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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Estudos clínicos e epidemiológicos têm associado o consumo regular de frutas e hortaliças 

com a redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis, efeito parcialmente atribuído à 

ingestão de fitoquímicos. O objetivo deste estudo foi determinar o conteúdo de compostos 

fenólicos (CF) e a atividade antioxidante (AA) dos extratos bruto (EB) e fenólico (EF) de 

seriguela (Spondias purpurea). A porção comestível fresca de seriguela (polpa e casca) foi macerada 

em metanol: etanol: acetona 1:1:1 (v/v/v), seguido de filtração e extração líquido: líquido com éter de 

petróleo para remoção de lipídeos. A camada etérea foi descartada enquanto o restante submetido à 

evaporação em rotaevaporador a 40°C. O extrato seco foi solubilizado em água destilada até volume 

conhecido, denominado EB. Os compostos fenólicos (CF) foram isolados a partir do EB utilizando 

extração em fase sólida, mediante adsorção dos compostos em minicoluna C18, enquanto compostos 

hidrossolúveis de origem não fenólica (CHNF) como açúcares, proteínas solúveis e ácidos orgânicos 

foram removidos. Os CF foram solubilizados em água destilada até volume conhecido, denominado 

EF. O CF dos extratos foi quantificado pelo método Folin-Ciocalteu, enquanto a AA foi 

determinada pelos ensaios dos radicais livres DPPH e ABTS. Os frutos apresentaram rendimento 

de 66,41g de porção comestível fresca / 100 g frutos frescos inteiros. Os CF dos EB e EF foram 

62,75 e 90,47 mg ácido gálico equivalente (AGE)/ 100g porção comestível fresca, 

respectivamente. Pelo método DPPH, as AA (EC50; 50% da concentração inibitória máxima) dos 

EB e EF foram de 316,8 e 173,8 g porção comestível fresca /L, sendo a AA do EF 1,8 vezes 

superior que a do EF. Pelo ensaio ABTS, a AA do EF (653,7 μmolar TEAC (capacidade 

antioxidante equivalente ao trolox) / 100g porção comestível fresca) foi 1,5 vezes maior que a do 

EB (436,3 μmolar TEAC / 100g). Estes dados indicaram a maior contribuição dos compostos 

fenólicos para a AA dos frutos quando comparada àquela conferida pelos CHNF com atividade 

redutora presentes no EB. O estudo evidenciou a expressiva contribuição de fitoquímicos para a 

AA de seriguela. 
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Resumo:  
 
