) e ingestão de carboidratos (r=0,418; p=0,021). Outras associações foram observadas: 

Archaea com colesterol total no sangue (r=0,483; p=0,007); Acidobacteria com inflamação 

lobular (r=0,412; p=0,024) e triacilglicerol (r=0,483; p=0,007); Verrucomicrobiales com índice 

de massa corporal (r=0,521; p=0,003); Firmicutes com esteatose (r=-0,377; p=0,040) e 

Proteobacteria com balonização (r=-0,419; p=0,021). O grupo da Acidobacteria foi quantificada 

pela primeira vez em adultos com EHNA [1,57 (1,01; 1,83 x 10
8 

células g
-1

]. Conclusões: A 

maior densidade de microrganismos fecais em pacientes com EHNA foi de Bacteroidetes. A 

microbiota fecal se correlacionou positivamente com dislipidemia, obesidade, ingestão de 

gorduras, ácidos graxos polinsaturados, AST e inflamação lobular, e houve correlação negativa 

da microbiota com ingestão de carboidratos e componentes do escore de atividade da doença 

hepática gordurosa não alcoólica. O grupo da Acidobacteria, particularmente, parece ter um 

papel importante na patogênese da EHNA. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
INTRODUÇÃO: O Programa Bolsa Família (PBF) institui a transferência direta de renda a 
milhões de brasileiros que vivem em situação de vulnerabilidade, visando promover o alívio 
imediato da pobreza, garantindo, assim, o acesso a direitos sociais básicos, tais como 
educação, saúde e assistência social. Esse trabalho objetivou avaliar o estado nutricional de 
mulheres de famílias beneficiárias do referido programa. OBJETIVO: Avaliar os perfis de déficit 
de peso, sobrepeso e obesidade de mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) no 
município de Chácara (MG). MÉTODO: Estudo de corte transversal, com amostra não 
probabilística de conveniência, composta por 145 mulheres com idade entre 20 a 59 anos, 
adstritas a uma Unidade de Atenção Primária à Saúde. Até o presente momento foram 
realizadas análises referentes às mulheres beneficiarias do programa. Foram avaliados os 
índices antropométricos: peso, altura e índice de massa corporal (IMC), classificados segundo 
Organização Mundial de Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: as frequências de excesso de 
peso, obesidade grau I, obesidade grau II, obesidade grau III, eutrofia e baixo peso foram, 
respectivamente, 36,5%, 21,4%, 11,03%, 2,8%, 26,9% e 1,4%. Os perfis de excesso de peso e 
obesidade corroboram com a transição nutricional vivenciada no Brasil. Visto que as famílias 
que recebem o benefício são aquelas que se encontram em Insegurança Alimentar, ressalta-se 
a frequência de excesso de peso nesse público. Estudos demonstram que as famílias em 
situação de vulnerabilidade apresentam tendência para maior aquisição de produtos alimentícios 
básicos e industrializados, em detrimento da compra de verduras e/ou legumes. CONCLUSÃO: 
a frequência de excesso de peso e obesidade foi elevada, sendo necessária avaliação de outros 
índices antropométricos e consumo alimentar para determinar a real condição nutricional dos 
indivíduos. Além disso, a elevação da renda de forma isolada, além de não predizer melhores 
escolhas alimentares, não constitui um fator determinante de segurança alimentar e nutricional 
(SAN) das famílias. 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA DIETA HIPERLIPIDICA E HIPERGLICIDICA 
SOBRE O SISTEMA IMUNOLÓGICO DE CAMUNDONGOS C57BL/6 ASSOCIADO 
AO PROCESSO INFLAMATÓRIO HEPÁTICO. 
Victória S. G. C. Ribeiro,, Jacy Gameiro⁴  
 
 
 
Palavras chave: Obesidade, síndrome metabólica, NAFLD 

A obesidade é uma doença crônica caracterizada por causar síndrome metabólica 

inflamatória de baixo grau. Seus fatores para desenvolvimento são, principalmente, 

o estilo de vida, sedentarismo, hábitos alimentares, genética e outros.  

Com o passar dos anos, tem aumentado o número de indivíduos obesos 

especialmente no ocidente. A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade 

como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A projeção é que, em 

2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso; e mais de 700 

milhões, obesos. Já no Brasil, de acordo com  uma pesquisa feita pelo IBGE, mais 

de 50% da população está com sobrepeso.  

Essa doença causa inúmeros problemas como desregulação hormonal 

principalmente de leptina, hormônio produzido pelo tecido adiposo e responsável 

por indução de saciedade agindo em conjunto com a insulina que é um hormônio 

produzido no pâncreas responsável também pelo controle da ingesta alimentar. 

Ademais desenvolve também, disbiose e desencadeia mediadores inflamatórios, 

como  citocinas TNF-alfa, IL-6, IL-1 -beta que possuem ação antiinsulínica podendo 

causar insulinorresistência e desencadear doença hepática gordurosa não alcóolica 

(NAFLD), por exemplo. 

A doença hepática gordurosa não alcoólica é decorrente principalmente devido aos 

mecanismos de resistência insulínica e a síndrome metabólica, e é caracterizada 

pela deposição de gordura (triglicérides) nas células hepáticas (hepatócitos). 

Portanto, o desenvolvimento de modelos experimentais que mimetizem a obesidade 

em humanos para estudo de tais comorbidades se fazem cada vez mais 

necessários e,para isso, são utilizadas dietas indutoras de obesidade. O objetivo 

deste estudo foi comparar, por meio da produção de citocinas, o processo 

inflamatório hepático associado às duas dietas indutoras de obesidade: dieta rica 

em lipídios (HFD) e dieta rica em lipídios e açúcar (HSFD). Camundongos da 

linhagem C57BL/6 receberam as dietas por 16 ou 18 semanas. Posteriormente à 

eutanásia dos animais, o fígado foi coletado e processado para análise das citocinas 

TNF-, IL-1 e IL-10 por meio da técnica de ELISA direto. Não foram observadas 

diferenças entre os animais controle e os grupos HFD para nenhuma citocina 

analisada. Foi observada diferença quando comparamos o grupo HSFD com o 

grupo controle (p<0,05); assim como quando comparamos o grupo HSFD com o 

grupo HFD (p<0,05). Quando analisamos os períodos de 16 e 18 semanas de dieta 

do grupo HSFD observamos uma diminuição da produção das citocinas TNF- e IL-1 

em 18 semanas de dieta. Este fator pode estar relacionado ao aumento observado 

na produção de IL-10 no mesmo período. Pode-se concluir que a dieta HSFD, induz 



uma produção significativa das citocinas TNF- e IL-1 o que pode vir a desencadear 

inflamação hepática mais grave quando comparado com a dieta HFD. 

