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Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Título do Projeto:

NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS SÓLIDAS PARA A INCORPORAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 
HIDROFÓBICAS E TESTES BIOLÓGICOS

 

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

Frederico Pittella (Orientador), Carolina de Lima Alves (Bolsista)

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

A nanotecnologia é a ciência que estuda fenômenos na ordem de 〖10〗^(-9) metros, que 
é equivalente a um nanometro. Envolvem processos, materiais e produtos empregados em 
diversas áreas, como a farmacêutica, a eletrônica, a alimentícia, entre outras.
Na área farmacêutica, muitas pesquisas têm se concentrado na produção de carreadores 
para entrega direcionada de fármacos. Dentre esses, as Nanopartículas Lipídicas Sólidas 
(NLS), que representam o foco deste trabalho, com o objetivo de incorporar um ativo 
hidrofóbico em seu núcleo lipídico.
Alguns parâmetros foram utilizados para a avaliação dessas nanopartículas, como o 
diâmetro hidrodinâmico e o índice de polidispersão. Foram obtidos valores de 113,8 ± 29,7 e 
0,1167, respectivamente, pela técnica de DLS. 
Como os sistemas em escala nanométrica devem apresentar tamanhos menores que 100 
nm em uma de suas dimensões, e as demais devem estar entre 1 e 1000 nm (ISO, 2008), o 
tamanho da partícula encontra-se dentro dos padrões esperados, por se tratar de uma 
partícula esférica. Já o valor de referência para o PdI é menor que 0,3 para preparações 
médicas. Dessa forma, o sistema pode ser classificado com um alto grau de homogeneidade 
quando se refere ao tamanho das partículas em suspensão. 
Foi realizado um teste de citotoxicidade utilizando fibroblastos, ATCC L929. Foram 
preparadas suspensões com a NLS contendo ativo hidrofóbico nas concentrações de 100µM, 
75µM, 50 µM, 25 µM e 12,5 µM. Foi observada a toxicidade do ativo nas maiores 
concentrações, sendo que nas duas menores foram mantidas mais de 80% de células 
viáveis. Tal sistema mostrou-se efetivo para a potencialização do efeito citotóxico. Desta 
forma, pretende-se avaliar o mesmo sistema como carreador de ativos contra células de 
câncer.
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 RESUMO        

 

          Na  análise da qualidade óssea são utilizadas as Unidades Hounsfield , sendo estas um 

conjunto de dados da tomografia computadorizada convencional , que permitem a avaliação 

qualitativa do tecido ósseo , representando a densidade relativa dos tecidos corporais de 

acordo com uma escala calibrada de nível de cinza. A  unidade Hounsfield é proporcional ao 

grau de atenuação de raios X pelos tecidos analisados. Na tomografia computadorizada de 

feixe cônico(TCFC), o grau de atenuação de raios X é também representado  por escala de 

cinza, que embora os fabricantes de equipamentos chamem de Unidade Hounsfield, não pode 

ser assim denominada, pois não é um valor absoluto e  está na dependência de vários fatores 

associados à aquisição das imagens. 

             Uma vez que a utilização das unidades Hounsfield apresenta limitações para seu uso 

nos exames de TCFC,  a análise fractal tem sido sugerida como uma maneira  confiável para a 

avaliação da qualidade óssea nesta modalidade de exame. 

               O presente estudo piloto teve como objetivo realizar uma avaliação qualitativa de 

estruturas da articulação temporomandibular através da análise fractal em exames de 

tomografia computadorizada de feixe cônico, testando a aplicabilidade da técnica.  

      A amostra foi constituída de tomografias computadorizadas de feixe cônico 20 

indivíduos entre 19 a 46 anos de idade possuidores de a dentição permanente completa, com 

exceção dos terceiros molares, que nunca foram submetidos a tratamento ortodôntico e/ou 

ortopédico facial. O número de componentes foi resultante de cálculo de tamanho amostral 

realizado no Departamento de Estatística do ICE-UFJF. 

    A determinação dos valores de dimensão fractal dos processos condilares e osso 

temporal foram viáveis através de imagens de tomografia computadorizada de feixe cônico, 

apesar de estudos aconselharem novas pesquisas para a padronização deste método de 

determinação da densidade óssea. 

No presente estudo, os valores de dimensão fractal dos processos condilares direito e 

esquerdo e tubérculo articular da ATM dos lados direito e esquerdo não apresentaram 

diferenças significativas, tendo a técnica se mostrado viável na determinação da densidade 

óssea. 

 



A dor musculoesquelética crônica (DMEC) é caracterizada por uma dor difusa e 
crônica com duração superior a três meses. O objetivo do estudo, foi avaliar 
a evolução dos pacientes e quais os principais exames complementares a 
serem solicitados, diante de um paciente com DMEC. A pesquisa foi aprovada 
pelo Comitê de Ética da UFJF com o número 998.012. O estudo foi 
quantitativo, observacional, transversal e os dados foram obtidos a partir de 
análise dos prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de 
Reumatologia do ICE-PMJF. Um total de 408 prontuários foram avaliados.  A 
condição de seleção para o estudo era a presença do diagnóstico de DMEC na 
primeira consulta realizada. Foi constatada uma grande prevalência do sexo 
feminino (388 mulheres/20 homens), com   média de idade  de 48,7 ± 21,1. A 
distribuição entre as idades foi a seguinte: a grande maioria dos pacientes, 
representando um total de 256 (62,8%), na faixa etária dos 40 aos 59 anos, 96 
(23,5%) acima de 60 anos e 55 (13,5%) apresentavam entre 20 e 39 anos. Dos 
408 pacientes, 341 tiveram o diagnóstico de  fibromialgia, 6 apresentavam 
critérios para artrite reumatoide e 3 diagnosticados com lúpus eritematoso 
sistêmico no período de 12 meses após a primeira consulta. Trinta 
apresentavam hipotireoidismo, 5 hipertireoidismo, sendo constatada depressão 
em 46, entretanto, 127 utilizavam antidepressivos e 69 ansiolíticos. Uso de 
estatina foi detectado em 34. Em 36 pacientes, não foi possível definir o 
diagnóstico no período avaliado. Os seguintes exames estavam alterados: o 
TSH em 7 pacientes, sendo 4 acima dos valores da normalidade e 3 abaixo. 
Dosagem de vitamina D reduzidas em 13, cálcio elevado em 3 pacientes e 
abaixo da normalidade em 29. As provas inflamatórias estavam alteradas em 
um número expressivo de pacientes, sendo a VHS em 185 e a PCR em 118 
pacientes. Havia positividade do FAN em 34 pacientes e do fator reumatoide 
em 37 pacientes. Foi possível concluir que a DMEC tem uma grande 
prevalência no sexo feminino e na faixa etária dos 40 aos 59 anos. A solicitação 
dos exames listados é importante para o diagnóstico diferencial. Cabe ressaltar 
que VHS e PCR, são provas inespecíficas, sendo necessário a correlação com 
valores e contexto clínico.  
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estruturas da articulação temporomandibular através da análise fractal em exames de 

tomografia computadorizada de feixe cônico, testando a aplicabilidade da técnica.  

      A amostra foi constituída de tomografias computadorizadas de feixe cônico 20 

indivíduos entre 19 a 46 anos de idade possuidores de a dentição permanente completa, com 

exceção dos terceiros molares, que nunca foram submetidos a tratamento ortodôntico e/ou 
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temporal foram viáveis através de imagens de tomografia computadorizada de feixe cônico, 

apesar de estudos aconselharem novas pesquisas para a padronização deste método de 

determinação da densidade óssea. 

No presente estudo, os valores de dimensão fractal dos processos condilares direito e 

esquerdo e tubérculo articular da ATM dos lados direito e esquerdo não apresentaram 

diferenças significativas, tendo a técnica se mostrado viável na determinação da densidade 

óssea. 

 



RESUMO 

A reabsorção radicular pode estar associada a movimentações ortodônticas . 

A reabsorção de superfície está intimamente relacionada ao efeito de tratamentos 

ortodônticos, seja relacionada à quantidade de força exercida, à duração do 

tratamento ou utilização de elásticos intermaxilares. Pode estar ainda associada a 

fatores biológicos do paciente como densidade do osso alveolar, vascularização e 

estrutura óssea. Estudos demonstram que incisivos superiores são os dentes mais 

suscetíveis à reabsorção, seguidos de caninos, pré-molares e molares . 

