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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Mesmo com o tabagismo sendo a causa de morte prematura e de incapacidade mais evitável na população 

mundial e do seu tratamento ser visto como o “padrão ouro” de custo-efetividade nos cuidados em saúde, o que se 

percebe na prática, é que a aderência representa um grande obstáculo para os fumantes conseguirem pôr fim ao seu 

ato de fumar. Neste cenário, as tecnologias computadorizadas, ao estimularem a manutenção do desejo de parar de 

fumar, apresentam-se como um recurso para a educação em saúde dos pacientes, reafirmando o seu relevante 

potencial em saúde pública. Á vista desse latente mérito e da circunstância de nenhuma revisão sistemática que 

enfoque esses dois escopos ter sido identificada, o presente estudo visa reportar o protocolo e os resultados parciais 

da síntese das evidências, por meio de uma revisão sistemática, quanto a efetividade das tecnologias computacionais 

na aderência ao tratamento de cessação do tabagismo. Uma busca nas bases de dados, Medline (via PubMed), 

Cochrane Libray, Scopus, Web of Science e Lilacs, foi procedida para captar estudos, cujos critérios de elegibilidade 

se enquadrasse no acrônimo PICOS. A seleção em duas fases (títulos e resumos e, posteriormente, texto completo) 

está sendo realizada por dois revisores independentes, com desacordos resolvidos por um terceiro revisor. Essa 

também será a logística adotada para extração dos dados e avaliação da qualidade metodológica dos estudos. 

Posteriormente, a heterogeneidade entre os estudos será analisada considerando a viabilidade de combinação dos 

resultados em uma metanálise. O protocolo desse estudo está sendo submetido para registro na base PROSPERO e 

seguirá a conformidade do guideline PRISMA. Um total de 235 manuscritos foram identificados nas bases 

bibliográficas. Após a remoção de duplicadas, 145 registros foram submetidos a leitura de títulos e resumos (1° 

etapa). Entre estes, sucedeu a exclusão de 120 artigos. Em tempo, na 2° etapa, 25 artigos estão com seus textos 

completos sendo avaliados para elegibilidade, de forma a dar continuidade à revisão sistemática. Espera-se que com 

o término desse estudo possa ser estimada a efetividade das tecnologias computacionais na aderência ao tratamento 

de cessação do tabagismo. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
As práticas de manipulação de cosméticos vêm evoluindo gradativamente e o consumo atual 
demanda a utilização de matérias primas de origem natural em substituição às sintéticas, visando 
um novo mercado de cosméticos naturais e orgânicos que está em ascendência. Com esse trabalho 
objetivou-se a utilização de um resíduo da indústria alimentícia como ingrediente natural 
agregando bioatividade, funcionalidade e apelo de marketing aos novos produtos.  
Foi desenvolvida uma formulação de creme hidratante e esfoliante utilizando a semente e o óleo 
de abóbora. Ó óleo da semente de abóbora é rico em ácidos graxos poli-insaturados, 
principalmente o ácido linoleico, que tem papel fundamental na manutenção da integridade 
epidermal e na prevenção da perda de água transepidermal, o que confere característica emoliente 
quando aplicado em cosméticos, além de ter tocoferol que é um agente antioxidante da pele. E as 
sementes vêm em substituição das microesferas de polietileno, que são altamente poluidoras para 
o meio ambiente.  
A formulação resultante passou pelos estudos de estabilidade preliminar e acelerada de 
cosméticos. Como resultado, o creme permaneceu estável durante o tempo de análise, sem 
alterações organolépticas, físico-químicas e microbiológicas. Além disso, foi pesquisado o teor de 
ácidos graxos, por eletroforese capilar, no creme após ser manipulado e 90 dias depois e no óleo 
da semente de abóbora puro, foi observado que o teor dessas substâncias se mantém constante 
durante o tempo de análise e quando incorporados no creme não perdem suas características. 
Dessa forma, pode-se concluir que a utilização dessas materiais primas em novas formulações é 
viável e sustentável, porém devem ser feitos mais estudos para a aplicação em diferentes 
formulações cosméticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palavras-chave:  
 

Cosméticos naturais Sustentabilidade 
 

Semente de abóbora 

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 

Área:   Ciências Exatas e da Terra  
Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  

 X Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Humanas 

Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto:  
 
ASPECTOS ANTROPOMETRICOS E DE APTIDÃO FÍSICA EM IDOSOS NORMOTENSOS 
E HIPERTENSOS. 
 
 
 
Autores   
 
ANDRE MARQUES FERNANDES SILVA (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUACÃO); 
RINARA CRUZ DE SOUZA AGUILAR (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUACÃO); 
KEVEENRICK FERREIRA COSTA (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUACÃO); GABRIEL 
MENDES OLIVEIRA (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUACÃO); ANDREIA CRISTIANE 
CARRENHO QUEIROZ (ORIENTADORA). 
 

 

Resumo   
 
Com o processo de envelhecimento ocorrem modificações no perfil antropométrico e fisiológico, 

podendo ser acompanhado pelo aumento da prevalência de doenças cardiometabólicas, como a 

hipertensão arterial. É possível que a presença da hipertensão arterial possa estar associada à 

piora de parâmetros de saúde nos idosos. O objetivo do presente estudo foi comparar os aspectos 

antropométricos, cardiovasculares e de aptidão física entre normotensos e hipertensos idosos. 

Setenta e quatro idosos (68,5±1,1 anos) sem complicações osteomusculares foram estratificados 

em dois grupos: normotenso e hipertenso. Estes indivíduos se submeteram a uma entrevista 

estruturada para obtenção de dados sobre características gerais e condição de saúde. Em seguida 

foram realizadas as avaliações antropométricas e de aptidão física. Os dados contínuos foram 

comparados através do Teste-T independente. Em comparação com os normotensos, os 

hipertensos apresentaram maior circunferência de cintura (93,3±1,9 vs. 99,1±2,0 cm; P=0,023, 

respectivamente). Ocorreu relação significante entre o grupo hipertenso a maior presença de 

risco cardiovascular muito aumentado (18,9% vs. 41,9%; 0,029). Não ocorreram relações 

significantes entre as variáveis de sobrepeso (26,8% vs. 42,3%; 0,306) e presença de cardiopatia 

(4,1% vs. 12,2%; 0,163). Nos testes de aptidão física, não ocorreram diferenças significantes 

entre os grupos normotensos e hipertensos (Resistência abdominal: 4,0±1,6 vs. 2,6±1,1 

repetições; P=0,462. Flexibilidade de membros inferiores: 23,0±2,4 vs. 22,6±1,9 centímetros; 

P=0,878. Flexibilidade de ombros: -2,8±1,3 vs. -5,5±1,5 centímetros; P=0,157. Potência de 

membros inferiores: 13,1±1,2 vs. 12,0±0,9 centímetros; P=0,460. Força de membros superiores: 

26,8±1,7 vs. 26,6±1,6 kg; P=0,955), respectivamente. Pode-se concluir que os hipertensos idosos 



tiveram relação com o maior risco cardiovascular. Embora os hipertensos apresentem diferenças 

antropométricas e cardiovasculares, eles apresentam aptidão física similar aos normotensos.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Introdução: A neofobia alimentar é definida como uma propensão constante em evitar novos 
alimentos, levando a uma alimentação monótona, com pouca variedade, e a menor aceitação à 
experimentação de novos alimentos. Como os nutricionistas têm a responsabilidade de promover 
hábitos alimentares saudáveis, justifica-se a investigação de seus próprios hábitos alimentares, 
pois poderão influenciar suas concepções e intervenções. O objetivo deste trabalho foi estimar a 
prevalência de neofobia alimentar em estudantes de nutrição. Como objetivos secundários, 
estimar a prevalência de neofilia alimentar e os fatores sociodemográficos e alimentares 
associados às prevalências de neofobia e neofilia.  
Métodos: Foi feito um estudo transversal com uma amostra aleatória simples dos estudantes do 1º 
ao 8º períodos do curso de nutrição da UFJF. O instrumento da pesquisa foi um questionário 
autopreenchível, com questões sociodemográficas, sobre hábitos de alimentação e a Escala de 
Neofobia Alimentar de Pliner e Hobden. Foram adotados como pontos de corte nesta escala um 
escore menor ou igual a 25 para definição de neofilia alimentar, entre 26 e 44 neutro e maior ou 
igual a 45 para neofobia alimentar.  
Resultados: Dos 82 estudantes que participaram da pesquisa, 95,1% eram do sexo feminino e 
80,5% com idade maior ou igual a 20 anos. A escolaridade predominante da mãe foi de ensino 
médio completo ou superior. Apenas 15,9% estavam com sobrepeso e nenhum obeso. Quanto ao 
consumo alimentar, cerca de 40% tinham um consumo adequado de verduras, frutas e lácteos (ao 
menos 3 porções diárias de cada). Mais da metade consumia alimentos ultraprocessados mais que 
uma vez por semana. A prevalência de neofobia alimentar foi de 11,0% (IC95%: 4,2%-17,8%), 
mas não houve associação significativa com as demais variáveis. A prevalência de neofilia 
alimentar foi de 32,9% (IC95%: 22,7%-43,2%), também não possuindo associação significativa 
com as demais variáveis.  
Conclusão: Em estudantes de nutrição a neofilia alimentar foi mais prevalente que a neofobia 
alimentar, e nenhuma das duas teve associação com fatores sociodemográficos e alimentares. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Atualmente observa-se o trabalho inserido em um ambiente globalizado e competitivo, de forma 
que haja uma maior exigência para a obtenção de resultados, pressionando constantemente os 
trabalhadores e provocando grande impacto na realização pessoal e profissional desse indivíduo. 
Por isso, tornam- se necessárias medidas para a promoção da saúde do trabalhador, objetivando 
uma melhora na capacidade produtiva e no seu bem-estar. O presente estudo analisou o estresse 
psicossocial no trabalho, as condições de saúde e as laborais dos servidores técnico-
administrativos em educação de uma universidade pública. A investigação consistiu em um 
estudo de coorte que foi realizado com 328 trabalhadores pertencentes ao quadro efetivo da 
universidade. Os dados foram obtidos em dois momentos, primeira coleta em 2012/2013 e a 
segunda em 2016/2017. Foram realizadas entrevistas com auxílio de um questionário, estruturado 
com base em instrumentos de avaliação amplamente utilizados e validados. A análise descritiva 
inicial foi realizada através de medidas de tendência central e de dispersão para as variáveis 
contínuas, depois foram realizados o qui-quadrado, o teste t e a análise multivariada, considerando 
o nível de significância de 5% (p≤0,05), utilizando pacote estatístico SPSS17 para Windows. Os 
resultados mostraram que a população de estudo era composta, predominantemente, por 
indivíduos na faixa etária de 41 a 59 anos, brancos, casados, com filhos, com nível de 
escolaridade universitário ou mais, com renda familiar que os classifica nos estratos B/C do 
Critério Brasil da ABEP e na maioria homens. A prevalência de estresse psicossocial no trabalho 
foi de 52,8%. Já as condições de saúde e laborais foram boas, com exceção do nível de atividade 
física, que ainda foi insuficiente para pouco mais da metade dos trabalhadores, e da qualidade do 
sono, que foi ruim para grande parte dos profissionais. Foi possível concluir que o estresse, as 
condições de saúde e as laborais formam uma rede de inter-relações na qual os profissionais de 
saúde do trabalhador devem se basear para realizar as ações de promoção da saúde para esses 
indivíduos. 
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Introdução:O Y Balance Test (YBT) é um teste funcional frequentemente utilizado na 

prática clínica e com potencial de predizer lesões. No entanto, pouco se sabe sobre quais 

são as principais variáveis físicas que interferem no desempenho do teste. 

Objetivo:Investigar a associação entre a força muscular, equilíbrio, alinhamento de 

membros inferiores e amplitude de dorsiflexão de tornozelo com o desempenho no 

YBT. Métodos:Trata-se de um estudo transversal, foi realizado o YBT e variáveis 

físicas. A associação entre as variáveis foi determinada por regressão linear. 

Resultados: Participaram da pesquisa 121 voluntários. A média de idade foi de 

36,0±9,4 anos A amplitude de dorsiflexão de tornozelo, a força muscular de abdutores 

do quadril e o equilíbrio, representado pela excursão do COP, explicaram 15,2% do 

desempenho no YBT. Conclusão: Dorsiflexão de tornozelo, a força dos abdutores do 

quadril e o equilíbrio estático desempenham devem ser levados em consideração em 

programas preventivos de lesões. 



 
O pré-condicionamento isquêmico (IPC) é caracterizado por períodos alternados de oclusão e 
reperfusão do fluxo sanguíneo. Seu efeito sobre a proteção tecidual miocárdica em condições 
isquêmicas prolongadas é amplamente descrito na literatura, enquanto os efeitos do IPC sobre 
a oxigenação muscular local (OML) permanecem pouco explorados. Assim, o presente estudo 
avaliou a OML em repouso durante protocolos de IPC com diferentes durações. Participaram do 
estudo 35 homens saudáveis (18,0 ± 5,3 anos; 75,8 ± 5,8Kg; 180,4 ± 3,3 cm), sendo excluídos 
indivíduos que utilizassem quaisquer tipos de medicamentos, apresentassem doenças 
cardiovasculares ou metabólicas, tabagismo lesões musculoesqueléticas recentes. Três 
diferentes protocolos de IPC foram utilizados, cada um deles com quatro ciclos de isquemia (3, 
5 ou 7 min, respectivamente), alternados sempre por 5 min de reperfusão. Foi utilizado um 
torniquete pneumático (96 x13 cm; Riester, Jungingen, Alemanha), com pressão de 225 mmHg 
durante a isquemia ou 0 mmHg durante a reperfusão, posicionado na região proximal de uma 
das coxas. A oclusão do fluxo sanguíneo foi verificada com um Doppler portátil (DFD-7001 vn, 
MEDPEJ, Ribeirão Preto, Brasil). Circunferência e dobra cutânea das coxa foram mensurados 
bem como a percepção de dor ao início ae ao final de cada ciclo de isquemia-reperfusão.   
Um sensor de espetroscopia de infravermelho próximo (NIRS) foi posicionado no músculo vasto 
medial para mensuração do percentual de oxigenação muscular (saturação percentual de 
oxihemoglobina; HbO2%)durante todo o protocolo experimental. Não houve diferença 
significativa no decaimento da HbO2% entre os 4 ciclos de um mesmo protocolo. A comparação 
inter-protocolos mostrou um decaimento mais acentuado no primeiro ciclo do protocolo de 3 
min, comparado ao de 5 min e 7 min, respectivamente. A curva de recuperação da HbO2% foi 
caracterizada em duas fases: rápida e lenta, sem diferenças entre os ciclos ou protocolos. A área 
sob a curva, não foi diferente entre os ciclos intra-protocolo. O decaimento da HbO2% tende a 
um platô a partir de 5 min de oclusão. Um protocolo de IPC com mais de 5 min de duração dos 
ciclos de isquemia promove uma atenuação no decaimento de HbO2% e tende a um platô. A 
percepção de dor similar entre os protocolos e diminui com o tempo.  Os resultados sugerem 
que não mais do que 5 min de isquemia, aplicados em no máximo três ciclos são suficientes 
para promover alterações na OML. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
OBJETIVO: Avaliar não adesão ao regime terapêutico de pacientes em hemodiálise e fatores 
associados à QVRS de pacientes renais crônicos em hemodiálise. MÉTODO: Estudo transversal 
com pacientes que realizam terapia hemodialítica em um Hospital Universitário e em duas 
Clínicas de Hemodiálise privadas conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) em um 
município-polo macrorregional de assistência à saúde na Região Sudeste do Brasil, estado de 
Minas Gerais. Os padrões para avaliação da não adesão ao regime terapêutico hemodialítico 
tiveram como base os indicadores estabelecidos pelo estudo The Dialysis Outcomes and Practice 
Patterns Study (DOPPS): restrição hídrica, restrição dietética, regime medicamentoso e terapia 
hemodialítica. Pacientes que apresentaram não conformidade em pelo menos um dos aspectos do 
tratamento foram considerados não aderentes à terapêutica. Avaliou-se a QVRS através do 
questionário KDQOL-SF. Foram analisados os componentes específicos da DRC e os CSF e 
CSM RESULTADOS: Amostra foi composta por 374 pacientes, majoritariamente do sexo 
masculino, média de idade de 58,49 anos, tempo médio de tratamento superior a 54 meses e 86% 
dos tratamentos financiados pelo SUS. Quanto a não adesão aos aspectos terapêuticos, 53,7% 
foram considerados não aderentes à restrição hídrica, 23,3% e 11,5% aos regimes dietético e 
medicamentoso, respectivamente. À terapia, 13,9% não aderiram, e 66,0% foram classificados 
como não aderentes à terapêutica. Quanto a QVRS, indivíduos do sexo feminino, com menos de 
60 anos, brancos, baixo nível socioeconômico, que necessitam de acompanhante, em terapia 
hemodialítica por menos de 5 anos, que possuem prescrição medicamentosa com dez ou mais 
fármacos, com baixos níveis séricos de albumina e hemoglobina e que não aderiram à restrição 
hídrica e à terapia apresentaram piora na QVRS. CONCLUSÃO: A monitoração desses 
parâmetros, bem como a busca pelo alcance dos padrões recomendáveis, pode trazer melhorias a 
QVRS e subsidiar o planejamento assistencial. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Foi realizado um estudo transversal com pacientes atendidos em um serviço de destinado a pacientes com estoma 
em Juiz de Fora, Brasil, entre setembro de 2014 e agosto de 2015, para validar o Questionário Estoma - qualidade 
de vida (Stoma-QoL) em português (variante brasileira). O efeito das variáveis sociodemográficas, clínicas e hábitos 
alimentares na qualidade de vida foi avaliado. Todos os pacientes com colostomia ou ileostomia atendidos pelo 
centro de tratamento de ostomia foram convidados a participar. A validação convergente foi feita com o SF12. Os 
dados foram analisados descritivamente; os testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis foram utilizados para analisar 
associações entre as variáveis coletadas. A distribuição normal dos escores totais do Stoma-QoL foi avaliada pelo 
teste de Kolmogorov-Smirnov. A consistência interna foi avaliada pelo alfa de Cronbach, e a concordância e a 
reprodutibilidade foram determinadas pelo coeficiente de correlação intraclasse. As relações entre os itens Stoma-
QoL e SF-12 foram examinadas usando o coeficiente de correlação de Pearson. A maioria dos 111 participantes 
eram homens (57, 51,4%), a maioria (94, 84,7%) tinha 50 anos de idade ou mais, 70 (63,1%) tinham colostomia e 41 
(36,9%) tinham ileostomia. A maioria dos estomas (79, 71,2%) foi criada para tratar o câncer de cólon e reto. A 
média geral de pontuação Stoma-QoL para os participantes do estudo foi de 58,7 ± DP 12,0 (intervalo 32,0-78,0). A 
consistência interna do Stoma-QoL traduzido foi de 0,87, demonstrando um alto grau de confiabilidade. A validade 
convergente do estoma-QV com o SF-12 confirmou maior correlação entre os itens quanto aos aspectos 
emocionais, saúde mental, aspectos sociais e vitalidade. Uma associação moderada e significativa foi observada 
entre os questionários. Mulheres (p = 0,02) e pacientes que se privaram de alimentos por um determinado período 
de tempo (p = 0,05) tiveram uma qualidade de vida mais baixa. As pessoas que excluíram alimentos por medo de 
repercussão também tiveram escores de QV significativamente mais baixos (p<0,001). Este estudo confirma que o 
Stoma-QoL é uma ferramenta de pesquisa válida para pacientes com colostomia e ileostomia no Brasil. 
Agradecimentos PPSUS APQ3502/13. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

INTRODUÇÃO: De acordo com a Organização Mundial de Saúde, práticas de Educação 
Interprofissional (EIP) são fundamentais para melhorar sistemas de saúde fragmentados em 
todo o mundo. As Diretrizes Curriculares Nacionais apontam para a necessidade do 
desenvolvimento de competências interprofissionais: comunicação, liderança, gerenciamento de 
conflito, trabalho em equipe, trabalho centrado no paciente/família e comunidade, buscando 
favorecer futura prática colaborativa com qualidade da atenção à saúde. Neste contexto, o 
presente projeto objetivou avaliar se diferentes estratégias didáticas utilizadas para ensinar as 
competências interprofissionais para alunos de graduações em saúde interferem na prontidão, 
na percepção e no reconhecimento da importância do trabalho interprofissional. MÉTODOS: 
Tem sido realizado um estudo de intervenção educacional com estudantes dos cursos de 
Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Psicologia. Por meio de questionário 
autopreenchido, pré e pós intervenção, avaliamos a prontidão, a percepção e o reconhecimento 
da importância do trabalho em equipe. A disciplina, de dois créditos, é oferecida no modelo 
opcional, com exceção do curso de enfermagem que a incorporou como eletiva em seu Projeto 
Pedagógico de Curso. De forma randomizada têm sido aplicadas estratégias didáticas 
sustentada pela concepção tradicional de ensino ou estratégias ativas baseadas nas teorias 
cognitivas, humanistas e sócio-culturais. RESULTADOS: O projeto está no terceiro semestre de 
coleta. Até o momento ela foi ministrada para 80 estudantes, sendo os cursos de enfermagem e 
nutrição os que tiveram o maior número de alunos matriculados. A previsão de término da coleta 
e análise dos dados é para o semestre 01/2019. DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: O estudo, iniciado 
em 2017, encontra-se em andamento. Diversas teorias tentam explicar como adultos aprendem 
e quais seriam as melhores estratégias para este propósito. Em relação à EIP, nenhum estudo 
investigou comparativamente qual (is) estratégias favorecem a aprendizagem das competências 
interprofissionais. Acreditamos que o ensino de competências que favorecem e solidificam o 
trabalho em equipes de saúde desde a graduação é essencial para que a futura força de 
trabalho em saúde possa estabelecer melhores relações colaborativas, fortalecendo o sistema 
de saúde e melhorando a segurança e a qualidade do cuidado prestado aos pacientes.  
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Introdução: Na extração do terceiro molar inferior, que se encontra 

intraósseo, abaixo da linha cervical do segundo molar, dentro do ramo 

mandibular e na posição horizontal, classificada como posição 

Horizontal 3C por Winter e Pell & Gregory, há a necessidade de que o 

dente seja dividido para facilitar a sua remoção. Este ato cirúrgico de 

divisão dentária, denominado odontosecção, se presta a separar as 

raízes unidas por uma região conhecida como furca. Deve ser planejado 

com antecedência pelo profissional para que seja evitada a lesão do 

nervo alveolar inferior (alojado no canal mandibular, próximo as raízes 

dentárias) o que pode causar a parestesia da mandíbula, língua e lábio 

do paciente. Para a realização de um correto diagnóstico e planejamento 

adequado é necessária uma avaliação tomográfica da região, visto que 

radiografias convencionais apresentam limitações e distorções, não 

sendo adequadas nestes casos. Objetivo: Avaliar a distância da furca 

até a cortical óssea do teto do canal mandibular, área de odontosecção, 

nos dentes que se encontram na posição Horizontal 3C e determinar a 

prevalência das posições dos terceiros molares inferiores da amostra. 

Materiais e métodos: O projeto foi aprovado pelo CEPEUFJF 

n.1.047.304 de 28/04/2015. Foram selecionados, aleatoriamente, e 

avaliados 70 exames de tomografia computadorizada de feixe cônico, 

tanto de pacientes do sexo masculino quanto do sexo feminino, do banco 

de imagens da disciplina de Radiologia Odontológica da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. As imagens foram 

obtidas pelo aparelho tomográfico i-Cat® e posteriormente convertidas 

para o programa ImplantViewer 3.0. Os terceiros molares foram 

classificados seguindo a classificação de Winter e Pell & Gregory, uni ou 

bilateralmente. Foram descartados exames em que o paciente não 

apresentava o terceiro molar. Nos exames em que o terceiro molar 

estava dentro da classificação Horizontal 3C foram realizadas medidas 

nos cortes tomográficos transversais à 25% de distância, 50% e 75%, da 

cortical externa vestibular à cortical externa lingual ao teto do canal 

mandibular. O programa utilizado para as análises estatísticas foi o 

SPSS (Statistical Packege for the social sciences) com p≤0,05 de 

significância.  Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 29 anos 

e 5 meses, o sexo feminino representou 54,3% (38 pacientes) e o sexo 

masculino 47,7% (32 pacientes), as posições do terceiro molar mais 

encontradas na amostra do lado esquerdo foram: Horizontal 3B (10,0%), 

Vertical 2A (8,6%) Horizontal 3C (8,6%), e do lado direito: Horizontal 3B 

(15,7%), Horizontal 3C (11,4%), Vertical 1A, 2A (5,7%). A média das 

medidas no corte transversal da cortical externa vestibular à cortical 

externa lingual ao teto do canal foram: 1,51mm à 25%, 0,97mm à 50%, 

1,09mm à 75%, demostrando grande proximidade, principalmente à 

meia distância. Conclusão: De acordo com a classificação de Winter e 

Pell & Gregory, a posição do terceiro molar mais prevalente nesta 



amostra foi a 3B para ambos os lados. Verificou-se uma grande 

proximidade, principalmente à meia distância, entre a área de furca e o 

teto do canal mandibular em molares na posição Horizontal 3C, e a 

utilização da imagem tomográfica de feixe cônico se mostra de grande 

importância para o profissional, visto que suas medidas, realizadas para 

o planejamento de extração de dentes inclusos intraósseos reduzem as 

chances de injúrias do nervo alveolar inferior durante a cirurgia. 

  



 

 

Introdução: Para a exodontia de terceiros molares intraósseos é essencial uma 

avaliação tomográfica, pois radiografias convencionais apresentam distorções. 

Objetivo: Avaliar a distância da furca até a cortical óssea do teto do canal 

mandibular, área de odontosecção, nos dentes que se encontram na posição 

Horizontal 3C e determinar a prevalência das posições dos terceiros molares 

inferiores da amostra. Materiais e métodos: O projeto foi aprovado pelo 

CEPEUFJF n.1.047.304 de 28/04/2015. Setenta tomografias do banco de 

imagens da disciplina de Radiologia Odontológica da UFJF, obtidas pelo 

tomográfo i-Cat® e convertidas para o programa ImplantViewer 3.0. Os 

terceiros molares foram classificados seguindo a classificação de Winter e 

Pell&Gregory. Nos exames em que o terceiro molar estava dentro da 

classificação Horizontal 3C, abaixo da linha cervical do segundo molar e dentro 

do ramo mandibular, foram realizadas medidas nos cortes transversais à 25% de 

distância, 50% e 75% da cortical externa vestibular à cortical externa lingual ao 

teto do canal mandibular. O programa utilizado para as análises estatísticas foi o 

SPSS com p≤0,05 de significância. Resultados: A média de idade dos pacientes 

foi de 29 anos e 5 meses; o sexo feminino representou 54,3% (38) e o masculino 

47,7% (32), as posições mais encontradas no lado esquerdo foram: Horizontal 

3B (10,0%), Vertical 2A (8,6%), Horizontal 3C (8,6%), e do direito: Horizontal 

3B (15,7%), Horizontal 3C (11,4%), Vertical 1A, 2A (5,7%). A média das 

medidas no corte transversal da cortical externa vestibular à cortical externa 

lingual ao teto do canal foram: 1,51mm à 25%, 0,97mm à 50%, 1,09mm à 75%. 