OBJETIVO: Os sintomas de artralgia pós Febre Chikungunya podem perpetuam por anos. Pouco 
se sabe sobre a perda de funcionalidade desses membros na fase crônica da doença. Dessa forma, 
o presente estudo tem como objetivo comparar os parâmetros da marcha, equilíbrio e a força de 
preensão manual de idosos com e sem artralgia crônica pós Febre Chikungunya (CHIK) 
METODOLOGIA: Foram recrutadas 62 idosos de um centro de reabilitação de Governador 
Valadares-MG em julho de 2017, sendo 32 saudáveis (homens/mulheres: 7/25; 67±4 anos; 27±6 
kg/m²) e 30 com diagnóstico clínico de Febre Chikungunya há 4 meses (homens/mulheres: 2/28; 
66±6 anos; 29±6 kg/m²). Os parâmetros da marcha foram avaliados pelo sistema LegSys™ após 
caminhada de 10 m. O equilíbrio foi avaliado em plataforma de força (BTracks Balance Plate) e a 
força de preensão manual com Dinamômetro tipo Jamar SAEHAN. Para estatística foi utilizado o 
teste T e considerado P<0,05. CAAE 68584417.5.0000.5147. 
RESULTADOS: Idosos com artralgia pós CHIK apresentaram prejuízo em todos parâmetros da 
marcha comparado a saudáveis, com redução na velocidade da marcha (0,7±0,2 e 1,06±0,2m/s), 
na cadencia (91±12 e 117±10 passos/min),  no comprimento da passada (90±20 e 110±12 cm), e 
maior variabilidade no comprimento (11±6 e 4±3%) e tempo (6±2 e 3±6%) das passadas. Além 
disso, relataram medo de queda e níveis severos de dor (Escala Visual Analógica >7,5). Idosos 
com artralgia crônica pós febre CHIK também apresentaram déficit no equilíbrio comparado a 
idosos saudáveis, com aumento da área da elipse (4±4 e 1,3±1 cm2), da velocidade média de 
deslocamento (1,5±0,2 e 1±0,6 cm/s), do deslocamento total (30±12 e 20±5 cm), médio-lateral 
(1,3±0,8 cm e 0,8±0,3 cm) e ântero-posterior (3±1 e 2±0,5 cm). A força de preensão manual 
também foi prejudicada (direito:16±7 e 25±9 kgf; e esquerdo: 12±7 e 22±7 kgf).  
CONCLUSÃO: Os resultados obtidos sugerem que a artralgia crônica pós febre Chikungunya 
provoca dor severa, estratégia de controle postural voluntário deficiente e força manual bilateral 
reduzida, prejuízo em todos os parâmetros da marcha e aumento do relato de medo de queda em 
idosos. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Os cimentos de ionômero de vidro (CIVs) são materiais muito utilizados em Odontologia por 
possuírem várias aplicações clínicas por possuírem atividade cariostática e redução da 
acidogenicidade do biofilme de Streptococcus mutans. Porém, a incorporação de novos compostos 
pode melhorar as propriedades antibacterianas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi investigar 
o efeito antibacteriano contra S. mutans de um cimento de ionômero de vidro anidro modificado 
(CIV) pela incorporação de nanopartículas de quitosana, adicionadas ao líquido do material em 
diferentes porcentagens. As nanopartículas de quitosana foram sintetizadas por geleificação iônica 
(3,85 mg/mL). No momento da espatulação do CIV, o líquido do cimento foi modificado com 
nanopartículas de quitosana em diferentes porcentagens em volume (v/v%), formando 6 grupos: 
0% ChNPs (controle), 10% ChNPs, 25% ChNPs, 50% ChNPs, 80% ChNPs e 100% ChNPs. Placas 
de petri contendo Agar Mitis Salivarius foram semeadas com inóculo de S. mutans (UA 159) e 6 
poços (6mm diâmetro) foram confeccionados em cada placa para inserção dos cimentos, de acordo 
com cada grupo, com auxilio de uma seringa Centrix. As placas foram mantidas durante 1 h a 
temperatura ambiente para difusão das substâncias e incubadas por 48 h a 37°C, sob microaerofilia 
com o emprego do método da chama de vela.  Após, os halos de inibição ao redor dos cimentos 
foram medidas utilizando-se um paquímetro digital. Os dados foram analisados por ANOVA e 
Tukey (a=0,05). O grupo com 100% de nanopartículas de quitosana apresentou os maiores valores 
de halo de inibição contra S. mutans, com diferença estatisticamente significante entre os outros 
grupos (p= 0,04). Não houve diferença significante para os valores dos halos de inibição entre os 
outros grupos. Pode-se concluir que a substituição do líquido do CIV por nanopartículas de 
quitosana pode melhorar a atividade antimicrobiana do cimento. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A efetividade das nanopartículas de quitosana (ChNPs) na inibição da perda mineral do esmalte 
ainda é pouco investigada. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito in vitro da aplicação de 
ChNPs no esmalte dentário após desafio cariogênico com ciclagem de pH por meio do teste de 
microdureza Knoop (KHN). As ChNPs foram sintetizadas pelo método de geleificação iônica, 
obtendo-se a concentração de 3,85 mg/mL. As ChNPs foram caracterizadas por espalhamento de 
luz dinâmico e Potencial Zeta. Quarenta e oito blocos de esmalte (4 x 4 mm) foram obtidos de 
terceiros molares inclusos. As amostras foram divididas (4 x 2 mm) em grupos controle (coberta 
com esmalte de unha) e grupos experimental de acordo com cada grupo (n=12): fluoreto de sódio 
0,05% (controle positivo), quitosana (5 mg/mL), ChNPs (3,85 mg/mL) e água destilada (controle 
negativo). As amostras foram imersas por 90s em cada solução e expostas ao desafio cariogênico 
por ciclagem de pH em solução de desmineralização (3h) e remineralização (21h) durante 7 dias. 
Posteriormente, a medidas de KHN e de % alteração de KHN foram obtidas no lado controle e 
experimental. Os dados foram analisados por ANOVA two-way e Tukey (a= 0,05). As ChNPs 
apresentaram tamanho médio de 84,7±24,0 nm. Os grupos fluoreto de sódio e ChNPs apresentaram 
os menores valores % de alteração de KHN, e maior dureza pós-desafio, sem diferença significante 
entre eles. O grupo quitosana e água destilada apresentaram maior % de alteração de KHN, sem 
diferença estatística entre eles. Pode-se concluir que as nanopartículas de quitosana minimizaram a 
perda de dureza do esmalte após o desafio cariogênico in vitro. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 A presença ou ausência de uma lesão periapical está diretamente correlacionada com a qualidade do 