As reabsorções radiculares são assintomáticas e geralmente descobertas em 

radiografias periapicais e panorâmicas de rotina .Tais radiografias são capazes de 

identificar a reabsorção radicular apenas depois que 60% a 70% dos tecidos 

mineralizados foram perdidos, portanto as descobertas são feitas em estágios 

avançados. As tomografias computadorizadas de feixe cônico, quando comparadas 

às convencionais, possuem baixos níveis de radiação. Além disso, são capazes de 

eliminar sobreposição de imagens, melhorando detalhes o que facilita a detecção de 

reabsorções, mesmo em estágios iniciais . 

O objetivo deste estudo piloto foi testar um software de análise de volume e 

superfície de raízes dentárias, além de comparar área superficial e volume de raízes 

com e sem reabsorção radicular apical de pacientes submetidos ao tratamento 

ortodôntico. 

A amostra da pesquisa foi composta de imagens de tomografias computadorizadas 

de feixe cônico (TCFC) de oito incisivos superiores (sendo que quatro deles 

apresentavam reabsorção radicular apical e os demais eram seus correspondentes 

contralaterais sem reabsorção) de quatro pacientes submetidos ao tratamento 

ortodôntico. As TCFC foram realizadas com o tomógrafo i-CAT (Imaging Sciences 

International, Hatfield, PA – EUA), .e as tomografias, analisadas com o auxílio do 

software InVesalius 3.0 (CTI Renato Archer - Campinas/SP). 

Utilizou-se o teste t de Student para análise dos dados obtidos. 

O software utilizado mostrou ser um instrumento apto a avaliar volume e superfície 

de raízes dentárias e, na amostra estudada, não houve diferença estatisticamente 

significativa de volume e superfície de dentes com e sem reabsorção radicular 
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO FÍSICO E NEUROMOTOR DE FÊMEAS 
WISTAR SUPERALIMENTADASDURANTE A LACTAÇÃO. 
 

1ROCHA, B. M. O. (BOLSISTA BIC); 1PETERS, V. M. (ORIENTADORA); 1BOLOTARI, 
M. (COLABORADORA); 1SILVA, C. R. (COLABORADORA); 1LADE, C. G. 
(COLABORADOR); 1COSTA, V. M. G. (COLABORADOR);1ANDREAZZI, A. E. 
(COLABORADORA); 1GUERRA, M. O. (COLABORADORA). 
 
 1Centro de Biologia da Reprodução/ Universidade Federal de Juiz de Fora - MG 
 
INTRODUÇÃO:Sugere-se que a origem da obesidadepode ter suas raízes em fases 
críticas do desenvolvimento como a lactação. A lactação é considerada um período 
crítico para alterações do estado nutricional e hormonal da prole. A superalimentação 
das crias nesta ocasião pode alterar o seu desenvolvimento físico e 
neuromotor.OBJETIVO:Avaliar os efeitos da superalimentação na lactação no 
desenvolvimento físico e neuromotor de ratos Wistar provenientes de ninhadas 
reduzidas, obtidas no biotério do Centro de Biologia da Reprodução/UFJF (CIAEP 
0100482013). MÉTODOS: CEUA/UFJF: 045/2015.72recém-nascidasforam 
distribuídas em dois grupos:ninhada padrão (NP n=10) e ninhada reduzida (NR n=4). 
Os animais foram pesados nos dias 4,10,15,20,21 e 25. O desenvolvimento físico foi 
observado através de: abertura dos olhos, desdobramento das orelhas, aparecimento 
de lanugo e pelos, erupção dos incisivos e abertura vaginal. O desenvolvimento 
neuromotor foi avaliado através dos testes de preensão palmar, orientação, esquiva ao 
abismo e geotaxia negativa.RESULTADOS:Os dados são apresentados na sequência 
NP (n=36) e NR (n=36).Desenvolvimento físico: massa corporal 10º (12,7g±1,4g e 
14,2g±2,1g), 15º (18,9g±2,3g e 21,3g±2,2g), 20º (25,4g±3,4g e 29,5g±3,8g), 21º 
(29,0g±3,8g e 32,5g±3,4g) e 25º (37,3g±5,4g e 40,8g±4,6g),descolamento de orelhas 
(4,58±0,6e 4,69±0,66), aparecimento de incisivos superior (9,75±0,80 e 9,55±0,73) e 
inferior (11,52±0,90e 11,30±0,95), aparecimento de pelos (5,72±0,56e 5,69±0,46) e 
abertura vaginal (35,30±4,35e 36,41±4,56) (p<0.05). Reflexos neuromotores: resposta 
postural (2,13±0,35e 2,08±0,36), esquiva ao abismo (6,25±1,87 e 7,38±1,60), geotaxia 
negativa (8,16±1,61e 9,22±1,58) e orientação (8,30±1,56 e 8,19±1,72) 
(p<0.05).CONCLUSÃO:A superalimentação durante a lactação provocou alterações 
no desenvolvimento físico e neuromotor das crias.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento, Lactação, Ratas 
 
 

 



 

Área: Ciências da Saúde 

Título do Projeto: Colecistite Gangrenosa em Homens: Fatores Preditivos de Risco 

Carlos Augusto Gomes (Orientador) 
Poliana Graciele de Souza Silva (Bolsista) 

 

 OBJETIVO: A colecistite gangrenosa (CG) é uma complicação grave da colecistite aguda calculosa (CAC), 
que resulta em um processo de necrose e perfuração da vesícula biliar. Este estudo teve como objetivo 
avaliar a prevalência da CG em pacientes do sexo masculino internados com CAC submetidos ao tratamento 
cirúrgico e suas alterações presentes, possibilitando o desenvolvimento de uma estratégia no atendimento 
inicial, visando otimizar o diagnóstico precoce e evitar as complicações associadas. 
 MÉTODO: Foram analisados retrospectivamente os prontuários de 95 pacientes que deram entrada no 
setor de cirurgia do Hospital Monte Sinai, na cidade de Juiz de Fora- MG, entre 2010 e 2016 e tiveram o 
diagnóstico de CG pela análise histopatológica. Realizou-se uma estatística descritiva e exploratória com 
regressão logística binária multivariada e o Teste do Qui-Quadrado para verificar a associação entre as 
variáveis. Para medida da prevalência, empregou-se a razão de chances prevalentes (RCP). Compuseram 
nosso banco de dados: avaliação clínica (Idade; Temperatura axilar; Frequência Cardíaca; Pressão Arterial, 
Sinal Semiológico de Murphy; dor abdominal; tempo de internação; diabetes mellitus; etilismo; tabagismo; 
óbitos) e rotinas laboratoriais (TGO; TGP; GGT; contagem de leucócitos; espessura da vesícula biliar à USG). 
 RESULTADOS: Dos 95 indivíduos internados, 29% (n=27) evoluíram com CG, todos com idades 
igual ou superior a 50 anos. A análise também demonstrou associação com diabetes mellitus 
(p=0,006), contagem de leucócitos superior a 10.000/mm³ (p=0,003), aumento da espessura da 
parede da vesícula >4 mm (p=0,035), Sinal Semiológico de Murphy (p=0,002) e risco de evolução 
ao óbito cerca de 8 vezes maior (p=0,04). Apesar de não ter apresentado efeito significativo, 
consideramos importante incidência das seguintes variáveis entre os pacientes com CG: maior 
tempo de hospitalização (69,2%), dor abdominal (85,2%), elevação GGT (53,3%).  
 CONCLUSÃO: Frente a pacientes do sexo masculino e com mais de 50 anos com CAC faz-se 
necessário uma triagem mais cautelosa, já que esses pacientes apresentam alta prevalência de 
evolução a CG, em particular quando associado com os fatores de risco aqui encontrados. Permitindo 
assim, a terapêutica adequada mais precoce evitando as possíveis complicações relacionadas. 
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PRESENÇA DE SINTOMAS DA NEUROPATIA AUTONÔMICA DIGESTIVA EM DIABÉTICOS 

 
 

O diabetes mellitus (DM) é doença com etiologia múltipla das mais prevalentes. Ela 

tem frequência progressivamente crescente, decorrente do envelhecimento 

populacional, e do aumento da síndrome metabólica. Nos estágios iniciais, DM é 

assintomático, o que retarda o diagnóstico. Porém, a hiperglicemia crônica está 

relacionada a diversas complicações em vários órgãos e sistemas. Dentre essas 

complicações, a neuropatia autonômica digestiva tem impacto negativo na qualidade 

de vida e no controle glicêmico dos pacientes. Não há muitos estudos na população 

brasileira em relação a frequência e gravidade desses sintomas. Dessa forma, o 

presente estudo pretende avaliar a frequência de sintomas digestivos em pacientes 

diabéticos atendidos no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora 

– MG.  