Conclusão: Existe uma grande proximidade, principalmente à meia distância, 

entre a área de furca e o teto do canal mandibular em molares da posição 

Horizontal 3C e a utilização da imagem tomográfica de feixe cônico reduzirá a 

chance de injúrias do nervo alveolar inferior. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
INTRODUÇÃO: O uso de plantas medicinais é uma importante ferramenta para obtenção de 

compostos que possam vir a se tornar componentes de novos fármacos. Solidago chilensis, 

também conhecida como arnica, é usada na medicina popular no tratamento de diversas doenças 

inflamatórias. Assim, nesta parte do estudo, foi avaliado, in vitro, a toxicidade e a atividade anti-

inflamatória do extrato da raiz de S. chilensis. METODOLOGIA: Para determinar a toxicidade, 

macrófagos da linhagem J774.A1 foram tratados com o extrato nas concentrações 10, 25, 50 e 

75µg/mL. Após 48 horas, a viabilidade celular foi determinada pelo ensaio de MTT. Para avaliar 

a influência na produção de citocinas (ELISA) e óxido nítrico (NO) (Reação de Griess) as células 

foram pré-estimuladas com LPS de E. coli ou LPS + IFN-, respectivamente, e tratadas com o 

extrato por 48 horas. Todos os ensaios continham controles de células não tratadas, células não 

tratadas e não estimuladas. A análise estatística foi realizada com base no teste de variância 

ANOVA seguido do pós-teste Dunnet, por meio do programa GraphPad Prism. RESULTADOS: 

Dentre as concentrações avaliadas, nenhuma apresentou citotoxicidade elevada. As maiores 

concentrações do extrato (25, 50, 75µg/mL) foram capazes de reduzir significativamente a 

produção de NO por macrófagos pré-estimulados. Este resultado está de acordo com estudos in 

vivo, que revelaram redução nos níveis de NO em animais tratados com extrato de S. chilensis. A 

influência sobre a produção de outros mediadores também foi determinada sendo encontrado 

redução na produção das citocinas IL-12 (na concentração de 75ug/mL) e IL-6 (10, 25, 50, 

75µg/mL). Esses resultados sugerem a capacidade de modular respostas inflamatórias além do 

perfil TH1. Inesperadamente, o tratamento não reduziu a produção de TNF-α, o que é conflitante a 

literatura que observaram redução de TNF-α após o tratamento in vivo. Isso pode estar 

relacionado ao tipo de extrato, local de coleta da planta e modelo utilizado. CONCLUSÃO: Tais 

resultados demonstram potencial anti-inflamatório/imunomodulatório in vitro do extrato. Mais 

estudos vêm sendo realizados, de modo a corroborar os dados encontrados. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
OBJETIVOS: O Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) é caracterizado por alterações cognitivas, em especial da 
memória, sendo considerado um estágio mais precoce da Doença de Alzheimer (DA). A tomografia de coerência 
óptica (TCO) é um método diagnóstico não-invasivo que permite uma análise ultra-estrutural e quantitativa da retina 
e do nervo óptico. Em um estudo prévio, avaliamos olhos de pacientes com DA, e demonstramos que as medidas da 
espessura da mácula e das camadas internas da retina estavam diminuídas nestes pacientes e que estas alterações 
se correlacionavam com o grau do déficit cognitivo. Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a capacidade 
diagnóstica dos parâmetros de espessuras da mácula e das camadas internas da retina medidos pela TCO em 
diferenciar pacientes com CCL de controles normais e verificar a correlação destes parâmetros com o grau de 
comprometimento cognitivo. MÉTODOS: 46 olhos de 23 pacientes com CCL e 48 olhos de 24 controles, foram 
avaliados. Foram capturadas imagens da mácula pela TCO. Os valores de espessura macular total e das camadas 
internas da retina foram analisados. Os parâmetros da TCO dos olhos com CCL e controles normais foram comparados 
utilizando Equações Estimativas Generalizadas. Para a correlação entre as medidas das espessuras maculares obtidas 
pela TCO e o déficit cognitivo, estimados pelo mini-exame do estado mental (MEEM), foi realizada a correlação de 
Pearson. RESULTADOS: Os valores da espessura macular total e, em especial, das camadas internas da retina, foram 
significativamente menores nos doentes quando comparados aos controles. Houve correlação entre o déficit 
cognitivo, estimado pelo MEEM, e diversas medidas obtidas pela TCO tanto para a espessura macular total, quanto 
para espessura das camadas internas da retina. CONCLUSÕES: Demonstramos, através da TCO, a presença de um 
dano neural nos pacientes com CCL e a correlação deste com a intensidade do déficit cognitivo. O padrão da perda 
neural encontrada nos pacientes com CCL é menor, porém similar, ao que ocorre na DA, sugerindo que estas doenças 
apresentem formas semelhantes de envolvimento ocular. Esta tecnologia sugere ser um promissor biomarcador em 
pacientes com CCL. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Introdução: O objetivo do trabalho foi identificar, por meio do método dos elementos finitos, a 

movimentação e o padrão de distribuição das tensões realizadas pelo aparelho extra bucal (AEB) 

com tração parietal no primeiro molar superior. Métodos: Um modelo de elementos finitos 

contendo aparelho extra bucal, primeiro molar superior e ligamento periodontal foi concebido 

para este estudo biomecânico. Para criação do dente presente no modelo, foram utilizadas 

imagens de tomografia computadorizada. Uma força de 200 grama-força foi aplicada na 

extremidade do arco externo do AEB para avaliação de sua movimentação. Resultados: Na 

região mesial da face vestibular e no terço cervical da raiz palatina foram registradas as maiores 

áreas de tração. Já nos ápices das raízes distovestibular e palatina, na região cervicodistal da face 

vestibular, nos terços cervical e médio da raiz mesiovestibular e no terço cervical da raiz 

distovestibular foram registradas as maiores áreas de compressão no modelo. Pode-se observar 

a inclinação distal do primeiro molar superior, sendo o terço oclusal a região que mais se 

movimentou. Ocorreu intrusão das raízes distovestibular e palatina, e mesialização das raízes 

mesiovestibular e palatina. Conclusão: Ocorreu intrusão, distalização e inclinação do dente no 

sentido mesiodistal e o padrão de distribuição de tração, na região mesial, e de compressão, na 

região cervicodistal e nas raízes, foram compatíveis com o movimento. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O tratamento ortodôntico possui diversos objetivos, entre eles, o nivelamento da curva de Spee 
profunda, que trata-se de uma linha imaginária que tangencia as cúspides dos dentes posteriores 
até as bordas incisais dos incisivos. A movimentação ortodôntica é resultado das tensões que as 
forças aplicadas exercem sobre os dentes e tecido de suporte dentário, sendo de grande 
importância o estudo da magnitude e direção dessas forças. O Método de Elementos Finitos 
(MEF) é um recurso computacional utilizado em simulações mecânicas para analisar tensão, 
deformação e deslocamento em estruturas complexas. O objetivo desse estudo foi avaliar a 
tendência de deslocamento no ligamento e dente durante uma simulação de intrusão e retração 
ortodôntica, com intuito de observar o que tende a ocorrer no nivelamento da curva de Spee. O 
modelo de um primeiro pré-molar superior com ligamento periodontal foi construído graficamente 
utilizando o software Rhinoceros 4.0 (McNeel North America, Seattle, WA).  O modelo foi 
importado para o software Abaqus v.6.11 (Dassault Systèmes Simulia Corp, Providence, RI, USA), 
onde foi discretizado em elementos tetraédricos. Em relação às propriedades físicas e mecânicas, 
foi considerado linearmente elástico e isotrópico, e a cada tecido atribuiu-se Módulo de 
Elasticidade e Coeficiente de Poisson. As condições de contorno foram: fixação na superfície 
externa do ligamento periodontal e carregamento de 1 Newton aplicado no centro da face 
vestibular da coroa dentária. Simulou-se um vetor horizontal no sentido vestíbulo-palatino 
(retração) e um vetor vertical no sentido ocluso-gengival (intrusão).  Os resultados foram 
observados por escala de cor, e mostraram no movimento de intrusão, uma maior tendência de 
movimentação na região da raiz vestibular, tanto no periodonto quanto no dente, evidenciando 
uma tendência de vestibularização dentária. Quando aplicada uma força de retração, observou-
se que a maior tendência de deslocamento concentrou-se na região cervical do ligamento 
periodontal e nas pontas de cúspide do dente. 
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Diversos estudos demonstram que a fototerapia (exposição a cores, utilizando-

se óculos ou luzes coloridos) representa uma ferramenta de fácil utilização, baixo custo 

e não invasiva para auxiliar recuperação de estado de depressão e ansiedade, 

saturação de oxigênio, frequência respiratória e pressão arterial, reduções da 

temperatura durante a noite, alterações na produção de melatonina e 

subsequentemente melhora do estado de alerta e aumento de desempenho físico. 

Portanto, o presente projeto avaliou os efeitos da utilização de óculos de lentes 

coloridas, sobre o desempenho de jogadores de voleibol juvenil. Vinte indivíduos (14 a 

17 anos) foram submetidos a dois dias de coletas, obedecendo aos seguintes 

procedimentos: 10 min em escuridão total (utilizando vendas) seguidos por 30 min de 

exposição à luz, utilizando, em ordem aleatória, óculos com lentes azuis ou 

transparentes. Em seguida, os voluntários realizaram testes psicométricos e então um 

teste de desempenho físico de agilidade. Nossa hipótese (resultados em fase de 

análise) é de que a exposição à luz azul reduza os níveis de melatonina, melhore o 

tempo de reação cognitivo e o desempenho no teste de agilidade. 
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Resumo 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a rugosidade superficial (Ra), a alteração de cor 

(ΔE) e a molhabilidade (ɵ) de um material reembasador resiliente para prótese total (Soft 

Rebase; TDV) submetido à escovação diária com agentes químicos de limpeza. Espécimes (6 

mm de diâmetro × 1,5 mm de espessura) foram preparados e divididos em três grupos (n=24) 

conforme o tipo de substância utilizada como veículo de limpeza durante a escovação: sabão 

neutro, creme Curaprox e creme Trihydral. Todos os espécimes foram avaliados quanto à sua 

cor, Ra e ɵ em água. Então, os espécimes foram imersos em água destilada, sendo metade 

deles imersos por 10 minutos diários em solução de hipoclorito de sódio (NaOCl) a 0,5% (n=12). 

Ainda, cada espécime foi higienizado diariamente com escova elétrica por 15 s e usando-se as 

substâncias descritas anteriormente. Novas análises de cor, Ra e ɵ foram realizadas após 1, 7 e 

60 dias de imersão. Os dados foram analisados estatisticamente com ANOVA para medidas 

repetidas (duas vias) e Tukey (α=5%). O tipo de substância utilizada na higienização de 

reembasadores parece ter influência nas propriedades superficiais aqui avaliadas. A longo 

prazo, todos os espécimes alteraram a sua cor, acima do nível facilmente detectável por leigos. 

Porém, a alteração de cor foi menos intensa para aqueles espécimes higienizados com o creme 

Trihydral e em combinação com a imersão diária em NaOCl. Quanto à Ra, os espécimes não 

imersos em NaOCl apresentaram grande alteração superficial de sua topografia, tornando-se 

mais rugosos, exceto para aqueles higienizados com o creme Trihydral, os quais resultaram na 

menor alteração do estudo. Por outro lado, para os espécimes imersos em NaOCl, a maior 

alteração de rugosidade aconteceu quando da utilização do creme Curaprox como veículo de 

limpeza. Por fim, a imersão diária em NaOCl resultou na menor modificação da ɵ dos 

espécimes, sendo a combinação entre NaOCl e creme Trihydral aquela com menor modificação 

da hidrofilicidade do material. De maneira geral, as propriedades superficiais do material 

reembasador aqui investigadas foram alteradas ao longo do estudo, sendo as menores 

alterações associadas ao uso do creme Trihydral e imersão em NaOCl. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo e importante fator de 
risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Além disso, tabagismo promove 
aumento da atividade nervosa simpática e da pressão arterial (PA). Durante exercício físico (EF) 
há aumento da PA em decorrência de estímulos reflexos, entre eles o metaborreflexo. 
Objetivo: comparar o controle metaborreflexo da pressão arterial entre indivíduos tabagistas 
ativos (TA), tabagistas sedentários (TS) e não tabagistas sedentários (NTS). 
Método: Foram recrutados homens TA, TS e NTS (18 a 60 anos). Para serem considerados 
fisicamente ativos, os indivíduos deveriam praticar EF há pelo menos 3 meses, com frequência 
mínima de 3x/semana. Os voluntários não poderiam apresentar distúrbios ventilatórios 
obstrutivos e/ou restritivos (espirometria). A PA foi avaliada por meio do método oscilométrico 
(DIXTAL 2022). A oclusão circulatória foi realizada por manguito posicionado no membro 
superior dominante, insuflado com pressão supra sistólica. O protocolo consistiu de 3 min de 
repouso, 3 min de EF isométrico de preensão palmar a 30% da contração voluntária máxima, 
seguido de 2 min de oclusão isolando o controle metaborreflexo. Os dados são apresentados 
com media±erro padrão da média. Para comparação entre tempo e grupo foi utilizada ANOVA 
two-way seguido do post hoc de Bonferroni. Foi adotado como diferença significativa P≤0,05. 
 Resultados: Foram avaliados 7 TA (24±2 anos), 15 TS (28±2 anos) e 16 NTS (26±2 anos). 
Durante o repouso a pressão arterial sistólica (PAS) foi semelhante entre os três grupos (P 
grupo=0,91) assim como a pressão arterial diastólica (PAD) (p grupo= 0,65). Durante a oclusão 
circulatória, quando comparados com o repouso, os grupos TA, TS e NTS apresentaram valores 
elevados tanto de PAS (121±3 mmHg vs. 143±3 mmHg p<0,001; 119±3 mmHg vs. 142±3 mmHg 
p<0,001; 122±3 mmHg vs. 141±2 mmHg p<0,001, respectivamente) quanto de PAD (70±2 
mmHg vs. 78±2 mmHg p<0,001; 69±1 mmHg vs. 74±2 mmHg p<0,001; 70±1 mmHg vs. 74±1 
mmHg p<0,001, respectivamente), porém não apresentando diferença entre os grupos (PAS: p 
grupo =0,88; PAD: p grupo= 0,86). 
Conclusão: O controle metaborreflexo da PA encontra-se preservado em indivíduos tabagistas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
INTRODUÇÃO: Os planos de formação médica tem estabelecido temas relativos a 
espiritualidade e a religiosidade em seu conteúdo. Estudos atuais têm demonstrado que a 
Religiosidade e a Espiritualidade (R/E) associam-se a desfechos de saúde (físico, mental e 
sobrevida) e podem influenciar as opiniões e relações profissionais, influenciando inclusive na 
tomada de decisões. Em relação ao residente de medicina, essa relação tem caráter ainda mais 
complexo, pois o mesmo é considerado simultaneamente, um aprendiz e o clínico responsável 
pelo provimento do cuidado. Apesar disso, ainda são poucos os estudos que buscam compreender 
a R/E nos médicos residentes e seu impacto na prática clínica e na própria saúde mental, não 
havendo nenhum em território nacional.  
OBJETIVO: Avaliar a opinião e atitude dos residentes médicos frente à influência da 
espiritualidade e religiosidade na prática clínica e avaliar a religiosidade e espiritualidade dos 
residentes médicos e sua influência na saúde mental dos mesmos.  
MÉTODOS: Estudo multicêntrico de caráter observacional, transversal e de abordagem 
quantitativa, que será realizado entre o período de agosto de 2016 a julho de 2020 , envolvendo 6 
instituições: Universidade Federal de Juiz de Fora (na cidade de Juiz de Fora, MG), Universidade 
Federal da Paraíba (na cidade de João Pessoa, PB), Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 
UERJ (na cidade do Rio de Janeiro, RJ), Universidade Federal de Minas Gerais (na cidade de 
Belo Horizonte, MG), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (na cidade de Porto Alegre, 
RS), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (na cidade de Campo Grande, MS). Serão 
aplicados dois questionários: questionário sobre espiritualidade e religiosidade em profissionais 
de saúde (elaborado pela Network for Research Spirituality and Health - NERSH) já traduzido 
para o português com anuência dos autores originais e o DASS 21 para avaliar depressão, estresse 
e ansiedade já validado para o Brasil. Será realizada análise descritiva e inferencial (mediante 
testes bivariados e modelos de regressão linear e logística), além da validação dos questionários 
traduzidos. 
RESULTADOS ESPERADOS: O estudo está em andamento. Pretende-se traçar um perfil dos 
conceitos e atitudes dos médicos residentes em relação à R/E. Como o material envolvendo esse 
tipo de amostra é escasso na literatura, esperamos fornecer subsídios suficientes para que 
mudanças cabíveis sejam feitas tanto na formação médica quanto nos programas de residência, 
visando adequar as demandas espirituais e religiosas tanto dos pacientes quanto dos próprios 
médicos à prática clínica, além de encorajar a realização de estudos desse caráter e comparação 
com estudos internacionais que façam parte da colaboração NERSH. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 Introdução: A gravidez é um evento considerado biologicamente natural e um momento especial 
na vida da mulher.Para lidar com essa nova realidade de vida e com os estressores que aparecem nesse 
período, a gestante busca inúmeras estratégias como, por exemplo, o suporte da família, de amigos, 
apoio psicológico, grupos de autoajuda, terapias integrativas, meditação, relaxamento, cursos de 
gestantes e a busca por um suporte religioso e espiritual através de suas próprias crenças ou por meio de 
comunidades religiosas. 
Métodos: Estudo epidemiológico longitudinal, quantitativo, prospectivo, realizado em gestantes e 
puérperas na cidade de Juiz de Fora, MG, no período de novembro de 2016 a novembro de 2019. A 
pesquisa é realizada no ambulatório de pré-natal de baixo risco da UFJF, através de aplicação de 
questionário. Os critérios de inclusão são: gestantes que estiverem em acompanhamento no pré-natal de 
baixo risco da UFJF e com idade gestacional ≤ 16 semanas de gestação na primeira consulta. O critério 
de exclusão: gestantes com transtornos psiquiátricos prévios. Para a análise estatística será utilizado o 
SPSS, os dados serão interpretados pela estatística descritiva e inferencial, com intervalo de confiança de 
95%.  
Resultados: Na coleta parcial com 64 mulheres, média de idade de 25,6 (5,9) anos, idade gestacional 
média de 10,6 (3,4) semanas, DASS depressão 4,5 (1,7), DASS Ansiedade 5,2 (5,0) e DASS Ansiedade 
8,4 (5,3) pontos. As mulheres tiveram altos níveis de religiosidade, porém não houve correlação entre os 
diferentes aspectos de religiosidade e a escala Daily Spiritual Experiences com as dimensões da DASS 21 
(Ansiedade, depressão e estresse), com correlações variando de 0.004 a 0.115 (p=Não significante). 
Conclusão: Mulheres apresentaram níveis elevados de religiosidade, mas não houve correlação 
significativa com os diferentes aspectos de religiosidade e com a escala DASS 21.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Introdução: Crianças e adolescentes com SD apresentam maior prevalência de pés pronados, tornando-se

necessário compreender como ocorre a descarga de peso (DP) na postura ortostática e na marcha e se há

influência do calçado, objetivando uma intervenção efetiva para o indivíduo.

Objetivo: Analisar a DP semi-estática e dinâmica, com e sem calçado, em crianças com Síndrome de

Down (SD).

Métodos: Participaram desse estudo, sete crianças com SD, entre 2 e 11 anos de idade. Os responsáveis

consentiram com a participação de seus filhos e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido

(CAAE: 68140617.7.0000.5147). As avaliações foram realizadas no Laboratório de Análise de Movimento,

onde foram captadas as pressões plantares na postura de pé (semi-estática) e na marcha (dinâmica),

descalça e com calçado habitual para os pés direito (D) e esquerdo (E) em uma plataforma (M.P.S.

platform® - Pressure Modular System). Foram consideradas três medidas de cada condição para análise

dos dados, valores percentuais de pressão em ante-pé, médio-pé, retro-pé, nas descargas de peso anterior,

posterior, direita e esquerda e valores do arco índex. Para a análise das condições semi-estática e dinâmica

(com e sem calçado) foi realizado One-way ANOVA, com nível de significância de α=0,05. O arco index (AI)

foi classificado como normal quando os valores estavam entre 21 e 26%, e como pronado quando os

valores estavam acima de 26%.

Resultados: O AI apresentou-se superior a 26% em todas as condições (32,20±6,49≤D≤36,32±5,49%, e

32,56±7,59≤E≤35,49±5,63%), classificando os pés como pronados. Não houve diferenças entre as

condições semi-estática e dinâmica, e/ou calçado ou descalço (p>0,05), para nenhuma das medidas

observadas. Conclusão: Neste estudo, as crianças com SD apresentaram 100% prevalência de pé

pronado, não apresentando diferenças entre a forma de distribuição das pressões plantares nas condições

semi-estáticas e dinâmicas, com ou sem calçado. São necessárias condutas fisioterapêuticas para melhorar

o alinhamento do pé dessas crianças.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O Estágio Regional de Medicina Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

de Juiz de Fora 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 universidade e 

do hospital universitário. Tem duração de oito semanas e carga horária de 320h, sendo realizado 

em municípios circunvizinhos a Juiz de Fora/MG. Este trabalho objetivou avaliar a contribuição 

do Estágio Regional para a formação acadêmica do futuro profissional médico sob a ótica dos 

estudantes de Medicina. Foi realizado estudo descritivo baseado em questionários respondidos 

pelos alunos após a realização do estágio. Tal questionário foi composto por 18 questões fechadas 

com espaços para justificativas, que contemplavam os princípios da Atenção Primária à Saúde, 

como longitudinalidade, integralidade do cuidado, abordagem familiar e enfoque comunitário. A 

maioria dos egressos apontou uma contribuição importante da vivência propiciada pelo estágio 

para sua formação cidadã, pessoal e profissional, com aprimoramento da relação médico-paciente 

e desenvolvimento de autoconfiança no exercício da futura profissão, além da real possibilidade 

de aplicação prática dos conhecimentos previamente adquiridos. Contudo, foram destacados 

também alguns pontos negativos, que variaram de acordo com o cenário particular de cada 

município, como baixa disponibilidade de medicamentos, exames e insumos para a população, e 

alta rotatividade dos preceptores médicos locais. Nota-se que o referido estágio tem 

proporcionado aos estudantes de Medicina da UFJF uma maior proximidade com as necessidades 

reais da população brasileira, permitindo o desenvolvimento de uma prática em saúde ampliada e 

reflexiva, através dos vínculos formados com a equipe de saúde e comunidade, contribuindo para 

uma formação profissional generalista e humanista, e reforçando a necessidade de consolidação 

das políticas públicas de saúde no país. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A Hidroxiureia (HU) tem sido utilizada para tratamento da doença falciforme (DF). Apesar dos evidentes 
benefícios, existe variabilidade interindividual na resposta ao fármaco e fatores genéticos parecem estar 
associados. Assim, o objetivo do presente estudo foi investigar se polimorfismos nos genes BCL11A e no 
transportador de ureia UTA afetam a resposta de pacientes com DF (SS e SC) ao tratamento com HU. 
Foram avaliados 185 pacientes com DF tratados (n=93) ou não tratados (n=92) com HU. Os níveis 
médios de hemoglobina, Hb fetal (HbF), hematócrito, reticulóticos e leucometria global foram medidos 
antes e após o tratamento com o fármaco. Os pacientes foram agrupados como “respondedores” à HU se 
os níveis de HbF estivessem maiores que 20% e aqueles pacientes com níveis inferiores a esse foram 
considerados como “não respondedores”. O DNA genômico foi extraído a partir do sangue total e 
amostras foram então genotipadas por PCR em tempo real para os polimorfismos A>C (rs766432) do 
gene BCL11A e G>A (rs9960464) do gene do UTA. Todas as análises estatísticas foram realizadas 
utilizando o software GraphPad Prism®, considerado como significativo os valores de p<0,05. A 
população estudada apresentou idade de 15,8 ± 11,3 anos e foi constituída de 54% de homens. As 
frequências genotípica e alélica para os 2 polimorfismos apresentaram-se em equilíbrio de Hardy-
Weinberg e foram semelhantes àquelas encontradas em outras populações. Não foram encontradas 
associações entre os níveis basais nos parâmetros bioquímicos com os polimorfismos. No entanto, a 
frequência dos genótipos AC e CC no gene BCL11A foi maior entre os pacientes respondedores quando 
comparado ao grupo dos não respondedores (p=0,03). Além disso, pacientes com o genótipo GA para o 
polimorfismo no gene UTA também responderam melhor à terapia com HU quando comparados àqueles 
com o genótipo GG (p=0,005). Em conclusão, nossos achados sugerem que os polimorfismos A>C no 
gene do BCL11A e G>A do gene UTA afetam a resposta hematológica à HU, sendo que pacientes que 
possuem pelo menos uma cópia do alelo de menor frequência possivelmente apresentam maior chance 
de resposta ao tratamento farmacológico. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 

Cimento Ionômero de Vidro (CIV) é utilizado com as resinas compostas durante a Técnica de 

Restauração Mista. Porém, o condicionamento com ácido fosfórico em sua superfície durante 

o procedimento operatório pode provocar a dissolução de seus componentes. Objetivo foi 

avaliar a sorção e solubilidade de CIVs com e sem condicionamento ácido seguindo a ISO 

4049:2009. Foram confeccionados 20 discos com Vidrion R (Vi), Vitremer (VT), Hydro C 

(HC) e Biocal (Bi) com 15 mm em diâmetro por 1 mm em espessura. Destes, metade foi 

condicionada por 15s com ácido fosfórico a 37% (n=10). Todas as amostras foram transferidas 

para estufa a 37°C e diariamente a massa foi pesada até atingir sua constância (M1). Após, 

foram imersas em água deionizada por 7 dias e pesadas (M2). Em seguida, as amostras 

retornaram para a estufa e pesadas diariamente até a massa constante (M3). Para calcular 

sorção e solubilidade, utilizou-se as equações (M2-M3)/V e (M1-M3)/V, respectivamente. 