Suporte Financeiro: Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF 
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CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA E AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE POLISSOMATIA EM 
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LILIANE ANGELO SOARES (BOLSISTA); ISABEL TERESA SILVA SOUZA 
(COLABORADORA); SAULO MARÇAL DE SOUSA (ORIENTADOR) 

 
O gênero Mimosa L. (Fabaceae-Mimosoideae) possui cerca de 530 espécies. A maioria das 
espécies ocorre nas regiões tropicais em locais de baixas e médias altitudes com poucas 
espécies ocorrendo em regiões temperadas. O Brasil é considerado um dos principais centros 
de diversidade, possuindo um quarto das espécies descritas. Seguindo o Brasil, o México é 
considerado o segundo maior centro de diversidade do gênero, enquanto centros menores são 
encontrados no Caribe, na Bacia do Orinoco e em Madagascar. Dentre as espécies, M. 

bimucronata e M. scabrella, duas espécies arbóreas, se destacam por apresentar múltiplas 
aplicações como: na recuperação de áreas degradadas; na produção de madeira empregada 
na construção civil e carpintaria; na produção de celulose e biocombustível; na ornamentação e 
na produção de mel. Ambas são bastante diferentes e apresentam populações extremamente 
heterogêneas. Um aspecto muito importante do gênero Mimosa é a presença de polissomatia 
que é variação do número cromossômico somático em diferentes células de um mesmo tecido. 
Dentre as diferentes abordagens para o melhoramento de espécies arbóreas, a seleção de 
genótipos superiores acompanhada da micropropagação por meio de cultura de tecidos é super 
importante, permitindo a obtenção de um grande número de genótipos superiores. Entretanto, 
devido a presença de polissomatia, a caracterização citogenética e obtenção dos níveis de 
ploidias em diferentes tecidos das espécies aqui referidas são de grande importância para a 
manutenção de ploidias de indivíduos superiores pré selecionados. Desta forma, no presente 
trabalho foi realizada, por citometria de fluxo, a análise da ploidia de diferentes tecidos (raiz, 
hipocótilo, cotilédones e folhas) das espécies M. bimucronata e M. scabrella. Foi observado que 
todos os tecidos analisados, exceto folhas, apresentam células com as seguintes ploidias: 2x, 
4x, 8x e 16x, enquanto que as folhas sempre apresentaram ploidia igual a 2x. Por meio da 
análise citogenética foi possível observar que M. bimucronata possui 2n = 2x = 26 enquanto M. 

scabrella apresenta 2n = 4x = 52. Conclui-se que para a micropropagação, a utilização de 
folhas é mais interessante pela ausência de polissomatia. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A leptospirose é uma zoonose causada por bactérias do gênero Leptospira, com impacto na saúde 
humana e animal. O gênero possui 8 espécies patogênicas e mais de 200 sorovares. Apesar da sua 
importância médica, a relação evolutiva entre os sorovares e linhagens de L. interrogans ainda não 
está totalmente elucidada. O sistema CRISPR-Cas é mecanismo de imunidade adaptativa das 
bactérias, que protege a célula contra a invasão de elementos genéticos exógenos. O locus 
CRISPR é formado pelas proteínas Cas e um arranjo de espaçadores intercalados por repetições. 
Os espaçadores estão organizados em ordem cronológica dos elementos que infectaram a célula. 
Assim, análise dessa região permite a avaliação da dinâmica e adaptação bacteriana ao longo do 
tempo. O objetivo do trabalho foi analisar o sistema CRISPR-Cas em genomas de diferentes L. 
interrogans, a fim de compreender sua história evolutiva e sua relação com os elementos genéticos 
móveis. O arranjo CRISPR foi identificado in sílico com a ferramenta CRISPRfinder e os 
espaçadores comparados por script em Perl. Os alvos dos espaçadores foram encontrados através 
de BLASTN contra o GenBank. A predição de infeção por vírus bacteriófagos (profagos) foi feita 
com a ferramenta PHASTER. Foram encontrados dois tipos de sistema CRISPR-Cas nos genomas 
da L. interrogans, o tipo I-B e o tipo I-C. O locus I-B, é composto por cas1, cas2, cas6, cas3, 
cas8a1, cas7 e cas5. As linhagens Norma, Brem e Hardjo-prajitno tem um elemento móvel 
(IS110) flanqueando o operon. Além disso, essas linhagens compartilham os espaçadores na 
mesma ordem, diferentemente do que é observado considerando a disposição dos espaçadores em 
outras linhagens. Podendo sugerir uma origem comum do locus em Norma, Brem e Hardjo-
prajitno que possuem o mesmo perfil de “multi-locus sequencing type” (MLST). A análise dos 
espaçadores revelou que muitos têm como alvo plasmídeos e profagos, especialmente os 
plasmídeos lcp1 e lcp3 da L. interrogans Linhai. Esses resultados sugerem que o sistema 
CRISPR-Cas pode estar atuando na manutenção da homeostase dos genomas de L. interrogans, 
além do controle da transferência horizontal de genes, impedindo a disseminação dos plasmídeos 
e prófago da linhagem Linhai. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A microbiota intestinal humana (MIH) é complexa diversificada e desempenha papel importante 
na manutenção da saúde, quando em equilíbrio. No desequilíbrio participa de doenças infecciosas 
e outras condições de agravo sistêmico (doenças cardíacas, inflamatórias, diabetes, obesidade, 
neoplasias, alergias) e, ainda, doenças envolvendo o sistema nervoso central (autismo, Alzheimer 
e outras). Neste sentido é apontada a necessidade de estudos sobre modulação da MIH associados 
ao comportamento como dieta que possam predizer saúde ou possibilidade de remediação. Neste 
estudo, os objetivos tem sido avaliar a diversidade bacteriana na MIH de indivíduos com 
diferentes dietas, como veganismo (VEG), ovo-lacto-vegetarianismo (OLV) e onivorismo (ONV) 
por técnicas de cultura seletiva e determinar características sócio demográficas, antropométricas e 
nutricionais da população. Os aspectos éticos foram aprovados pelo CEP/UFJF. Indivíduos 
adultos saudáveis com Índice de Massa Corporal (IMC) entre 18,5 e 24,9 kg/m² e com diferentes 
hábitos alimentares têm sido recrutados na comunidade para avaliação nutricional. A partir de 
espécimes fecais a diversidade bacteriana tem sido estimada por culturas seletivas quantitativas 
considerando-se os grupos bacterianos Firmicutes e Bacteroidetes. Até o presente foram avaliados 
16 indivíduos (6 ONV, 8 VEG, 3 OLV), com idade média 24,3 anos. Qualitativamente, observou-
se maior consumo de fibras entre VEG e OLV, enquanto que maior consumo de ultra processados 
e proteínas entre ONV. Sobre a MIH os dados sugerem alteração na composição da comunidade 
bacteriana entre os grupos. A relação Firmicutes/Bacteroidetes (F/B) mostrou tendência de 
aumento nos OLV (0,87) comparada aos VEG (0,62) e ONV (0,79). De maneira inédita, este 
estudo suscita discussão sobre alimentação e saúde, dado que é sugerida uma relação F/B 
aumentada no desequilíbrio da MIH em direção à obesidade e suas comorbidades. De fato, OVL 
mostraram maiores médias de peso corporal (68 kg) e maiores médias de IMC (23,7 kg/m²), 
quando comparados a ONV (61,2 kg; 22,3 kg/m²) e VEG (61,6 kg; 21,9 kg/m²). Sugere-se que a 
MIH ideal (perfeito equilíbrio com o hospedeiro) modulada por dieta saudável pode ser preditiva 
para uma boa saúde global. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A obesidade é uma doença crônica multifatorial caracterizada pelo excesso de 
gordura corporal e um estado inflamatório de baixo grau. Fatores genéticos, dieta e 
distúrbios metabólicos têm sido propostos como gatilhos da inflamação. A 
infiltração de macrófagos e a presença de fatores transcricionais envolvidos nos 
processos inflamatórios e na adipogênese, como o PPARγ, estão envolvidos na 
inflamação do tecido adiposo. Dados do nosso grupo demonstraram que a ativação 
do PPAR induz a biogênese do Corpusculos Lipídicos (Cls) durante a infecção por 
micobactérias. Os CLs são organelas dinâmicas que atuam no estoque lipídico para 
geração de energia, síntese de mediadores inflamatórios e sinalização celular. Além 
disso, CLs em macrófagos funcionam como nichos para a sobrevivência de 
patógenos intracelulares. Assim, o objetivo deste trabalho é compreender o papel 
modulatório dos fatores secretados pelos adipócitos (FSA) na ativação de 
macrófagos, durante a infecção por BCG in vitro. Diferenciamos células NIH3T3-
L1 em adipócitos e o sobrenadante obtido foi utilizado para estimular os 
macrófagos infectados ou não com BCG. Os resultados demonstraram um aumento 
na biogênese de CLs e aumento da expressão de PPARγ durante a infecção que foi 
regulada por FSA. A síntese de TNF-α e IL-10 foi aumentada em diferentes tempos 
de infecção, efeito que foi regulado por FSA. A produção de NO foi induzida após 
24 h de infecção, porém este efeito foi independente do SFA. Entre as citocinas 
analisadas, a produção de adiponectina, uma proteína específica do adipócito, que 
tem papel regulador chave da inflamação tecidual, curiosamente, foi induzida pelo 
FSA no grupo controle. Além disso, a infecção por BCG levou inibiu a secreção 
desta adipocinas nós macrófagos estimulados com o FSA. Assim, nossos dados 
sugerem que os FSA são capazes de modular a ativação de macrófagos durante a 
infecção por BCG, atribuindo a formação de CLs, ativação de PPARγ, síntese de 
citocinas, mas não a produção de adiponectina. Portanto, sugerimos que fatores 
associados ao desenvolvimento da obesidade podem interferir no curso e no 
estabelecimento de doenças micobacterianas 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O consumo de alimentos ultraprocessados apresentam-se maior nos países emergentes como o 
Brasil (Datamonitor Consumer, 2015). Concomitantemente observa-se aumento na prevalência 
de doenças crônicas não transmissíveis, relacionadas e associadas diretamente à alimentação 
inadequada (FAO, 2015). O presente estudo trata-se de uma pesquisa transversal que  avaliou a 
disponibilidade dos alimentos ultraprocessados (UP) e in natura (IN) em três supermercados do 
município de Juiz de Fora, MG. Foram realizados os procedimentos éticos e metodológicos 
necessários para a coleta de dados e não há conflito de interesses por parte dos pesquisadores. 
Nos supermercados (M1, M2 e M3) foram analisadas a distribuição dos produtos e classificados 
segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira (2014). As prateleiras, gôndolas, 
refrigeradores e congeladores foram medidos (altura, comprimento e profundidade) por meio de 
uma fita métrica inelástica. Foram encontrados respectivamente para M1, M2 e M3: área total 
(AT) de 1500m², 270m² (18%) de UP e 60m² (4%) de IN; AT de 765m², 172,8m² (22,6%) de UP 
e 86m² (11,3%) de IN; AT de 700m², 205,4m² (29%) de UP e 66m² (9,5%) de IN. M1 obteve 
menor e o M3 maior porcentagem de alimentos ultraprocessados. É necessário a promoção de 
uma alimentação saudável, voltada para produtos menos processados, movimentos como o 
slowfood, confortfood, estão em consonância com o Guia Brasileiro e os benefícios de uma 
alimentação prevalente em alimentos in natura. Neste sentido, torna-se necessário uma 
conscientização para que os supermercados aumentem a sua disponibilidade de alimentos in 
natura, promovendo  saúde e  qualidade de vida da população. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
Devido as dificuldades no controle da malária em áreas endêmicas grandes esforços têm sido 