tratamento endodôntico. O desenvolvimento de lesões periapicais em dentes que estão próximos ou até 

mesmo invaginados no seio maxilar pode provocar alterações inflamatórias na mucosa sinusal e, 

posteriormente, o desenvolvimento de sinusites. O objetivo foi validar uma nova escala de condição 

periapical e qualidade do tratamento endodôntico para dentes posteriores tratados endodonticamente e 

correlacionar essa classificação com a presença de alterações sinusais (AS). Foram analisados 631 dentes 

posteriores superiores com tratamento endodôntico em exames de tomografia computadorizada de feixe 

cônico. A qualidade do tratamento endodôntico foi analisada de acordo com o comprimento da obturação, 

homogeneidade, selamento coronário e a presença de complicações. As alterações periapicais foram 

classificadas de acordo com seu tamanho, relação com as raízes e localização da destruição óssea. Os seios 

maxilares foram avaliados em normal; espessamento mucoso; pólipo sinusal; psedocisto antral; 

opacificação inespecífica; periostite; e antrólito. Um modelo de regressão misto foi aplicado para a 

correlação entre os escores. Correlações entre AS com fraturas radiculares e dentes com lesão periapical 

foram significantes, com Odds Ratio (OR) de 2.63 e 1.92, respectivamente. O efeito da lesão periapical na 

AS foi significante para os primeiros molares (OR: 15,627) e segundos molares (OR: 17,207). Quanto 

maior a lesão periapical, o número de raízes envolvidas e a destruição óssea, mais significante foi a relação 

com as AS. A nova classificação proposta foi validada no presente estudo, possibilitando a identificação 

mais acurada de quais fatores endodônticos estão mais relacionados à presença de AS. 
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Resumo:

A cárie  em humanos  e  a  doença  periodontal  em cães  estão  entre  as  principais  doenças  que
acometem estas espécies, e possuem em comum serem iniciadas pela placa bacteriana dental. As
bactérias  iniciais  para  a  formação  da  placa  dental  de  humanos  são  Streptococcus,  sendo  o
Streptococcus  mutans o  micro-organismo mais  envolvido,  entretanto,  na placa  dental  de cães
espécies  de  Streptococcus  distintas  desta  compõe  a  microbiota  e  dão  origem  a  placa. O
antimicrobiano mais utilizado para combater a placa dental, tanto em humanos como em cães, é o
digluconato de clorexidina, o qual apresenta efeitos adversos como escurecimento dos dentes e
irritação da mucosa jugal restringindo o seu uso. Dado a isso, a busca de alternativas de drogas
antimicrobianas  para  a  síntese  de  fármacos  com  menores  efeitos  tem  sido  crescente.  Já
conhecendo  a  atividade  antimicrobiana  o  B-cariofileno,  relatada  em  trabalhos  anteriores,  o
objetivo dessa pesquisa foi construir protótipos de fármacos antimicrobianos contra bactérias de
biofilme dental  de cães e humanos, através do sinergismo do B-cariofileno com outros quatro
compostos orgânicos, denominados por numeração 001 a 004 para garantia de sigilo exigido para
futuras  solicitações  de  proteção  intelectual.  O  método  realizado  foi  a  identificação  da
concentração  inibitória  miníma  dos  compostos  por  microdiluição  em caldo e  a  realização  do
checkerboard para identificar  possível sinergismo, adição ou antagonismo entre os compostos.
Contra as bactérias orais oriundas de humanos (S. mutans, S. aureus e  S. sanguinis) e bactérias
provenientes  de  cepas  orais  de  cães  (Streptococcus,  Staphylococcus,  Lactobacillus,  Bacillus,
Enterococcus, Haemophilus sp. e Aeromonas) destacaram-se os compostos 001, 002 e 003 sendo
promissores  para  protótipos  de  drogas  antimicrobianas  para  uso  oral  em  cães  e  humanos.
Observou-se  sinergismo  sobre  Streptococcus sp  oriundo  de  cães,  do  B-cariofileno  com  o
composto 003, combinação a qual apresenta potencial para emprego no combate a placa dental de
cães e consequente tratamento e prevenção da doença periodontal nestes animais.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
OBJETIVO: A força muscular e o comprometimento do equilíbrio podem aumentar o risco de 
quedas e a fadiga muscular reduz a capacidade de gerar força. O objeto do estudo é comparar os 
padrões de ativação muscular e as medidas de equilíbrio em mulheres idosas diabéticas e não 
diabéticas, antes e após a tarefa de ficar na ponta dos pés até a fadiga. METODOLOGIA: Caso-
controle com 54 idosas da cidade de Governador Valadares, pertencentes a dois grupos: diabetes 
tipo 2 (n = 28; 70 ± 6 anos) e sem diabetes tipo 2 (n = 26; 71 ± 8 anos). Como instrumentos de 
avaliação foi utilizado a plataforma de força e o eletromiógrafo de superfície. A colocação dos 
eletrodos nos músculos tibial anterior (TA) e gastrocnêmio medial do membro inferior dominante 
estava de acordo com as recomendações do SENIAM. Antes do teste de equilíbrio, contração 
isométrica voluntária máxima foi usada para normalização. Participantes realizaram etapa de 
familiarização, pré fadiga e pós fadiga de apoio monopodal, de 20 segundos, com os olhos abertos 
para avaliação do equilíbrio. O protocolo de fadiga consistiu em contração voluntária sustentada 
na ponta dos pés com apoio bipodal até o momento em que o participante não pode mais manter 
essa posição. O teste t independente foi usado para estabelecer diferenças entre os grupos. A 
significância foi estabelecida em p <0,05. RESULTADOS: O grupo de mulheres idosas com 
diabetes tipo 2 apresentou valores de quadrado médio da raiz médio-lateral (pré: 1,11 ± 0,58 e 
0,61 ± 0,18; pós: 1,15 ± 0,62 e 0,63 ±0,13 cm para diabéticos e não diabéticos respectivamente), 
antero-posterior (pré: 2,55 ± 1,63 e 0,75 ± 0,20; pós: 2,82 ± 2,01 e 0,66 ±0,20 cm) e amplitude 
média do TA (pré: 49,74 ± 23,58 e 29,69 ± 12,03; pós: 51,55 ± 28,33 e 27,00 ± 11,71 Hz) mais 
elevados do que o grupo de mulheres idosas não diabéticas, tanto antes quanto depois da tarefa de 
fadiga. Não foram observadas diferenças significativas intragrupos antes e depois da fadiga. 
CONCLUSÃO: As mulheres idosas diabéticas apresentaram pior equilíbrio em apoio unipodal, 
sem influência da tarefa de fadiga. Diabetes tipo 2 levou a uma ativação desequilibrada dos 
músculos da perna com aumento da ativação do tibial anterior.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O perfil dos profissionais de saúde mostra-se insuficiente para o atendimento das necessidades sociais em saúde. A 
construção de estratégias de ensino pautadas na problematização, metodologia ativa, integração ensino-serviço e 
interprofissionalidade contribui para reorientação do modelo de atenção. Objetivo: Analisar a percepção de 
docentes da área da saúde sobre educação interprofissional e o processo de construção participativa e implantação 
de uma disciplina optativa integradora dos cursos da área da saúde na Universidade Federal de Juiz de Fora, campus 
Governador Valadares (UFJF-GV). Método: Tratou-se de um projeto de pesquisa de intervenção, analisado na 
modalidade da pesquisa-ação. É uma investigação social com base empírica, concebida e realizada em estreita 
associação com uma ação na qual a pesquisadora e os participantes representativos da situação estão envolvidos de 
modo participativo. Para tanto, foram realizados dois grupos focais com docentes e um grupo focal com estudantes 
da área da saúde, observação participante, entrevistas semi-estruturadas, análise documental e um processo de 
capacitação, que foi monitorado e avaliado, para construção e implantação de uma disciplina interprofissional. 
Resultados: O processo apresentou a possibilidade de maior entrosamento e comunicação intercursos, troca de 
saberes e empoderamento para mudanças na prática docente. Entre os desafios podem ser citados a dificuldade de 
horário em comum, a visão ainda fragmentada da formação em saúde e a dificuldade de estender o processo a 
todos os docentes. As categorias que emergiram do processo de análise dos diários de classe foram: “a vivência na 
capacitação como estímulo para mudanças na prática docente”, “a vivência na capacitação como indutora de 
reflexões sobre a prática docente”, “a diversidade contribui para um bom trabalho em equipe, o trabalho em 
equipe potencializa os resultados”, “necessidade de oferecimento de mais cursos de desenvolvimento docente” e 
“o excesso de informações novas dificultou a compreensão dos conteúdos”. Espera-se que os resultados permitam 
avanços na direção da conformação de práticas docentes e arranjos curriculares que atendam as necessidades de 
saúde e os princípios do SUS 
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IDENTIFICAÇÃO DE FATORES ENVOLVIDOS NA EVOLUÇÃO DA DENGUE NA 