Após a análise estatística pelos testes de Kruskall-Wallis e Dunn (=0,05), pode-se relatar 

que os valores de sorção do Vi, HC e Bi sem condicionamento (50,43±5,88; 47,10±16,25; 

33,74±12,95, respectivamente) foram iguais entre si e com condicionamento (51,57±5,23; 

36,06±13,58; 27,21±7,71, respectivamente). O VT apresentou o mesmo comportamento, sem 

e com condicionamento (112,90±15,63 e 103,43±18,64), mas diferiu estatisticamente dos 

demais. Para solubilidade, as condições sem e com condicionamento não diferiram 

estatisticamente para todos os cimentos avaliados. Porém, observou-se que Vi (-2,98±1,17 e 

-1,67±1,66) e VT (-18,96±2,73 e -24,55±5,17) não diferiram entre si, mas foram 

estatisticamente inferiores aos HC (64,60±15,65 e 68,0±12,60) e Bi (61,40±38,90 e 

30,24±10,92). Assim, conclui-se que para técnica de restaurações mistas, o condicionamento 

ácido não exerceu influência na sorção e solubilidade destes materiais. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 Objetivo: Foram avaliados os efeitos do laser terapêutico de baixa potência na lesão pulmonar  
aguda (LPA) após sepse por administração de lipopolissacarídeo (LPS) em ratos Wistar. 
Métodos: 30 ratos Wistar foram randomizados em 5 grupos de 6 animais: a) Grupo LPA; b) 
Grupo laser 20 J/cm2 sem LPA; c) Grupo laser 40 J/cm2 sem LPA;d) Grupo laser 20 J/cm2 com 
LPA; e) Grupo laser 40 J/cm2 com LPA. A indução da LPA foi realizada pela administração de 
LPS intraperitoneal. Após 2 horas da administração de LPS ou solução salina, os animais dos 
grupos laser foram irradiados em pontos anatômicos específicos da caixa torácica com laser 
(808 nm, potência 100 mW, no modo contínuo de luz) nas fluências de 20 J/cm2 e 40 J/cm2. 

Após 24 horas da administração de LPS ou solução salina, os animais receberam ventilação 
protetora por 10min para estabilização e foram eutanasiados. O lavado broncoalveolar e a 
contagem total e diferencial de leucócitos foram realizados. Para a análise histopatológica foi 
utilizado o escore de lesão pulmonar preconizado pela American Thoracic Society. Resultados: 
No lavado broncoalveolar os animais que receberam laser sem LPA (L20 e L40) apresentaram 
um número reduzido de neutrófilos (0,80 ± 0,49 e 1,34 ± 0,61, respectivamente), assim com os 
animais com LPA que receberam o tratamento com laser (LPA+L20 14,73 ± 5,97; LPA+L40: 
17,97 ± 11,03) quando comparados ao grupo LPA (27,50 ± 12,14). O escore total de lesão dos 
animais que receberam laser sem LPA (L 20 e L40) apresentou-se reduzido (0,08 ± 0,03 e 0,07 
± 0,03), assim como os animais com LPA que receberam o tratamento com laser (LPA+L20: 
0,20 ± 0,06; LPA+L40: 0,22 ± 0,04) quando comparados ao grupo LPA (0,60 ± 0,10).  Na 
avaliação dos neutrófilos intersticiais, alveolares e debri protéico observamos que esta redução 
foi significativa quando os grupos L20 e L40 foram comparados com LPA, assim como nos 
grupos LPA+L20, e LPA+40 onde houve redução de neutrófilos intersticiais e alveolares, e o 
grupo LPA+40 ainda apresentou redução de debri protéico. Conclusão: O laser terapêutico de 
baixa potência foi capaz de reduzir  a inflamação causada pela lesão pulmonar aguda induzida 
após sepse por administração de lipopolissacarídeo em ratos Wistar. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
As formigas são insetos sociais e com a crescente urbanização têm se destacado por provocarem 
prejuízos ao ser humano. Estudos sobre o papel destes insetos como vetores de fungos já foram 
realizados em hospitais, entretanto vetoração em ambientes domésticos é escasso. O objetivo foi 
isolar e identificar fungos veiculados por formigas encontrados em cozinhas domiciliares na 
cidade de Juiz de Fora. Os insetos foram coletados através de iscas atrativas, em três residências 
nas cinco regiões do município entre outubro de 2017 e abril de 2018. Os exemplares foram 
acondicionados em álcool absoluto e meio de cultura BHI para posterior identificação 
mirmecológica e fúngica, respectivamente. Entre os 24 tipos de insetos coletados, 58,4% eram 
pertencentes à espécie Tapinoma melanocephalum, 16,6% do gênero Camponotus spp., 12,5% da 
espécie Paratrechina longicornis, seguido dos gêneros Wasmannia spp. (8,3%) e Solenopsis spp. 
(4,2%). A predominância de T. melanocephalum e de P. longicornis já era esperada, visto que são 
as principais formigas invasoras de residências. O gênero Camponotus spp. nidifica em cavidades 
de madeira, como armários de cozinha. As formigas dos dois últimos gêneros fazem seus ninhos 
fora das residências, sendo menos encontradas dentro das casas, mas buscam por migalhas de 
alimentos, especialmente nas cozinhas. Os fungos identificados pertencem ao gênero Candida 
spp. (30%), seguido por Aspergillus spp. (20%), Penicillium spp. (13,3%), Mucor spp. (6,7%), 
Rhodotorula spp. (6,7%) Geotrichum spp. (6,7%), Trichosporon spp. (3,3%), Cunninghamella 
spp. (3,3%) e Emmonsia spp. (3,3%). Apenas 6,7% dos fungos não foram identificados. Os 
fungos são ubíquos e a predominância de vetoração do gênero Candida deve ser avaliada, pois 
essas leveduras podem contaminar alimentos e causar doenças. A presença de fungos saprófitas, 
como os dos gêneros Aspergillus spp. e Penicillium devem ser investigadas também, pois algumas 
espécies desses fungos são produtoras de micotoxinas que podem contaminar alimentos e causar 
intoxicações. Portanto é importante avaliar o papel das formigas como vetores de fungos 
potencialmente patogênicos em ambientes domiciliares, com a finalidade de avaliar seu papel na 
disseminação de fungos. 
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Resumo   
 
A hipertensão arterial (HT) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados 

e sustentados de pressão arterial (PA). O monitoramento dessa morbidade torna-se importante e o 

conhecimento das condições de saúde são validos e úteis para a vigilância dessa enfermidade. O 

objetivo deste estudo foi investigar as condições de saúde associadas à HT autorreferida em 

adultos e idosos participantes de Feiras de Saúde na cidade de Governador Valadares – MG. 

Estudo transversal realizado com dados coletados durante feiras de saúde. A coleta de dados 

ocorreu através de um questionário aplicado de forma individualizada contendo perguntas sobre: 

idade, presença de doenças cardiometabólicas e prática de atividade física de lazer. Além disso, os 

indivíduos foram submetidos às medidas de peso, altura, circunferência de cintura e pressão 

arterial de repouso. Foram coletados os dados de 789 participantes de ambos os sexos. Foram 

excluídos do estudo 24 participantes que não aceitaram assinar o termo de compromisso e 397 que 

não se declararam hipertensos, totalizando 368 HT autorrelatados. Os dados estão apresentados 

em valores percentuais. 80,4% da amostra foram idosos e 94,6% responderam fazer uso de 

medicação para o tratamento para, entretanto, 51,1% disseram não praticar atividade física. A 

associação de HT com diabetes autorreferida foi de 72,28%, sendo o tratamento medicamentoso 

para diabetes foi presente em 70,9% da amostra. O total de hipertensos com sobrepeso foi de 

41,8%, obesidade grau I de 23,9% e obesidade grau II de 10,59%. Em relação à circunferência 

abdominal, 29,3% apresentaram risco cardiovascular aumentado e 27,7% risco muito aumentado. 

86,4% apresentaram PA sistólica acima de 120mmHg e 57,9% apresentaram PA diastólica maior 

do que 80mmHg. A maioria dos indivíduos HT apresentou níveis de PA elevados, apesar da alta 

prevalência de indivíduos que estavam sob uso de tratamento medicamentoso. Além disso, a 

presença de diabetes e sobrepeso/obesidade concomitante com a HT foi elevada. Um aspecto 

relevante é que metade dos indivíduos não praticava atividade física de maneira regular. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Objetivo: compreender a experiência de pessoas com insuficiência venosa que usam a meia de 

compressão elástica. Métodos: pesquisa fenomenológica que entrevistou 13 usuários de Unidades 

Básicas de Saúde, em Minas Gerais, entre novembro/2017 e janeiro/2018. Os depoimentos foram 

organizados em categorias temáticas e discutidos segundo o referencial teórico adotado. 

Resultados: os entrevistados relataram perceber melhora dos sintomas da insuficiência venosa, 

tais como diminuição do edema, dor, queimação, formigamento, cansaço e sensação de pernas 

pesadas, além da remissão da úlcera. Porém, calçar e descalçar a meia de compressão elástica é a 

principal dificuldade apontada pelos participantes. Devido a esta dificuldade, as pessoas 

mencionaram necessitar da ajuda de familiares para realizar esse cuidado. Além disso, referem 

que o uso da meia leva a sensação de calor e o desconforto causados pela compressão dos 

membros inferiores, dificuldade para realização das atividades diárias, tais como as tarefas 

domésticas, trabalho e a higiene pessoal e, apontaram o custo elevado desse dispositivo. Apesar 

dos aspectos negativos que fazem parte da experiência dos participantes, as pessoas com 

insuficiência venosa têm a expectativa de usar meia de compressão elástica ao longo da vida com 

o objetivo de controlar os sintomas dessa condição crônica, como a dor nos membros inferiores, 

varizes e a recidiva da úlcera varicosa. Conclusão: a fenomenologia social de Alfred Schütz 

permitiu colocar em evidência a subjetividade inscrita nas questões que envolvem o uso da meia 

de compressão elástica, a partir da experiência vivida por essas pessoas. Os resultados fornecem 

subsídios aos profissionais de saúde para auxiliar a pessoa com insuficiência venosa a lidar com 

as dificuldades relacionadas ao uso desse dispositivo de compressão com vistas ao controle da 

doença. 
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TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E PROPRIEDADES 

PSICOMÉTRICAS DO QUESTIONÁRIO INFLAMMATORY BOWEL DISEASE 

FATIGUE (IBD-F) 

Introdução: A fadiga é uma queixa comum em pacientes com doenças 

inflamatórias intestinais (DII). Portanto, é necessário para estes pacientes um 

instrumento traduzido, adaptado culturalmente e testado clinicamente que 

avalie fadiga. 

Objetivos: Traduzir e adaptar transculturalmente o Inflammatory Bowel 

Disease Fatigue Scale (IBD-F) para o português do Brasil e testar suas 

propriedades de medida em pacientes brasileiros com DII. 

Métodos: A versão original do IBD-F foi traduzida e adaptada culturalmente 

seguindo as recomendações do Guidelines for the process of cross-cultural 

adaptation of self-report measures. Além do IBD-F, a fadiga foi avaliada por 

meio da Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue (Facit-F) e 

a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (EHAD) também foi utilizada.  

As propriedades psicométricas testadas foram: efeito teto e piso, consistência 

interna, reprodutibilidade (confiabilidade e concordância), validade do 

constructo, responsividade interna e externa. 

Resultados: Durante a fase de tradução e adaptação transcultural, 40 

pacientes participaram da pesquisa. Durante o teste das propriedades 

psicométricas, um total de 118 com DII concluíram a pesquisa. A versão 

brasileira do IBD-F (IBD-F Brasil) apresentou boas propriedades de medida 

com um alfa Cronbach de 0,95, um coeficiente de correlação intraclasse de 

0,97, um erro padrão de medição de 4,8 pontos e uma alteração mínima 

detectável de 6,0 pontos. Foi detectado 25% de efeito piso, sem efeito teto. A 

análise da validade de construto observou uma correlação inversa boa entre o 

IBD-F e o Facit-F (r = - 0,46). O tamanho de efeito usado para medir a 

responsividade interna variou de moderada para Doença de Crohn (DC) a 

baixa para Retocolite Ulcerativa (RCU). O IBD-F Brasil foi uma medida com alta 

responsividade externa para DC e com baixa responsividade para RCU. A área 

sob a curva foi de 0,95. 

Conclusão: A versão brasileira do IBD-F possui propriedades de medida 

adequadas e pode ser utilizada na prática e pesquisa clínica. 

 



Palavras-chave: Fadiga. Doença Inflamatória Intestinal. Questionários. 
Reprodutibilidade dos Resultados 

RESUMO 

 

Introdução: A fadiga é uma queixa comum em pacientes com doenças 

inflamatórias intestinais (DII). Portanto, é necessário para estes pacientes um 

instrumento traduzido, adaptado culturalmente e testado clinicamente que 

avalie fadiga. 

Objetivos: Traduzir e adaptar transculturalmente o Inflammatory Bowel 

Disease Fatigue Scale (IBD-F) para o português do Brasil e testar suas 

propriedades de medida em pacientes brasileiros com DII. 

Métodos: A versão original do IBD-F foi traduzida e adaptada culturalmente 

seguindo as recomendações do Guidelines for the process of cross-cultural 

adaptation of self-report measures. Além do IBD-F, a fadiga foi avaliada por 

meio da Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue (Facit-F) e 

a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (EHAD) também foi utilizada.  

As propriedades psicométricas testadas foram: efeito teto e piso, consistência 

interna, reprodutibilidade (confiabilidade e concordância), validade do 

constructo, responsividade interna e externa. 

Resultados: Durante a fase de tradução e adaptação transcultural, 40 

pacientes participaram da pesquisa. Durante o teste das propriedades 

psicométricas, um total de 118 com DII concluíram a pesquisa. A versão 

brasileira do IBD-F (IBD-F Brasil) apresentou boas propriedades de medida 

com um alfa Cronbach de 0,95, um coeficiente de correlação intraclasse de 

0,97, um erro padrão de medição de 4,8 pontos e uma alteração mínima 

detectável de 6,0 pontos. Foi detectado 25% de efeito piso, sem efeito teto. A 

análise da validade de construto observou uma correlação inversa boa entre o 

IBD-F e o Facit-F (r = - 0,46). O tamanho de efeito usado para medir a 

responsividade interna variou de moderada para Doença de Crohn (DC) a 

baixa para Retocolite Ulcerativa (RCU). O IBD-F Brasil foi uma medida com alta 

responsividade externa para DC e com baixa responsividade para RCU. A área 

sob a curva foi de 0,95. 

Conclusão: A versão brasileira do IBD-F possui propriedades de medida 

adequadas e pode ser utilizada na prática e pesquisa clínica. 
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Níveis séricos de vitamina D e cálcio e suas relações com a composição corporal, 
força muscular, fadiga em pacientes com doença de Crohn 

 

Introdução: A doença de Crohn (DC) é uma doença inflamatória intestinal autoimune. 
Sabe-se que a vitamina D desempenha um papel fundamental na regulação da 
resposta imune e que ajuda a manter a integridade musculoesquelética. Sabe-se 
também que os pacientes com DC geralmente apresentam baixos níveis séricos de 
vitamina D. O objetivo do presente estudo é avaliar a relação dos níveis séricos de 
vitamina D com a força muscular, massa muscular e fadiga em pacientes com DC e 
hipovitaminose D.  

Material e métodos: Uma amostra consecutiva de 14 pacientes com DC de ambos os 
sexos, em remissão e com hipovitaminose D foram triados do ambulatório de 
Gastroenterologia Clínica de Doenças Inflamatórias Intestinais do HU/CAS da UFJF. 
Foram realizadas medidas de preensão palmar pelo dinamômetro manual para 
avaliação da força muscular periférica, avaliação pela bioimpedância para quantificar a 
massa magra muscular e o questionário de fadiga de Chalder validado no Brasil para 
avaliação da fadiga.  

Resultados: Pacientes tinham 34,1±7,3 anos, apresentaram níveis de vitamina D de 
21,0± 5,8 ng/ml, força muscular de 43,7±12,9 Kgf, massa magra de 45,2±13,5 kg e 
escore de fadiga de 3(0-5). A força muscular associou-se com os níveis de vitamina D 
(MM(kg) x Vit D (ng/ml) r= 0,50, p =0,03). Não houve associação dos níveis de vitamina 
D com a massa magra, bem como com o auto-relato de fadiga. 

Resultados: Os resultados desse estudo mostram que a hipovitaminose D associou-se 
com baixos níveis de força muscular em pacientes com DC em remissão. A reposição 
da vitamina D deve ser considerada no manejo clínico a fim de melhorar a função 
muscular de pacientes com DC.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: A esquistossomose, causada principalmente pelo Schistosoma mansoni, é uma Doença 
Tropical Negligenciada que afeta milhões de pessoas no mundo, especialmente no Brasil e no Estado de 
Minas Gerais. Os objetivos gerais do trabalho foram realizar a identificação e o isolamento de substâncias 
ligantes da enzima ATP difosfohidrolase de S. mansoni (Sm ATPDases) a partir de extratos de Cordia 
verbenacea e Acmella oleraceae utilizando a plataforma de ultrafiltração (UF) acoplada a UPLC-MS-QTof, 
bem como avaliar a atividade esquistossomicida in vitro das amostras. 
 
Metodologia: Os extratos etanólicos de C. verbenacea (Cv) e A. oleraceae (Ao) foram produzidos por 
maceração e submetidos à UF para identificação de metabólitos ligantes de ATPases, a qual foi realizada 
pela análise dos dados de espectrometria de massas em UPLC-MS-QTof.  Os principais ligantes 
identificados foram isolados dos extratos por técnicas cromatográficas (como CLV e CLAE semi-
preparativa) e identificados pela análise dos dados de RMN de 1H e 13C. As amostras foram submetidas 
aos ensaios esquistossomicidas in vitro frente a vermes adultos de S. mansoni, a de citotoxicidade. 
 
Resultados: A análise dos dados obtidos por espectrometria de massas em modo positivo no UPLC-MS-
QTof permitiu a identificação de várias alcamidas como ligantes no extrato Ao. Dentre estas alcamidas 
identificadas no ensaio de UF-UPLC-MS-QTof, a substância espilantol foi isolada e se mostrou como 
principal ligante e potencial inibidor de ATPases. Já a partir do extrato Cv, o ensaio de UF permitiu 
identificar a presença de triterpenos como ligantes de ATPases. Os extratos Ao e Cv apresentaram 
atividade antiparasitária in vitro, sendo capazes de provocar a morte de parasitos adultos de S. mansoni 
sem apresentar citotoxicidade significativa. 
 
Conclusão: Os extratos Ao e Cv apresentam atividade esquistossomicida in vitro e substâncias ligantes 
de ATPases, especialmente alcamidas, as quais são potenciais inibidores da enzima ATP difosfohidrolase 
de S. mansoni. Já triterpenos são os potenciais inibidores identificados no extrato de Cv.  
 
Agradecimentos: FAPEMIG (PPM# 00296-16), CAPES, CNPq e UFJF. 

 
 
 

Palavras-chave:  
 
PRODUTOS NATURAIS    ESQUISTOSSOMOSE 
 
    ATPASES 

  
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 

Área:  Ciências Exatas e da Terra  
Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  

X Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Humanas 

Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto:  
 
 
ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA PARASSACRAL NO TRATAMENTO DA BEXIGA HIPERATIVA 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: A bexiga hiperativa é o distúrbio miccional mais prevalente na infância, tendo como principal 

manifestação à urgência miccional. Geralmente, a uroterapia é a primeira linha de tratamento, que pode 

ser associada ou não a anticolinérgicos. A Estimulação Elétrica Transcutânea Parassacral (EETP) foi 

introduzida como uma alternativa para o tratamento de crianças com hiperatividade do detrusor, porém os 

protocolos de tratamentos descritos exigem várias sessões semanais, o que dificulta a adesão da criança 

ao tratamento.  

Objetivo: Avaliar a eficácia da EETP em sessões únicas semanais no tratamento da bexiga hiperativa em 

crianças. Métodos: Estudo prospectivo, controlado e randomizado, no qual 16 crianças foram divididas em 

dois grupos: GC (uroterapia e estimulação elétrica placebo) e GE (uroterapia e EETP). Em ambos os 

grupos, foram realizadas 20 sessões, uma vez por semana, durante vinte minutos cada. As crianças 

foram reavaliadas ao final das 20 sessões e 60 dias após o término do tratamento com diário miccional 

diurno e noturno, Escala Visual Analógica (EVA), critérios de Roma III e escala de Bristol.  

Resultados: Os grupos foram semelhantes quanto à idade, gênero e etnia. Não foram encontradas 

diferenças entre os grupos quanto, as medições volumétricas feitas no diário miccional, a frequência 

miccional e a constipação intestinal avaliada através dos critérios de Roma III e da escala de Bristol. 

Sessenta dias após o tratamento, notou-se melhora significativa no GE da urgência miccional (p=0,030) e, 

naqueles com enurese, no percentual de noites secas (0,039). Ao final das 20 sessões e após 60 dias de 

tratamento os responsáveis pelas crianças do GE perceberam uma maior melhora em relação aos 

responsáveis pelas crianças do GC (p=0,052 e 0,046 respectivamente) avaliado pela EVA.  

Conclusões: A EETP realizada com sessões únicas semanais se mostrou eficaz no tratamento da bexiga 

quanto aos sintomas de urgência urinária, enurese e na percepção dos responsáveis, porém novos 

estudos com populações maiores se faz necessários para assegurar estes resultados.  
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ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE INIBIDORES DA ENZIMA ATP 
DIFOSFOHIDROLASE DE S. MANSONI POR ULTRAFILTRAÇÃO ACOPLADA A UPLC-
MS-QTOF E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ESQUISTOSSOMICIDA DE METABÓLITOS 
DE RUTA GRAVEOLENS (RUTACEAE) 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
ISMAEL JOSÉ ALVES JUNIOR (BOLSISTA); LARA SOARES ALEIXO DE CARVALHO; 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

Introdução: A esquistossomose é uma Doença Tropical Negligenciada que afeta cerca de 240 milhões 
de pessoas no mundo, especialmente no Brasil, onde é causada principalmente pelo parasito 
Schistosoma mansoni. Atualmente, apenas o fármaco praziquantel é utilizado no seu tratamento. Neste 
contexto, os produtos naturais representam importante papel como fontes de novas substâncias ativas. 
Dentre os novos alvos farmacológicos do parasito, destaca-se a enzima ATP difosfohidrolase de S. 
mansoni (Sm ATPDases). O objetivo do trabalho foi identificar e isolar inibidores da SmATPDase 
presentes no extrato de Ruta graveolens L. (Rutaceae) utilizando a técnica de ultrafiltração (UF) acoplada 
a UPLC-MS-QTof (UF-UPLC-MS-QTOF), bem como avaliar a atividade esquistossomicida in vitro das 
amostras. 

Metodologia: O extrato de R. graveolens (Rg) foi produzido por maceração em etanol e submetido a 
plataforma de ensaio por UF-UPLC-MS-QTOF. Após, este extrato foi submetido a fracionamento 
cromatográfico, inclusive por CLAE semi-preparativa, para o isolamento dos ligantes da enzima 
inicialmente identificados pela UF-UPLC-MS-QTOF. Ainda, Rg, frações e substâncias isoladas foram 
submetidos a ensaios esquistossomicidas in vitro. 

Resultados: A plataforma de UF permitiu a identificação, por UPLC-MS-QTOF, de vários ligantes da 
ATPase presentes no extrato Rg. O fracionamento do extrato bruto culminou no isolamento de 4 
compostos, os quais foram identificados por técnicas espectroscópicas (como RMN de 1H), sendo o 
alcaloide arborinina, identificado como ligante, uma das substâncias identificadas e isoladas. Além disso, 
o extrato bruto e frações foram ativos no ensaio esquistossomicida in vitro. 

Conclusão: A plataforma de UF-UPLC-MS-QTOF foi eficiente na seleção e identificação de ligantes de 
ATPases no extrato de R. graveolens, sendo o alcalóide arborinina identificado como o principal ligante, o 
qual foi também isolado do extrato. Outros 3 compostos foram ainda obtidos. Além de possuir potenciais 
inibidores de SmATPase, o extrato de R. graveolens apresentou ainda atividade esquistossomicida 
significativa frente a vermes adultos de S. mansoni.  

Agradecimentos: FAPEMIG (PPM# 00296-16), CAPES, CNPq e UFJF. 
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA POR UPLC-MS-QTOF E AVALIAÇÃO 
ANTIPARASITÁRIA IN VITRO DE METABÓLITOS DA SUPERFÍCIE FOLIAR DE 
PLANTAS DA FAMÍLIA ASTERACEAE 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

Introdução: A esquistossomose e a leishmaniose, causadas por parasitos dos gêneros Schistosoma e 
Leishmania, respectivamente, são Doenças Tropicais Negligenciadas que afetam milhões de pessoas no 
mundo. Os medicamentos disponíveis são escassos e apresentam certa toxicidade ou propensão à 
resistência. O objetivo do trabalho foi produzir extratos, por meio de lavagem glandular, de diversas 
espécies da família Asteraceae, identificar os principais metabólitos por UPLC-MS-QTof, bem como 
avaliar a atividade esquistossomicida e leishmanicida in vitro destes extratos. 

Metodologia: Foram produzidos os extratos das partes aéreas de Centaurea benedicta, Matricaria 
camomila, Eremanthus erithopappus, Achyrocline satureioides e Calendula officinalis por meio da 
lavagem em diclorometano. A identificação dos metabólitos destes extratos foi realizada por UPLC-MS-
QTOF tanto em modo positivo quanto negativo e os extratos produzidos foram ainda avaliados quanto à 
atividade citotóxica e antiparasitária in vitro. 

Resultados: Dentre os extratos produzidos, os extratos por lavagem glandular de C. benedicta e A. 
satureioides foram ativos in vitro frente aos vermes adultos de Schistosoma mansoni e frente a formas 
promastigotas de Leishmania amazonenses e L. braziliensis. Entre os metabólitos identificados por UPLC-
MS-QTof, destaca-se a presença da lactona sesquiterpênica cnicina (no extrato de C. benedicta) e do 
flavonoide 3-O-metilluteolina (no extrato de A. satureioides). 
 
Conclusão: Os extratos produzidos por lavagem foliar, além de serem mais seletivos e menos 
complexos, possuem substâncias de grande interesse quimioterapêutico, especialmente frente a doenças 
tropicais negligenciadas. Foram obtidos vários extratos ativos frente a parasitos, sendo a maioria também 
citotóxico frente a macrófagos humanos. A técnica de UPLC-MS-QTof permitiu a identificação de várias 
substâncias nos extratos produzidos sem a necessidade de isolamento destes compostos, sendo 
sugeridos como substâncias ativas a cnicina e a 3-O-metilluteolina. 