MÉTODOS. A presença de sintomas digestivos foi investigada por meio da aplicação de 
questionário padronizado, especificamente estruturado, em 63 diabéticos. 
 
RESULTADOS. Foram entrevistados 63 pacientes (27M:36F), com 56,1±14,07 anos. Os 
pacientes tinham recebido o diagnóstico de DM há 8,2±6,27 anos. Destes, 79,4% tinham 
conhecimento de complicações crônicas. Pelo menos um sintoma digestivo esteve 
presente em 98,4%. Destes, 26,98% referiam seus sintomas como frequentes, e 14,3 % 
sem melhora com medicação. Os sintomas mais referidos eram flatulência e borborigmos 
(54,9% e 50,8%), eructação (38,1%), distensão abdominal e pirose (34,9%).  
 
CONCLUSÃO. Estes resultados sugerem frequência de sintomas digestivos aumentada 
em diabéticos, devendo ser pesquisada de forma ativa nas consultas.  



CORPOS NAS REDES SOCIAIS: AS MUSAS FITNESS NO INSTAGRAM

LARISSA ALLEGRINI RÊIS (PIBIC); LUDMILA NUNES MOURAO (ORIENTADOR);

As mudanças geradas pelos avanços tecnológicos revolucionaram nossa sociabilidade.
Assim, vivemos em um mundo conectado em que a imagem corrobora na construção
das representações. Nesse contexto observa-se na rede social do Instagram usuárias
que veiculam seus corpos como moeda de troca, exibindo produtos e serviços na
internet construindo representações. Conhecidas como “musas fitness”e/ou
influenciadores digitais divulgam cotidianamente fotos mostrando sua rotina de
exercício, e de alimentação além de destacar as alterações corporais mobilizando uma
multidão de seguidor@s. Elas movimentam um mercado que vai da academia, a
intervenções estéticas, viagens, tratamentos em spa, roupas, joias, entre outros. Este
estudo no ambiente virtual do Instagram objetiva analisar as publicações das
influenciadoras digitais, conhecidas como “musas fitness”, no Instagram buscando
compreender quais os significados, sentidos e representações são construídos a partir
das postagens dessas mulheres. Os perfis de Gabriela Pugliesi, Gracyanne Barbosa e
Juju Salimeni foram observados por um mês em 2016, reunindo 353 publicações.
Verificamos que há uma construção de proximidade entre seguidor e influenciadora, o
que transforma o processo de seguir e a relação constituída na rede a partir das
publicações e comentários. O consumo é categoria que rege as postagens e as
construções nesse contexto, em que as postagens patrocinadas são apresentadas
como “dicas”, juntamente com a representação de felicidade e bem-estar estabelecidas
nas imagens e das hashtags. Com relação as musas pode-se identificar similaridades
na apresentação de si e de seu cotidiano, com publicações diárias de sua rotina de
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TESTE ANTI-PGL-1 SINTÉTICO (NDO-HSA), LID-1 E NDO-LID NA VIGILÂNCIA DOS CONTATOS 
DOMICILIARES E SOCIAIS DE CASOS DE HANSENÍASE 

 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)): 
COSME REZENDE LAURINDO (BOLSISTA); SARAH LAMAS VIDAL (BOLSISTA); THAYENNE 
BARROZO MOTA MONTEIRO (BOLSISTA); ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COELHO 
(ORIENTADOR). 
 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
OBJETIVO: Analisar o resultado dos testes anti-PGL-1 sintético (NDO-HSA), LID-1 e NDO-LID, e sua 
utilização na vigilância dos contatos domiciliares (CD) e aspectos sociodemográficos dos contatos sociais 
(CS) de casos de hanseníase. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo transversal de natureza descritiva e 
analítica, de cenário o município de Juiz de Fora. A amostra constituiu-se de 35 CD e 25 CS de casos de 
hanseníase diagnosticados no período de 2011 até a data de coleta de dados. Esta deu-se através de 
visitas domiciliares individuais aos participantes. Os dados, após a coleta na ferramenta ODK Collect, 
foram exportados, tratados e analisados no IBM® SPSS® Statistics v. 24 for Windows e no GraphPad 
Prism v. 6. Para análise estatística utilizou-se os testes: Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis one-way 
(H), Mann-Whitney (U) com correção de Bonferroni, kappa, Spearman (rho), teste Exato de Fisher e 
regressão logística binária. RESULTADOS: Identificou-se maior soropositividade ao NDO-HSA e NDO-
LID nos CD de casos multibacilar e LID-1 em CD de caso paucibacilar. O antígeno NDO-HSA apresentou 
maior número de resultados positivos, seguido do NDO-LID e LID-1. Entre os testes anti-NDO-HSA e LID-
1 não houve concordância e entre anti-NDO-HSA e NDO-LID a concordância foi moderada e significativa 
de acordo com o teste Kappa. Houve correlação positiva entre os três testes e significativa entre LID-1 e 
NDO-LID assim como entre NDO-LID e NDO-HSA. Na análise bivariada o número de residentes, número 
de cômodos, e caso soropositivo foram capazes de explicar a diferença de soropositividade para NDO-
HSA e número de residentes para NDO-LID; em relação ao LID-1, nenhuma variável foi capaz de explicar 
a diferença de positividade. Com relação aos CS, a maioria era do sexo feminino; com média de idade de 
40 anos; apresentando baixa escolaridade e baixa renda individual; elevado tempo de residência e 
convívio no local; desconhecimento de casos de hanseníase na família ou meio social. CONCLUSÕES: 
Os testes sorológicos, auxiliam na detecção de indivíduos infectados pelo M. Leprae, e em conjunto com 
os aspectos sociodemográficos que permitem apontar aqueles com maior chance de contato e infecção 
pelo bacilo, contribuem para vigilância dos contatos. 
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EXPERIÊNCIAS ALUCINATÓRIAS EM POPULAÇÃO CLÍNICA E NÃO CLÍNICA 

 

Adriano Fernandes de Mendonça (Bic - Fapemig); Mateus Machado Martins (Bic - Fapemig); 

Alessandra Ghinato Mainieri (Co-Orientadora) Alexander Moreira de Almeida (Orientador); 

 

A alta prevalência de experiências psicóticas na população geral tem gerado questões sobre 

quando seriam patológicas ou não. A investigação de experiências espirituais pode ser útil 

nesta distinção, pois costumam estar associadas a experiências psicóticas sem a presença de 

transtornos mentais. O objetivo deste estudo foi explorar a fenomenologia das vivencias 

alucinatórias de médiuns mentalmente saudáveis.Trinta médiuns passaram por avaliação 

clínica e neuropsicológica, todos considerados saudáveis de acordo com o DSM-IV. Seis foram 

selecionados por apresentarem maior frequência de vivencias alucinatórias. Todos realizaram 

uma entrevista fenomenológica semi-estruturada individual a respeito de suas vivencias 

ocorridas no quotidiano e durante o transe-mediúnico. As entrevistas foram transcritas e as 

vivencias dos participantes foram categorizadas em cinco tipos de percepções (cinestésica, 

visual, auditiva e olfativa). Foram consideradas para fins de analise apenas vivencias relatadas 

em estado de vigília e/ou transe-mediunico. Vivencias relatadas como tendo ocorrido próximo 

ao estado de despertar ou adormecer foram excluídas.  As vivencias associadas às 

modalidades visual (ex. Eu vi como se fosse um ar condensado, um gelo seco), auditiva (ex. 

Essa voz que não é pensamento) e olfativa (ex. Não vem pelo nariz. É como se você sentisse o 

cheiro pelo corpo todo) ocorrem tanto no quotidiano quanto no transe-mediúnico, sendo 

qualitativamente semelhantes em ambas as situações. A modalidade cinestésica (ex. me 

retiram do corpo em desdobramento e eu vou e a mão continua a escrever) tem maior 

frequência durante o transe-mediunico, havendo maior riqueza de detalhes nesta condição do 

que no quotidiano. 