centrados no desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz. Dentre os protótipos vacinais 

testados, aqueles compostos por parasitos vivos atenuados ou por proteínas totais têm demonstrado 

bons resultados em ensaios de imunização. Contudo, ainda permanece obscuro se a imunidade 

induzida por parasitos de baixa virulência é capaz de promover proteção contra o desenvolvimento 

de quadros graves ocasionados por parasitos de alta virulência. Assim, objetivamos investigar se 

imunizações com parasitos vivos ou com extrato proteico de Plasmodium berghei NK65 (PbN) são 

capazes de proteger contra o desenvolvimento de malária cerebral (MC) murina após desafio com 

a cepa de Plasmodium berghei ANKA (PbA). Camundongos C57BL/6 foram imunizados uma vez 

com parasitos vivos (103 parasitos) ou duas vezes com extrato proteico (50ug) de PbN. Trinta dias 

após a imunização, os animais foram desafiados com 105 parasitos (PbA). A avaliação clínica foi 

realizada a partir do 4º dia após o desafio, sendo os animais imediatamente eutanasiados quando na 

presença de acometimento neurológico (escore < 5) para coleta de sangue, baço e cérebro. 

Determinou-se,então, a parasitemia e mortalidade para animais imunizados com parasitos vivos 

além da frequência da população de linfócitos TCD4+, TCD8+ e  B esplênicos e análise 

histopatológica do cérebro para aqueles imunizados com extrato proteico. Dos animais imunizados 

com parasitos vivos ou com extrato proteíco de PbN observou-se que cerca de 45% e 46%, 

respectivamente, foram protegidos do  desenvolvimento de MC. No entanto, estes animais 

desenvolveram hiperparasitemia sanguínea (HP). A análise histopatológica realizada no cérebro 

dos animais imunizados com extrato proteico não evidenciou alterações histopatológicas, como 

hemorragias e presença de leucócitos aderidos aos vasos. Em relação ao número de linfócitos, estes 

estiveram significativamente reduzidos nos animais que desenvolveram HP em relação aos que 

desenvolveram MC. Portanto, imunizações com parasitos vivos ou extrato proteico de PbN são 

capazes de proteger uma grande parcela de animais contra o desenvolvimento de MC causada por 