TERCEIRA IDADE 

 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Thiago Vinicius Ávila (Orientador); Geovana Kloss (Bolsista): 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
A dengue é uma arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti e constitui um grave problema 
de saúde pública mundial. A manifestação clássica, possui característica autolimitada, sendo a fase 
de recuperação marcada pela melhora dos parâmetros clínicos dos doentes. Entretanto, o declínio 
das funções fisiológicas e aumento das comorbidades conforme a idade avança, poderia favorecer 
um pior prognóstico da febre do dengue. No presente estudo foram avaliados parâmetros clínicos e 
inflamatórios na dengue clássica em adultos jovens e idosos. Os níveis séricos de plaquetas, 
hematócrito, sTNFR1 e TGO foram avaliados em amostras de sangue adquiridas de pacientes 
ambulatoriais com suspeita de dengue em unidades de saúde de Belo Horizonte/MG durante a 
epidemia de 2009-2010. O diagnóstico foi confirmado laboratorialmente (NS1, RT-PCR e 
IgM/IgG) e através da sintomatologia. Os dados foram agrupados de acordo com a faixa etária e 
expressos como média ± EP e diferenças entre os grupos foram consideradas significativas quando 
p<0,05. Os resultados obtidos demonstraram que a febre do dengue induziu plaquetopenia nos dias 
iniciais da doença em adultos jovens (128244 ± 5746 U/mL, n=78) e idosos (118000 ± 6026 U/mL, 
n=40). Entretanto, na fase tardia (após o 4º dia de sintomas), adultos jovens apresentaram níveis 
normais de plaquetas no sangue (156294 ± 16897 U/mL, n=17), diferentemente dos idosos (101500 
± 8368 U/mL, n=10), corroborando achados de parâmetros inflamatórios e clínicos. Maiores níveis 
de sTNFR1 e TGO foram observados nos idosos (1379 ± 168,1 pg/mL e 26,29 ± 3,676 U/L, 
respectivamente, n=10), em comparação aos adultos jovens (863,1 ± 126,7 pg/mL e 18,72 ± 2,382 
U/L, respectivamente, n=19), também na fase tardia da doença. Ademais, observou-se maior 
apresentação dos sintomas primários da dengue clássica com o avançar da idade, principalmente 
febre, cefaleia e dor (presentes em 100% dos indivíduos acima de 70 anos). Os resultados nos 
permitem concluir que a idade influencia na manifestação da dengue clássica, tendo os idosos, 
maior dificuldade em resolver a infecção e consequentemente, maior tendência em evoluir para 
formas mais graves da doença. 
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Título do Projeto:  
 