As vivências alucinatórias em médiuns saudáveis envolveram vários sentidos e foram 

frequentes tanto durante os transes quando na vida quotidiana. Torna-se necessário investigar 

melhor quando uma alucinação indica ou não um transtorno mental psicótico, pois apenas a 

presença da alucinação não tem se mostrado suficiente como marcador psicopatológico. 
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INTRODUÇÃO:	O	Plano	Nacional	pelo	Fim	da	Tuberculose	(TB)	planeja	a	necessidade	da	
descentralização	do	cuidado	da	doença	para	a	Atenção	Primária.	O	nível	primário	de	
atenção	 se	 mostra	 fundamental	 nesse	 sentido,	 ampliando	 a	 rede	 de	 busca	 ativa,	
facilitando	o	diagnóstico	e	a	adesão	ao	tratamento.	A	análise	do	fluxo	assistencial	da	TB	
é	 pertinente,	 uma	 vez	 que	 a	 doença	 está	 associada	 com	 condições	 demográficas,	
socioeconômicas	e	 importante	 caráter	 infectocontagioso.	OBJETIVO:	Analisar	o	 fluxo	
assistencial	dos	pacientes	com	TB	nas	redes	regionalizadas	de	atenção	de	abrangência	
estadual.	MÉTODOS:	 Informações	sobre	 internações	e	óbitos	por	 tuberculose	 (CID10	
códigos	 A15	 até	 A19)	 no	 período	 de	 2008	 a	 2012	 foram	 obtidas	 dos	 sistemas	 de	
informação	 SIH	 e	 SIM,	 respectivamente,	 na	 página	 do	 DATASUS.	 Para	
georreferenciamento	 dos	 endereços	 será	 utilizado	 o	 programa	 R	 versão	 3.2.2,	 para	
análise	do	fluxo	assistencial,	será	utilizado	o	programa	TabWin	e	para	o	método	do	fluxo	
dominante	 foi	 utilizado	 com	 o	 programa	 TerraView	 versão	 4.2.2.	 RESULTADOS	 E	
DISCUSSÃO:	Internações	por	TB	totalizaram	5873	casos,	mais	prevalentes	em	indivíduos	
do	sexo	masculino,	não	brancos	e	com	idade	entre	40	a	59	anos,	corroborando	com	a	
literatura	nacional.	As	macrorregiões	com	maior	e	menor	número	de	internações	foram	
Centro	e	Jequitinhonha,	respectivamente,	sendo	esta	última	com	maior	cobertura	de	
Estratégia	 de	 Saúde	 da	 Família	 no	 estado.	 Os	 óbitos	 por	 TB	 seguiram	mesmo	 perfil	
epidemiológico	 que	 as	 internações.	 Em	 relação	 ao	 fluxo	 de	 internações	 as	
macrorregiões	 que	 internaram	mais	 e	 menos	 dos	 residentes	 fora,	 respectivamente,	
Centro	(99,9%)	e	Centro	Sul	(37,3%).	A	respeito	dos	óbitos,	dos	1449	óbitos	registrados,	
69	ocorreram	fora	da	macrorregião	de	residência,	sendo	64	deles	macrorregião	Centro.	
CONCLUSÃO:	 Há	 necessidade	 de	 investigar	 fatores	 que	 auxiliam	 determinadas	
macrorregiões	 a	 apresentarem	 o	 fluxo	 preconizado,	 de	 forma	 a	 implantá-los	 em	
macrorregiões	cujos	fluxos	mais	destoam	do	esperado.		

	

	



O ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE PACIENTES PORTADORES DE 

CÂNCER DE PULMÃO ATENDIDOS EM UM MUNICÍPIO DA ZONA DA 

MATA MINEIRA 

 

Aline Luiza Costa e Silva, discente da Faculdade de Medicina da UFJF 

Ariane de Sousa Pelissoni, discente da Faculdade de Medicina da UFJF 

Marcus da Matta Abreu, Professor Adjunto I da Faculdade de Medicina da UFJF 

 

 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: No Brasil espera-se em torno de 600 mil novos casos de câncer, exceto 

de pele não melanoma, nos anos 2016-2017. Destes, segundo o Instituto Nacional de 

Câncer, o câncer de pulmão (CP) é uma das neoplasias malignas mais prevalentes. Apesar 

disto, existem fatores que dificultam o acesso dos pacientes a serviços especializados e, 

consequentemente, a um atendimento precoce. OBJETIVO: Analisar o Itinerário 

Terapêutico percorrido por pacientes e familiares de pessoas portadoras de CP desde o 

aparecimento dos primeiros sintomas até o início do tratamento. MÉTODO: Trata-se de 

um estudo prospectivo, descritivo e de abordagem mista, a partir da análise de 

questionários aplicados a pacientes acompanhados por um em um serviço especializado 

em Cirurgia Torácica na Zona da Mata Mineira. RESULTADOS: O estudo incluiu 22 

pacientes, destes 63,6% do sexo masculino (14/22). A média da idade foi 66,6 anos 

(variando entre 44 e 82) e a mediana 64,5 anos (DP: 9,42). O primeiro atendimento 

ocorreu em locais diferentes, sendo 32% unidades de atenção primária a saúde, 23% 

hospitais, 18% unidades de pronto atendimento, 9% pronto socorro público e médicos 

particulares de especialidades como pneumologistas (9%), otorrinolaringologistas e 

clínicos (5% cada). O número de médicos procurados até o diagnóstico do câncer foi 

diferente entre os sexos: a média entre os homens foi de 2,5 médicos e entre as mulheres 

de 4,1 médicos (p = 0.003). A média entre o início dos sintomas e o diagnóstico de CP 

foi de 7,5 meses. Os estágios do câncer de pulmão observados com maior frequência 



foram o IIIB e IV, com seis casos em cada um. CONCLUSÃO: A maioria dos pacientes 

apresentou estádio avançado no primeiro atendimento em serviço especializado, o que 

reforça a importância da implementação de estratégias eficientes para a realização de 

diagnósticos e precoces.  
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Avaliação das barreiras à prática de atividade física em pacientes com doenças crônicas 
não transmissíveis 

DANIELLE RIBEIRO BREGA (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); GUSTAVO 
DUQUE YECKER (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); MAYCON DE MOURA 
REBOREDO (ORIENTADOR); 

Objetivo: Avaliar as barreiras à prática de atividade física em pacientes com DCNT. 
Métodos: Foram incluídos 707 pacientes com diagnóstico de DCNT dos Serviços de 
Pneumologia e Gastroenterologia do Hospital Universitário da UFJF. Inicialmente os 
pacientes foram submetidos ao Questionário Internacional de Atividades Físicas para 
avaliação do nível de atividade física. Os pacientes classificados como sedentários ou 
insuficientemente ativos foram avaliados com um questionário de barreiras à prática de 
atividade física. Este é composto de 18 itens (sim/não) que avaliam as barreiras 
relacionadas aos sintomas ou complicações da doença, às comorbidades, à prática de 
atividade física, aos fatores sociais, econômicos e psicológicos. Foi realizada uma 
análise descritiva dos dados. Resultados: Um total de 454 pacientes (64,21%) com 
DCNT (54,57 ± 15,49 anos, 265 homens) foram classificados como sedentários ou 
insuficientemente ativos e responderam ao questionário. Nos pacientes com Asma 
(n=221), com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) (n=166), com Doenças 
pulmonares intersticiais (n=120) e Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) (n=200), 128 
(57,91%), 123 (74,09%), 63 (52,50%) e 140 (70,00%) pacientes foram classificados 
como sedentários ou insuficientemente ativos, respectivamente. A barreira mais 
prevalente na maioria das doenças foi dor ou cansaço nos membros inferiores (75,80% 
na Asma e 64,22% na DPOC). Nas Doenças pulmonares intersticiais a barreira mais 
prevalente foi dispneia (80,95%). Já nos pacientes com DII a mais prevalente foi à falta 
de tempo e/ou preferência por outras atividades do dia-a-dia (52,85%). Conclusões: No 
presente estudo foram identificadas algumas barreiras à prática de atividade física que 
devem ser consideradas na prescrição de exercícios para os pacientes com DCNT.