PbA. Financiamento: FAPEMIG, CAPES, UFJF 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Eosinófilos são leucócitos envolvidos em situações de saúde e doença. Estas células possuem rica 
população de grânulos contendo inúmeros mediadores imunes armazenados que são liberados em 
resposta a estímulos inflamatórios. Outra característica de eosinófilos humanos é a presença de 
sistema vesicular composto por vesículas grandes e tubulares denominadas Eosinophil Sombrero 
Vesicles (EoSVs). A citólise de eosinófilos (rompimento da membrana plasmática com a 
deposição de grânulos íntegros e funcionais no tecido) é um mecanismo de secreção frequente em 
doenças eosinofílicas.  Análises iniciais do grupo mostraram que EoSVs também são liberadas no 
processo de citólise. No entanto, ainda é desconhecido se estas vesículas permanecem íntegras e 
funcionais após o rompimento da célula. Neste trabalho, a distribuição e integridade de EoSVs 
foram investigadas em amostras de biópsias humanas em diferentes situações patológicas 
(dermatite induzida, colite ulcerativa e sinusite)  e após isolamento por fracionamento subcelular. 
As amostras foram processadas para microscopia eletrônica de transmissão.  As seguintes análises 
quantitativas foram realizadas em tecidos contendo eosinófilos em citólise: número total de 
EoSVs livre e número de EoSVs na proximidade dos seguintes componentes (ate 1µm): grânulos 
secretores, depósitos de DNA e outras células. A morfologia de EoSVs teciduais  foi comparada 
com a de EoSVs  isoladas in vitro.  Nossos resultados mostraram que EoSVs mantêm integridade 
estrutural tanto in vitro como in vivo, mesmo em células em estágio avançado de citólise. A 
densidade de EoSVs livres e o padrão de distribuição das EoSVs em relação aos grânulos foi 
similar em todas as situações patológicas, com íntima relação entre EoSVs e grânulos secretores. 
EoSVs mostraram relação com depósitos genéticos. A proximidade de EoSVs a células 
inflamatórias como plasmócitos e mastócitos no tecido inflamado, principalmente na colite 
ulcerativa, indica um apotencial partcipação de EoSVs livres em processos de interação celular. 
Nossos dados ampliam estudo anterior evidenciando a ocorrência de EoSVs em tecidos 
inflamados e sugerem a participação dessas vesículas  na resposta imune do eosinófilo mesmo 
após a morte celular. 
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Mimosa cesalpiniifolia Benth (Fabaceae), também conhecida como Sansão do Campo é uma 
espécie arbórea com importantes aplicações na indústria madeireira, como forrageira para 
bovinos e caprinos e no reflorestamento. Tal espécie possui 2n = 2x = 26 cromossomos, 
podendo apresentar indivíduos poliplóides nas diferentes populações. A citogenética é uma 
importante ferramenta para a caracterização das espécies, principalmente para espécies de 
interesse econômico, sendo muito utilizada para o entendimento do comportamento meiótico, 
viabilidade polínica, na indução de poliplóides para exploração do efeito Gigas e etc. No 
presente trabalho foi realizada a análise meiótica de oito populações de Sansão do Campo e a 
viabilidade polínica das mesmas utilizando colorações convencionais com Giemsa e orceína 
acética. Em todas as populações foram observados meiócitos normais em todas as fases da 
meiose, porém, as células pré-meióticas, nesta espécie, começam suas divisões sempre aos 
pares (unidas), sendo que no final da meiose são produzidas bitétrades. Com relação aos 
grãos de pólens, foi observado entre 95% e 98% de viabilidade para os indivíduos avaliados 
nas oito populações, mostrando que o processo de produção de grãos de pólens na espécie é 
normal, sem muitas variações.  

  

Auxílio financeiro: Fapemig, Capes, CNPq. 

citogenética meiose 

Caracterização citogenética de M. caesalpiniifolia 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O objetivo deste trabalho foi o estudo taxonômico de nematoides parasitos de proventrículo das aves Falco 

sparverius Linnaeus, 1758 (quiriquiri), Tyto alba Temminck, 1827 (coruja-da-igreja), Pitangus sulphuratus Linnaeus,  

1766 (bem-te-vi), Turdus rufiventris Vieillot, 1818(sabiá-laranjeira), Turdus leucomelas Vieillot, 1818 (sábia-

barranco), Mimus saturninus Lichtenstein, 1823 (sabiá-do-campo) e Megascops choliba Vieillot, 1817(corujinha-do-

mato). Em função da dieta, essas aves estão propícias a adquirir parasitos, seja pela água contaminada, ou na 

alimentação já que muitos invertebrados que são parte da dieta são hospedeiros intermediários nos ciclos de 

parasitos. Foram examinadas espécimes de T. rufiventris, T. leucomelas, P. sulphuratus, M. saturninus, M. choliba, T. 

alba e F. sparverius, identificados e cedidos já em óbito ao Laboratório de Taxonomia e Ecologia de Helmintos Odile 

Bain (LTEH OdileBain) do DZOO/UFJF, pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS do IBAMA de Juiz de 

Fora, MG. Para o estudo da taxonomia dos parasitos foram usados dados morfométricos de machos e fêmeas 

obtidos em microscopia óptica, além de dados disponíveis na literatura especializada. Foi registrada a presença de 

Synhimantus (Dispharynx) nasuta, um nematoide parasito de proventrículo de aves, com ciclo de vida indireto e 

com Armadillidium vulgare Herbst, 1785, como hospedeiro intermediário segundo Schulman et. al., (1992). Esse 

trabalho contribui para que haja uma expansão do conhecimento da fauna de helmintos de vertebrados silvestres 

oriundos de diversas localidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes em Minas Gerais e da biodiversidade da 

helmintofauna de ambientes silvestres no Brasil. De acordo com a literatura e estudos recentes (Vicente et al., 

1995, Zhang 2012) sobre parasitismo em aves não há registro de parasitismo desse nematóide em T. rufiventris, T. 

leucomelas, M. saturninus, T. alba, F. sparverius e M. choliba, portanto o presente trabalho constitui-se no primeiro 

registro de S. (Dispharynx) nasuta nesses hospedeiros no mundo. 
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Lesões na musculatura esquelética podem ocorrer devido desordens genéticas 

ou trauma. Em lesões menos extensas nas quais vasos sanguíneos ou tecido 

conectivo não são atingidos o músculo consegue se regenerar sem intervenção 

médica. Contudo, lesões envolvendo porções maiores do tecido a regeneração 

não consegue ser completa sem intervenção. Desse modo, a engenharia 

tecidual aparece como uma alternativa para a regeneração completa do tecido. 

Dentre os biomateriais empregados na regeneração muscular, as matrizes 

extracelulares descelularizadas figuram como as classes de biomateriais mais 

empregadas. Contudo até o presente momento não foi desenvolvido uma 

metodologia de descelularização de tecido esquelético que preserve a 

arquitetura do tecido e sua composição química com uma taxa adequada de 

remoção de células. Desta forma, o presente trabalho almeja produzir um 

biomaterial composto da matriz extracelular de músculo esquelético de rato 

Wistar descelularizada. Para tanto, músculo esquelético de ratos Wistar machos 

foram extraídos e submetidos a lavagens sucessivas com soro fisiológico estéril. 