Fatores associados ao uso de álcool e outras drogas entre estudantes de uma universidade do interior de 
Minas Gerais 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Pâmella Castro Justino de Oliveira (bolsista); Lélia Cápua Nunes (colaboradora); Aline Monteiro Martins 
(colaboradora); Camila Teixeira Vaz (orientadora) 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: De acordo com o Levantamento nacional sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas entre 
universitários o consumo dessas substâncias entre este grupo é mais frequente do que na população em 
geral. Tal prática pode resultar em danos à saúde, ao desenvolvimento psicossocial e comprometimento 
na aprendizagem e profissionalização. Objetivo: Investigar a prevalência e os fatores associados ao uso 
de álcool, tabaco e maconha entre estudantes de uma universidade pública do leste mineiro. Métodos: 
Estudo transversal realizado entre estudantes da área da saúde da UFJF/GV. Dados foram obtidos por 
meio de dois questionários auto-aplicados: a) questionário com informações sociodemográficas, 
psicossociais, sobre estilo de vida e medidas antropométricas autorreferidas; b) questionário ASSIST - 
OMS. A variável resposta foi o uso de álcool, tabaco e maconha ao longo da vida, avaliada pela pergunta: 
"Na sua vida qual(is) dessa(s) substância(s) você já usou?". As respostas foram categorizadas em sim e 
não. As variáveis de exposição foram: idade, sexo, raça, estado civil, religião, curso, moradia, ocupação, 
prática de atividade física e índice de massa corporal (IMC). Estatísticas descritiva, teste qui-quadrado e 
regressão logística foram utilizados nas análises, com nível de significância de 5%. Projeto de pesquisa 
vinculado à modalidade voluntário de iniciação científica da UFJF. Resultados: A mediana de idade dos 
593 estudantes foi de 20 anos e 67,24% dos entrevistados eram do sexo feminino. As prevalências do 
uso de álcool, tabaco e maconha foram de 80,69%, 25,30% e 19,62%, respectivamente. O uso de álcool 
esteve associado à moradia, sobrepeso/obesidade e ao uso concomitante de tabaco. O uso de tabaco 
esteve associado à ausência de religião, ao uso de bebida alcoólica e à maconha. O uso de maconha 
associou-se a estudantes que apresentaram uma relação ruim com o pai, ausência de religião, moradia e 
uso de tabaco concomitantemente. Conclusão: Ações que visem o fortalecimento da assistência 
estudantil, bem como o incentivo a hábitos de vida saudáveis dentro da universidade, são medidas 
necessárias para reduzir o uso dessas drogas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave:  
Consumo de bebidas alcoólicas 
                                                                                    Tabaco 
 
                                       Uso de maconha 
 

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:  
 