Sedentarismo Doenças Crônicas Não Transmissíveis

Atividade Física
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EFEITOS DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO NO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 
DIÁRIA, NA FORÇA MUSCULAR E NA CAPACIDADE FUNCIONAL EM PACIENTES 
COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE

ARIANE APARECIDA ALMEIDA BARROS (BIC - FAPEMIG); MAYCON DE MOURA 
REBOREDO (ORIENTADOR)

Objetivos: avaliar os efeitos do treinamento resistido intradialítico e supervisionado no 
nível de atividade física diária (NAFD), na capacidade funcional (CF), na qualidade de 
vida (QV) e na força muscular (FM) de pacientes em hemodiálise (HD). Métodos: Vinte e 
quatro pacientes com DRC (54,2 ± 13,5 anos) em HD (6,0 ± 5,7 anos) foram 
randomizados para treinamento resistido de moderada intensidade ou controle. O 
treinamento resistido foi realizado durante as duas primeiras horas das sessões de HD, 
três vezes por semana, durante três meses. O NAFD foi avaliado por um acelerômetro 
durante sete dias consecutivos. A CF, a QV e a FM foram avaliadas pelo teste de 
caminhada de seis minutos (TC6M), questionário SF-36 e pelo teste de contração 
isométrica voluntária máxima (CIVM), respectivamente. Os valores foram representados 
em deltas (pós-tratamento menos pré-tratamento). Resultados: Após três meses de 
treinamento resistido, não foi encontrada diferença significativa no tempo de caminhada 
(-1,2 ± 18,3 vs. -9,2 ± 13,1 min/dia), no tempo em pé (-10,2 ± 28,6 vs. ± 20,1 min/dia), 
no tempo sentado (20,8 ± 58,9 vs. -30,0 ± 53,0 min/dia), no tempo deitado (-9,3 ± 57,9 
vs. 34,6 ± 54,0 min/dia) e no número de passos [-147 (1834) vs. -454 (2066)] entre os 
grupos exercício e controle, respectivamente. A distância percorrida no TC6M aumentou 
significativamente no grupo de treinamento em relação ao grupo controle (48,8 ± 35,9 
vs. 6,9 ± 45,9 m, p=0,04). Não foi encontrada diferença significativa na FM (3,4 ± 7,2 vs. 
0,5 ± 7,3 Kgf) entre os grupos treinamento e controle, respectivamente. Três domínios 
do SF-36 apresentaram aumento significativo no grupo treinamento em relação ao 
controle. Conclusão: O NAFD não foi modificado após três meses de treinamento 
resistido intradialítico em pacientes em HD. No entanto, esse programa de exercícios foi 
capaz de aumentar a CF e alguns domínios da QV nesses pacientes. EXERCÍCIO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DIÁRIA

HEMODIÁLISE



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: 

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

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



 

Efeito da Suplementação com Vitamina D na Infecção por 

Mycobacterium bovis 

 

Bolsista: Laura Machado Menegati 

Orientador: Juciane Maria de Castro Andrade 

 

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa de alta incidência mundial. 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 durate 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 TB. 

Palavras-chave: Células Inflamatórias, Vitamina D e Tuberculose. 
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RESUMO: 

 

EFEITO DOS MÉTODOS DE TREINAMENTO INTERVALADO E CONTÍNUO 

SOBRE O DISPÊNDIO ENERGÉTICO EM ADULTOS SAUDÁVEIS 

Bianca Cardoso de Souza 

Matrícula : 201121042 

CPF: 108.906.166-80 

RG: MG-17.2016.788 

Orientador: Jeferson Macedo Vianna  

 

Exercícios rítmicos são recomendados para aprimorar a aptidão aeróbica e 

dentre a grande variedade está aquele realizado em bicicleta ergométrica. 

Muitos indivíduos têm buscado no HIIT uma prática eficaz e de curta duração 

que possibilita melhorias nos sistemas cardiovascular, metabólico e 

musculoesquelético. Ou no treinamento contínuo como uma forma de melhoria 

da aptidão física. O exercício pode causar aumento do gasto energético total 

de forma aguda, através do próprio custo energético da realização dos 

exercícios e durante a fase de recuperação. O objetivo do presente estudo foi 

verificar o efeito do treinamento contínuo e intervalado em bicicleta ergométrica 

sobre o dispêndio energético. Foram avaliados 6 indivíduos adultos com idade 

compreendida entre 22,5 ± 1,52 (peso 74,8 ± 8,76; altura 180,07 ± 9,05; 

percentual de gordura 8,5 ± 2,10)  fisicamente ativos do sexo masculino, 

saudáveis, selecionados de forma não-probabilística. A FC apresentou 

aumento (p= 0,00) em ambos os protocolos de intervenção. O lactato 

sanguíneo aumentou de maneira significativa após a realização de ambos os 

protocolos. Diferenças significativas foram observadas na análise intergrupos 

na modalidade HIIT. Foi observado maior percepção de esforço após o 

protocolo intervalado. O gasto calórico se mostrou superior de forma 

significativa após a realização do HIIT. Conclui-se que para maiores valores 

dispendidos na sessão total, o treinamento intervalado provoca maior gasto 

calórico.  
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Introdução: O Estágio Regional de Medicina Comunitária (ERMC) da Faculdade de Medicina 

(FAMED) da Universidade Federal de Juiz de Fora é oferecido a partir do 11º período do curso 

(duração: 8 semanas; carga horária: 320h) e é realizado em municípios circunvizinhos à Juiz de 

Fora/MG. Este estágio visa oferecer aos acadêmicos de Medicina uma experiência no campo da 

Saúde Coletiva e, mais especificamente, na Atenção Primária à Saúde, além dos muros da UFJF 

e do hospital universitário.  

Objetivo: avaliar a percepção dos estudantes de medicina quanto a contribuição do ERMC para 

a formação acadêmica do futuro profissional médico. 

Metodologia: trata-se de um estudo descritivo baseado nos dados secundários dos questionários 

respondidos pelos alunos ao final do período do estágio. Tal questionário é composto por 18 

questões fechadas, com espaço para justificativa, e tem a finalidade de detectar distorções que 

possam ser corrigidas e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

Resultados: Foram analisados 411 questionários, respondidos por estudantes que frequentaram 

o ERMC de 2012 a 2015. Verificou-se que 52,4% sentem-se muito satisfeitos e 42,0% sentem-se 

satisfeitos. Os principais fatores relacionados à satisfação foram a autonomia, receptividade e 

integração com a equipe de saúde. Em relação à insatisfação, aspectos como infra-estrutura e 

deficiência na rede de saúde se destacaram. Em relação a mudanças na forma de atender, 60,5% 

dos alunos relaram mais habilidade, segurança e paciência; 60,3%, melhora na relação médico-

paciente; 60,3%, passaram a ver o paciente como um ser biopsicossocial e 60%, puderam 

vivenciar o seguimento do paciente no estágio. De modo geral, os acadêmicos sentem-se mais 

independentes/atuantes quando estão fora do ambiente universitário e próximos do futuro cenário 

de prática.  

Conclusão: os resultados apontam a grande relevância do ERMC na formação dos estudantes, 

possibilitando uma ampliação dos cenários de prática-ensino-aprendizagem do acadêmico do 

FAMED/UFJF. Em contrapartida, percebe-se a insatisfação diante das limitações do sistema de 

saúde, como infra-estrutura inadequada, baixas cotas de exames complementares e ineficiência 

da referência/contra-referência.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