Posteriormente, os músculos foram congelados e fatiados, sendo então 

novamente lavado com soro fisiológico e submetido a irradiação com luz UV por 

20 min em cada face do material. Após a irradiação, O tecido foi então digerido 

em uma solução de tripsina 0,05% contendo 0,2% de EDTA pH 7,6 por 2h a 

37°C. Em seguida o tecido sofreu banhos, sob refrigeração, em solução de SDS 

1% (p/v) por 4 a 5 dias com trocas diárias da solução. Finalmente o material foi 

submetido a um banho em água destilada por dois dias finalizando assim a 

descelularização. O material foi digerido com pepsina e placas de petri foram 

revestidas formando um coating. As células-tronco estão sendo cultivadas sobre 

esse coating para avaliar se a matriz retem sua capacidade para indução a 

diferenciação. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: A brucelose é uma zoonose causada por bactérias do gênero Brucella, que são 
capazes de infectar o homem e uma grande variedade de animais domésticos. Em humanos 
pode causar desde febre ondulante e artrite até complicações graves. A Brucella abortus é uma 
bactéria intracelular facultativa que tem tropismo pelo baço e induz uma resposta imune 
mediada por citocinas, tais como IFN-y e TNF-α. O tecido esplênico desempenha importante 
papel na função imune, porém sua influência no controle e progressão de infecções bacterianas 
intracelulares, como a brucelose, permanece controversa. Objetivo: Avaliar a participação do 
baço e o impacto da esplenectomia na resposta imune contra a bactéria intracelular Brucella 
abortus.  Metodologia: Foram utilizados camundongos C57Bl/6 divididos nos grupos Operação 
Simulada (OS), composto de camundongos submetidos a um procedimento cirúrgico simulado, 
e Esplenectomia Total (ET), composto de camundongos submetidos à esplenectomia total. 
Decorridos 30 dias da cirurgia, os animais de ambos grupos foram infectados 
intraperitonealmente com 1.000.000 unidades formadoras de colônias (UFC) de B. abortus da 
cepa S2308. Os animais foram sacrificados após 21 dias de infecção e o número de bactérias 
no fígado foi determinado. A produção das citocinas IFN-y, IL-12, TNF-α, IL-6 e IL-10 foi 
avaliada no tecido hepático pelo método de ELISA; também foram analisados a presença e a 
intensidade do infiltrado inflamatório no parênquima desse órgão. Resultados: No fígado dos 
animais ET há uma maior quantidade de UFC da B. abortus (Ln = 3,8 ± 0,1) quando comparado 
com o grupo OS (Ln = 3,4 ± 0,1). A produção de IFN-y e IL-12, assim como das outras citocinas 
avaliadas, foi maior no fígado dos camundongos OS em comparação com os animais 
esplenectomizados (p <0,05). Em adição, os animais ET apresentaram um infiltrado inflamatório 
mais extenso no fígado. Conclusão: A esplenectomia reduz a capacidade de controle da 
infecção pela bactéria intracelular B. abortus em camundongos C57BL/6, o que está associado a 
uma menor produção de citocinas e a um maior dano inflamatório no fígado destes animais. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS PIGMENTOS, MATRIZ ORGÂNICA E 
INORGÂNICA PRESENTE NO MUCO E CONCHAS DE GASTRÓPODES 
ATRAVÉS DA ESPECTROSCOPIA RAMAN.  
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 Resumo  
O gênero Phyllocaulis (Mollusca, Gastropoda) é representado por sete espécies de lesmas 
terrestres sendo que uma delas foi recentemente descrita como P. sp. nov. Apesar das 
semelhanças morfológicas entre as espécies P. boraceiensis e P. sp. nov. diferenciam-se 
principalmente na coloração do manto. Com intuito de se investigar outras características que 
auxiliem na identificação taxonômica que preservem a integridade física dos organismos. 
Dados da literatura demonstraram que diferentes espécies de lesmas terrestres apresentam 
variações quanto aos constituintes químicos do muco. Dentro deste contexto, investigamos a 
composição química do muco liberado destas espécies através de uma técnica não invasiva 
como a espectroscopia Raman.  
Os espectros Raman foram obtidos com linhas de excitação em 1064 nm diretamente das 
amostras de muco (in situ) coletados de 30 indivíduos de ambas as espécies. As análises 
espectrais de todas as amostras revelaram a presença de bandas majoritárias em torno de 

1500-1530 (C=C), 1159C-C) e 1004 cm-1 (C-CH3) atribuídas a carotenoides e bandas entre 

1660-1670 (amida I), 1600- 1620 C=C)ar, 1250-1270 (amida III) e 1006 cm-1respiração de 
anel)ar referentes a proteínas. Na análise feita com muco bruto coletado não foi possível 
observar diferenças na composição química entre as espécies. É importante ressaltar que 
carotenoides são excelentes espalhadores de luz e poderiam estar sobrepondo bandas de 
outros constituintes.   



SUSCEPTIBILIDADE DE Partamona helleri (FRIESE, 1900) (HYMENOPTERA, 

APIDAE, MELIPONINAE) AO ORGANOFOSFORADO Malathion®. 

 

SAMUEL JÚLIO LIMA DOS SANTOS 
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As abelhas sem ferrão (Meliponinae) são insetos que desempenham importantes serviços 

ecológicos no ambiente, como a polinização. Entretanto, sua sobrevivência tem sido 

ameaçada pela crescente utilização de inseticidas para controle de pragas, além de outras 

ações antrópicas. O uso indiscriminado de inseticidas organofosforados para controle do 

Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, pode afetar outros insetos que também 

estão adaptados ao ambiente urbano, como os meliponíneos. Esta relação justificou a 

realização deste estudo que teve como principal objetivo avaliar a susceptibilidade da 

espécie de abelha sem ferrão Partamona helleri (FRIESE, 1900) frente ao 

organofosforado Malathion®. 

Foram utilizados 90 indivíduos de P. helleri coletados no campus da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, município de Juiz de Fora – MG. Os testes se deram com a 

aplicação tópica de 1ml de concentrações decrescentes (0,00025%, 0,000125%, 

0,0000625% e 0,00003125%) do produto no abdome dos indivíduos e tiveram a duração 

de 1 hora. O controle se deu com a aplicação de água destilada. Foram realizadas seis 

repetições com grupos de três abelhas por concentração. Os indivíduos que não se 

movimentaram após o tempo decorrido foram considerados mortos. 

Foi registrada a mortalidade de mais da metade dos indivíduos em todas as concentrações 

utilizadas. O grupo controle apresentou 100% de sobrevivência. Após o término dos 

testes, os indivíduos testados, com exceção do controle, apresentaram dificuldade para se 

locomover. Através desse estudo, pode-se perceber a influência do inseticida sobre a 

sobrevivência e viabilidade de abelhas sem ferrão. Portanto, ainda se fazem necessários 

estudos mais aprofundados para se compreender os efeitos que o inseticida provoca na 

espécie.  
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O grupo dos insetos, pela sua capacidade adaptativa, convivem no ambiente urbano  

interferindo, muitas vezes prejudicialmente nas atividades humanas, sendo, neste caso, 

considerados pragas. Após a criação do Código de Defesa do Consumidor, especialistas que 

realizam perícia em alimentos infestados começaram a ser mais procurados. A Entomologia 

Forense de Produtos Estocados mostra-se como uma opção de interesse na aplicação de 

conceitos relacionados à biologia de insetos em cadeias produtivas, assim como em âmbitos 

judiciais, solucionando disputas entre empresas e consumidores. Essa contaminação ocorre em 

diferentes etapas do processo produtivo, culminando em quadros de intoxicações alimentares e 

problemas de saúde pública. O objetivo do trabalho foi catalogar a presença de insetos nos 

produtos estocados e analisar esses materiais, no anseio de melhorar a eficiência dos métodos de 

controle dessas pragas, diminuindo assim problemas com o consumidor e número de produtos 

danificados em dois estabelecimentos comerciais parceiros. O estudo foi conduzido no 

município de Juiz de Fora, Minas Gerais, entre agosto de 2017 e julho de 2018. A coleta tratou 

do registro de informações sobre ocorrências com consumidores junto aos estabelecimentos,  do 

registro dos casos catalogados dentro do próprio estabelecimento, e da identificação dos grupos 

mais relevantes. Ambos os estabelecimentos alegaram nunca terem tido problemas com o 

consumidor relacionados à presença de insetos em seus alimentos estocados. Foram registradas 

reclamações, relacionadas à presença de formigas, baratas, vespas e moscas. Em um dos casos, 

o estabelecimento alegou sucesso no controle dessas pragas e não havia exemplares para serem 

coletados. Em outro estabelecimento, o proprietário relatou sofrer com a presença de formigas, 

que se alojavam em equipamentos de uso diário.  De forma geral, encontrou-se o grupo dos 