Agradecimentos: FAPEMIG (PPM# 00296-16), CAPES, CNPq e UFJF. 

 

 

 

Palavras-chave:  
 
LAVADO GLANDULAR    ESQUISTOSSOMOSE 
 
    LEISHMANIOSE 

  
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 
Área:  Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  

XCiência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras e Artes  

Título do Projeto:  
 
Avaliação dos parâmetros metabólicos e função renal em camundongos 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

INTRODUÇÃO:A lesão renal induzida pela obesidade leva à alterações como 
hipertrofia glomerular, espessamento da membrana basal glomerular, expansão da 
matriz mesangial e aumento da inflamação renal. Sabe-se também que a obesidade 
induzida em paciente com reserva renal reduzida provoca alteração de parâmetros 
metabólicos, bem como da morfologia renal. OBJETIVOS:Avaliar as consequências da 
obesidade induzida pela dieta hipercalórica com 60% de gordura sobre a reserva renal 
de camundongos C57BL/6 uninefrectomizados.	 MATERIAL E MÉTODOS: Foram 
utilizados camundongos BL6/C57, machos, com 6 a 8 semanas de idade, pesando de 
20g a 30g, que por sua vez foram separados em 4 grupos, UniNx, Sham, Sham OB 
60%, UniNx OB 60%. Para uninefrectomia, os camundongos foram anestesiados com 
a associação de xilazina na dose de 10mg/kg e cetamina dose de 90mg/kg. Os 
parâmetros avaliados foram: ganho de peso, consumo de ração, peso renal, creatinina 
e ureia séricas. RESULTADOS: O ganho de peso foi maior no grupo UniNx OB 60% 
em relação ao grupo Sham (6,0+1,0g vs. 3,5+0,86g p=0,03). O consumo de alimento 
foi semelhante entre todos os grupose peso renal do grupos uninefrectomizados(UniNx 
0,225+0,019g; UniNxOB60% 0,210+0,013g) foram maiores do que o 
Sham(0,171+0,018g, p<0,05). Os níveis de uréia foram semelhantes entre os grupos, 
todavia, os valores de creatinina foram maiores no grupo alimentado por dieta 
hipercalórica (UniNxOB60% 0,99+0,06mg/dL) comparado ao grupo UniNx 
(0,80+0,09mg/dL, p<0,05).CONCLUSÃO: O modelo experimental de doação renal foi 
reproduzido com sucesso. A uninefrectomia isolada não alterou a função renal. A 
obesidade foi comprovada nos animais que se alimentaram da dieta hipercalórica. No 
modelo experimental de doação renal seguida de obesidade observamos aumento do 
peso do rim remanescente e maior proteinúria. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Objetivo: Avaliar o conhecimento médico na aplicação dos novos critérios diagnósticos de morte 
encefálica(ME) e correlacioná-lo com parâmetros de capacitação para esse diagnóstico, segundo 
resolução do CFM 2.173/17.Método: Entrevistaram-se 174 médicos com experiência em 
pacientes comatosos. Utilizou-se questionário estruturado adaptado de estudos prévios. 
Associaram-se as variáveis pelo Teste do Qui-Quadrado de Independência. Ajustou-se modelo 
logístico multivariado para associações com p-valores ≤0,20. Resultados: 40% dos entrevistados 
atuavam há mais de um ano em medicina intensiva, 23% já abriram 10 ou mais protocolos de ME,
cumprindo a nova resolução. 45% referiu dificuldade em seguir os novos critérios. 94% 
reconheceu necessidade de exames complementares para o diagnóstico, porém 8% desses 
apontaram exames equivocados. A dificuldade quanto a esses critérios diminuiu com o aumento 
da formação médica (OR= 0,487; p=0,045; IC 95% 0,241-0,983) e com um maior número de 
protocolos de ME abertos (OR= 0,223; p=0,0001; IC 95% 0,117-0,424). Conclusões: a amostra 
demonstrou maior facilidade na aplicação dos novos critérios de ME de forma significante: se 
idade entre 31-41 anos; com mais anos de formação; na segurança em explicar o conceito para 
familiares; ao reconhecer a necessidade de exames complementares; e com maior número de 
protocolos abertos de ME. A determinação do CFM de que médicos tenham mais de 1 ano de 
experiência com pacientes comatosos foi corroborada. Mas a abertura de cinco a nove protocolos 
implicou em facilidade similar à de dez ou mais protocolos, sugerindo em nosso meio que a 
quantidade necessária para capacitar o médico é inferior à da resolução.
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Avaliação das alterações encontradas no Pé Diabético e sua correlação com o 

tempo de doença, complicações crônicas, controle metabólico. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
 
     O pé diabético é conceituado como infecção, ulceração e/ou destruição de tecidos moles, 
associados a alterações neurológicas e a vários graus de doença arterial periférica nos 
membros inferiores. Oitenta e cinco por cento das úlceras no pé diabético (UPD) precedem as 
amputações o que caracteriza um importante problema de saúde pública.  A cada 20 segundos, 
um paciente com DM sofre uma amputação em todo o mundo. A UPD exige intervenção 
precoce, uma vez que a demora no diagnóstico e tratamento inadequado contribui para altas 
taxas de amputação. As complicações do pé diabético apresentam grande impacto financeiro 
sobre os sistemas de saúde público e privados, em razão dos custos ambulatoriais, da maior 
ocupação de leitos hospitalares e de intervenções hospitalares prolongadas. É possível reduzir 
as amputações entre 40% a 85% implementando estratégias combinadas com base no 
tratamento multidisciplinar, organização da equipe, monitorização, treinamento e educação dos 
profissionais da saúde.

  

OBJETIVO: Avaliar as alterações encontradas no Pé Diabético e sua  associação com o tempo 
de doença, complicações crônicas e controle metabólico.  
METODOLOGIA: O projeto foi submetido ao Conselho de Ética em Pesquisa da Plataforma 
Brasil. Avaliamos 88 pacientes do Ambulatório do Pé Diabético do Núcleo Interdisciplinar de 
Estudos e Pesquisa em Nefrologia da UFJF (NIEPEN-UFJF). Critérios de inclusão: DM 2 
portadores de pé diabético.  
RESULTADOS: Idade: 60,9 + 10,7      F: 58%   M: 42 %         Hg Gl: 11,5 +2,7 
Anos de DM: 0 a 5 anos: 3 / 5 a 10 anos: 18 / 10 a 15 anos: 12 / 15 a 20 anos: 23 /                        
> 20 anos:  32   
Úlcera: 56,8 %     Amputação: 22,7 %  Polineuropatia diabética sensitivo motora: 78 % 
Dormência: 73%  Queimações nos pés:   64,9%          Dor neuropática: 54,1% 
MEDICAÇÕES: Tiamina: 60,2 %   Gabapentina: 18,2 %     Duloxetina: 13,6    Amitriptilina: 4,5 % 
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ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA PARASSACRAL NO TRATAMENTO DA BEXIGA HIPERATIVA 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: A bexiga hiperativa é o distúrbio miccional mais prevalente na infância, tendo como principal 

manifestação à urgência miccional. Geralmente, a uroterapia é a primeira linha de tratamento, que pode 

ser associada ou não a anticolinérgicos. A Estimulação Elétrica Transcutânea Parassacral (EETP) foi 

introduzida como uma alternativa para o tratamento de crianças com hiperatividade do detrusor, porém os 

protocolos de tratamentos descritos exigem várias sessões semanais, o que dificulta a adesão da criança 

ao tratamento.  

Objetivo: Avaliar a eficácia da EETP em sessões únicas semanais no tratamento da bexiga hiperativa em 

crianças. Métodos: Estudo prospectivo, controlado e randomizado, no qual 16 crianças foram divididas em 

dois grupos: GC (uroterapia e estimulação elétrica placebo) e GE (uroterapia e EETP). Em ambos os 

grupos, foram realizadas 20 sessões, uma vez por semana, durante vinte minutos cada. As crianças 

foram reavaliadas ao final das 20 sessões e 60 dias após o término do tratamento com diário miccional 

diurno e noturno, Escala Visual Analógica (EVA), critérios de Roma III e escala de Bristol.  

Resultados: Os grupos foram semelhantes quanto à idade, gênero e etnia. Não foram encontradas 

diferenças entre os grupos quanto, as medições volumétricas feitas no diário miccional, a frequência 

miccional e a constipação intestinal avaliada através dos critérios de Roma III e da escala de Bristol. 

Sessenta dias após o tratamento, notou-se melhora significativa no GE da urgência miccional (p=0,030) e, 

naqueles com enurese, no percentual de noites secas (0,039). Ao final das 20 sessões e após 60 dias de 

tratamento os responsáveis pelas crianças do GE perceberam uma maior melhora em relação aos 

responsáveis pelas crianças do GC (p=0,052 e 0,046 respectivamente) avaliado pela EVA.  

Conclusões: A EETP realizada com sessões únicas semanais se mostrou eficaz no tratamento da bexiga 

quanto aos sintomas de urgência urinária, enurese e na percepção dos responsáveis, porém novos 

estudos com populações maiores se faz necessários para assegurar estes resultados.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A preparação de carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) como sistema de entrega de fármacos é 

um campo em constante crescimento na pesquisa relacionada à aplicação da nanotecnologia à saúde. 

CLN são subtipos de nanopartículas lipídicas sólidas, e são constituídas de um núcleo lipídico sólido a 

temperatura ambiente, que além de fornecerem mais estabilidade ao ativo, são liberadas de forma 

controlada. Para que a partícula libere o fármaco no local adequado pesquisadores tem usados 

biomateriais que são sensíveis a algum estímulo.  Estes podem ser das mais diversas naturezas e no 

caso das CLN desse estudo o gatilho de liberação escolhido foi a temperatura. Para demonstrar a 

capacidade de controlar o estímulo, foram escolhidas 3 temperaturas específicas para a construção de 

CLN: 29°C, 37 °C e 42 °C. Em cada uma das temperaturas escolhidas foram realizadas misturas de 

manteigas vegetais com pontos de fusão diferentes para se atingir as temperaturas desejadas de 

liberação. A base majoritária das gorduras vegetais foi a manteiga de cacau (manteiga 1), que é a 

manteiga de cacau que apresenta baixa toxicidade e melhor compatibilidade se comparada a outros óleos 

vegetais. A preparação de material com temperatura de fusão de 29°C foi atingida através de mistura da 

manteiga 1 com a manteiga 7 que tem como componente majoritário o ácido oleico. Já para o material de 

fusão a 37°C foram misturadas as manteigas 1 e 5, e o material de fusão a 42°C com as manteigas 1 e 4; 

que também apresentam como seu componente em maior proporção o acido oleico. Em seguida as 

nanoestruturas foram preparadas por alto cisalhamento em temperatura 10° acima do ponto de 

fusão.Foram realizadas inúmeras analises, dentre elas o ponto de fusão das manteigas, o tamanho 

dessas e o Índice de Polidispersividade (PdI). A partir dessas analises pode ser comprovado que foi 

atingido o objetivo da pesquisa na preparação de nanopartículas com o gatilho de liberação de 

temperatura nas respectivas temperaturas de: 29°C, 37 °C e 42 °C. Portanto esta plataforma (CLN) pode 

vir ser a utilizada como carreadores de fármacos com gatilho de liberação ajustável a temperaturas 

específicas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
O presente estudo avaliou o efeito in vitro da aplicação diária de nanopartículas de quitosana 
(ChNPs) no biofilme de S. mutans sobre a superfície do esmalte dentário, com tempo de exposição 
de enxaguatório bucal (90 s) durante 5 dias. As ChNPs foram obtidas pelo método de geleificação 
iônica. Dez terceiros molares foram utilizados para obtenção de 20 blocos de esmalte (4 x 4,5 mm). 
Quatro grupos foram formados (n=5): ChNPs (3,85 mg/mL; pH 5,5); Quitosana (5 mg/mL - pH 
5,5); Digluconato de Clorexidina 0,12% (pH 5,5-controle positivo); Água destilada (controle 
negativo). O inóculo de 20 µL de S. mutans (UA159) foi mantido por 2 h na superfície das amostras 
para adesão inicial. Em seguida, as amostras foram imersas individualmente em poços contendo 1 
mL de caldo de BHI com 1% de sacarose, e mantidas por 24h a 37ºC. Após, o meio foi removido e 
1 mL das soluções foi inserida nos poços por 90 s, de acordo com cada grupo. Os poços foram 
lavados e 1 mL de caldo de BHI com 1% de sacarose foi novamente inserido. As placas foram 
incubadas por 48h a 37ºC. Este procedimento foi repetido por 5 dias, para posterior diluição de cada 
amostra e plaqueamento das amostras para contagem das células (UFC/mL). Os dados foram 
analisados por ANOVA e Tukey (a = 0,05). A água destilada apresentou os maiores valores de 
UFC/mL de S. mutans e o digluconato de clorexidina não apresentou crescimento bacteriano. Não 
houve diferença significante para UFC/mL de S. mutans entre os grupos ChNPs e quitosana. A 
aplicação diária de ChNPs e de quitosana reduziram o número de células do biofilme de S. mutans 
sobre o esmalte dentário. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
Polygonum hydropiperoides Michx. (Polygonaceae Juss.), popularmente conhecida como erva-de-bicho, é 

tradicionalmente utilizada como adstringente, antidisentérica, anti-hemorrágica, anti-hemorroidas, 

diurética, vermicida e no tratamento de feridas, ocupando a 53ª posição na Relação Nacional de Plantas 

Medicinais de Interesse ao SUS. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo aprofundar a 

avaliação do potencial antibacteriano de P. hydropiperoides por meio da adição de cepas clinicamente 

relevantes de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) e de Salmonella, inclusive resistente à 

fluoroquinolona, de modo a fornecer subsídio científico que possa contribuir para seu uso popular de forma 

eficaz e segura. A atividade antibacteriana foi determinada por meio da Concentração Inibitória Mínima 

(CIM) pelo método de microdiluição em caldo realizado de acordo com as recomendações do Clinical 

Laboratory Standards Institute (2012) e da Concentração Bactericida Mínima (CBM) conforme método de 

Andrews (2001), que permitiu a classificação do efeito como bactericida ou bacteriostático. Foram testadas 

cinco cepas MRSA (1485279, 1605677, 1664534, 1688441 e 1830466), três Salmonella Enteritidis 

(1406591, 1418594 e 1628260) e duas Salmonella spp. (1266695 e 1507708). O efeito antibiótico foi 

também avaliado pelo método de time kill preconizado por D’Arrigo e colaboradores (2010), e o modo de 

ação do extrato mais eficiente pelos ensaios de viabilidade celular bacteriana e extravasamento do material 

celular, conforme descrito por Kim e colaboradores (2015), com pequenos ajustes. A validação desses 

métodos foi efetuada com outra espécie vegetal, cujo artigo intitulado "A promising antibiotic, synergistic 

and antibiofilm effects of Vernonia condensata Baker (Asteraceae) on Staphylococcus aureus", publicado 

na Microbial Pathogenesis (JCR: 2.332), contou com o bolsista como coautor. Os conhecimentos técnico-

científicos adquiridos foram aplicados para a mesma análise com P. hydropiperoides, e os resultados 

obtidos demonstram que essa espécie vegetal corresponde a uma fonte de substâncias com potencial 

antibacteriano sobre as cepas testadas, cujo provável modo de ação será oportunamente divulgado. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo consistiu em avaliar o risco cardiovascular em profissionais de 

enfermagem de um hospital público em Minas Gerais. Trata-se de um estudo com 

delineamento seccional, descritivo e de abordagem quantitativa. A população do 

estudo foi constituída por 324 profissionais de enfermagem (enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem).   A coleta de dados foi realizada durante o expediente dos 

participantes, dentro da própria instituição no período de setembro de 2017 a fevereiro 

de 2018. Para a realização deste estudo foi aplicado um instrumento  constituído por 

três blocos de informações: o primeiro com questões relacionadas às características 

socioeconômicas, demográficas e laborais, antecedentes pessoais e hábitos de vida, 

variáveis antropométricas, aferição da pressão arterial e informações laboratoriais; o 

segundo bloco incluiu o questionário de atividade física habitual (AFH) de Baecke; e o 

terceiro, a aplicação da Job Stress Scale (JSS) para avaliação do estresse no 

ambiente de trabalho. Os dados coletados foram consolidados em uma planilha do 

Excel e posteriormente transferidos para o programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 22.0. A análise descritiva foi realizada por meio de 

frequências absolutas (n) e relativas (%), bem como, por meio da média e desvio-

padrão das variáveis analisadas. As análises bivariadas foram realizadas verificando a 

associação entre as variáveis independentes com a variável desfecho risco 

cardiovascular. Em todas as análises o nível de significância estatística foi fixado em 

5% (p < 0,05).  Dos trabalhadores, 81,5% eram do sexo feminino, com média de idade 

de 40,1 anos. A maioria eram técnicos e auxiliares de enfermagem (78,7%), 

desempenhavam suas atividades laborativas no turno diurno com jornada de trabalho 

de 40 horas semanais. Verificou-se que 96% dos participantes entrevistados 

apresentaram baixo risco, enquanto 4% exibiram moderado/alto risco cardiovascular 

para desenvolverem doenças cardiovasculares (DCV) nos próximos 10 anos. Nas 

análises multivariadas, as variáveis que permaneceram nos modelos finais foram 

idade, cargo ou função e jornada de trabalho. Houve associação significativa na 

dimensão controle e, tanto as análises brutas quanto as ajustadas mostraram maiores 

chances de risco cardiovascular entre aqueles trabalhadores que apresentavam baixo 

controle no trabalho. Os resultados apresentados podem subsidiar ações de promoção 

da saúde e estratégias de prevenção e controle dos fatores de risco para DCV, 

permitir uma reflexão no que tange os níveis de atividade física e estresse e demais 

variáveis estudadas e o risco cardiovascular. É importante que esses achados também 

estimulem a incorporação de hábitos saudáveis, na população estudada, sobretudo, 

para contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem 

a partir da divulgação dos dados da pesquisa e publicação em periódicos. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM LESÕES CRÔNICAS 
INTERNADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA 
 
Introdução: feridas crônicas são uma realidade crescente e acometem sobretudo 
pacientes com doenças de base associadas, como Diabetes e Hipertensão. Neste 
panorama, o enfermeiro é protagonista, como referência na atualidade para avaliação e 
o tratamento das lesões. Objetivo: conhecer o perfil epidemiológico de ocorrência de 
lesões cutâneas crônicas nos pacientes internados em um hospital de ensino da Zona 
da Mata Mineira; caracterizar os principais tipos de feridas e estabelecer a prevalência 
de doenças de ase que atuam sobre o processo de lesão/cicatrização. Metodologia: 
estudo transversal, descritivo-exploratório, com análise quantitativa do perfil 
epidemiológico. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário, observação 
direta da lesão, entrevista e análise do prontuário. Resultado: foram 31 participantes, 
com 7 recusas ou impossibilidades de autorização. A média de idade encontrada foi de 
62 anos e predomínio de mulheres com 66,7% dos casos. Comorbidades e uso 
medicamentos diários estavam presentes em 95,8% dos pacientes. Em 58,4% das 
vezes, o tempo de surgimento da ferida foi inferior a 6 meses. As lesões por pressão 
prevaleceram, com 41%, seguidas por úlceras venosas e traumáticas, com 16,7% cada 
e 25% outras causas. Tecido necrótico foi observado em 62,4% dos participantes. As 
condições da região periferida estavam alteradas em 62,5% dos casos. Com 50%, a 
cobertura primária mais utilizada foi o AGE (ácidos graxos essenciais), procedida pelo 
hidrogel com alginato, em 33,3%.  Conclusão: houve consonância com outras 
pesquisas e pode-se conhecer melhor as características da população atendida, 
fornecendo subsídios para melhorias no tratamento das lesões. Referência: MARTINS, 
Anita Fernanda Magalhães. Perfil epidemiológico dos pacientes com lesões crônicas 
internados no Hospital Universitário de Juiz de Fora. 75f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Enfermagem). Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de 
Fora, 2018. 
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RESUMO SEMINÁRIO DE IC - 2018 

Fundamentos: Sujeitos pré-hipertensos e hipertensos apresentam prejuízo da 

modulação autonômica cardíaca. Sabe-se que diferentes modalidades de exercícios 

físicos podem influenciar positivamente nessa modulação, dentre eles, o exercício 

muscular inspiratório (EMI). Sendo assim, os objetivos do estudo foram investigar o 

efeito de uma sessão de EMI de intensidade moderada sobre a modulação autonômica 

da frequência cardíaca em sujeitos com pressão arterial (PA) elevada e comparar o 

controle autonômico cardíaco em resposta a uma sessão deste exercício entre indivíduos 

pré-hipertensos e hipertensos.  Métodos: Quinze homens (43 ± 8 anos), não tabagistas e 

sedentários, com níveis pressóricos elevados (PA sistólica = 137 ± 9 mmHg e PA 

diastólica = 84 ± 7mmHg), apresentando risco cardiovascular leve ou moderado e que 

ainda não iniciaram tratamento farmacológico para controle e/ou redução da PA foram 

submetidos à uma sessão de EMI de moderada intensidade (40% da pressão inspiratória 

máxima). O controle autonômico cardíaco foi avaliado a partir das seguintes medidas de 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC): duração média dos intervalos R-R normais 

(MNN), 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), em unidades absolutas e normalizadas, e razão 

LF/HF. As medidas de VFC foram obtidas à partir de trechos de dez minutos mas foram 

selecionado cinco minutos finais que apresentavam o melhor sinal do eletrocardiograma 

coletado na condição basal (antes do exercício) e em quatro momentos da recuperação 

pós-exercício (Rec 1 = 10’- 15’; Rec 2 = 25’- 30’; Rec 3 = 40’- 45’e Rec 4 = 55’- 60’). 

Os dados foram submetidos a análise de variância de duas entradas para medidas 

repetidas seguida do post hoc de Bonferroni, quando necessário. Foi considerado nível 

de significância α=5%. Resultados: a medida SDNN aumentou significativamente (P = 

0,031) pontualmente na Rec 3 em relação ao basal em ambos os grupos. A FC 

apresentou queda (P < 0,001) desde a condição basal e se perdurando até a Rec 4, 

enquanto o MNN apresentou comportamento inverso, mantendo-se aumentado (P < 

0,001) durante toda recuperação em comparação ao basal de forma semelhante em 

ambos os grupos. Não houve diferença significativa nas demais medidas de VFC tanto 

para as comparações entre basal e recuperação quanto entre os grupos 

avaliados. Conclusão: Uma sessão EMI de moderada intensidade não promove 

alterações aguda da modulação autonômica cardíaca em indivíduos pré-hipertensos ou 



hipertensos. Além disso, a resposta da modulação autonômica cardíaca ao EMI não foi 

distinta entre indivíduos pré-hipertensos e hipertensos. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: A alta prevalência de pacientes com doença renal crônica (DRC), submetidos à hemodiálise (HD), com 

estilo de vida sedentário tem resultado no aumento da taxa de mortalidade por todas as causas nesta população. No 

entanto, é possível observar que pacientes mais ativos se beneficiam.  

Objetivos: Avaliar os efeitos do treinamento resistido intradialítico e supervisionado no nível de atividade física 

diária (NAFD), na capacidade funcional, na qualidade de vida (QV) e na força muscular (FM) de pacientes com DRC 

em HD. 

Métodos: Os pacientes com DRC em HD foram divididos em grupo treinamento resistido de moderada intensidade e 

grupo controle. O treinamento resistido foi realizado nas duas horas inicias das sessões de HD, três vezes por semana, 

durante três meses. O NAFD foi avaliado por um acelerômetro que registrou o número de passos e o tempo gasto em 

diferentes atividades da vida diária. O acelerômetro foi utilizado durante 7 dias consecutivos (3 dias dialíticos e 4 dias 

não dialíticos). A capacidade funcional, 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.  

Resultados: Após 12 semanas de treinamento não foi observado diferença significativa (valores pós-pré) no tempo de 

caminhada (-1,2 ± 18,3 vs. -9,2 ± 13,1 min/dia); tempo em pé (-10,2 ± 28,6 vs. 3,2 ± 20,1 min/dia); tempo sentado 

(20,8 ± 58,9 vs. -30,0 ± 53,0 min/dia); tempo deitado (-9,3 ± 57,9 vs. 34,6 ± 54,0 min/dia); número de passos [-147 

(1834) vs. -454 (2066)] e FM no grupo de treinamento e controle, respectivamente. Houve aumento significativo na 

distância do TC6M (48,8 ± 35,9 vs. 6,9 ± 45,9 m, p <0,05) e alguns domínios da QV (capacidade física, limitações 

por aspectos físicos, estado geral de saúde) no grupo treinamento em relação ao controle. 

Conclusão: No presente estudo não foi observado modificação do NAFD após três meses de treinamento resistido 

intradialítico nos pacientes com DRC em HD. Entretanto, esse programa de exercícios foi capaz de aumentar a 

capacidade funcional e alguns domínios da QV desses pacientes. 

Apoio financeiro: FAPEMIG (grant no. APQ 02371/15). 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Objetivo: Avaliar o efeito do laser terapêutico de baixa potência na lesão pulmonar induzida pela ventilação (LPIV) 

em ratos Wistar. 

Métodos: Vinte e quatro ratos Wistar adultos foram randomizados em quatro grupos: ventilação protetora (VMP), 

VMP com laser, LPIV e LPIV com laser. Os animais dos grupos VMP foram ventilados com volume corrente (Vt) de 

6 ml/Kg, frequência respiratória (FR) de 80 respirações/minuto, pressão positiva no final da expiração (PEEP) de 5 

cmH2O e fração inspirada de oxigênio (FiO2) de 1. Os grupos LPIV foram ventilados com Vt de 35 ml/Kg, FR de 18 

respirações/minuto, PEEP de 0 cmH2O e FiO2 de 1. Após 60 minutos de VM, os animais dos grupos laser foram 

irradiados em seis pontos na região anterior do tórax por contato direto com a pele (808nm, potência de 100mW, 

densidade de energia de 20J/cm²). Após o período total de VM (90 minutos), os animais foram eutanasiados e as 

seguintes análises foram realizadas: contagem total e diferencial de células no lavado broncoalveolar (LBA), análise 

histopatológica pulmonar e expressão de genes relacionados ao processo inflamatório. 