A mudança no perfil de morbimortalidade no Brasil exemplificada pela redução da 
ocorrência de doenças infectocontagiosas e o crescimento das doenças crônico-
degenerativas fez que com o câncer se tornasse o centro das atenções entre as patologias, 
sendo o de próstata o segundo tipo mais incidente. Os extratos metanólico de 
Pothomorphe umbellata (PU) e clorofórmico de Smilax sp (SS) demonstraram grande 
potencial antitumoral em ensaios recentes realizados pelo nosso grupo de pesquisa. Assim, 
no presente trabalho foi realizada a caracterização química e/ou o isolamento, bem como a 
avaliação da citotoxicidade in vitro dos metabólitos presentes nesses extratos, buscando 
investigar quais substâncias são responsáveis pelos resultados promissores descritos. As 
espécies vegetais foram submetidas ao processo de maceração e os extratos obtidos 
posteriormente analisados quimicamente em UPLC-MS-QTOF. Diferentes técnicas como 
cromatografia líquida em coluna e ressonância magnética nuclear foram empregadas no 
isolamento e identificação das substâncias. Os ensaios de citotoxicidade in vitro foram 
realizados com a linhagens de câncer de próstata (PC-3 e LNCaP) e não-tumoral (RWPE) e 
avaliados pela técnica de MTT. A análise dos cromatogramas e espectros evidenciou grande 
complexidade de metabólitos nos extratos, com destaques para 4-nerolidilcatecol (4-NC), 
um composto presente em PU e para diversas saponinas em SS. O 4-NC foi isolado com 
pureza superior a 98% e exibiu resultados de citotoxicidade semelhantes aos anteriores 
encontrados em PU, que não só demonstrou alta toxicidade nas linhagens cancerígenas, 
mas também não alterou a viabilidade celular da linhagem não-tumoral. Portanto, o 4-NC 
presente em PU, apresentou atividade significante frente às células PC-3 e LNCaP, com 
notável seletividade para essas linhagens. A partir desses resultados, o trabalho terá 
continuidade buscando o isolamento de metabólitos presentes no extrato SS a fim de 
investigar o composto responsável pela atividade descrita.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Embora numerosos estudos tenham demonstrado o efeito do pré-condicionamento 
isquêmico (IPC) na aplicação clínica, a eficácia dessa manobra sobre o desempenho físico 
ainda apresenta resultados heterogêneos e inconclusivos. Realizou-se uma revisão 
sistemática, incluindo meta-análise e avaliação da qualidade dos trabalhos que abordaram 
esse tema. Os bancos de dados eletrônicos PubMed, Google Scholar (usando [pesquisa 
avançada], [todos os campos]) e outros revistas on-line foram pesquisados, para os 
seguintes descritores: a) "pré-condicionamento isquêmico"; b) "fluxo sanguíneo" e 
"hiperemia"; c) "oclusão do fluxo sanguíneo", combinada com "desempenho do exercício", 
"atletas", "exercício" e "desempenho". Os estudos selecionados foram limitados aos 
escritos em inglês e incluídos artigos publicados em periódicos e ahead of print. A inclusão 
foi baseada em critérios rigorosos determinados por 2 investigadores: a) estudos originais; 
b) pré-condicionamento isquêmico realizado antes do exercício; c) avaliação de indivíduos 
saudáveis; d) realização de teste de esforço ou exercício e e) análise de desempenho. Artigos 
não experimentais, com uso apenas de animais ou indivíduos não saudáveis foram 
excluídos. A pesquisa incluiu trabalhos publicados até 17 de julho de 2017. A pesquisa exibiu 
um total de 431 artigos, que foram reduzidos para 282 após a exclusão de publicações 
duplicadas. Foram então excluídos 226 por título, restando 56. Finalmente, depois de 
verificar os artigos de acordo com critérios de inclusão definidos, 35 foram incluídos. A 
maioria dos estudos não mostra significância estatística para desempenho e variáveis 
fisiológicas, ao comparar grupos IPC, placebo e controle. Os poucos estudos com diferenças 
significativas descreveram principalmente uma melhoria apenas no desempenho sem 
parâmetros fisiológicos alterados e um tamanho do efeito trivial ou pequeno, o que não 
teria significância prática. Conclui-se que ainda não há um consenso sobre os efeitos do IPC 
sobre o desempenho físico e seus efeitos descritos são fisiologicamente discutíveis.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com 

espaço):

que se torna um fator essencial à aquisição de infecções fúngicas oportunistas. Pelo fato de 
ainda não ter sido realizada a avaliação da água disponível aos pacientes do setor de 
transplante de medula óssea do HU/UFJF, se propôs a realização deste estudo. Para tal foi 
avaliada a água do chuveiro, da pia (higiene) e de beber durante um ano, com a realização 
de seis coletas. Foram coletadas em garrafas estéreis amostras de um litro de água de cada 
um desses locais, em dois apartamentos do setor de TMO. As amostras foram transportadas 
até o laboratório em caixas resfriadas com isolamento térmico onde foram processadas. 
Cada amostra foi filtrada assepticamente e cada filtro cultivado em Agar Sabouraud 
dextrosado com cloranfenicol. As amostras foram incubadas por 15 dias a 28ºC e as culturas 
observadas diariamente. As colônias crescidas foram contadas, descritas, enumeradas e 
repicadas para tubos com o mesmo meio de cultura. Do crescimento em tubo foram 
realizadas as provas de identificação através da análise da macro e micromorfologia. Houve 
crescimento fúngico a partir de todos os locais coletados, com desenvolvimento de 
Aspergillus spp, Aspergillus niger, Cladosporium spp, Penicillium spp, zigomicetos além de 
algumas leveduras. A veiculação hídrica de fungos que podem estar envolvidos em 
infecções graves em pacientes susceptíveis e imunossuprimidos aponta para a necessidade 
do controle mais rigoroso da água, pois ela tem sido apontada como uma rota de 
transmissão de fungos oportunistas. Espera-se que estes resultados sirvam para 
conhecimento dos profissionais envolvidos no setor e contribuam para medidas que 
minimizem esta exposição. 
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INTRODUÇÃO : A DOENÇA RENAL CRÔNICA (DRC) É DEFINIDA POR UM PREJUÍZO NA FUNÇÃO 

RENAL, POR UM PERÍODO IGUAL OU SUPERIOR A 3 MESES. A DRC É UM PROBLEMA DE SAÚDE 

PÚBLICA DEVIDO A SEU POTENCIAL DE LEVAR O PACIENTE À DIÁLISE, E POR GERAR UMA SÉRIE 

DE COMPROMETIMENTOS FÍSICOS, SOCIAIS E MENTAIS QUE ELEVAM SUBSTANCIALMENTE AS 

TAXAS DE MORBIMORTALIDADE NA POPULAÇÃO ACOMETIDA, DEVIDO PRINCIPALMENTE À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E A EVENTOS CARDIOVASCULARES PREMATUROS. 

UM DOS COMPROMETIMENTOS DA DOENÇA SE DÁ NO SISTEMA NEUROMUSCULAR, 

DECORRENTE DE INÚMEROS FATORES QUE LEVAM A UMA REDUÇÃO DA FORÇA MUSCULAR E 

REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE ATIVIDADE, QUE, SOMADOS AO PRÓPRIO PROCESSO DE 

HEMODIÁLISE, TORNAM ESSES PACIENTES SEDENTÁRIOS, CONDIÇÃO QUE AUMENTA O RISCO 

DE MORBIMOTALIDADE, PRINCIPALMENTE POR EVENTOS CARDIOVASCULARES. SABE-SE QUE 

O TREINAMENTO FÍSICO CONTRIBUI PARA O TRATAMENTO DA DRC, MAS SEUS EFEITOS 

AINDA PRECISAM SER MELHOR INVESTIGADOS. 

OBJETIVOS: AVALIAR O IMPACTO DO TREINAMENTO RESISTIDO NA MELHORA DA FUNÇÃO 

CARDIOPULMONAR DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE POR DRC. 

MÉTODOS: ENSAIO CLÍNICO, COMPOSTO POR UMA AVALIAÇÃO INICIAL ATRAVÉS DE TESTE 

ERGOMÉTRICO QUE ANALISOU: FREQUÊNCIA CARDÍACA MÁXIMA (FC MÁX), PRESSÃO 

ARTERIAL SISTÓLICA MÁXIMA (PAS MÁX), TEMPO MÁXIMO DE ESTEIRA (T MÁX) E VOLUME DE 

OXIGÊNIO (VO2 MÁX), SEGUIDO DE 6 MESES DE TREINAMENTO RESISTIDO SUPERVISIONADO 

POR UM PROFISSIONAL E, ENTÃO, NOVO TESTE ERGOMÉTRICO, NO QUAL FORAM AVALIADOS 

OS MESMOS PARÂMETROS. PARTICIPARAM DO ESTUDO 9 PACIENTES, ENTRE 18 E 80 ANOS, 

DE AMBOS OS SEXOS, PORTADORES DE DRC EM HEMODIÁLISE POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 

TRÊS MESES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO QUE PODERIAM SER 

FATORES DE CONFUNDIMENTO OU GERAR RISCO AO PACIENTE. 

RESULTADOS: FC MÁX (BPM) FOI DE 136 ± 19 PARA 143 ± 25 (P=0,2756); PAS MÁX (MMHG) DE 

178 ± 22 PARA 177 ± 37 (P=0,9382); T MÁX (S) DE 433  ± 96 PARA 472 ± 144 (P=0,3313) E VO2 

MÁX (ML/KGMIN) DE 29,09 ± 8,50 PARA 29,77 ± 9,60 (P=0,7516). 