Hymenoptera (formigas) em 100% das visitas realizadas, formas aladas de Blattodea em 10%, 

Dipteros (moscas) 20% e vespas ( hymenoptera) 20%,  mostrando que, mesmo com as 

tentativas de controle, estes grupos permanecem como grupo de interesse em locais de comercio 

de alimentos estocados, devido à sua atuação no transporte de patógenos gerando problemas de 

saúde pública. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 

O município de Juiz de Fora está localizado na mesorregião da Zona da Mata mineira e possui                 
uma área total de 1.429,9 km². O clima é do tipo Cwa (mesotérmico, verão quente e chuvoso) de                  
Köppen, com duas estações bem definidas: uma quente e chuvosa, outra mais fria e seca. O relevo                 
é bem diversificado, com colinas côncavo-convexas e vales, com altitudes de 467 a 1104 m. O                
município situa-se dentro do domínio da Floresta Atlântica e tem como principal fitofisionomia a              
Floresta Estacional Semidecidual. A Reserva Biológica Municipal do Poço D’Anta está localizada            
a leste da área urbana e possui uma área de 277 ha, com altitudes aproximadas de 795 a 1005 m.                    
Quatro coletas foram feitas na área de estudo entre os meses de julho e dezembro de 2017,                 
explorando trilhas e microambientes propícios para pteridófitas. Para coleta, preservação e           
herborização utilizaram-se as técnicas usuais para tais plantas. As exsicatas foram depositadas no             
herbário CESJ e duplicatas serão enviadas aos herbários BHCB e FURB. Foram encontradas 47              
espécies em 33 gêneros e 18 famílias, sendo as mais ricas Polypodiaceae (oito espécies),              
Thelypteridaceae (seis), Cyatheaceae, Dryopteridaceae e Gleicheniaceae (quatro cada),        
Blechnaceae e Pteridaceae (três cada). Quanto à forma de vida, 74,5% das espécies são terrícolas,               
12,8% rupícolas, 8,5% epífitas, 2,1% hemiepífitas e 2,1% aquáticas. Com base nos dados             
preliminares há dois novos registros para Juiz de Fora: Asplenium harpeodes Kunze e Danaea              
excurrens Rosenst.. A primeira, apesar de ser comumente encontrada na Zona da Mata mineira,              
ainda não tinha registro para o município e a segunda corresponde ao  primeiro registro da família                
Marattiaceae em Juiz de Fora e ao segundo da espécie no estado. Para identificação dos espécimes                
da área foi elaborada uma chave dicotômica e uma breve descrição taxonômica das espécies. A               
riqueza de espécies de pteridófitas do Poço D’Anta mostra-se semelhante àquela de            
levantamentos florísticos realizados em florestas estacionais. O estudo colabora para o inventário            
florístico das pteridófitas de Juiz de Fora, já que a Reserva Poço d’Anta representa um dos                
maiores fragmentos de Floresta urbana do município. (ProPesq – UFJF) 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1NHXL_pt-BRBR739BR739&q=Gleicheniaceae&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiq7Zz1gMfZAhXE61MKHf4KAXMQkeECCCUoAA
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa de alta incidência mundial, de acordo com dados da OMS 

estima-se que cerca de um terço da população mundial esteja infectado com as micobactérias que 

causam a doença. A forma pulmonar da doença causa inflamação exacerbada dos álveolos com a 

formação de granulomas e infiltrado de células inflamatórias, como macrófagos, neutrófilos e linfócitos T. 

Durante a era pré-antibiotica a tuberculose era tratada com altas doses de vitamina D. Estudos 

demonstram o papel desta vitamina na ativação da imunidade inata, aumentando produção de pepitídeos 

anti-microbianos e induzindo a autofagia de células infectadas, melhorando assim, o controle da doença. 

Diversos estudos clínicos tem demonstrado que a suplementação com vitamina D em pacientes com TB 

tem promissora atividade terapêutica. Neste sentido este trabalho teve como objetivo avaliar, in vivo, o 

efeito da suplementação oral da vitamina D em diferentes doses na infecção por Mycobacterium bovis em 

camundongos C57BL/6 afim de padronizar uma dose para modular resposta imunológica e melhorar o 

prognóstico da TB. Os animais foram infectados por via intratraqueal e suplementados diariamente via 

gavagem com as doses 1,25; 2,5 e 5,0 UI de vitamina D durante 14 dias e, após esse período, os animais 

foram eutanaziados e foi obtido o lavado broncoalveolar (LBA) e então foi feita a contagem total das 

células contidas no LBA, em camara de Neubauer utilizando o corante Trypan e a contagem diferencial foi 

feita em lâminas citocentrifugadas e coradas com “Kit" Instant Prov. Foi observada uma redução 89,67% 

nas células do LBA no grupo que recebeu 1,25 UI de vitamina D em relação ao controle infectado. O 

grupo que recebeu 2,5 e 5,0 UI teve o número de células reduzido em 23,26 e 72,17 % respectivamente. 

Ainda, os grupos tratados apresentaram uma tendência a redução do número células inflamatórias, em 

especial de macrófago e neutrófilos, nas concentrações de 1,25 e 5,0 UI. Os dados obtidos demonstram 

um possível papel modulador da vitamina D na infecção por M. Bovis nas doses testadas, porém, mais 

estudos são necessários para esclarecer os mecanismos pelos quais a modulação ocorre, e para o 

estabelecimento de um protocolo de suplementação que possa aprimorar o tratamento de indivíduos com 

tuberculose. 

 

 

Palavras-chave:  
           Células Inflamatórias                                                            Vitamina D 
 
 

                                       Tuberculose. 

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 

 



 
Área:  Ciências Exatas e da Terra  

XCiências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 
Ciências Humanas 

Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto:  
 
DIVERSIDADE MICROBIANA EM TANQUES DE CULTIVO DE CAMARÃO EM 
SISTEMA DE BIOFLOCO (BFT) 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Renatta Santos de Oliveira (Iniciação Científica - Graduação); Mariana Batista de Oliveira 
(Iniciação Científica - Graduação); Marcelo Paulinelli Cunha Maiolli Monjardim (Iniciação 
Científica - Graduação); Jonas Nasário da Costa (Graduação); Alessandro Del’Duca (Pesquisador 
– IF Sudeste MG), Dariano Krummenauer (Pesquisador – FURG);  Dionéia Evangelista Cesar 
(Orientadora) 
 