Resultados: Os animais dos grupos LPIV apresentaram maior contagem de neutrófilos no LBA e maior escore de 

lesão pulmonar aguda (LPA) com aumento dos neutrófilos nos espaços alveolar e instersticial, além de maior 

expressão das citocinas em comparação aos grupos VMP (p<0,05). Entretanto, quando o grupo LPIV com laser foi 

comparado ao grupo LPIV, foi observado menor contagem total de células (1,90 ± 0,71 vs. 4,09 ± 0,96 x105, p<0,05) 

e contagem de neutrófilos no LBA (0,60 ± 0,37 vs. 2,28 ± 0,48 x105, p<0,05), menor escore de LPA (0,35 ± 0,08 vs. 

0,54 ± 0,13, p<0,05) com diminuição dos neutrófilos no espaço alveolar (7 ± 5,73 vs. 21,50 ± 9,52, p<0,05), menor 

expressão das citocinas pró-inflamatórias (IL1-β, IL-6, TNF-α e CXCL2) e maior expressão da IL-10. 

Conclusões: O laser terapêutico de baixa potência foi capaz de reduzir a resposta inflamatória pela diminuição do 

escore de LPA, dos neutrófilos no espaço alveolar, dos neutrófilos no LBA e da expressão das citocinas inflamatórias 

em um modelo experimental de LPIV.   
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Atualmente, vem crescendo a demanda por produtos cosméticos adicionados de matérias primas 

de origens naturais, representando uma alternativa de substituição a materiais sintéticos. Com esse 

intuito, no presente estudo, realizou-se o desenvolvimento e a avaliação da penetração cutânea in 

vitro dos compostos 5-ACQ, ácido cafeico e cafeína, presentes em extratos de café verde da 

espécie Coffea arabica L, biotransformado pelo fungo Aspergillus oryzae, quando veiculados em 

formulação tópica do tipo gel creme. De acordo com os resultados da análise cromatográfica, 

entre os três ativos antioxidantes presentes no extrato, somente a cafeína foi capaz de permear e 

atingir o fluido receptor, sendo a permeação duas vezes maior na formulação contendo o extrato 

biotransformado. Na análise da retenção dos compostos na derme e epiderme, foi possível 

verificar que somente a cafeína ficou retida, entretanto, não foi possível quantificar, visto que 

houve interferência dos componentes da pele no cromatograma. Sendo assim, os resultados 

obtidos demostram a importância dos estudos de penetração cutânea para formulações cosméticas, 

para que haja a penetração dos compostos ativos na derme e epiderme, garantindo, desta forma, a 

ação desejada e assegurando a não penetração na circulação sanguínea, de modo a evitar efeitos 

sistêmicos e problemas de toxicidade. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos dos agentes clareadores da técnica caseira e de 
consultório sobre a rugosidade superficial e estabilidade de cor das resinas compostas Bulk Fill. 
Sessenta corpos de prova cilíndricos de resina composta Bulk Fill A3 (3M/ESPE – Brasil), foram 
confeccionados através de uma matriz metálica bipartida com 5mm de diâmetro e 2mm de 
espessura, e divididos de acordo com o sistema de clareamento ao qual foram submetidos: Grupo 
1 – grupo controle mantido em água deionizada e estufa bacteriológica durante o ensaio; Grupo 2 
– corpos de prova expostos ao peróxido de carbamida 10% (Opalescence PF10 – Ultradent) 
8h/dia, durante 4 semanas; Grupo 3 – corpos de prova submetidos ao peróxido de carbamida 20% 
(Opalescence PF20 – Ultradent) 2h/dia, durante 4 semanas; e Grupo 4 - amostras sujeitas ao 
peróxido de hidrogênio a 40% (Opalescence Boost – Ultradent), de acordo com o protocolo de 3 
exposições seguidas de 15min, repetidas após 3, 6, 9, 12 e 15 dias. As amostras foram submetidas 
à análise de cor mediante ao Espectrofotômetro de Reflexão Ultravioleta Visível, modelo UV-
2450 (Shimadzu, Kyoto, Japão), e de rugosidade superficial por meio do rugosímetro Mitutoyo 
Surftest SJ301 (Mitutoyo Corporation, Japão) antes e após o procedimento clareador. Os 
resultados obtidos foram analisados estatisticamente pelos testes ANOVA e Tukey, com índice de 
significância de 5%. Os corpos de prova do grupo 4 apresentaram aumento significativo dos 
valores de rugosidade superficial (p<0,05). Já as amostras do grupo 2 e 3, quando comparadas ao 
grupo controle, demonstraram resultados significantes de alterações de cor (p<0,01). Concluiu-se 
que as resinas compostas Bulk Fill alteram a cor e a rugosidade superficial quando expostos a 
agentes clareadores, e devem ser utilizados apenas como materiais de preenchimento. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 Introdução: O mini-implante ortodôntico é um biomaterial utilizado com grande frequência na 
prática clínica odontológica com o objetivo de auxiliar na ancoragem durante o tratamento das 
maloclusões. O material de escolha para a fabricação dos mini-implantes ortodônticos é a liga 
de Ti6AI4V, que apresenta boa resistência à corrosão e mecânica no meio fisiológico. Porém, 
esta liga apresenta menor resistência à corrosão que o titânio comercialmente puro, o que 
desperta a necessidade de avaliar os possíveis efeitos corrosivos desse material “in vivo”. 
Objetivo: Avaliar a resistência à corrosão e a microestrutura de superfície de mini-implantes 
ortodônticos mantidos em seus sítios ósseos de inserção e removidos após sua utilização. 
Material e métodos: Foram avaliados seis mini-implantes ortodônticos autoperfurantes de liga 
Ti6AI4V, divididos em 2 grupos de 3 unidades cada: grupo controle (mini-implantes novos 
recebidos do fabricante) e grupo teste (permaneceram estáveis nos sítios ósseos inseridos de 
10 a 19 meses). Foi realizada a análise visual da superfície da rosca dos mini-implantes com 
microscópio eletrônico de varredura (MEV) e a avaliação da resistência à corrosão com o ensaio 
de polarização cíclica potenciodinâmica, onde foram determinados o OCP (potencial de circuito 
aberto), o tOCP (tempo de OCP), a ipp (corrente de passivação primária) e a Epp (potencial de 
passivação primária). Resultados: Não foi identificada diferença significativa entre os grupos 
para as variáveis estudadas, apesar de a comparação entre os valores de OCP ter tido um p-
valor limite (p>0,050). As imagens geradas pela MEV, da superfície de rosca dos mini-implantes 
do grupo controle e grupo teste obtidas, demonstraram uma superfície polida e regular. Apenas 
um mini-implante do grupo controle apresentou uma suspeita de um pite. Então para confirmar 
esta suspeita foi utilizada a imagem da MEV e através dela constatou que não houve pite e foi 
apenas uma alteração elétrica. Conclusão: A permanência entre 10 a 19 meses dos mini-
implantes ortodônticos fabricados com liga Ti6Al4V nos sítios ósseos de inserção não causou 
alterações significativas na resistência à corrosão e nas características superficiais destes 
dispositivos. 
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Resumo:  
 

Solidago chilensis Meyen (Asteraceae), conhecida como “Arnica-do-campo”, é encontrada nas regiões Sul 

e Sudeste do Brasil e utilizada, tradicionalmente, como diurético, analgésico, anti-inflamatório, em 

queimaduras, doenças reumáticas, entre outras. O objetivo deste estudo foi analisar constituintes 

químicos e avaliar as atividades antioxidante e antilipase dos extratos de S. chilensis. Após secagem e 

pulverização, partes áreas de S. chilensis foram usadas para obtenção do extrato etanólico (EESC) por 

maceração estática. O fracionamento foi realizado por partição líquido-líquido para adquirir as frações 

hexânica (FHSC), diclorometânica (FDSC), em acetato de etila (FASC) e butanólica (FBSC). Fenóis e 

flavonoides totais foram quantificados por espectrofotometria, usando ácido gálico e quercetina como 

padrões, respectivamente. EESC e frações foram analisados por cromatografia em camada delgada (CCD) 

e a fração hexânica por cromatografia com fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM). A 

atividade antioxidante foi avaliada pelos métodos de DPPH, poder de redução do ferro e co-oxidação do 

β-caroteno/ácido linoléico, enquanto a atividade antilipase foi determinada pela inibição da lípase 

pancreática. Os dados foram expressos como média ± erro padrão. Análise de variância seguida do teste 

de Tukey foi usada para medir o grau de significância para p < 0,05. Os teores de fenóis totais (g 

AGE/100g) variaram de 3,98±0,01 a 13,69±0,03, enquanto os flavonoides totais (g QU/100G) 

apresentaram variação de 0,00±0,00 a 9,01±0,02. Solidagenona e ácidos graxos foram identificados em 

amostras de S. chilensis. Usando o método DPPH, os valores de CI50 (µg/mL) variaram de 16,70±0,02 a 

242,80±0,35, enquanto o poder de redução apresentou valores de IC50 (µg/mL) entre 237,7±0,49 e 

2527±1,33. A inibição da peroxidação lipídica (%) foi de 4,59±1,22 a 34,93±0,11. A inibição da lipase 

pancreática variou entre 7,1 e 92,9%. Os resultados indicam que as partes aéreas de S. chilensis são uma 

fonte de constituintes com atividades antioxidante e antilipase, o que pode justificar algumas aplicações 

medicinais relacionadas a processos oxidativos e ao metabolismo lipídico. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 O objetivo desse estudo foi avaliar a resistência à corrosão e a microestrutura superficial de 
mini-implantes novos, utilizados que foram perdidos precocemente e mini-implantes que 
obtiveram sucesso de estabilidade, analisando se o processo de corrosão influencia na falha ou 
na perda de estabilidade do mesmo, a fim de se comparar com as principais causas de sucesso 
e insucesso clínico. A amostra foi composta de vinte e um mini-implantes ortodônticos 
autoperfurantes com 6 mm de comprimento e diâmetro de 1,5 mm, fabricados com a liga 
Ti6AI4V, divididos em 3 grupos. O grupo 1 (controle) foi composto por 7 mini-implantes na sua 
forma original, como são recebidos do fabricante. No grupo 2 foram incluídos 7 mini-implantes 
utilizados em pacientes e que apresentaram perda de estabilidade precoce em até 2 meses e o 
grupo 3 foi composto por 7 mini-implantes utilizados em pacientes com sucesso de estabilidade. 
Foi realizada a análise visual da superfície da rosca dos mini-implantes através de microscópio 
eletrônico de varredura, equipado com detector de elétrons retro-espalhados e elétrons 
secundários e para a avaliação da resistência à corrosão, todos eles foram submetidos a ensaio 
de polarização cíclica potenciodinâmica em potenciostato PGSTAT 204N. Foi possível visualizar 
imperfeições superficiais, em formatos positivos e negativos, característicos do processo de 
fabricação do dispositivo em ambos os grupos, sendo as curvas de polarização obtidas para os 
mini-implantes avaliados muito semelhantes. Ao analisar aos pares os três grupos, não foi 
encontrada diferença estatisticamente significativa para as variáveis. A microestrutura superficial 
não foi significativamente alterada pela permanência e perda precoce de estabilidade dos mini-
implantes em seus sítios ósseos. Os dados sugeriram que a corrosão não foi fator associado à 
falha do dispositivo ou perda de sua estabilidade, sendo outros fatores como o tipo do mini-
implante, o seu comprimento e o local de implantação considerados mais preponderantes com 
influência no seu insucesso. 
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Resumo 

Introdução: A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo do tecido 

adiposo gerando desordens metabólicas. Estudos mostram que por herança 

epigenética, a obesidade pode ser transmitida de forma descendente direta (pai-filho) 

ou indireta (pai-neto) promovendo alterações metabólicas e reprodutivas 

consideráveis. Objetivo: O projeto testou a hipótese de que a geração F1 de ratos, 

cujos pais (F0) foram submetidos à dieta hipercalórica, apresentariam alterações 

metabólicas e reprodutivas. Material e Métodos: Ratos Wistar foram obtidos do 

Biotério do CBR/UFJF (CIAEP 0100482013) e foram distribuídos em grupos: dieta 

padrão (DP) (n=15) e dieta hipercalórica (DH) (n= 15). No 90º dia, 10 animais (F0) 

foram eutanasiados e cinco foram acasalados com fêmeas de fertilidade comprovada, 

obtendo-se a geração F1. Os filhotes machos da geração F1 foram alimentados com 

dieta padrão e avaliados do desmame até a vida adulta, através das seguintes 

variáveis: peso corporal, consumo de ração, idade puberal e testes metabólicos 

(TOTG e ITT). Após 90 dias foram eutanasiados, as gorduras retroperitoniais e 

perigonadais foram pesadas e os espermatozoides foram coletados da cauda do 

epidídimo e contados em câmara de Neubauer. Resultados: Peso corporal(g): Dieta 

padrão (266,70±22,50) X Dieta hipercalórica (260,47±9,50) (p≤ 0,03). Consumo de 

ração(g): Dieta hipercalórica (18,61±1,69) X Dieta padrão (17,34±1,53) (p≤ 0,03). 

Idade puberal: descida dos testículos (dias): Dieta hipercalórica (20,3±0,5) X Dieta 

padrão (21,3±1,0) (p≤ 0,05). Morfologia da glande do pênis (dias): Fases A: Dieta 

hipercalórica (29,2±0,7) X Dieta controle (29,2±0,7) e B: Dieta hipercalórica (35,5±2,0) 

X Dieta controle (39,5±1,5) (p≤ 0,05). Fase C e testes metabólicos (TOTG e ITT) 

(p>0.05). Gordura retroperitonial (g): Dieta hipercalórica (1,64 ± 0,37) X Dieta controle 

(2,06 ±0,39) (p≤ 0,05). Gordura perigonadal (p>0.05). Concentração de 

espermatozóides Dieta hipercalórica (209,63±22,68) X Dieta padrão (140,60±35,69) 

(p≤0,05). Conclusão: A geração F1 masculina de pais submetidos à dieta 

hipercalórica apresentou alterações nos parâmetros reprodutivos, mas não no 

metabolismo. CEUA 003/2016 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: O surgimento do alcance é considerado uma das primeiras fases do 
desenvolvimento motor voluntário e acontece por volta de três a quatro meses de idade 
em lactentes nascidos à termo e que apresentam desenvolvimento típico. Objetivo: 
Verificar o efeito imediato de um protocolo de treinamento na aquisição e frequência de 
alcances na linha média na postura supina em prematuros, no início da aquisição dessa 
habilidade. Método: Trata-se de um estudo de relato de casos, realizado com três 
lactentes nascidos prematuros (idade gestacional ≥28 semanas), do sexo masculino, na 
idade corrigida entre 3 e 4 meses. O estudo contou com quatro etapas, sequências: 
coleta de informações sobre as características dos participantes e os estímulos nos 
domicílios (AHEMD); avaliação pré-treinamento realizada na postura supina com 
duração de dois minutos; treinamento com uma série de três exercícios repetidos por 
um tempo total de quatro minutos e uma avaliação pós-treinamento com os mesmos 
parâmetros da avaliação pré-treinamento. Resultados: Os lactentes foram avaliados 
quanto à frequência de alcance, dos quais dois não realizaram alcances durante a 
avaliação pré-treinamento e aumentaram a frequência na avaliação pós-treinamento 
para dois alcances unimanuais. O terceiro participante realizou uma frequência muito 
pequena de alcances, tanto unimanual quanto bimanual, na avaliação pré-treinamento e 
aumentou o número de alcances unimanuais em aproximadamente cinco vezes na 
avaliação pós-treinamento. Na avaliação dos estímulos presentes no domicílio, 
considerando o escore total do AHEMD, dois lactentes foram classificados como menos 
que adequado e um lactente como moderadamente adequado Conclusão: Os dados 
sugerem que um protocolo de treinamento de alcance na linha média na postura supina 
teve efeito imediato sobre a aquisição e frequência de alcances unimanuais dos 
participantes do estudo. Também foram encontradas poucas oportunidades de 
estimulação em seu ambiente domiciliar. O protocolo proposto é de fácil aplicação e 
baixo custo, sendo necessário um maior número de estudos sobre a efetividade deste 
treinamento. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A produção de leite é uma das atividades de maior destaque no desenvolvimento do 
agronegócio brasileiro.  Muitos estudos demonstraram que mesmo com a refrigeração do leite cru 
nas fazendas, a qualidade microbiológica continua sendo um importante problema enfrentado 
pelo setor, principalmente, devido ao crescimento de bactérias psicrotróficas. Este grupo de 
microrganismos compreende bactérias de diferentes gêneros, que contaminam facilmente o leite 
durante a produção, e são capazes de crescer em temperaturas abaixo de 7 °C. O principal gênero 
de psicrotróficos deteriorante de produtos lácteos é Pseudomonas. Bacteriófagos têm sido 
amplamente utilizados no controle de bactérias em alimentos. Entretanto, a sua utilização e 
efeitos no controle da microbiota de leite fluido ainda são pouco estudados e conhecidos. O 
objetivo deste projeto foi isolar e caracterizar um bacteriófago lítico contra P. fluorescens, bem 
como, avaliar a sua capacidade de controlar o crescimento e a atividade proteolítica dessa 
bactéria. O bacteriófago isolado foi classificado como pertencente à família Podoviridae e 
apresentou titulação de 6,2 ± 2,5 x 10

9
 PFU/mL após propagação, com formação de placas de lise 

límpidas de diâmetro de 0,51 ± 0,05 mm sem crescimento de colônias resistentes na área lisada. 
Ele foi específico para a bactéria hospedeira, manteve-se viável em pH de 3 a 9 e teve relativa 
resistência a altas temperaturas, com reduções de 3, 5 e >7 log PFU/mL após 30 min a 63, 72 e 80 
°C, respectivamente. Apesar da baixa redução na contagem bacteriana (1 log UFC/mL), esse vírus 
foi capaz de atrasar em até 48 h a atividade proteolítica de P. fluorescens em meio de cultivo a 
base de leite, armazenado sob refrigeração. Portanto, o bacteriófago PhA13 apresenta-se como 
uma alternativa biológica promissora no controle da deterioração do leite cru. 
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Comportamento hemodinâmico durante o exercício aeróbio de jovens tabagistas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O efeito agudo do consumo de cigarro é caracterizado pelo aumento da pressão arterial (PA) em 
repouso e resposta pressórica exacerbada durante o exercício. Porém, na ausência de no mínimo 2 
horas do cigarro tabagistas apresentam valores normais de PA em repouso. O objetivo foi avaliar 
o comportamento da PA de jovens tabagistas durante o exercício aeróbio na ausência do consumo 
do cigarro. MÉTODOS: Foram avaliados 32 tabagistas (carga tabágica 2,6 [amplitude 
interquartílica 1,3-4,7] anos-maço) e 36 indivíduos não tabagistas (controle), do sexo masculino 
com idade (26±5 vs. 24±4anos, p=0,19) e IMC (23±3 vs. 24±3Kg/m2, p=0,61), respectivamente. 
Para descartar alteração cardiológica ou pulmonar foi realizada avaliação clínica cardiológica e 
espirometria. O exercício aeróbio foi realizado em bicicleta ergométrica (Kikos®) com duração 
de 45 minutos. A intensidade do exercício foi prescrita entre 50% a 70% da frequência cardíaca 
(FC) de reserva, sendo monitorada continuamente pelo cardiofrequencímetro (Polar®). A PA foi 
avaliada pelo método auscultatório em repouso e durante o 25º e 45º minutos do exercício 
aeróbio. Para realização do exercício aeróbio os tabagistas não consumiram cigarro pelo período 
mínimo de 5 horas. Foi utilizado o Teste t de Student para as variáveis em repouso e ANOVA de 
dois fatores para o delta absoluto ao exercício (p<0,05). RESULTADOS: Em repouso os grupos 
Tabagistas e Controle foram semelhantes para a PA sistólica (117±8 vs. 114±9mmHg, p=0,19), 
PA diastólica (67±8 vs. 69±8mmHg, p=0,21) e FC (60±9 vs. 63±6bpm, p=0,17), respectivamente. 
Durante o exercício aeróbio, o delta absoluto da PA sistólica (Tabagistas: 25º 32±13 e 45º 
29±13mmHg; Controle: 25º 33±14 e 45º 31±13mmHg, p=0,52) e o delta absoluto da FC 
(Tabagistas: 25º 81±8 e 45º 81±8bpm; Controle: 25º 79±8 e 45º 81±6bpm, p=0,35) aumentaram 
significativamente em relação ao basal e de forma similar. O delta absoluto da PA diastólica 
(Tabagistas: 25º 8±10 e 45º 9±10mmHg; Controle:  25º 6±7 e 45º 7±7mmHg, p=0,30) reduziu 
significativamente em relação ao basal e de forma similar entre os grupos. CONCLUSÃO: Jovens 
tabagistas apresentam comportamento pressórico preservado durante o exercício aeróbio quando 
na ausência do consumo do cigarro. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A hanseníase ainda é um problema de saúde pública no Brasil. Em 2017, apresentou mais de 26 

mil casos novos, tendo taxa de detecção geral por 100 mil habitantes igual a 12,9. O diagnóstico 

e tratamento tardios são os principais fatores que interferem no controle da doença e perpetuam 

a cadeia de transmissão. Objetivou-se analisar a trajetória terapêutica dos casos de hanseníase e 

a utilização dos testes anti-PGL-1 sintético (NDO-HSA), LID-1 e NDO-LID no grupo de 

contatos domiciliares (CD) e sociais. Os dados foram coletados através de visitas domiciliares, 

com uso da ferramenta ODK Collect. Foram exportados, tratados e analisados no IBM® SPSS® 

Statistics v. 24 for Windows e no GraphPad Prism versão 6. 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. Para o cálculo do diagnóstico 

tardio cruzou-se três variáveis, bastando a presença de uma: passar por mais de um serviço de 

saúde; mais de uma vez; ou mais de seis meses entre primeiros sinais e sintomas e o diagnóstico 

efetivo. Dos casos: 69,6% aos primeiros sintomas procuraram o serviço de saúde mais próximo; 

43,5% procuraram a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência; 73,9% relataram demora 

menor ou igual a um mês para consulta; 34,8% diagnosticados em ambulatório de referência; 

82,6% diagnosticados tardiamente. Quanto aos CD: o antígeno NDO-HSA apresentou maior 

número de resultados positivos, seguido do NDO-LID e LID-1. Entre anti-NDO-HSA e LID-1 

não houve concordância e 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. Percebeu-se dificuldade 

operacional no município estudado e reforça-se a hipótese de que o uso de testes sorológicos 