CONCLUSÃO: APESAR DE O TREINAMENTO RESISTIDO TER APARENTEMENTE MELHORADO A 

FORÇA E A TONICIDADE MUSCULAR, NENHUM DOS PARÂMETROS AVALIADOS TIVERAM 

RESULTADOS ESTATISTICAMENTE SIGNIFICATIVOS (P < 0,05). ISSO PODE TER SIDO 

CONSEQUÊNCIA DA PEQUENA AMOSTRA, MAS TAMBÉM PODE SER INDICATIVO QUE O 

EXERCÍCIO FÍSICO RESISTIDO NÃO IMPACTA DE FORMA IMPORTANTE NOS PARÂMETROS 

CARDIOVASCULARES DOS PORTADORES DE DRC, PORTANTO, ESTUDOS COM UMA 

POPULAÇÃO MAIS SIGNIFICATIVA SÃO NECESSÁRIOS PARA UMA MELHOR AVALIAÇÃO DO 

TEMA. 

 



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: 

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

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



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: 

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

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



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: 

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

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



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: 

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

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Considerações Anátomo-Cirúrgicas do Tronco Temporofacial do Nervo 

Facial 

 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a anatomia cirúrgica do nervo 

facial a partir de aferições de distâncias dos ramos do tronco temporofacial em 

relação a outras estruturas anatômicas. Foi utilizada a base de dados PubMed. 

A escolha da abordagem cirúrgica está ligada diretamente aos possíveis danos 

ao nervo facial e seus ramos e a possibilidade de cicatrizes pós-operatórias.  

 O tratamento cirúrgico das fraturas de côndilo mandibular pode 

representar um risco para os ramos do nervo facial. A lesão do nervo pode 

resultar de manipulação de fragmentos da fratura, dissecção ou retração de 

tecidos. As abordagens cirúrgicas para o processo condilar almejam minimizar o 

prejuízo para a ramificação do nervo facial.  

É de importância fundamental o estudo da distribuição dos ramos terminais. A 

formação de plexos, com anastomoses entre os ramos terminais, evita paralisias 

parciais na face quando pequenos ramos são lesados em atos cirúrgicos.  

 O ramo frontal tem sido considerado um dos ramos do nervo facial mais 

vulnerável dado ao seu menor número de ramos, falta de anastomose 

significativa a outros ramos do nervo facial e sua natureza relativamente 

superficial. 

Foram mensuradas as distâncias dos ramos do tronco Temporofacial do Nervo 

Facial e sua relação com o acesso cirúrgico pré-auricular que apresenta utilidade 

para o acesso à redução de fraturas mandibulares, tumores e desordens 

temporomandibulares. Foram analisadas e dissecadas 7 hemicabeças, para 

identificação do tronco temporofacial do Nervo Facial.  

 Foram mensurados, com um paquímetro digital e um compasso de ponta 

seca, a relação do ramo frontal com o arco zigomático, veias temporais e borda 

lateral da órbita. Definiu-se uma área retangular compreendida anteriormente por 

uma linha tangendo a borda lateral da órbita e perpendicularmente ao processo 

zigomático do osso temporal ; posteriormente por uma linha à frente do pavilhão 

auditivo externo passando através da borda anterior do trágus ; inferiormente por 

uma linha perpendicular que passa na borda inferior do zigoma  e superiormente 

por uma linha perpendicular que passa pelo ápice da orelha. Essa zona 

determina o retângulo ABCD que a partir dele foram realizadas as aferições.  

É necessário levar em consideração a anatomia do nervo facial para 

acessos na região frontotemporal e anteriormente ao pavilhão auditivo externo. 

O dano a esse nervo pode levar a seqüelas funcionais e estéticas.  Concluimos 

que os acessos pré-auriculares podem ser feitos em uma zona de segurança de 

no máximo a 8 mm de distância do canal acústico externo. 

 



Objetivo: Analisar a sobrevida de cinco anos e fatores associados em mulheres com câncer de mama, com 

ênfase no perfil imunohistoquímico.  

Métodos: A população de estudo foi composta de coorte hospitalar formada por mulheres com diagnóstico de 

câncer de mama efetuado entre 2003 e 2005, com marcadores imunohistoquímicos, estadiamento I, II ou III e atendidas 

em pólo de referência em oncologia de Juiz de Fora/MG. As curvas de sobrevida foram estimadas pelo método de 

Kaplan-Meier e as diferenças avaliadas pelo teste de Log-rank.  

Resultados: Foram analisadas 402 pacientes, com idade média ao diagnóstico de 57,4 anos (+-13,4 anos); a 

maioria de cor da pele branca (75,4%). A distribuição entre os subtipos tumorais foi: luminal HER2-: 64,4%; luminal 

HER2+: 8,0%; HER2 superexpresso: 6,2%; triplo negativo: 21,4%. Em relação estadiamento, a maioria possuía doença 

no estádio II (42,0%) e, para o subtipo superxpressão de HER2, a maioria se encontrava no estágio III (44,0%). Em 

relação ao tamanho tumoral, os maiores percentuais de tumores >2,0cm foram observados entre os subtipos 

superexpressão de HER2, luminal HER2+ e triplo negativo (78,3%, 77,4% e 68,2%, respectivamente), enquanto entre 

o subtipo luminal HER2- foi verificado tumor ≤2,0 cm em 50,2% dos casos (p=0,0002). A doença metastática no curso 

do tratamento foi evidenciada em 21,6%. Entre os subtipos mais envolvidos com presença de metástases destacaram-

se: surprexpressão de HER2 (45,5%) e triplo negativo (34,1%); 392 pacientes (97,5%) receberam algum tipo de 

tratamento sistêmico (quimioterapia/hormonioterapia). A sobrevida global em cinco anos foi de 83,53% (IC95% 79,45-

86,87). Fatores prognósticos que apresentaram menor percentual de sobrevida foram: cor da pele não branca, serviço 

público de saúde, estadiamento III, tamanho de tumor >2,0cm, comprometimento de linfonodo, presença de metástase 

no curso do tratramento e subtipos superexpressão de HER2 e triplo negativo (p≤0,05).  

Conclusão: Esta pesquisa possibilitou reforçar a importância da caracterização do perfil imunohistoquímico na 

sobrevida de pacientes com câncer de mama, evidenciando maior percentual de doença avançada nos subtipos tumorais 