 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Os procariotos são essenciais nos sistemas de cultivo de camarão utilizando a tecnologia do biofloco 
(BFT). Neste trabalho testamos se existe um padrão de distribuição da diversidade microbiana em um 
tanque BFT de cultivo de camarão localizado na Estação Marinha de Aquicultura – FURG, Rio Grande 
(RS). O tanque foi considerado um sistema heterogêneo e a amostragem foi realizada nas seguintes 
regiões: 1) Sobrenadante - região (ou mancha) onde ocorre a formação de uma “nata” devido ao acúmulo 
do sobrenadante no tanque); 2) Aerador - região da coluna d’água próxima ao aerador com maior 
concentração de bolhas; 3) Plâncton – região planctônica com menor movimentação. Em cada região 
foram coletadas cinco amostras de água aleatoriamente. Todas amostras foram fixadas (paraformaldeído 
20%), sonicadas (110μm, 3x 1 min), filtradas (membrana de policarbonato 0,22μm), hibridizadas através 
da técnica de FISH (Fluorescent In Situ Hybridization) com as sondas específicas para identificação de 
grandes grupos microbianos Proteobactérias (Alf 968, Bet 42a, Gam 42a, Epsy 549) , Actinobactéria 
(HGC 236), Firmicutes (LGC 354 A, B e C), Bacteroidetes (Bac 303 e CF 319a) e Euryarchoaeota (Eury 
498). A densidade total de procariotos (arqueias e bactérias) foi realizada a partir da coloração com DAPI. 
A visualização e quantificação foram em microscopia de epifluorescência. Os dados foram comparados 
intra e entre habitats com auxílio do sigmaplot 12.5. A região do Sobrenadante apresentou a maior 
densidade de procariotos (8,3 x 108 Céls g-1), a região do Aerador a menor (2,9 x 108 Céls g-1) e a região 
do Plâncton valor intermediário (4,5 x 108 Céls g-1). Houve diferença nas densidades entre os pontos 
dentro da região do Aerador e Planctônica. Proteobactérias representaram cerca de 17% dos procariotos 
na região de Sobrenadante, 18% na do Aerador e 11% no Plâncton. Já bactérias do filo Bacteriodetes 
representaram aproximadamente 13% no Sobrenadante, 28% no Aerador e 7% no plâncton. 
Aproximadamente 64% dos procariotos da região do Aerador pertenciam aos 4 filos de bactérias e 1 de 
arqueias (Euryarchaeota) avaliados,  55% no Sobrenadante e 34% no Plâncton. Concluímos que o tanque 
de criação de camarão possui densidades distintas nos hábitats heterogêneos. As amostragens 
microbianas do tanque de camarão requerem cuidado na representatividade  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 Estímulos emocionalmente significativos possuem um processamento cerebral 
privilegiado, aumentam a atenção e o nível de alerta do indivíduo. Contudo, abordagens 
quantitativas no estudo das emoções ainda são escassas, em especial no que se refere 
a classificação de estímulos. O objetivo deste estudo foi selecionar imagens de objetos 
da vida diária com base no conteúdo emocional. A escala Self-Assessment-Manikin foi 
usada por permitir uma avaliação emocional nas dimensões de valência e alerta. Com 
base na valência é possível classificar um estímulo em: agradável, neutro e 
desagradável. O nível de alerta permite uma avaliação com base no nível de excitação 
evocado pelas imagens. A escala de Depressão de Beck (BDI-II) foi aplicada para 
investigação de sintomas depressivos com o objetivo de eliminar qualquer influência 
desta variável na classificação das imagens. A partir da BDI-II, a amostra (n=63) foi 
dividida em dois grupos: deprimidos (n=32) e não deprimidos (n=31). A seguir, dois 
algoritmos para análise de cluster (Fuzzy Clustering e Expectation-Maximization) foram 
empregados para classificação das imagens. Em ambos os casos a classificação foi 
realizada com base nos valores de valência e alerta. Para ambos os grupos os 
algoritmos coincidiram na classificação das imagens em 3 categorias em 90% dos 
casos: agradável (21), neutro (48) e desagradável (33). Os estímulos agradáveis 
apresentaram valência mais alta (7,01 em uma escala de 1 a 9), enquanto que os 
desagradáveis mais baixa 3,26. Além disso, ambas as categorias apresentaram níveis 
altos de alerta (agradável = 4,88; desagradável = 4,86 em uma escala de 1 a 9). Ao 
contrário, os estímulos neutros apresentam valência em torno de 5, e baixo nível de 
alerta (2,66). As imagens em que as classificações feitas pelos algoritmos não 
concordavam entre si foram excluídas do banco de dados. Não foi encontrado efeito da 
depressão na classificação das imagens para valência (p=0,84) e para alerta (p=0,42). 
Um banco de 102 imagens emocionais foi selecionado, o qual permitirá a utilização das 
mesmas excluindo a variável relacionada à depressão. Isto abre uma perspectiva para 
estudos populacionais nos quais a interferência desse parâmetro poderia enviesar os 
resultados.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A presente pesquisa teve como objetivo descrever a reatividade de vacas leiteiras cruzadas 
Holandês x Gir na ordenha e seu comportamento em ambiente de contenção individual. O estudo 
foi realizado no Campo Experimental ‘José Henrique Bruschi’ da Embrapa Gado de Leite (em 
Coronel Pacheco-MG). Foi observado o comportamento de 29 vacas primíparas F1 Holandês x 
Gir, com os animais alojados em câmaras respirométricas individuais com dimensões de 3,68 
(C)× 2,56 (L) × 2,24 m (A). As avaliações da reatividade foram realizadas três vezes ao longo do 
período de lactação das vacas. A cada avaliação as vacas foram observadas por três ordenhas 
matinais consecutivas. Durante a contenção nas câmaras respirométricas cada vaca foi avaliada 
por 342 minutos, em média, sendo registrado um total de 165 horas e 37 minutos de vídeos. 
Foram incluídas as seguintes categorias comportamentais: Postura (em pé ou deitada); 
deslocamento (deslocando ou parado) e atividades (alimentação, ruminação, movimentação das 
orelhas, movimentação da cabeça e inativo), registradas por rota de amostragem focal e rota de 
coleta instantânea com intervalo amostral de 1 minuto. Os animais passaram 88% do tempo em pé 
e apenas 12% deitados. Quanto ao deslocamento, estes passaram 94% do tempo parados e 6% 
movimentando as patas. Em relação às atividades, os animais passaram em média 48% do tempo 
movimentando a cabeça, seguida da movimentação das orelhas com 31%, alimentação (14%) e 
ruminação (13%), e inativos por 22% do tempo total dentro das câmaras. Em abordagens futuras 
serão realizadas análises comparativas da reatividade na ordenha com o comportamento das 
novilhas nas câmaras respirométricas, a fim de concluir se, de fato, há uma consistência do 
comportamento em ambas as circunstâncias de manejo. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O Compost Barn é um sistema de criação de vacas leiteiras onde a cama é coberta com serragem, 
maravalha, ou outros resíduos de vegetais. A combinação entre esse revestimento, as fezes, e urina dos 
animais propicia um ambiente ideal para a compostagem. A eficiência da ciclagem de nutrientes está 
relacionada diretamente à estrutura da comunidade microbiana. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
temporalmente a estrutura da comunidade de bactérias nitrificantes presente na cama e sua associação 
com a disponibilidade de nutrientes neste meio. Cinco coletas foram realizadas no período de um ano 
tendo início no 2º dia após a implantação do sistema, e repetidas após 1, 3, 6 e 12 meses, em uma 
fazenda no sul do estado de Minas Gerais – Brasil. A técnica de Hibridização In Situ Fluorescente (FISH) 
foi utilizada para a quantificação das bactérias utilizando sondas específicas para identificação de 
bactérias oxidantes de amônia (BOA) e bactérias oxidantes de nitrito (BON). O número total de 
procariontes (bactérias e arquéias) foi obtido pela coloração com DAPI, e a as concentrações de C e N 
foram obtidas seguindo metodologias específicas. Para os grupos de nitrificantes avaliados, observou-se 
maior densidade média de bactérias aos seis meses de funcionamento do sistema e a menor densidade 
foi encontrada com 12 meses. Ambos os grupos apresentaram a mesma tendência de crescimento ao 
longo do tempo. Para o número total de procariontes observamos densidade 20 vezes menor quando 
comparados os 6º e 12º meses (150 e 7.63 x 108céls/g, respectivamente). O maior valor de razão C/N foi 
encontrado na primeira coleta (44), e o menor valor aos 12 meses (5), com a diminuição da concentração 
de C ao longo do tempo. A análise temporal mostrou também que os procariontes apresentaram uma 
curva tipo sigmóide, a concentração de carbono diminuiu (curva decrescente), e a concentração de 
nitrogênio aumentou (curva crescente). Isto sugere que não há associação direta entre esses fatores. 
Futuros trabalhos deverão levar em consideração as formas de C e N encontrados no sistema 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: Austroeupatorium inulaefolium (Asteraceae), nome popular cambará-de-bicho, 
espécie nativa e não endêmica no Brasil, utilizada principalmente na Colômbia para tratar 
infecções de garganta. O presente estudo avaliou a atividade antibacteriana in vitro das folhas e 
flores, a fim de corroborar na busca de novos agentes antibacterianos. Material e métodos: As 
folhas e flores de A. inulaefolium foram secas, pulverizadas e o material vegetal foi extraído por 
maceração com gradiente crescente de polaridade: hexano, acetato de etila e metanol, à 
temperatura ambiente. Os extratos foram submetidos a rotaevaporação até a retirada completa dos 
solventes. A atividade antimicrobiana foi investigada por meio da determinação da Concentração 
Inibitória Mínima (CIM) pelo método da microdiluição em caldo, de acordo com as 
recomendações do Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). Foram testadas as cepas 
Escherichia coli ATCC® 10536, Klebsiella pneumoniae ATCC® 4352, Pseudomonas aeruginosa 
ATCC® 25619, Staphylococcus aureus ATCC® 25923, Streptococcus pyogenes ATCC® 11733, 
Staphylococcus epidermidis SSI 0016. Resultados: Dentre as espécies de bactérias testadas, os 
extratos hexânico e metanólico das flores apresentaram atividade significativa contra P. 