pode auxiliar na detecção de indivíduos infectados pelo M. leprae. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Biofilmes bacterianos têm sido aplicados como scaffolds celulares, e são alvos de estudo na 
engenharia de tecidos. Em especial, membranas estéreis de nanocelulose bacteriana tem sido 
testadas in vitro e in vivo, e descartadas após experimentos. Assim, o objetivo desse projeto foi 
avaliar metodologias de reutilização de membranas de nanocelulose bacteriana (BNC), 
previamente usadas em testes biológicos, com a finalidade de serem novamente viáveis como 
scaffold na cultura de células, evitando gastos dispendiosos e tempo de preparação de novas 
membranas. Para tal fim, membranas utilizadas em experimentos de alunos de doutorado da UFJF 
que trabalham com o desenvolvimento de pele artificial foram reservadas para recuperação. 
Foram estabelecidos ensaios de higienização baseados em métodos de purificação inicial, ou seja, 
métodos de retirada da bactéria do biofilme, deixando a membrana limpa e pronta para uso. Sendo 
assim, as membranas foram submetidas à imersão por 6h, 15h e 24h em uma solução de NaOH 
0,1M a 50ºC. Em seguida o pH foi ajustado para pH=7, e a esterilização em autoclave foi 
realizada. Para avaliar os resultados, as membranas foram fotografadas através de um microscópio 
óptico invertido, a espessura da membrana foi medida por meio de um paquímetro, e foi calculada 
a perda de água da mesma, sendo esses parâmetros definidos antes e também depois dos ensaios 
de limpeza. Além disso, foi realizada a cultura de fibroblastos e avaliação de viabilidade celular 
dos mesmos. Dentre os resultados obtidos está a comparação macroscópica feita da membrana 
sem e com o tratamento, sendo que após o tratamento estava sem restos celulares ou resíduos. 
Com relação à espessura da membrana não foi observada alteração relevante, resultado 
semelhante ao do potencial de perda de água, o qual não se alterou. Baseando na análise 
macroscópica e de outras propriedades comprova-se que este é um método que pode ser útil para 
recuperação de membranas para possivelmente ser realizada cultura de células, sendo de grande 
relevância considerando o custo, tempo, recurso e infraestrutura necessária para produção dos 
biofilmes, que por meio deste projeto podem possivelmente ser reaproveitado para novos estudos, 
testes e novas aplicações. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O queijo Minas Frescal é um dos queijos mais produzidos no Brasil, tem ampla aceitação 
comercial e faz parte do hábito alimentar da população na maioria das regiões do país. Apresenta 
vida de prateleira curta e é altamente perecível devido à grande susceptibilidade a contaminações 
microbianas. Dentre os microrganismos contaminantes deste queijo, destacam-se deteriorantes 
membros dos grupos psicrotróficos, coliformes totais e termotolerantes e alguns patógenos. Nos 
últimos anos, bacteriófagos têm sido aplicados em diferentes áreas do conhecimento e o seu 
potencial para controlar bactérias de importância em qualidade e segurança alimentar tem sido 
amplamente reconhecido. O objetivo deste trabalho foi isolar e caracterizar bacteriófagos com 
atividade lítica sobre bactérias deteriorantes de queijo Minas Frescal a fim de aplicá-los em 
futuros trabalhos destinados ao aumento da vida de prateleira deste tipo de queijo. Foram 
utilizadas quatro cepas de P. fluorescens e duas cepas de E. coli para realizar o isolamento de 
bacteriófagos a partir de amostras de água residuais, água de rios e água de efluentes de laticínios. 
Observou-se a presença de bacteriófagos de P. fluorescens (PFphage) em 48.9% de um total de 47 
amostras avaliadas. Já os bacteriófagos de E. coli (ECphage) foram detectados em apenas três 
amostras (11,1%) de um total de 27 amostras avaliadas. Os PFphage foram estudados em mais 
detalhes quanto as suas titulações, tamanho e clareza das placas de lise e variedade de 
hospedeiros. Eles apresentaram titulações variando de 9,78 ± 0,04 a 7,60 ± 0,06 log PFU/mL. As 
placas de lise mostraram-se claras com diâmetros variando de 0,37 ± 0,03 mm a 2,67 ± 0,20 mm. 
Em relação à especificidade, a maioria dos PFphage foi específica para a cepa hospedeira ou 
também infectou outra espécie dentro do gênero. Apenas três PFphage infectaram uma cepa de E. 
coli com valores de Eficiência de Plaqueamento (EOP) de 0,26, 0,57 e 0,90. Os resultados 
indicam que alguns dos fagos estudados têm um potencial de aplicação como agentes de 
biocontrole, pois possuem placas de lise claras, alta titulação, e uma gama de hospedeiros 
altamente restrita. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Em novembro de 2015 o Ministério da Saúde emite o primeiro boletim epidemiológico sobre 
microcefalia relacionada com Zika Vírus o que torna necessário um olhar mais atento para o 
desenvolvimento de lactentes provindos de uma gestação onde houve infecção por Zika Vírus, 
incluindo aspectos da audição e da aquisição da linguagem e ambientais. Objetivo: Descrever o 
desenvolvimento da linguagem nos primeiros 20 meses de vida de lactentes provenientes de uma 
gestação onde houve Infecção pelo Zika Vírus e verificar a sua correlação com variáveis 
ambientais. Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal, prospectivo, observacional, que 
avaliou lactentes de 8 a 20 meses, nascidos em Juiz de Fora e região, com diagnóstico de Infecção 
pelo Zika Vírus durante a gestação. Para avaliação da linguagem foi utilizada a Subescala de 
Linguagem Bayley-III e para avaliar os estímulos oferecidos no domicílio foi utilizado o 
Affordances in the Home Environment for motor Development- verões Infant Scale (AHEMD-IS) 
e Self Report (AHEMD-SR). Resultados:  Dos 14 lactentes participantes do estudo, 57,1 % eram 
do sexo feminino e 42,9 % do sexo masculino, sendo que cinco tiveram suas avaliações iniciadas 
entre 8 e 12 meses, três entre 12 a 16 meses e quatro entre 17 a 20 meses. Dos sete lactentes 
avaliados entre 8 e 12 meses, 2 (28,57%) apresentaram atrasos na linguagem, sendo apenas um 
deles na linguagem expressiva. Entre 13 e 16 meses foram avaliados 10 lactentes e cinco deles 
(50%) apresentaram atrasos ou alterações na linguagem segundo a Escala Bayley, sendo quatro 
decorrentes exclusivamente do comprometimento da linguagem receptiva e o outro com 
comprometimento nas duas áreas da linguagem (receptiva e expressiva).  Dos doze participantes 
avaliados entre 17 e 20 meses, três (25%) apresentaram desenvolvimento abaixo do esperado nas 
duas áreas da linguagem avaliadas pela Bayley (receptiva e expressiva). A variável ambiental 
mostrou ter maior correlação na primeira e na última faixa etária estudada. Pode-se concluir que a 
infecção gestacional por Zika Vírus afetou o desenvolvimento da linguagem entre 8 e 20 meses de 
idade e que o ambiente pode influenciar o desenvolvimento da linguagem. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Baccharis dracunculifolia (Bd), conhecida popularmente como alecrim-do-campo, é uma 
espécie nativa do Brasil, encontrada principalmente em áreas de cerrado do estado de 
Minas Gerais. Estudos fitoquímicos e ensaios biológicos demonstraram a semelhança 
na composição e atividades entre a B. dracunculifolia e a própolis verde. Nesse sentido, 
a atividade fotoprotetora da própolis verde já está bem documentada, o que pode sugerir 
ação similar para extratos de Bd. Pelo exposto, o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar o fator de proteção solar (FPS) in vitro de extratos (etanólico e acetato de etila) 
preparados a partir do ápice foliar da espécie em estudo, utilizando espectrofotômetro 
de refletância difusa com esfera de integração (Labsphere® UV1000S). Utilizou-se 
como substrato placas de polimetilmetacrilato (PMMA), conforme orientação da 
Associação Européia de Cosméticos e Perfumaria (COLIPA). Como controle positivo, foi 
desenvolvida formulação contendo avobenzona e octocrileno (filtros químicos), os quais 
apresentaram FPS igual a 7. Após a incorporação dos extratos em veículo semissólido, 
foi observado um resultado de FPS mais elevado para o extrato em acetato de etila 
(FPS = 14) quando em comparação ao extrato etanólico (FPS = 7). Pelo exposto, pode-
se sugerir que o extrato em acetato de etila é promissor para futuras aplicações em 
cosméticos antissolares. Nesse sentido, estudos estão sendo conduzidos no sentido de 
desenvolver um carreador nanoestruturato à base de quitosana para veiculação desse 
extrato.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O presente estudo teve como objetivo caracterizar quimicamente e investigar os potenciais antimicrobiano e 
cicatrizante in vitro dos extratos etanólicos de folhas (BdFE) e ápices (BdAE) e em acetato de etila de folhas (BdFA) e 
ápices (BdFA) da B. Dracunculifolia, a qual constitui importante fonte da própolis verde. A caracterização fitoquímica 
dos extratos foi realizada por meio da análise de cromatograica líquida de alta eiciência. A atvidade antmicrobiana 
in vitro foi investgada por meio da determinação da Concentração Inibitporia Mínima (CIM) utlizando o método de 
microdiluição em caldo conforme recomendação do Clinical Laboratory Standart Insttute, seguida pelo 
estabelecimento da Concentração Bactericida Mínima. Os extratos foram testados frente às seguintes cepas: 
Staphylococcus epidermidis (SSI2), Staphylococcus aureus (ATCC25923), Streptococcus pyogenes (ATCC19515), 
Pseudomonas aeruginosas (ATCC25619) e Escherichia Coli (ATCC10131). Para a avaliação preliminar da atividade 
cicatrizante, linhagem celular de fibroblasto (L929) foi tratada com os extratos em estudo e a viabilidade celular foi 
avaliada por meio da utilização do sal de tetrazólio (MTT). Os extratos apresentaram maior atividade frente às 
bactérias Gram positivas, sendo que BdAE e BdAA foram os mais promissores. BdAA na concentração de 
15,62ug/mL propiciou aumento significativo na viabilidade celular, o que pode sugerir promissora atividade 
cicatrizante. Pelo exposto, esse extrato foi selecionado para o desenvolvimento de formulação nanoestruturada à 
base de quitosana visando aplicações dermatológicas, especificamente no tratamento de feridas. Essa etapa vem 
sendo executada para a continuidade do trabalho.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: Disfunção do trato urinário inferior (DTUI) e enurese são distúrbios freqüentes em crianças. A 
avaliação clínica das crianças com esses transtornos é feita com uma boa entrevista médica e, 
dependendo dos sintomas, ultrassonografia com avaliação do resíduo pós-miccional, urofluxometria e, 
para todos os tipos de transtornos, o uso do Diário Miccional (DM), que consiste em um resumo de 
eventos relacionados à ingestão de fluidos e micção, que anteriormente era feito por 3 dias consecutivos 
e agora, de acordo com uma recomendação recente da International Children Continence Society (ICCS), 
por apenas dois dias. As informações adquiridas com DM são importantes para orientação de tratamento 
e avaliação de seus resultados. 
Objetivos: Comparar o DM feito por 2 e 3 dias e seus resultados em crianças com bexiga hiperativa(BH)e 
com enurese monossintomática primária (EMP). 
Material e Métodos: Este estudo prospectivo incluiu crianças com BH e EMP que completaram 3 dias de 
DM. Os pais e as crianças foram orientados a cumprir um tempo de observação de DM de 3 dias, volume 
miccional, presença de urgência e / ou incontinência e tempo e volume de ingestão de líquidos. Para 
comparação de 2 e 3 dias DM, os resultados médios dos primeiros 2 dias foram comparados com os 
resultados médios dos 3 dias. Foram avaliadas a freqüência de micções, o volume miccional máximo 
excluindo a primeiro micção do dia, volume miccional médio e volume médio diário. 
Resultados parciais: O trabalho está em fase de coleta e a análise em andamento. Foram avaliadas até 
o momento 25 crianças com idade média de 8,41 ± 2,41 anos (5-12). Ao comparar 2 a 3 dias de VD, não 
foi encontrada diferença na frequência de miccionais (p = 0,58), volume miccional máximo (p = 0,33), 
volume miccional médio (p = 0,83) e volume médio diário (p = 0,94). O volume miccional máximo mediano 
global foi de 67% da capacidade estimada da bexiga de acordo com a fórmula ICCS. Em crianças 
enuréticas, 60% esperavam capacidade da bexiga e 74% naqueles com bexiga hiperativa. Dois e três 
dias de diário miccional, até o momento, são semelhantes na avaliação de crianças com BH e EMP. 
Volumes máximos de esvaziamento são 2/3 da capacidade estimada de bexiga, sendo um pouco menor 
em crianças com EMP. 
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AVALIAÇÃO DA ALTURA ÓSSEA PALATINA PARA ANCORAGEM ORTODÔNTICA: UM 
ESTUDO EM IMAGENS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
MARINA ALBERGARIA TEIXEIRA (BOLSISTA); KARINA LOPES DEVITO (ORIENTADOR) 
 

 

 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O presente estudo tem como objetivo determinar, em imagens de tomografia computadorizada 
de feixe cônico (TCFC), a altura óssea palatina, a fim de estabelecer zonas seguras para 
inserção de mini-implantes ortodônticos. Tratou-se de um estudo retrospectivo observacional 
transversal em que foram avaliados 300 exames de TCFC de pacientes com idades variando 
entre 15 e 40 anos, distribuídos igualmente entre os sexos e faixas etárias. Após um mês, foi 
reavaliada 20% da amostra para determinar a reprodutibilidade das mensurações (ICC = 0,9681/ 
P < 0,0001). No corte sagital mediano, determinou-se secções coronais a 4, 8, 16 e 24 mm 
posterior à parede posterior do forame incisivo. Nos cortes coronais, a altura óssea foi 
mensurada na região mediana e a 3, 6 e 9 mm bilateralmente à sutura intermaxilar (regiões 
paramedianas). Para comparar as medidas obtidas nas diferentes regiões e nas diferentes 
faixas etárias, foi aplicado o teste de Kruskal Wallis. A comparação entre os sexos foi realizada 
por meio do teste de Mann-Whitney. Os resultados mostraram que, independente da faixa 
etária, a região mais próxima ao forame incisivo (4 mm), apresentou os maiores valores de 
altura óssea no sentido anteroposterior. No sentido látero-lateral, nas regiões mais próximas ao 
forame incisivo (4 e 8 mm), os maiores valores de altura óssea foram observados nas regiões 
mais laterais do palato (9 mm da sutura palatina mediana). A medida que se afastou do forame 
(16 e 24 mm), os maiores valores foram observados na região mediana. Comparando-se a 
altura óssea entre as idades, não existiu diferença significativa entre as faixas etárias para o 
sexo feminino. O sexo masculino apresentou maior altura, porém, em algumas regiões, 
observou-se uma altura estatisticamente menor para o grupo mais velho. Concluiu-se que na 
comparação anteroposterior, a região anterior apresenta maior altura óssea. Na comparação 
látero-lateral, a região paramediana mais próxima ao forame incisivo e a região mediana mais 
afastada do forame são as áreas mais favoráveis à inserção dos mini-implantes. Além disso, os 
exames de TCFC demonstraram ser uma ferramenta de diagnóstico útil e válida na fase pré-
operatória. 
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AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 

EM JUIZ DE FORA- MG 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE O DIAGNÓSTICO DE 
TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 
O atraso no diagnóstico da tuberculose (TB) é uma das causas da alta prevalência da doença e está 
associado à demora na busca dos cuidados em saúde. Reconhece-se a importância da Atenção 
Primária à Saúde (APS), na implementação de ações de vigilância, prevenção e controle da 
doença (BELAY, 2013). Objetivos: Analisar o acesso ao diagnóstico de tuberculose nos serviços 
de Atenção Primária à Saúde do município. Metodologia: Estudo avaliativo com desenho 
transversal. Utilizado questionário PCATool, versão adaptada para avaliar atenção a TB. 609 
profissionais da APS participaram do estudo. Para este estudo foram eleitas 4 variáveis, 
resultando em 2 indicadores. Indicador 1: Desempenho do serviço de saúde procurado pelo 
usuário com sinais e sintomas de TB (porta de entrada, proximidade em relação ao domicílio, 
tempo para conseguir consulta). Indicador 2: Tempo de diagnóstico (frequência do tempo em dias 
para conseguir atendimento e receber o diagnóstico).A codificação e tabulação dos dados foram 
realizadas no SPSS e realizada análises estatísticas das variáveis do estudos. Resultados: A porta 
de entrada mais acessada pelo usuário com sinais e sintomas de TB são as unidades de APS 
(82,3%), seguido de hospitais gerais e PA (14,7%) e ambulatório de referência (3%). 69,1% dos 
entrevistados responderam que sempre ou quase sempre os usuários procuram a unidade de saúde 
mais próxima do seu domicílio. Para conseguir atendimento quando apresentam sinais e sintomas 
de TB, 71,8% dos entrevistados afirmam que os pacientes precisam buscar somente 1 vez o 
serviço de saúde. Para receberem o diagnóstico, 51% disseram que os usuários esperam por até 
uma semana e os demais afirmaram que esperam por 2 semanas ou mais. Considerações: A APS 
vem se consolidando como porta de entrada no município. A distância dos serviços em relação ao 
domicilio foi considerada no momento da busca de cuidados. O acesso ao atendimento é em 
tempo oportuno, mas há “atraso no diagnóstico”, mesmo utilizando o TRM, que permite resultado 
laboratorial em 24 hs. A APS desempenha bem a regulação de fluxo, mas apresenta falhas 
favoráveis a perda do paciente na rede e continuidade da cadeia de transmissão 
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Educação Física, gênero e sexualidade: um estado da arte sobre a produção científica em periódicos brasileiros   
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Este estudo apresenta dados de uma pesquisa cujo objetivo foi de identificar, compreender e 
problematizar os significados atribuídos pela produção de conhecimento em Educação Física 
em relação às discussões referentes às questões de gênero e sexualidade. Metodologicamente 
consiste de um estado da arte ou pesquisa bibliográfica que analisou 13 periódicos brasileiros 
específicos para a área da Educação Física e que privilegiam investigações realizadas no 
contexto escolar e não escolar, no período de 1979 a 2017. As teorias pós-críticas do 
conhecimento delinearam o campo teórico e metodológico da pesquisa. O estudo foi realizado 
em três etapas: uma de coletas de dados e duas correspondentes às análises do material 
levantado. A primeira etapa já foi concluída estando as duas etapas finais em processo de 
finalização. Para este trabalho apresentaremos o levantamento geral dos dados e algumas 
conclusões parciais. A busca nos periódicos identificou 272 artigos que discutem as relações de gênero 
e sexualidade na Educação Física, sendo 200 enfocando o contexto não escolar (CNE) e 72 o contexto 
escolar (CE). Três grandes categorias de análises foram identificadas: Gênero, com 273 publicações, 
sendo 173 CNE e 60 CE; Sexualidade, 22 publicações, 16 CNE e 6 CE; e, Gênero e Sexualidade, 17 
publicações, 11 CNE e 6 CE. Dentre as conclusões mais expressivas, identificamos que a categoria 
gênero é o foco principal da produção teórica na Educação Física. Neste contexto, o desporto é a 
subcategoria com maior expressão nas três categorias elencadas, com destaque especial para o futebol 
feminino, ressaltando alguns avanços e diversos obstáculos enfrentados por essa modalidade que 
exaltam a predominância do machismo e do sexismo em nossa sociedade.   
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O COTIDIANO DAS RELAÇÕES TERAPÊUTICAS EM UM CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: COM A PALAVRA OS PROFISSIONAIS 

Marcelo da Silva Alves 

William Avila de Oliveira Silva 

Resumo 

A estrutura psiquiátrica representa um lugar de manifestação da verdade, lugar 

em que a doença curva-se ante a ação decidida do médico. O hospital 

psiquiátrico precede à existência da Psiquiatria como um campo de saber 

articulado a uma prática. No entanto, a ação médica se desloca para o interior 

do hospital e lança mão de técnicas que combinam vigilância, hierarquia e 

exame, o que lhe permite estabelecer procedimentos que disciplinam a 

instituição. O controle dos corpos é um dos objetivos da disciplina, questionada 

na Reforma Psiquiátrica, enquanto disciplina que rompe as individualidades 

(FOUCAULT, 2006).Esta pesquisa propos abordar o trabalho e a relação da 

equipe técnica no cotidiano de um CAPS de uma cidade da Zona da Mata 

Mineira, onde ocorre a vivência, diálogo e interação entre os usuários, o qual os 

acadêmicos de enfermagem da UFJF, podem presenciar o trabalho realizado 

através dos campos de prática proporcionado pelas disciplinas Saúde Mental e 

Estágio I. A pesquisa teve como participantes, os seguintes profissionais que 

compõem a equipe multiprofissional do CAPS, onde a mesma foi realizada: 

enfermeiros, técnicos ou auxiliares de enfermagem, médicos, psicólogos e 

assistentes sociais. A entrevista foi realizada no CAPS, em dia e horário 

previamente agendados com os participantes. Os depoimentos coletados foram 

gravados, com a permissão de cada entrevistado, por intermédio de um gravador 

digital, modelo (MP4). Os dados coletados foram transcritos pelo pesquisador e 

arquivados em mídia digital. Para a análise compreensiva das falas dos 

participantes da pesquisa, inicialmente, foi realizada uma leitura criteriosa de 

todos os depoimentos transcritos assumindo uma relação interrogativa, de modo 

a identificar o significado atribuído pelos depoentes. Após a categorização dos 

dados identificou-se as seguintes categorias: Percepção dos profissionais da 

substituição do modelo manicomial pela atenção em centros de atenção 

psicossocial, percepção dos profissionais sobre as relações terapêuticas, 

sentimentos emanados nas relações terapêuticas, as relações de poder da 

assistência prestada. Desta maneira o estudo mostrou que que os profissionais 

reconhecem o CAPS como um espaço de acolhimento e de aplicação da clínica 

ampliada em saúde mental. Também apontam este espaço como sendo um 

lugar de singularidades existenciais como o afeto, o carinho, o vínculo e a 

humanização da atenção. Demostram também sentimentos de pena, frustração 

e incapacidades de dar resolutividade as demandas. Os discursos ainda 

mostram que o poder psiquiátrico continua presente neste espaço como forma 

de controle e de vigilância constante dos usuários, reproduzindo ainda o modelo 

tutelar e manicomial. 
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O IMPACTO DAS DEMANDAS PARA OS FAMILIARES DE PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Objetivo: identificar o impacto das demandas do indivíduo com transtorno mental para seus 
familiares, a partir da Reforma Psiquiátrica e da desinstitucionalização. Metodologia: trata-se de 
um estudo qualitativo descritivo, realizado com sete familiares responsáveis pelos cuidados dos 
usuários com transtornos mentais, que frequentam o Centro de Atenção Psicossocial, tendo sido a 
coleta de dados realizada através de roteiro semiestruturado com questões norteadoras e os dados 
avaliados pela análise temática. Resultados: dos depoimentos emergiram três categorias de 
análise: os primeiros sinais do transtorno; sobrecarga relacionada ao cuidado e estratégias de 
superação; e a importância do Centro de Atenção Psicossocial na vida dos familiares 
entrevistados. Entre as sobrecargas relatadas pelos entrevistados, estão a econômica, emocional e 
física, além de lidarem com o estigma social gerado pelo preconceito inserido na própria família. 
A maioria dos familiares citou a religião como estratégia no enfrentamento da doença. 
Conclusão: identificou-se grande sobrecarga por parte dos familiares de pessoas com transtorno 
mental que, com a desinstitucionalização, se viram responsáveis pelos seus cuidados, poucos 
orientados sobre a doença e suas dificuldades. Dessa forma, deve-se investir na capacitação de 
profissionais em outros níveis de atenção à saúde e não restringir as orientações apenas aos 
Centros de Atenção Psicossocial.  
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PERFIL DOS EGRESSOS DA FACULDADE DE ENFERMAGEM DA UFJF: COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E INSERÇÃO NO 
MERCADO DE TRABALHO. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Introdução: os egressos de enfermagem são importantes atores no contexto político-educacional, 
trazendo informações relevantes para a análise do processo de formação em saúde. Objetivo: 
avaliar as competências e a inserção profissional dos egressos da Faculdade de Enfermagem da 
Universidade Federal de Juiz de Fora formados entre os anos de 2005 a 2017. Método: estudo 
exploratório, descritivo de natureza quantitativa, com amostra aleatória envolvendo 216 egressos 
de enfermagem. Os dados foram coletados no período de agosto de 2017 a abril de 2018, por meio 
de aplicação de questionário validado, elaborado através da ferramenta de formulários do Google 
Docs com perguntas semiabertas, de múltipla escolha e escalas tipo Likert e encaminhados via e-
mail a 470 egressos. Para análise dos dados aplicou-se frequências absolutas, relativas e média e 
desvio padrão quando apropriado. Para análise de correlação entre as variáveis qualitativas, teste 
Qui-Quadrado. Para verificação da confiabilidade e consistência interna do instrumento, 
Coeficiente Alfa de Cronbach.  Resultados: a maioria dos participantes era do sexo feminino 
(88%), com idade entre 26 a 30 anos, média de 29,62. Em relação à cor, 66% se declararam 
brancos. Quanto ao local de moradia, 56% residem em Juiz de Fora. A maioria (65%) possui 
vínculo empregatício, 14% trabalham em uma única instituição, 48% começaram a trabalhar seis 
meses após conclusão da graduação. Quanto à forma de trabalho, 56% atuam na assistência, com 
47% atuando na rede pública de saúde, 55% com faixa salarial entre 2 a 7 salários, média de 4,5 
salários mínimos e carga horária semanal de 37 a 44 horas. Houve significância entre as variáveis 
“ano de conclusão de curso” e “emprego na área da enfermagem” (p<0,005). Quanto aos 
conhecimentos necessários para o exercício da enfermagem, a maioria concordou ter recebido 
durante a graduação: preparação para exercer atividades inerentes à profissão, assistindo o 
paciente na sua integralidade, com ética e aplicando conceitos técnicos e científicos no cuidado de 
enfermagem.  Conclusão: o estudo viabilizou descrição das singularidades da formação do 
enfermeiro, da inserção no mundo do trabalho e o impacto para a instituição educacional 
formadora. Além disso, possibilitou exibir as competências específicas a partir da ótica dos 
próprios egressos, realizando um paralelo com as DCN/ENF. Acredita-se que o material 
produzido por essa pesquisa poderá ser utilizado pela instituição de ensino avaliada, bem como 
por outras instituições, para subsidiar discussões e avaliações das mudanças curriculares 
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Resumo: 

Introdução: O diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento do câncer de mama são fatores determinantes 

da sobrevida. Desde novembro de 2012, a lei nº 12.732 assegura que os pacientes diagnosticados com 

câncer devam iniciar o tratamento em até 60 dias. 

Objetivo: Avaliar a adequação da assistência prestada às mulheres com câncer de mama em relação ao 

tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento e analisar os fatores associados ao atraso. 

Métodos: Os dados foram coletados a partir de uma coorte hospitalar de mulheres assistidas em centro de 

referência oncológica no município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, com diagnóstico de câncer 

de mama em 2014 e 2015. Considerou-se atraso no início do tratamento quando o mesmo ocorreu em um 

prazo superior a 60 dias após o diagnóstico em laudo patológico. Foram analisadas variáveis como idade, 

escolaridade, estado conjugal e tipo de convênio para assistência à saúde. As diferenças observadas na 

distribuição das variáveis em relação ao atraso foram avaliadas pelo teste qui-quadrado. 

Resultados: Foram incluídas na análise 135 mulheres, das quais 80% iniciaram tratamento em até 60 dias. 

Das 27 mulheres que apresentaram atraso no início do tratamento, a maior parte era mais velha, se 

autodeclarava branca, era casada, possuía baixo grau de instrução e foi atendida na instituição pelo Sistema 

Único de Saúde. Nenhuma das características analisadas apresentou significância estatística para o atraso 

no início do tratamento. 