de pior prognóstico. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 

A psiconeuroimunologia estuda a interação entre comportamento, mecanismos 
neuroendócrinos e processos imunológicos. Evidências apontam correlação entre 
comportamento e fatores psicossociais, como sintomas depressivos, ansiedade, 
estresse, qualidade de vida, religiosidade/espiritualidade (R/E) e mecanismos 
neuroendócrinos, imunológicos e a progressão do HIV/AIDS. O objetivo da pesquisa 
foi investigar associações entre variáveis psicossociais, níveis de linfócitos T CD4 e 
carga viral em portadores do HIV, visando destacar fatores emocionais, 
comportamentais e sociais promotores de imunossupressão e replicação viral numa 
amostra de 197 portadores de HIV/AIDS. Os participantes foram selecionados no 
programa público para tratamento de doenças sexualmente transmissíveis de Juiz de 
Fora/MG e deveriam estar fazendo uso da medicação antirretroviral há no mínimo 6 
meses. Eles foram divididos em dois grupos de acordo com o nível de linfócitos T 
CD4: Grupo A (> 500) e Grupo B (≤ 500). Foram investigadas as diferenças entre os 
grupos nos níveis de depressão, ansiedade, estresse, R/E, qualidade de vida e carga 
viral. Os dados foram tabulados e submetidos às análises de Odds Ratio entre 
variáveis categóricas e quadro de AIDS, análises de diferenças entre os grupos (teste 
Mann Whitney) e análises de correlação (ρ de Spearman e r de Pearson). Resultados 
apontaram correlações positivas significativas entre as variáveis comprometimento 
R/E e tempo de convívio com HIV (ρ = 0.338; p = 0.05), comprometimento R/E e idade 
(ρ = 0.310; p = 0.04), e entre autoavaliação R/E e tempo de convívio com HIV (ρ = 
0.409, p = 0.01). Correlações negativas significativas foram verificadas entre 
experiências espirituais diárias e carga viral (ρ = - 0.287; p = 0.06) e entre valores e 
crenças R/E e CD4 (ρ = - 0.326; p = 0.03). Conclui-se que variáveis R/E 
(comprometimento, autoavaliação, experiências espirituais diárias e valores e 
crenças) podem estar associadas a alterações nos níveis de linfócitos T CD4 e carga 
viral entre portadores do HIV. Tais evidências apontam para a pertinência no que diz 
respeito a futuras investigações científicas sobre possíveis relações recíprocas entre 
aspectos religiosos/espirituais e progressão da infecção por HIV/AIDS. 
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A psiconeuroimunologia estuda a interação entre comportamento, mecanismos 
neuroendócrinos e processos imunológicos. Evidências apontam correlação entre 
comportamento e fatores psicossociais, como sintomas depressivos, ansiedade, 
estresse, qualidade de vida, religiosidade/espiritualidade (R/E) e mecanismos 
neuroendócrinos, imunológicos e a progressão do HIV/AIDS. O objetivo da pesquisa 
foi investigar associações entre variáveis psicossociais, níveis de linfócitos T CD4 e 
carga viral em portadores do HIV, visando destacar fatores emocionais, 
comportamentais e sociais promotores de imunossupressão e replicação viral numa 
amostra de 197 portadores de HIV/AIDS. Os participantes foram selecionados no 
programa público para tratamento de doenças sexualmente transmissíveis de Juiz de 
Fora/MG e deveriam estar fazendo uso da medicação antirretroviral há no mínimo 6 
meses. Eles foram divididos em dois grupos de acordo com o nível de linfócitos T 
CD4: Grupo A (> 500) e Grupo B (≤ 500). Foram investigadas as diferenças entre os 
grupos nos níveis de depressão, ansiedade, estresse, R/E, qualidade de vida e carga 
viral. Os dados foram tabulados e submetidos às análises de Odds Ratio entre 
variáveis categóricas e quadro de AIDS, análises de diferenças entre os grupos (teste 
Mann Whitney) e análises de correlação (ρ de Spearman e r de Pearson). Resultados 
apontaram correlações positivas significativas entre as variáveis comprometimento 
R/E e tempo de convívio com HIV (ρ = 0.338; p = 0.05), comprometimento R/E e idade 
(ρ = 0.310; p = 0.04), e entre autoavaliação R/E e tempo de convívio com HIV (ρ = 
0.409, p = 0.01). Correlações negativas significativas foram verificadas entre 
experiências espirituais diárias e carga viral (ρ = - 0.287; p = 0.06) e entre valores e 
crenças R/E e CD4 (ρ = - 0.326; p = 0.03). Conclui-se que variáveis R/E 
(comprometimento, autoavaliação, experiências espirituais diárias e valores e 
crenças) podem estar associadas a alterações nos níveis de linfócitos T CD4 e carga 
viral entre portadores do HIV. Tais evidências apontam para a pertinência no que diz 
respeito a futuras investigações científicas sobre possíveis relações recíprocas entre 
aspectos religiosos/espirituais e progressão da infecção por HIV/AIDS. 
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Taxifolina (TAX) é um flavonóide que possui numerosas propriedades farmacológicas, incluindo uma 

habilidade antioxidante superior à de outros flavonóides devido à sua estrutura particular. No entanto, tem 

baixa biodisponibilidade oral, o que limita a sua aplicação terapêutica. Neste contexto, outra abordagem 

potencialmente importante para a administração sistemática de fármacos pode ser por rotas alternativas, 

como a pele e a mucosa vaginal. O objetivo deste estudo foi avaliar a permeação ex vivo de TAX através 

da mucosa vaginal porcina e da pele humana. A quantificação de TAX na frmualação farmacêutica e nos 

ensaios de peremeçaõ foi realizada através de um método analítico de HPLC previamente desenvolvido e 

validado. Os experimentos de permeação através da mucosa vaginal porcina e da pele humana foram 

realizados em células de Franz e apresentaram porcentagens permeadas iguais a 87,43% e 48,09% (por 

dose), respectivamente. Os resultados sugerem que, nas matrizes estudadas, TAX pode ser capaz de 

exercer suas atividades biológicas de forma sistêmica quando aplicado por essas rotas. Além disso, exibe 

maior potencial de permeabilidade quando administrado por via intravaginal. 
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Considerando-se que o envelhecimento fisiológico prejudica a modulação 
autonômica cardíaca (MAC) e que esta é visivelmente afetada pela respiração, 
torna-se relevante investigar as respostas aguda e tardia de uma sessão de 
exercício muscular inspiratório (EMI) sobre a MAC em idosos. Quinze homens 

(≥ 60 anos) foram submetidos aleatoriamente à duas sessões de exercício: 
EMI de moderada intensidade (40% da pressão inspiratória máxima) e Sham 
(sem carga resistiva). A MAC foi avaliada a partir das seguintes medidas de 
variabilidade da frequência cardíaca (VFC): desvio padrão dos intervalos R-R 
normais (SDNN), raiz média quadrática da diferença entre intervalos R-R 
normais sucessivos (RMSSD), potências espectrais de baixa (LF) e alta 
frequência (HF) e razão LF/HF. O efeito agudo foi estudado pela comparação 
das medidas de VFC, obtidas a partir do sinal do eletrocardiograma (ECG) de 
curta duração, na condição basal (antes do exercício) e na recuperação por 
uma hora pós exercício (Rec1 = 10’- 15’; Rec2 = 25’-30’; Rec3 = 40’-45’e Rec4 
= 55’-60’). O efeito tardio foi investigado pela análise das medidas de VFC 
obtidas pelo sinal do ECG de longa duração (24 horas), coletado por 
equipamento de monitorização ambulatorial, comparando cada hora após a 
colocação do aparelho em relação à primeira hora, e também os períodos de 
vigília-noite (18:00 às 21:00), sono (00:00 às 05:00) e vigília-dia (08:00 às 
14:00). O teste ANOVA two-way para medidas repetidas, seguido do post hoc 
de Tukey, foi empregado para todas as comparações, considerando α = 5%. 
Foi calculado o tamanho do efeito (d de Cohen) para avaliação da magnitude 
do efeito agudo observado em cada sessão de exercício. As medidas SDNN 
(P=0,01), RMSSD (P<0,001) e as potências espectrais LF (P<0,001) e HF 
(P<0,001) aumentaram significativamente a partir da Rec2 em comparação à 
condição basal. Não foram encontradas diferenças para as demais medidas, 
bem como entre as sessões de exercício para nenhuma variável. A análise do 
d de Cohen mostrou que a carga moderada potencializou o efeito agudo 
observado. De forma tardia, as intervenções não promoveram efeitos 
significativos na MAC. Concluiu-se que uma sessão EMI de moderada 
intensidade promove melhora aguda da MAC em idosos. 
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A esquistossomose, causada por Schistosoma mansoni, permanece como um grave 
problema de saúde pública no Mundo e no Brasil, principalmente em Minas Gerais. Estudos 
realizados por nosso grupo de pesquisas evidenciaram atividade esquistossomicida para 
alguns extratos vegetais, como os de Aristolochia cymbifera (Ac) e Solidago microglossa 
(Sm). O objetivo do trabalho realizar o isolamento e/ou a identificação das substâncias 
ativas presentes nestes extratos. Após coleta e produção dos extratos brutos vegetais 
destas plantas, estes foram submetidos à análise em Cromatografia Líquida de Ultra 
Eficiência acoplada a detector de espectrometria de massas de alta resolução (UPLC-MS-
QTOF) e Cromatografia de Fase Gasosa acoplada a detector de espectrometria de massas 
(CG-EM), visando a identificação dos constituintes. Os compostos identificados em Ac 
foram a lignana cubebina e o diterpeno ácido populifólico. Já em Sm foram identificados os 
triterpenos bauerenol e α-amirina, além do esteróide espinasterol. Os resultados da 
avaliação da atividade esquistossomicida in vitro dos extratos evidenciaram que Sm (200
µg/mL) foi capaz de causar 100% de mortalidade, redução da atividade motora e alteração 
do tegumento dos parasitos em atpe 72 horas. Ac (50 e 100 µg/mL) causou 100% de 
mortalidade em 24 horas, bem com redução da atividade motora e alteração do tegumento. 
No entanto, nenhum dos compostos isolados apresentou atividade esquistosomicida na 
máxima concentração avaliada (200 µM) . A comprovação do potencial esquistossomicida da 
Ac e Sm indicam a necessidade de estudos mais aprofundados para identificação das 
substancias ativas responsáveis pelas atividades evidenciadas pelos extratos vegetais.
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