aeruginosa e S. aureus (CIM 500 µg/mL). Já os extratos acetato de etila e metanólico das folhas 
apresentaram forte atividade somente contra S. epidermidis com de CIM de 125 µg/mL e 250 
µg/mL, respectivamente. Os demais extratos apresentaram CIM de ≥ 1000 µg/mL. Conclusão: A 
atividade antibacteriana de A. inulaefolium, contribui com a prospecção de novas abordagens 
contra infecções. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
o  objetivo deste  estudo  foi  determinar  o  conteúdo  de  flavonoides  no  extrato  metanólico  
das partes  aéreas  de  M.  frigidus  (MFM),  bem  como  avaliar  a  viabilidade  celular  e  o 
potencial antioxidante, anti-inflamatório e fotoprotetor in vitro do extrato. O conteúdo de 
flavonoides foi determinado pelo ensaio em espectrofotômetro com o reativo de cloreto de 
alumínio e por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). A atividade antioxidante foi 
avaliada pelos métodos bioautografia, sequestro de radicais DPPH•, complexo de fosfomolibdênio 
e sistema  β-caroteno/ácido linoleico. A atividade anti-inflamatória foi avaliada pelos ensaios de 
viabilidade celular, dosagem de níveis de óxido  nítrico  celular  (NO)  e  atividade  de  
metaloproteases  (MMP).  A  atividade fotoprotetora  in  vitro  foi  avaliada  pelo  método  de  
Mansur  e  COLIPA.  O  teor  de flavonoides determinado para o método espectrométrico e pelo 
método CLAE foi de 102,46  ±  5,66  mg/g  e  103,55  ±  1,16  mg/g  de  flavonoides  
equivalentes  a  rutina, respectivamente.  A  atividade  antioxidante,  observada  no  ensaio  de  
bioautografia, revelou bandas com atividade antioxidante e, a análise fitoquímica por CCD, 
revelou a predominância de fenóis no extrato. Já o ensaio de DPPH• apresentou CI 50  de 6,1  
±  0,47  µg/mL.  O  ensaio  de  fosfomolibdênio,  por  sua  vez,  apresentou  10,38%  de Atividade 
Antioxidante Relativa (AAR) de ácido ascórbico, 33,80% AAR (quercetina) e  51,52%  AAR  
(rutina);  enquanto  que  o  ensaio  β-caroteno/ácido  linoleico  obteve 45,10  ±  1,79%  de  
inibição  na  concentração  de  38,46  µg/mL.  A  atividade  anti-inflamatória  evidenciou  que  o  
extrato  não  apresenta  significativa  citotoxidade  nas concentrações  testadas,  bem  como  a  
redução  dos  níveis  de  NO  celular  e  da atividade  da  MMP-9,  sem  alterar  significativamente  
a  atividade  da  MMP-2.  A atividade  fotoprotetora  pelo  método  de  Mansur  obteve  FPS  
baixos.  Pelo  método COLIPA, a formulação contendo 5% de MFM e 5% de filtro obteve FPS de 
8,61 ± 0,49, considerado aceitável pela ANVISA. Os resultados indicam que a espécie  M. 
frigidus  apresenta  grande  potencial  como  antioxidante,  anti-inflamatório  e  para compor, 
como coadjuvante, formulações fotoprotetoras. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Nos últimos anos, a frequência de resistência microbiana e a associação com doenças infecciosas 
graves têm aumentado. Contudo, há uma busca por alternativas a fim de uma estratégia para a 
descoberta de novas drogas. O câncer, por sua vez, ocorre em todas as regiões do planeta e 
acomete um número cada vez maior de pessoas, sendo uma das principais causas de morte em 
todo o mundo. O extrato metanólico das partes aéreas de Mitracarpus frigidus (Willd. ex Reem 
Schult.) K. Schum. (Rubiaceae) e suas partições passaram por uma análise fitoquímica para 
determinação das principais classes químicas de metabólitos especiais. Os conteúdos de 
compostos fenólicos e flavonoides também foram investigados, estabelecendo uma correlação 
positiva entre seus conteúdos. A atividade antimicrobiana foi realizada frente a onze cepas de 
bactéria (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica sorovar 
tythimurium, Shigella sonnei, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Micrococcus luteus, 
Enterococcus faecalis, Enterobacter cloacae, Streptococcus pyogenes e Bacillus cereus) e o 
extrato bruto apresentou atividade significativa para B. cereus com CIM de 0,078 mg/ml. A 
partição CH2Cl2  também apresentou excelente atividade antimicrobiana com CIM abaixo de 
0,100 mg/ml para S. sonnei, B. cereus, E. cloacae (CIM de 0,039; 0,020 e 0,039 mg/ml, 
respectivamente), seguida das partições em hexano e AcOEt com CIM de 0,078 mg/ml para S. 
pyogenes. Para a avaliação da citotoxidade foi testado o bioensaio de toxidez com Artemia salina, 
onde a atividade foi observada para o extrato bruto de M. frigidus e para as partições hexânica e 
CH2Cl2 valores de CL50 de 127, 61 e 111 µg/ml, respectivamente. Vale ressaltar que existe uma 
forte relação entre citotoxidade e atividade antitumoral. As atividades antimicrobiana e citotóxica 
são consideradas muito importantes para seleção de espécies vegetais ativas, tendo uma fonte 
promissora em M. frigidus, abrindo perspectivas para o futuro isolamento, purificação e 
identificação das substâncias bioativas que possam ser utilizadas no tratamento de infecções 
microbianas. 
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