Conclusão: Mesmo com uma legislação vigente que assegura o acesso ao tratamento em um prazo máximo 

de 60 dias, 20% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama apresentaram atraso no seu início, o 

que compromete as chances de cura e a sobrevida. Entretanto, vale ressaltar que não houve diferença 

estatística no tempo de início do tratamento das usuárias do sistema público e particular o que reflete uma 

melhoria da assistência oncológica pública.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
 
A asma é uma doença inflamatória 
pública. Tais fatos, associados a efeitos adversos importantes e falha terapêutica do 
tratamento tradicional, justificam a busca por novas drogas. 
gama de produtos naturais com promissora ação anti
da doença. O óleo de copaíba (OC), proveniente das plantas do gênero 
uma alternativa empregada pela medicina popular. 
potente efeito imunomodulatório do OC em modelo animal de asma
que o -cariofileno (BCP) foi composto majoritário
constituição A literatura carece de evidências 
avaliou a toxicidade in vivo e a ação 
de óxído nítrico (NO) em camundongos BALB/c induzidos 
ovalbumina. O BCP foi administrado
efeito das doses de 25 e 50mg/Kg sobre 
(ética nº 044/2015). Posterior a verificação da
BALB/c foram induzidos de asma alérgica e tratados
50mg/Kg/2x dia (ética nº 015/2016).
para a obtenção do lavado traqueal 
perfil celular presente. O sobrenadante do lavado
(método de Griess). Os resultados mostraram que o
vivo. Os animais induzidos d
perfil neutrofílico/eosinofílico pronunciado.
dos animais doentes foi demons
foram eficazes na redução tanto do contingente inflamatório celular total, assim como na 
diminuição de neutrófilos e eosinófilos
severa, e a redução da produçã
promissor no tratamento para o modelo animal de asma alérgica
complementares são necessários
obtidos. 
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FEITOS DO ÓLEO DE COPAÍBA E DO -CARIOFILENO SOBRE O 
PROCESSO INFLAMATÓRIO DO MODELO DE ASMA ALÉRGICA AGUDA INDUZIDA 

OVALBUMINA EM CAMUNDONGOS BALB/c 

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

 (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAÇÃO

JOSE OTAVIO DO AMARAL CORREA (ORIENTADOR) 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 

A asma é uma doença inflamatória das vias aéreas considerada um problema de saúde 
ciados a efeitos adversos importantes e falha terapêutica do 

tratamento tradicional, justificam a busca por novas drogas. A literatura 
gama de produtos naturais com promissora ação anti-inflamatória viáveis no tratamento 
da doença. O óleo de copaíba (OC), proveniente das plantas do gênero 
uma alternativa empregada pela medicina popular. Trabalho de nosso grupo, mostrou

efeito imunomodulatório do OC em modelo animal de asma 
composto majoritário do OC, representando 62,8% de sua 

literatura carece de evidências do efeito do BCP na asm
e a ação do BCP sobre o infiltrado inflamatório

em camundongos BALB/c induzidos de asma alérgica por 
administrado por gavagem em camundongos para verificação do 

efeito das doses de 25 e 50mg/Kg sobre os marcadores de função renal e hepática
. Posterior a verificação da segurança das doses

de asma alérgica e tratados com BCP nas dosagens de 
15/2016). Após o tratamento os animais foram eutanasiados 

a obtenção do lavado traqueal e determinação do número de 
O sobrenadante do lavado utilizado para a determinação de

Os resultados mostraram que o BCP não apresentou
da asma, apresentaram elevado infiltrado in

eosinofílico pronunciado. Elevada produção de NO 
foi demonstrada. No tratamento, em ambas as doses utilizadas

cazes na redução tanto do contingente inflamatório celular total, assim como na 
diminuição de neutrófilos e eosinófilos, principais células mediadoras da asma alérgica 

a redução da produção de NO. O tratamento com o BCP
no tratamento para o modelo animal de asma alérgica

complementares são necessários para melhor esclarecer e embasar os resultados 

CARIOFILENO SOBRE O 
PROCESSO INFLAMATÓRIO DO MODELO DE ASMA ALÉRGICA AGUDA INDUZIDA 

RIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)): 

GRADUAÇÃO);  

da um problema de saúde 
ciados a efeitos adversos importantes e falha terapêutica do 

literatura mostra uma 
viáveis no tratamento 

da doença. O óleo de copaíba (OC), proveniente das plantas do gênero Copaifera, é 
de nosso grupo, mostrou o 

 e foi demonstrado 
ando 62,8% de sua 
asma. Este trabalho 

o infiltrado inflamatório e produção 
de asma alérgica por 

camundongos para verificação do 
função renal e hepática 

segurança das doses, camundongos 
nas dosagens de 25 e 

o tratamento os animais foram eutanasiados 
número de células totais e o 

utilizado para a determinação de NO 
BCP não apresentou toxicidade in 
elevado infiltrado inflamatório com 

 em sobrenadante 
em ambas as doses utilizadas, 

cazes na redução tanto do contingente inflamatório celular total, assim como na 
principais células mediadoras da asma alérgica 

BCP apresentou-se 
no tratamento para o modelo animal de asma alérgica. Porém, estudos 

para melhor esclarecer e embasar os resultados 



Palavras-chave:  
 
Asma                                                                            Produtos Naturais 
 
                                          B-cariofileno 
 

XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 

 

 
Área:  Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  
XCiências da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras e Artes  

Título do Projeto:  
 

AVALIAÇÃO PELA TÉCNICA RAMAN DO POTENCIAL REMINERALIZADOR DE 
CREMES DENTAIS A BASE DE SILICATO DE CÁLCIO, DE FOSFATO DE SÓDIO E DE 

FLUORETO DE SÓDIO NO ESMALTE DENTÁRIO 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
JÚLIA GUEDES GONÇALVES (VOLUNTÁRIA); MILENE DE OLIVEIRA 
(ORIENTADORA) 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações no esmalte dentário após o uso de substâncias 
remineralizadoras. Após aprovação pelo CEP/UFJF, foram confeccionados 25 blocos de esmalte 
(4mm x 4mm), a partir de dentes humanos do Biobanco da FO/UFJF. Vinte espécimes sofreram 
desmineralização com ácido fosfórico 37% por 3 min, e foram limpos com água deionizada por 3 
min para simular a erosão ácida no esmalte. Após a erosão os espécimes foram divididos em 5 
grupos (n=5), de acordo com o tratamento remineralizador. O G1 (n=5) não foi desmineralizado e 
foi mantido em água deionizada durante o experimento; o G2 (n=5) após desmineralização foi 
mantido em água deionizada; no G3, após desmineralização, foi aplicado gel de fluoreto de sódio 
2%, uma vez por semana, durante 4 semanas; no G4, após desmineralização, foi realizada escovação 
com creme dental à base de silicato de cálcio e fosfato de sódio por 30 dias; no G5, após 
desmineralização, foi realizada escovação com creme dental à base de fluoreto de sódio por 30 dias. 
Após esse período os espécimes foram avaliados por um espectroscópio Raman (Espectrômero 
SENTERRA-Bruker, com excitações em 785 nm, 633 nm e 532 nm, detector CDD), e, 
posteriormente, submetidos ao teste de microdureza superficial Knoop (microdurômetro Micro 
Hardness Tester- Shimadzu), por 10 seg, sob carga de 2942 N. Cada corpo de prova passou por 3 
análises em diferentes áreas de sua superfície, realizadas por um mesmo operador. Os resultados 
foram submetidos aos testes ANOVA e Tukey (a=0,05). A técnica Raman, inicialmente escolhida 
para tal análise, não forneceu resultados significativos para evidenciar alterações na estrutura 
química do esmalte dentário, já que a intensidade das bandas de fosfato, que seria o vetor de 
comparação, é muito variável e imprecisa. Em relação a microdureza os grupos 2, 3 e 5 mostraram 
resultados significantes quando comparados ao grupo controle positivo (p<0,01). Em relação ao 
grupo controle negativo (G2), resultados significantes foram encontrados quando comparados aos 
grupos 1, 4 e 5 (p<0,01). Pode-se observar a eficácia de cremes dentais a base de silicato de cálcio 
e fosfato de sódio no potencial remineralizador do esmalte dentário. 
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Título do Projeto: 

Perfil imuno-histoquímico e variáveis clinicopatológicas no câncer de mama 

 
Autores: 

Orientadora: Maria Teresa Bustamante Teixeira 
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Colaboradores: Maximiliano Ribeiro Guerra, Angélica Atala Lombelo Campos 

 
Resumo: 

Introdução: O prognóstico do câncer de mama depende de diversos fatores, dentre eles, as características 

tumorais. O perfil imuno-histoquímico analisa a presença de marcadores tumorais, tais como: receptores 

hormonais (estrogênio e progesterona); índice de proliferação celular Ki67 e a amplificação de HER-2. Estes 

marcadores determinam o fenótipo do tumor, classificados em cinco subtipos: luminal A (RE+, RP+, HER2-

), luminal B HER2 negativo (RE+ e/ou RP+, HER2-), luminal B HER2 positivo (RE+ e/ou RP+, HER2+), triplo 

negativo (RE-, RP-, HER2-) e superexpressão de HER-2 (RE-, RP-, HER2+). Os subtipos luminais 

apresentam melhor prognóstico, enquanto triplo negativo e amplificação de HER-2 estão associados a 

prognóstico pouco favorável. Objetivo: Analisar as características sociodemográficas e o perfil imuno-

histoquímico de tumores em mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Método: Os dados foram 

coletados a partir de uma coorte de base hospitalar, retrospectiva, formada por mulheres atendidas em 

centro de referência oncológica no município de Juiz de Fora, MG, com diagnóstico de câncer de mama em 

2014 e 2015. As diferenças observadas na distribuição das variáveis sociodemográficas em relação ao perfil 

imuno-histoquímico foram avaliadas pelo teste qui-quadrado. Resultados: Das 197 mulheres analisadas, a 

maioria tinha pele branca (74,6%), eram casadas (50,8%), com ensino médio completo ou mais (54,3%) e 

era pós-menopausada (73,1%), com idade média de 57,3 anos (±12,6). Os subtipos mais frequentes foram: 

Luminal A 33%; Luminal B Her negativo 29%; Luminal B Her positivo 8,6%, Triplo negativo 8,1% e 

superexpressão de HER-2 4,6%. Os tumores com pior prognóstico (triplo negativo e superexpressão de 

HER-2) foram mais prevalente nas mulheres mais velhas, casadas, que se autodeclaravam brancas e que 

foram atendidas na instituição pelo Sistema Único de Saúde. Nenhuma das características analisadas 

apresentou significância estatística em relação ao perfil imuno-histoquímico. 

Conclusão: As características sócio demográficas e a distribuição dos subtipos foram semelhantes às 

descritas na literatura, com predominância de tumores com melhor prognóstico. 
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Tradução, adaptação transcultural e validação para uso no Brasil de duas escalas sobre a 
percepção do ambiente de aprendizagem em estudantes de medicina. 

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

 
BETINA NOGUEIRA DA SILVA (PIBIC); ALESSANDRA LAMAS GRANERO LUCCHETTI (ORIENTADORA); ALINE 
OLIVEIRA FURTADO; RODOLFO FURLAN DAMIANO; ALESSANDRA LAMAS GRANERO LUCCHETTI 
(ORIENTADORA); OSCARINA DA SILVA EZEQUIEL; GIANCARLO LUCCHETTI 

 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Introdução: O termo ambiente de aprendizagem engloba dimensões físicas, sociais e psicológicas e como isso 
influencia a vida do estudante. Apesar de esse termo ser muito investigado na literatura internacional, ainda são 
poucos os instrumentos brasileiros que avaliem esse assunto. 
 
Objetivos: Realizar a tradução, adaptação transcultural e validação para a língua portuguesa do Brasil de duas 
escalas de percepção do ambiente de aprendizagem “Johns Hopkins Learning Environment Scale” (JHLES) e 
“Medical School Learning Environment Survey” (MSLES). 
 
Métodos: O presente estudo utilizou um desenho observacional e transversal, contando com uma amostra de 334 
estudantes do primeiro ao quinto período da faculdade de medicina da UFJF, dos quais 248 estudantes 
completaram totalmente os questionários entre junho de 2016 e outubro de 2017. A validade foi avaliada utilizando 
um questionário sociodemográfico, duas questões do ambiente geral de aprendizagem, e a Escala de Depressão, 
Ansiedade e Estresse (DASS-21). Um reteste com a JHLES e a MSLES foi aplicado 45 dias após a primeira 
administração como parte do processo de validação. 
 
Resultados: A análise exploratória revelou quatro fatores para a MSLES e sete fatores para a JHLES. As escalas 
apresentaram boa consistência interna para os escores globais (MSLES α = .809; JHLES α = .901), assim como 
para os subdomínios, com exceção da JHLES-Mentoring (α = .370). Foi encontrada correlação forte entre ambas as 
escalas (r =  .749), assim como com a recomendação da escola (MSLES: r = .321; JHLES: r = .457) e a questão 
geral de ambiente de aprendizagem (MSLES: r = .505; JHLES: r = .579). 
 
Conclusão: JHLES e MSLES mostraram ser instrumentos válidos e confiáveis para medir as percepções do 
ambiente de aprendizagem, sendo alternativas a escala DREEM comumente utilizada no Brasil. Esses resultados 
podem auxiliar educadores a criarem estratégias para melhorar o ambiente de aprendizagem das escolas médicas. 
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Influência de diferentes estratégias de ensino sobre o tema "Geriatria e Gerontologia" nas 
habilidades, atitudes, conhecimento e empatia perante o idoso em estudantes de medicina 

 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

OBJETIVO: O presente estudo objetiva investigar o efeito de duas estratégias educacionais para o ensino em 
Geriatria (flipped classroom-FL –sala de aula invertida e aulas tradicionais-TR) em relação a um grupo controle 
(não intervenção) nas diversas competências dos estudantes. 
 
MÉTODO: Um estudo intervencional foi conduzido durante o quinto período de medicina. Duas estratégias 
educacionais diferentes (flipped classroom e aulas tradicionais) foram incorporadas em uma disciplina teórico-
prática de geriatria. Os estudantes foram avaliados sobre suas atitudes em relação aos idosos (Maxwell-Sullivan, 
UCLA geriatric attitudes), empatia (Maxwell-Sullivan), conhecimento (Palmore e conhecimento cognitivo), 
habilidades (paciente simulado), e satisfação com as atividades. 
 
RESULTADOS: Um total de 243 estudantes foram avaliados. O grupo FL demonstrou maiores ganhos de 
conhecimento e melhora da atitude em relação ao grupo TR e não foram encontradas diferenças nas habilidades 
usando paciente padronizado. Além disso, os alunos expostos ao FL se sentiram mais preparados para tratar os 
idosos, acreditavam ter mais conhecimento, estavam mais satisfeitos e avaliaram melhor o formato da disciplina 
em relação ao grupo tradicional. 
 
CONCLUSÕES: 
Estratégias no ensino de geriatria podem afetar o conhecimento, atitudes e satisfação dos alunos com o curso. 
Descobrimos que o modo como esse ensino é ministrado pode influenciar o aprendizado dos alunos, uma vez que 
havia diferenças entre estratégias ativas e tradicionais. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: A prevalência de homens entre 18  e 40 anos com queixa de difunção erétil (DE) é de 14 a 
28%. Esse achado não corresponde com a epidemiologia esperada da doença, mais frequente em 
pacientes de idade avançada. A literatura aponta uso excessivo de material pornográfico como causa 
para a ocorrência de problemas sexuais. Não foi encontrado nenhum tipo de publicação nacional sobre a 
prevalência de DE em jovens que estão expostos à pornografia.   
 
Objetivo: Avaliar os efeitos da exposição pornográfica na insatisfação sexual de estudantes de medicina 
da Universidade Federal de Juiz de Fora.  
 
Métodos: Trata-se de um estudo observacional transversal de caráter quantitativo, baseado na aplicação 
de questionários. Foram incluídos discentes do sexo masculino, com 20 a 40 anos, regularmente 
matriculados no curso e recrutados por conveniência. Foram excluídos os estudantes que não 
concordaram em participar do estudo. Foi aplicado o  Índice Internacional de Função Erétil – IIFE-5 e a 
Avaliação Sociodemográfica e da Atividade Sexual. Foram realizadas análises descritivas dos dados. 
 
Resultados: Foram obtidos 74 questionários, sendo que dois deles foram desconsiderados por resposta 
inadequada. Dos 72 voluntários avaliados (22,13 ± 1,95 anos), todos relataram acesso à internet, 84% se 
autodeclaram heterossexuais, 98% declararam ter realizado atividade sexual, sendo que 58% 
apresentavam parceria fixa. Quanto à pornografia, 55% relataram consumir pelo menos de 1 a 3 vezes na 
semana, mas 39% já interromperam ou cogitaram interromper o consumo desse material e 98% dos 
voluntários conseguem ter orgasmo sem pornografia. No IIFE-5 foi observado que 86,11% apresentaram 
resultado normal, 9,27% disfunção erétil leve, 2,78% disfunção erétil de leve a moderada e 1,38% 
disunção moderada. A maioria dos entrevistados respondeu ter muito alta confiança para manter uma 
ereção (52,77%) e não acha difícil manter a ereção até o final do coito (86,11%).  
 
Conclusões: Apesar de não comprovar alta prevalência de DE nos estudantes avaliados, o presente estudo é 
pertinente e revela aspectos pouco esclarecidos da sexualidade. É necessária uma investigação mais aguçada desse 
âmbito, com estudos que avaliem amostras maiores e o caráter subjetivo e psicodinâmico das respostas obtidas. 
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Avaliação do metabolismo de filhotes machos (F1) expostos a dieta hipercalórica 
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Marcella Martins Terra (Colaboradora)1, Ana Eliza Andreazzi (Colaboradora) 

1 Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde - UFJF 

Introdução: Atualmente as taxas de obesidade e sobrepeso, vêm atingindo quase um 

quarto da população mundial afetando negativamente a saúde e a longevidade do 

individuo levando a distúrbios como, intolerância à glicose, dislipidemia, hipertensão 

arterial, dentre outros. Estudos mostram que variações em fatores ambientais no início 

da vida, particularmente vinculados à nutrição, podem levar a adaptações no 

metabolismo que serão capazes de aumentar o risco para doenças crônicas, como 

obesidade na vida adulta e que um ambiente uterino adverso, durante determinado 

período crítico do desenvolvimento, tem implicações metabólicas a longo-prazo na 

descendência denominado por programação metabólica. Objetivos: Avaliar a 

interferência da nutrição materna durante o período da gestação e lactação, associada 

à ingestão de dieta de alto teor calórico após o desmame no desenvolvimento corpóreo 

e metabólico em animais machos 90 dias pós desmame. Metodologia: Os animais 

foram obtidos do Biotério do CBR/UFJF (CIAEP 0100482013) As fêmeas da geração F0 

foram distribuídas em dois grupos (N=5 ), controle, que recebeu uma dieta padrão (ração 

Nuvital®, Curitiba, Brasil), e obeso que recebeu dieta rica em carboidratos, de alta 

palatabilidade. Após o desmame, os filhotes machos (geração F1), de mães controle 

(CF1) e obeso (OF1), foram separados e os filhotes OF1 receberam dieta hipercalórica 

durante todo período de avaliação. Para avaliação do efeito da dieta na adiposidade, foi 

mensurado o peso (g) dos tecidos adiposos retroperitoneal e gonadal aos 90 dias de 

vida dos filhotes. Os procedimentos experimentais foram aprovados da Comissão de 

Ética no Uso de Animais/CEUA da Universidade Federal de Juiz de Fora (protocolo 

067/2013). Resultados e discussão: A ingestão de dieta, rica em carboidratos simples, 

pelas mães (geração F0) e mantida nos filhotes (geração F1) na vida pós natal, diferente 

do que consta da literatura não causou alteração no metabolismo dos filhotes, aumento 

da adiposidade e dislipidemia. É possível que os resultados discrepantes se devam ao 

baixo número de animais utilizados (n=5), portanto uma complementação do estudo, 

avaliando também outros índices, são necessários a fim de confirmar a hipótese de que 

o metabolismo da mãe, seguido de um ambiente obesogênico, afetaria o metabolismo 

do filho na vida adulta. Conclusão: Com a metodologia empregada neste trabalho não 

foram encontradas alterações metabólicas em machos F1 de mães obesas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: A presença de pontos de contato interdentários firmes é um fator fundamental para 
a saúde gengival e periodontal, sendo a ausência desse contato associada à impacção de 
alimentos e causa comum de doença periodontal. Em caso de tratamento ortodôntico associado 
a extrações dentárias, onde os dentes adjacentes são movimentados para o espaço do dente 
extraído, a angulação radicular e a distância entre as raízes dos dentes movimentados exercem 
influência na estabilidade pós-tratamento do fechamento deste espaço. Objetivo: Avaliar 
radiograficamente a crista óssea alveolar no espaço interdentário, assim como a distância e a 
inclinação entre as raízes de caninos e pré-molares superiores em indivíduos submetidos ao 
tratamento ortodôntico associado ou não à extração dos primeiros pré-molares superiores, 
comparando regiões com e sem ponto de contato interproximal. Método: Foram selecionados 
pacientes tratados ortodonticamente sem extração dentária no arco superior (grupo controle – 
GC) ou com extração de primeiros pré-molares superiores com (G1) e sem (G2) ponto de contato 
entre o canino e o segundo pré-molar superiores. No exame radiográfico avaliou-se a altura da 
crista óssea alveolar no espaço interdentário e a angulação e a distância entre as raízes de 
caninos e pré-molares adjacentes no arco superior. Resultado: O grupo controle apresentou a 
crista óssea alveolar significativamente maior do que os grupos G1 (p=0,042) e G2 (p=0,012), 
sendo que não houve diferença significativa entre os grupos G1 e G2. As outras variáveis não 
apresentaram diferença significativa entre os grupos. Discussão e conclusão: Embora alguns 
autores tenham verificado que o contato proximal adequado entre dentes adjacentes é 
importante para prevenir complicações periodontais, nesse estudo piloto as áreas com e sem a 
presença de ponto de contato em dentes movidos para locais de extração não apresentaram 
diferença significativa em relação à altura das cristas ósseas, apesar do fato de quando 
comparadas ao grupo controle, ambos os grupos apresentaram uma redução de altura das 
cristas ósseas. 
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Área:  
Ciência da Saúde

Título do Projeto:
A IMPORTÂNCIA DOS AUTOCUIDADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM BRUXISMO EM 
VIGÍLIA.

Autores: CAMILA SANTOS PEREIRA (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAÇÃO); FABIOLA PESSOA 
PEREIRA LEITE (ORIENTADOR); 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Objetivo: avaliar a eficácia dos autocuidados para redução da dor e do hábito parafuncional 
de bruxismo em vigília, antes de se iniciar o tratamento com a placa estabilizadora. Material 
e métodos: 60 pacientes foram divididos em 2 grupos: 30 pertencentes ao grupo que 
recebeu o guia de autocuidados (G1) e 30 pertencentes ao grupo controle (G2) que foram 
orientados a aguardar pelo início do tratamento com a placa estabilizadora. Os pertencentes 
ao G1, receberam um guia de autocuidados para aplicação imediata antes de qualquer 
intervenção para o tratamento do bruxismo, eles seguiram as instruções por 1 mês. Para 
avaliar a evolução de cada um dos grupos, a avaliação dos sintomas físicos se deu em 2 
momentos (M1 e M2). O G1 foi avaliado em M1 e M2, onde foi testada a eficácia do guia de 
autocuidados, através do relato de sensação álgica pelo paciente antes e após o uso deste 
guia. O grupo controle (G2) foi avaliado em M1 e M2, para se obter um parâmetro de 
avaliação da manutenção da dor nos pacientes não submetidos a um tratamento. 
Resultados: o grupo que recebeu os autocuidados foi estatisticamente significativo em 
relação ao Teste de Wilcoxon, ao contrário do grupo que não recebeu os autocuidados. 
Conclusão: de acordo com os resultados obtidos pode-se verificar que a conscientização do 
paciente, sobre seu problema e a aplicação de uma terapia conservadora baseada em 
autocuidados, foi eficaz para reduzir o nível de dor de pacientes com bruxismo em vigília.
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Título do Projeto:  
 

Efeitos de uma formulação farmacêutica contendo extrato de planta sobre os marcadores 

bioquímicos da síndrome metabólica induzida por frutose em ratos machos Wistar 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 

DANIELLE MARIA DE OLIVEIRA ARAGÃO (ORIENTADOR); ALESSANDRA MARIA DE 

MORAIS (BOLSISTA BIC 2017-18); LARISSE CENTURIÃO NUNES (VOLUNTÁRIA BIC 

2017-2018) 

 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Introdução: As alterações do equilíbrio redox, que acarretam uma taxa oxidativa elevada em 

fluidos corporais e órgãos, tem sido alvo de constantes pesquisas no mundo inteiro, por serem 

apontados como um dos gêneses das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT’s). Dentre essas 

DCNT’s, destaca-se, atualmente, a Síndrome metabólica (SM). A peroxidação lipídica é definida 

como uma cascata de eventos bioquímicos resultantes da ação dos radicais livres sobre os lipídios 

insaturados das membranas celulares e constitui um dos marcadores da SM. Assim, o objetivo 

desse estudo foi padronizar uma técnica de quantificação dos níveis de peroxidação lipídica que 

possa ser utilizado como um dos marcadores de SM induzida em ratos Wistar . Métodos: 

Amostras de diferentes tecidos de ratos Wistar foram homogeneizadas em tampão fosfato 0,1 M e 

submetidas ao teste de malondialdeído (MDA), também conhecido como teste de quantificação 

das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBAR’s). A quantificação dos níveis de 

peroxidação lipídica foi calculada a partir de uma curva padrão de MDA, determinada 

anteriormente ao teste. Os dados foram expressos em nmol de MDA por mililitro (nmol/mL) de 

homogenato, e tratados com o auxílio do programa GraphPad Prism®. Resultados: Os órgãos 

que possuem maior demanda de oxigênio e maior necessidade energética, como cérebro, coração 

e músculo, foram os órgãos que, na grande maioria, apresentaram os maiores índices de estresse 

oxidativo. O fígado de todos os animais apresentou taxas de peroxidação lipídica inferior, quando 

comparado aos outros órgãos. Conclusão: Diante de todos os resultados, o teste de quantificação 

das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBAR’s) pode ser utilizado como um dos 

marcadores bioquímicos da síndrome metabólica em ratos Wistar. O método de TBA é um 

método eficaz, de baixo custo e simples, sendo indicado como um dos parâmetros de avaliação de 

SM induzida em ratos Wistar. Dessa forma, esse modelo será utilizado para se avaliar os efeitos 

de uma formulação farmacêutica contendo extrato de planta sobre os marcadores bioquímicos da 

síndrome metabólica induzida por frutose em ratos machos Wistar. 
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Título do Projeto:  
INFLUÊNCIA DO TIPO DE GLAZE E DA CONCENTRAÇÃO DO ÁCIDO FLUORÍDRICO 
NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO ENTRE UMA CERÂMICA Y-TZP VITRIFICADA E UM 
CIMENTO RESINOSO. 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
JÚLIA HENRIQUES LAMARCA DOS SANTOS (VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA); FABIOLA PESSOA PEREIRA LEITE (ORIENTADOR); 
 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O presente  trabalho  teve  como  objetivo,  avaliar  a  influência  do  tempo  de  condicionamento 
com ácido fluorídrico nas concentrações de 5% e 10%, sobre a  resistência  de  união  entre  uma  
cerâmica  Y TZP  vitrificada  e  um  cimento  resinoso.  Blocos  pré - sinterizados  de  cerâmica  
Y-TZP  (IPS  e.max®  ZirCAD –Ivoclar Vivadent) foram cortados para obtenção de 70 blocos, 
sendo que cada pastilha receberá dois corpos de prova. Previamente à sinterização, os blocos 
foram regularizados com lixas d’água de granulação #180, #600 e #1200. Eles foram  então  
divididos  aleatoriamente  em  sete grupos,  sendo  um  o  grupo controle no  qual  foi  realizada  a  
silicatização  com  Rocatec  Soft  e  um  grupo  no qual os  blocos receberam  uma  camada  de  
glaze  spray  Vita  Akzent  Plus,  e foram condicionada com o ácido fluorídrico (Condac 
Porcelana) por 5, 10 ou 20 segundos  na  superfície  destinada  à  adesão.  Para  cimentação  foi  
utilizado  o agente  deunião  Relyx  Ceramic  Primer  e  um  cimento  resinoso  dual  (Relyx 
ARC).  Em  cada  bloco  foram  obtidas  duas  colunas  de  cimento,  totalizando  20 amostras   
por   grupo.   Após   5000   ciclos   de   termociclagem,   o   teste   de  cisalhamento   foi  realizado   
(EMIC,   DL   2000),   a   resistência   de   união   foi registrada e utilizada para cálculo da 
resistência adesiva. Além disso, a análise de    falha    também    foi    realizada    em    todas    as    
amostras    com    um estereomicroscópio  (Stemi  2000-C),   revelando  100%  de  falhas  
adesivas. Para avaliar  a  influência  do tratamento  de  superfície  na  resistência  de  união,  os  
dados obtidos neste estudo foram submetidos ao modelo estatístico da análise  de variância 
(Kruskal Wallis), após ser considerada a distribuição dos resíduos. Foi  determinado  que  os  
dados  originais  não  propiciaram  um  adequado  ajuste, pois  os  dados  não  se  ajustam  a  uma  
distribuição  normal  de  probabilidade.  O teste Kruskal-Wallisrevelou houve  um  efeito  de  
interação  significativa,  o  que indica quehouve alteração da resistência de união em razão do 
tratamento de superfície (p valor=0,001). 
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Título do Projeto:  
 
 INOVANDO O ENSINO DA ANATOMIA NA UFJF: ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DE 
DISCENTES E DOCENTES DA APRENDIZAGEM BASEADA EM EQUIPES 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
AUGUSTO FERREIRA GONÇALVES (BOLSISTA BIC); ALICE BELLEIGOLI REZENDE 
(ORIENTADOR) 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: A utilização de metodologias ativas em currículos da área de Saúde com forte 
característica tradicional implica na superação de desafios: poucos professores, grande número 
de estudantes, recursos financeiros restritos e necessidade de capacitação docente. No entanto, 
as diretrizes curriculares nacionais estimulam a inserção de atividades que favoreçam o 
autoaprendizado e o trabalho em equipes. Neste contexto, a Aprendizagem Baseada em 
Equipes ou “Team Based Learning” (TBL) se apresenta como boa estratégia. 
Objetivo: Inserir a estratégia TBL no ensino da neuroanatomia em um currículo médico 
tradicional e avaliar a percepção de discentes e docentes. 
Metodologia: O TBL foi inserido no ensino da neuroanatomia no segundo semestre do curso de 
Medicina, em parceria com a neurologia. Professores e monitores foram previamente 
capacitados em uma oficina baseada na vivência da metodologia. Foram realizadas três 
sessões com os temas cerebelo, núcleos da base e vascularização, distribuídas no semestre, 
representando 25% do conteúdo. As sessões foram conduzidas por docentes da neuroanatomia 
e da neurologia, permitindo uma aproximação básico-clínica. Ao final, foi avaliada a percepção 
dos discentes e docentes. 
Resultados: Participaram 157 estudantes de duas turmas consecutivas, dos quais 89,2% nunca 
haviam vivenciado o TBL. 94,5% dos participantes acreditaram que o TBL teve um impacto 
positivo e estimulou a autoaprendizagem. 98% dos alunos concordaram que o TBL permitiu 
aplicar os conceitos básicos em situações clínicas e 83,1% perceberam uma integração com 
outras disciplinas. 58,5% dos estudantes afirmaram que o TBL não interferiu negativamente em 
outras atividades curriculares. 77,8% dos estudantes avaliaram a estratégia com uma nota entre 
9 e 10.  Entre os professores, a nota do TBL foi de 9,7±0,6 e 93,1% deles concordaram que o 
TBL estimula a participação do aluno no processo de ensino-aprendizagem. 
Conclusão: O TBL é uma estratégia de baixo custo e grande aceitação pelos alunos, que 
representou excelente alternativa como metodologia ativa para grandes grupos na disciplina  de 
neuroanatomia em um currículo médico tradicional. Neste contexto, permitiu uma conexão 
básico-clínica e a integração de disciplinas.  
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Título do Projeto:  
 
Otimização de sequências de short interfering RNA para terapia de câncer de mama e o 

desenvolvimento de nanocarreadores híbridos 

 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Ana Carolina Marcial Alves Fasolato (Bolsista); 
 
Frederico Pittella Silva (Orientador). 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O câncer de mama é uma doença caracterizada pelo descontrole no crescimento e proliferação 

celular, formando um tumor. Este tipo é mais comum entre as mulheres, sendo a maior causa de 

mortalidade e uma das principais causas de morbidade no mundo. Dessa forma, houve um 

aumento no número de pesquisas para melhorar os procedimentos terapêuticos convencionais, que 

incluem a pesquisa com a terapia por interferência de RNA RNAi). Para tal, o desenvolvimento 

de novos nanocarreadores que sejam eficientes na proteção e liberação do ativo é necessário. O 

objetivo deste estudo foi a preparação de nanopartículas inorgânico-orgânico baseadas em 

carbonato de cálcio e copolímero contendo Polietileno(glicol), preparado através dos métodos de 

difusão a gás (método 1) e adição direta (método 2), para aplicação como carreadores de short 

interfering RNA (siRNA) a serem utilizados na terapia anti-câncer. As nanopartículas foram 

formadas por auto-associação em um sistema fechado, para que haja a reação de carbonatação.  

Após a preparação, a suspensão de nanopartículas foram caracterizadas físico-quimicamente. As 

medidas de espalhamento dinâmico de luz (DLS) indicaram uma distribuição de tamanho com 

diâmetro médio em 474,32 ± 299,88 nm pelo método 1, e 618,48 ± 444,20 nm pelo método 2, e 

índice de polidispersão (PdI) de 0,5292 ± 0,27 e 0,596 ± 0,20, para os respectivos métodos. Os 

histogramas de tamanho por intensidade mostraram distribuições bimodais, sugerindo a formação 

de duas apresentações com pico de tamanho em 9,4 e 1738 nm pelo método 1 e 7,4 e 766,7 nm 

pelo método 2. Esses resultados indicam que as partículas se apresentavam polidispersas, o que 

pode influenciar diretamente na estabilidade das mesmas. Os resultados obtidos abrem nova 

perspectiva para a preparação de nanopartículas híbridas baseadas em carbonato de cálcio, no 

entanto é necessário o melhoramento do método para obter tais nanopartículas com tamanho e PdI 

ideais para aplicação biomédica mostram que ainda devem ser feitos estudos para melhorar sua 

estabilidade e homogeneidade. 
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Título do Projeto:  
 

Análise do uso da ultrassonografia para medida de gordura corporal comparado aos métodos de 
bioimpedância e dobras cutâneas, em atletas amadores de corrida de rua. 
 

 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

 
Introdução: A corrida de rua é uma atividade física de baixo custo, fácil acesso e largamente 
praticada no Brasil. A composição corporal de um corredor exerce grande influência em sua 
performance e por isso mostra-se fundamental validar técnicas eficazes para a sua medição. Os 
métodos de bioimpedância (BIA) e dobras cutâneas (DC) já são amplamente utilizados, porém 
apresentam falhas que indicam a necessidade de um modelo que possa ser utilizado de forma 
acessível, com baixo custo e elevado reprodutibilidade e fidedignidade. Objetivo: Comparar a 
ultrassonografia (US) como método para mensuração do tecido adiposo subcutâneo e da gordura 
corporal total em contraste com os métodos de BIA e DC em atletas amadores de corrida de rua. 
Métodos: Estudo observacional transversal com dados coletados entre janeiro e abril de 2018 a 
partir de amostra composto por 30 atletas amadores praticantes regulares de corrida de rua. 
Realizou-se técnicas de BIA tetrapolar, com aparelho Inbody 270(Ottoboni), mensuração das 
dobras cutâneas com o adipômetro científico Cescorf e US com o aparelho BX-2000 
(BodyMetrix

™
). Medidas de posição e dispersão foram calculadas mediante análise estatística 

descritiva, sendo a comparação entre os dados obtida por meio do Teste de Wilcoxon. 
Considerou-se nível de significância estatística p<0,05. Resultados: Evidenciou-se correlação 
positiva para todos os pontos anatômicos mensurados quando comparadas US e DC. Em relação 
ao percentual de gordura houve correlação estatisticamente significativa entre US e DC, DC e 
BIA; entretanto, a comparação entre os métodos US e BI evidenciou forte tendência à diferença 
entre os resultados obtidos. Discussão e Conclusão: A US mostra-se um método capaz de 
avaliar a gordura subcutânea de forma rápida e precisa, de ampla aplicabilidade e confiabilidade. 
Quando comparada às demais técnicas, assim como observado na literatura, obteve-se forte 
correlação positiva entre US e DC, principalmente no ponto de coxa, enquanto houve uma 
superestimação dos valores de BIA em relação a US, o que se sugere a possível necessidade de 
uma maior amostra de estudo para satisfação estatística. A US é um método adequado para a 
avaliação da composição corporal de corredores de rua.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

O projeto tem como objeto de estudo as percepções das puérperas sobre sua saúde, as percepções 

dos profissionais sobre a promoção da saúde perinatal e o perfil das ações educativas visando à promoção 

da saúde materna na Atenção Primária à Saúde.  A pesquisa tem natureza quali-quantitativa, do tipo 

exploratório e descritivo, sendo os participantes as usuárias e profissionais das Unidades de Atenção 

Primária à Saúde do Sistema Único de Saúde de Juiz de Fora, cenários da investigação. Alcançaram-se 

parcialmente os objetivos da pesquisa com resultados relativos ao seu componente quantitativo 

correspondente ao perfil das ações educativas realizadas no período perinatal, na Atenção Primária à 

Saúde. A  coleta de dados foi realizada no período de setembro de 2017 a julho de 2018, através de 

aplicação de questionários aos profissionais das unidades. Os resultados foram submetidos à análise 

estatística por meio de frequências absolutas. Estes resultados evidenciaram: Os grupos educativos no 

período perinatal na Atenção Primária à Saúde, não acontecem de forma regular e rotineira o que evidencia 

que a maior parte das unidades de saúde não inclui ou desenvolve essa prática que compõe uma assistência 

eficaz e condizente com as necessidades de saúde das mulheres na gestação e puerpério. É notável a 

necessidade de se reforçar com os profissionais de saúde, a importância da realização destas atividades, que 

proporcionam e contribuem com a promoção da saúde. Há carência de capacitação dos profissionais para 

efetivar de forma qualificada as ações de assistência à mulher no ciclo gravídico-puerperal, concordantes com 

os princípios do SUS e com a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher.  
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Introdução:  Resiliência  é  capacidade  de  enfrentar  positivamente

adversidades,  mesmo  representando  riscos  para  saúde  ou

desenvolvimento.  Entretanto,  é  difícil  quantificar  aspectos  a  ela

relacionados, sendo a doença uma importante condição. Sabe-se que

baixa resiliência predispõe ao desenvolvimento de sinais e sintomas

físicos e psicológicos de estresse, favorecendo ocorrência de doenças

e interferindo na evolução clínica. É uma possibilidade de intervenção

da equipe multiprofissional de saúde, sofrendo significativo impacto

da relação médico-paciente (RMP). Uma RMP positiva contribui para

adequadas  comunicação  terapêutica,  reestruturação  cognitiva  e

reeducação emocional, essenciais para estabelecimento de respostas

adaptativas a situações adversas. Objetivo: Avaliar resiliência e RMP

em  pacientes  portadores  de  doenças  crônicas  cardiovasculares,

neoplásicas ou renais. Metodologia: Estudo transversal e descritivo,

com  características  quantitativas.  Consiste  na  realização  de

entrevistas  (Escala  de  resiliência  e  Questionário  Comportamento

Comunicativo do Médico- QCCM) com 300 indivíduos, maiores que 18

anos,  moradores  de Juiz  de Fora e portadores  das doenças acima.

Resultado:  A maioria  dos  entrevistados  (81%)  apresentava  como

condição crônica hipertensão arterial sistêmica. A pontuação obtida

na Escala de Resiliência foi correlacionada com a respectiva no QCCM,

com p-valor  de  0,001.  Percebeu-se  que  pacientes  com pontuação

baixa  na  Escala  de  Resiliência  corresponderam  em  65,7%  dos

entrevistados a pontuação também baixa no QCCM, enquanto uma

pontuação excelente na Escala de Resiliência era acompanhada, em



76,3%  dos  casos,  de  uma  também  alta  no  QCCM,  demonstrando

correlação direta entre nível de resiliência e potencial comunicativo

médico. Houve associação entre idade acima de 58 anos com níveis

mais  altos  de  resiliência  (p-valor=0,049),  enquanto  indivíduos

menores de 58 anos majoritariamente apresentaram resiliência mais

baixa.  Conclusão:  A correlação direta entre nível de resiliência do

paciente e potencial  comunicativo do médico sugere superação do

modelo  de  comunicação  unidirecional  e  paternalista  por  parte  do

profissional.  Entretanto,  tal  habilidade  médica  é  carencial  na

formação atual, evidenciando necessidade de introdução de debates

acerca do assunto nos cursos.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Produtos elastoméricos possuem vantagens, como memória elástica, são facilmente instalados, 
biocompatíveis, motivam os pacientes no tratamento ortodôntico, e são confortáveis. No entanto, observa-
se o desafio da estabilidade de cor destes materiais no ambiente bucal. O objetivo do presente estudo foi 
de verificar a alteração cromática de ligaduras ortodônticas translúcidas expostas ao ambiente bucal de 
pacientes em tratamento ortodôntico, após 21 e 30 dias. A alteração de cor foi analisada através de 
espectrofotometria utilizando-se os parâmetros CIELab. Quatro marcas comerciais foram analisadas 
(Abzil – 3M Unitek; American Orthodontics – American Orthodontics; Dentsply GAC – Dentisply Sirona; e 
TP Orthodontics – TP Orthodontics). As ligaduras foram entregues a um ortodontista para instalação em 
pacientes com tratamento ortodôntico em andamento (n=10). Depois de 21 ou 30 dias, quando da 
consulta de retorno, o material foi recolhido. As medições foram realizadas ultilizando-se um 
espectofotômetro (Vita Easyshade – VITA Zahnfabrik, Bad Bad Säckingen, Baden-Württemberg, 
Alemanha) antes a após a instalação na cavidade bucal. Os dados obtidos foram analisados quando à 
normalidade utilizando-se o teste de Kolmogorov-Smirnoff (α=5%) e usando-se os testes One-way 
ANOVA e Tukey-Kramer Multiple Comparisons Test. Para o período de 21 dias os materiais TP 
Orthodontics (4,83) e American Orthodontics (4,81) exibiram os maiores resultados de variação cromática, 
mas sem diferença significativa entre si. O elástico GAC Orthodontics (4,23) apresentou o menor 
resultado de variação de cor e diferença significante para o material Abzil (4,51). Para o período de 30 
dias a maior alteração cromática foi observada para as marcas TP Orthodontics (5,82), Abzil (5,86) e 
American Orthodontics (5,69). Tais resultados diferiram de forma significante dos resultados da marca 
Dentisply GAC (5,04). Todas as ligaduras testadas apresentaram alteração cromática após os períodos 
de 21 e 30 dias de permanência na cavidade bucal. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):   
    No Brasil, moluscos pertencentes ao gênero Biomphalaria, especialmente 
Biomphalaria glabrata, são encontrados naturalmente infectados pelo trematódeo 
Schistosoma mansoni causador da esquistossomose mansônica. Dentre as várias 
estratégias para o combate dessa parasitose, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
recomenda o controle do hospedeiro intermediário, com o auxílio de moluscicidas, que 
possam interromper o ciclo evolutivo do parasito, diminuindo assim, o risco da infecção.  
Atualmente, a niclosamida é o único moluscicida sintético recomendado pela OMS, 
porém, devido a problemas relacionados à baixa seletividade e altos custos de 
utilização, a pesquisa e desenvolvimento de novas drogas moluscicidas, de origem 
vegetal, que possam ser mais seletivas ao hospedeiro invertebrado e menos prejudicial 
ao ecossistema aquático tem sido um grande atrativo. Neste contexto, o presente 
trabalho teve como objetivo, avaliar o potencial moluscicida do extrato vegetal do lavado 
glandular de Achyrocline satureioides (Lam.) D.C. (Asteraceae), frente a moluscos 
Biomphalaria glabrata, hospedeiro intermediário de S. mansoni. Os textes foram 
realizados em triplicatas, em dois experimentos independentes. Assim, o extrato 
avaliado, nas concentrações de 100 μg.mL-1 75 μg.mL-1, 50 μg.mL-1 , 25 μg.mL-1 
ocasionou 100% de mortalidade em dosas essas dosagens.  Na concentração de 17,5 
μg.mL-1  foi observado 33% de mortalidade, sendo que em 10 μg.mL-1 e 5 μg.mL-1, não 
foi observado mortalidade. Sendo que a dose letal mediana de 90% (DL90) e a dose letal 
de 50% (DL50) foram de 24,2 μg.mL-1 e a DL50 igual a 18,18 μg.mL-1, respectivamente. 
Além disso, os moluscos B. glabrata sobreviventes à exposição a doses menores (5 
μg.mL-1 e 10 μg.mL-1), foram avaliados quanto ao potencial de ovoposição, durante 
período de 15 dias. Foi observada uma redução do número de ovos, em comparação ao 
grupo controle, de 75% e 85%, respectivamente.  Assim, podemos concluir que o extrato 
utilizado possui potencial moluscicida, frente aos moluscos testados, possuindo ação 
efetiva letal, em concentrações inferiores a 100 μg.mL-1, conforme recomendação da 
OMS, além de alterar a ovoposição dos moluscos, em doses não letais.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
 
O amplo potencial tecnológico das bactérias láticas deve-se à capacidade de produção de diversas 
substâncias que modificam o produto e podem ser isoladas e aplicadas em diversos segmentos 
industriais. As bactérias láticas são empregadas na tecnologia de alimentos devido à sua contribuição no 
aroma, textura, valor nutricional e segurança microbiológica em alimentos fermentados, além de serem 
produtoras de enzimas, exopolissacarídeos e substâncias antimicrobianas. As enzimas produzidas por 
microrganismos podem ser utilizadas em diversos segmentos industriais e a demanda por aquelas mais 
estáveis, altamente ativas, mais específicas vem crescendo rapidamente. As de origem microbiana se 
destacam, pois a produção enzimática pode ser potencialmente aumentada, pelas modificações durante o 
processo fermentativo ou por engenharia genética.  Considerando a importância das enzimas 
microbianas, tanto para a indústria farmacêutica quanto alimentícia, esse projeto foi desenvolvido visando 
isolar bactérias láticas mesófilas e termófilas a partir de amostras de queijos Minas artesanais, 
provenientes de cinco microrregiões de Minas Gerais e identificar os clones por meio de técnica 
molecular.  A partir desses resultados, será obtida uma coleção biológica geneticamente diversificada 
para futuros projetos na área de fermentação industrial. Foram isoladas 291 bactérias em 59 amostras de 
queijo, usando os meios Agar de Man Rogosa e Sharpe (MRS) e Agar M17 acrescido de 5% de lactose.  
142 isolados foram positivos quanto à coloração de Gram e negativos ao teste de catalase, sendo 
presuntivamente considerados  bactérias ácidas láticas (BAL). A técnica de REP-PCR evidenciou a 
interferência in situ de amostras de queijo de diferentes microrregiões. As culturas foram congeladas para 
análises posteriores. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Dentre as substâncias bioativas presentes nos grãos de café verde, destacam-se os ácidos clorogênicos, 
que podem ser degradados em diversas condições de processamento, além de apresentarem baixa 
biodisponibilidade. Este trabalho foi realizado visando à proteção do extrato por meio da 
microencapsulação em sistemas poliméricos naturais de quitosana e goma xantana. O extrato 
hidroalcoólico de grãos de café verde foi preparado, congelado a -80 ºC e liofilizado por 24 horas. As 
micropartículas foram preparadas pela adição de solução de agente reticulante (xantana) por gotejamento 
nas soluções de quitosana. As micropartículas com adição de extrato de grãos de café verde foram 
produzidas de forma semelhante. A seguir, foram submetidas à centrifugação, congelamento a -80ºC e 
liofilização. A caracterização do extrato foi realizada pela determinação de fenólicos pelo método de Folin-
Ciocalteau,  e pela atividade antioxidante pelos métodos de sequestro de radical 2,2-difenil-1-
picrilhidrazila (DPPH) e sistema β-caroteno/ácido linoleico. A análise morfológica do extrato e das 
micropartículas de goma xantana/quitosana com ou sem o extrato foi realizada pelo método de 
microscopia eletrônica de varredura (MEV). O teor de compostos fenólicos apresentou resultado de 
48,70±11,32 g de equivalentes de ácido gálico (EAG)/100g de extrato. O CE50 do extrato de grãos de café 
verde frente ao radical DPPH foi de 3,80 ± 0,09 (μg/mL) e a porcentagem de inibição da co-oxidação do 
sistema β-caroteno/ácido linoleico foi 33,47±0,08%. Os resultados obtidos nos testes de DPPH e β-
caroteno foram comparados com o padrão quercetina e obteve-se resultados satisfatórios, comprovando 
a capacidade antioxidante, tanto em meio aquoso quanto em meio lipofílico. As micropartículas obtidas 
apresentaram estrutura irregular em formato de rede polimérica, escamosa e friável com poros, com 
presença de aglomerados, característico dos processos que empregam liofilização. Os resultados obtidos 
evidenciaram a eficiência do processo de extração de fenólicos, a significativa atividade antioxidante do 
extrato de grãos de café verde, bem como a obtenção das micropartículas contendo extrato de grãos de 
café verde, pelo método empregado. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
 
     A polineuropatia diabética sensitivo simétrica distal é a forma mais comum de neuropatia 
diabética, 50% dos casos são assintomáticos mas, apesar disso, os indivíduos estão expostos a 
risco de lesão nos pés, devido à perda da sensibilidade.

  

      O diagnóstico clínico baseia-se na caracterização do quadro clínico com os sinais e 
sintomas mais típicos e na realização dos testes neurológicos. Os testes neurológicos básicos 
envolvem a avaliação da sensibilidade e a pesquisa de reflexos tendinosos.

 

     A confirmação do diagnóstico clínico pode ser realizada com os estudos eletrofisiológicos 
capazes de avaliar a condução nervosa (eletroneuromiografia), biópsias de nervo, ressonância 
nuclear magnética porém estes exames são caros e de difícil acesso aos usuários do SUS. 
     Alguns autores têm descrito a ultrassonografia como um método auxiliar para o diagnóstico 
da neuropatia periférica diabética. É um exame indolor, não invasivo e mais acessível que os 
outros exames utilizados para o diagnóstico da PNSSD. Porém poucos estudos foram 
realizados com um número pequeno de pacientes. 
OBJETIVO: Avaliação ultrassonográfica do nervos tibiais de pacientes diabéticos que 
apresentam neuropatia periférica sensitivo motora.  
METODOLOGIA: O projeto foi submetido ao Conselho de Ética em Pesquisa da Plataforma 
Brasil.  Este estudo foi desenvolvido no Ambulatório do Pé Diabético do Núcleo Interdisciplinar 
de Estudos e Pesquisa em Nefrologia da UFJF (NIEPEN-UFJF).  Critérios de inclusão: DM 2 
portadores de pé diabético. 
RESULTADOS: Até o presente momento, avaliamos 18 pacientes, porém estamos tendo 
dificuldades com a avaliação ultrassonográfica do nervo tibial devido ao aparelho de USG 
utilizado. Pretendemos continuar esta avaliação utilizar um aparelho com capacidade de 
discriminar melhor as imagens. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O Queijo Minas Artesanal (QMA) é um potencial veiculador de patógenos zoonóticos. 
Entre eles, Campylobacter spp. destaca-se pela elevada frequência de associação a surtos de 
doenças de origem alimentar em todo o mundo.  Métodos moleculares, especialmente a Reação 
em Cadeia da Polimerase (PCR), são ferramentas promissoras para a detecção rápida e direta de 
Campylobacter em alimentos. O objetivo deste estudo foi desenvolver um método molecular 
baseado em PCR multiplex para identificação direta de Campylobacter em QMA. As amostras 
foram contaminadas artificialmente com uma mistura igual de C. jejuni (CAMP 492) e C. coli 
(CAMP 1004) para ajustar as condições de PCR (> 10

8
 UFC/g) e para determinar o limite de 

detecção (0,1, 10, 10
3
 e 10

5
 UFC/g). O DNA dessas amostras foi extraído pelo método que utiliza 

fenol/clorofórmio. A PCR multiplex foi realizada utilizando primers para o gênero 
Campylobacter (16S rRNA), C. jejuni (hipO) e C. coli (ceuE). Cinco protocolos foram testados, 
os quais diferiram em concentração de MgCl2, tampão 10x, DNA ng/µl nas reações de PCR, 
temperatura de anelamento, concentração de gel de agarose e voltagem da corrida eletroforética. 
A presença de Campylobacter spp. em 81 amostras de QMA de diferentes fontes também foi 
avaliada. Um protocolo de PCR multiplex foi padronizado para as amostras contaminadas 
artificialmente (4 mM de MgCl2, 1,2 mM de tampão, 5,0 ng / µl de DNA, agarose 1%, 80V e 
temperatura de anelamento de 62 °C). O limite de detecção foi estimado em 10

3
 UFC/g. No 

entanto, Campylobacter não foi encontrado em nenhuma das 81 amostras usando este protocolo 
de PCR multiplex. Em contrapartida, 29 (35,8%) das 81 amostras apresentaram-se positivas, 
quando apenas primers para o gene 16S rRNA foram usados nas reações. Conclui-se que, o 
método desenvolvido é eficaz para detectar Campylobacter em amostras contaminadas 
artificialmente, mas não é robusto o suficiente para detecção em amostras de diferentes fontes, 
provavelmente devido à complexidade dessas matrizes de queijo. Apesar disso, a presença de 
amostras positivas utilizando os pares de primers 16s rRNA é um importante problema de saúde 
pública. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Psiconeuroimunologia é definida como o estudo da interação entre comportamento, mecanismos 

neuroendócrinos e processos imunológicos. Diferentes estudos têm apontado evidências sobre a 

correlação entre comportamento e fatores psicossociais como sintomas depressivos, ansiedade, 

estresse, qualidade de vida, religiosidade/espiritualidade, mecanismos neuroendócrinos, sistema 

imunológico e a progressão do HIV/AIDS. O objetivo desta pesquisa foi investigar a associação 

entre variáveis psiconeuroimunológicas em portadores do HIV, visando destacar fatores de 

natureza emocional, comportamental e neurofisiológicas promotores de imunossupressão e 

replicação viral numa amostra de 197 soropositivos para HIV. Os participantes foram 

selecionados aleatoriamente, do programa público para tratamento de doenças sexualmente 

transmissíveis de Juiz de Fora/MG (Brasil) e deveriam estar fazendo uso da medicação 

antirretroviral há no mínimo seis meses. Os participantes foram divididos em dois grupos de 

acordo com o nível de linfócitos T CD4: Grupo A (CD4 > 500) e Grupo B (CD4 ≤ 500). Foram 

investigadas as diferenças nos níveis de depressão, ansiedade, stress, aspectos 

religiosos/espirituais, qualidade de vida e carga viral. Os dados foram tabulados e submetidos às 

análises de razão de Odds Ratio entre variáveis categóricas e quadro de AIDS, bem como a 

análises de diferenças (teste Mann Whitney) e análises de correlação (p de Spearman e r de 

Pearson). Os resultados apontaram correlações positivas significativas entre comprometimento 

R/E e tempo de convívio com o HIV (p=0338 – p=0.05), comprometimento R/E e idade (p=0.310; 

p=0.04) e entre auto-avaliação R/E e tempo de convívio com HIV (p=0.409, p=0.01). Conclui-se 

que variáveis psicossociais relacionadas à R/E podem estar associadas a alterações nos níveis de 

linfócitos T CD4 e carga viral entre portadores de HIV indicando a necessidade de investigações 

futuras. 
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