 
Conhecimento de médicos e enfermeiros da atenção primária à saúde de um município pólo de minas 
gerais sobre a atuação fisioterapêutica na incontinência urinária feminina 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Ruth Hellen Ribeiro dos Santos (bolsista); Denise Cristina Cardoso Ferreira (colaboradora); Camila 
Teixeira Vaz (orientadora) 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: A incontinência urinária (IU) é considerada um importante problema de saúde que afeta 
milhões de mulheres em todas as idades. Os guidelines sobre o tema recomendam o tratamento 
fisioterapêutico como a abordagem de primeira escolha para mulheres com IU, principalmente na Atenção 
Primária à Saúde (APS). No entanto, esse tipo de intervenção não tem sido uma realidade para a maioria 
das mulheres atendidas na APS, devido à falta de instrução adequada sobre o tema. Objetivo: Verificar o 
conhecimento dos profissionais que trabalham na APS, no município de Governador Valadares-MG, sobre 
a abordagem terapêutica na IU feminina. Método: Estudo transversal, realizado entre médicos e 
enfermeiros que atuavam nas equipes de Saúde da Família do município. Os dados foram coletados por 
meio da aplicação de um questionário, elaborado pelos próprios pesquisadores, composto por perguntas 
a respeito da formação acadêmica do participante, dados demográficos, dez questões objetivas sobre a 
IU feminina e uma pergunta discursiva sobre a abordagem terapêutica da IU. Análises descritivas foram 
utilizadas para caracterizar os participantes e para analisar o conhecimento dos profissionais sobre a 
abordagem terapêutica da IU. Resultados: Participaram do estudo 76 profissionais, sendo 41 enfermeiros 
e 35 médicos. A média de idade dos participantes foi de 36 (±10,05) anos, a maioria do sexo feminino 
(73,68%). Ao analisar as questões objetivas, 57,90% afirmaram que a intervenção de primeira escolha 
para a IU é o tratamento fisioterapêutico. No entanto, na análise da questão discursiva, cerca de 23% dos 
profissionais indicariam o tratamento fisioterapêutico para mulheres com IU e cerca de 40% 
encaminhariam para médicos especialistas. Conclusão: Os profissionais entrevistados entendem que o 
tratamento fisioterapêutico deve ser indicado como a primeira opção terapêutica para mulheres com IU, 
mas esse conhecimento não reflete a prática clínica dos participantes. Desta forma, é necessário a 
implantação de programas de educação continuada para esses profissionais, para o desenvolvimento de 
habilidades e competências técnicas, afim de aumentar a resolutividade do tratamento da IU e, 
consequentemente, fortalecer a APS. 
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Título do Projeto:  
Avaliação da efetividade de um aplicativo móvel no aprendizado de técnicas anestésicas para 
estudantes de Odontologia 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Paulla Soares Gonçalves (Bolsista VIC);  
Daniel Leonídio Queiroz (Bolsista VIC);  
Rose Mara Ortega (Professor colaborador);  
Mônica Regina Pereira Senra Soares (Professor colaborador);  
Matheus Furtado de Carvalho (professor colaborador); 
Carlos Eduardo Pinto de Alcântara (Orientador); 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Na odontologia, o ato de anestesiar exige do estudante e futuro profissional além do 
conhecimento técnico, grande destreza e segurança durante a realização das diferentes 
técnicas anestésicas. Por isso, o presente estudo tem como objetivo avaliar a 
autopercepção da segurança de alunos de odontologia ao realizar técnicas anestésicas 
e, através de um estudo piloto, a real efetividade de um aplicativo (Dental Simulator) que 
permite simulações de técnicas anestésicas. Um questionário foi aplicado a 104 
acadêmicos, do quinto ao décimo período de graduação do curso de Odontologia da 
UFJF– campus GV, que responderam sobre a experiência prévia com anestesia (tipo, 
quantidade, sucesso, nível de dificuldade) e indicavam uma nota de 0 a 10 através de 
uma escala analógica visual sobre sua autopercepção da segurança para realizar cada 
técnica anestésica intrabucal. Em um estudo piloto, trinta alunos do 5º e 6ºperíodo, da 
mesma faculdade, foram questionados sobre sua autopercepção em relação à sua 
segurança para realizar a técnica infiltrativa da maxila antes e depois do aprendizado 
com o aplicativo. A amostra foi dividida em dois grupos: Grupo 1-  realizou primeiro o 
treinamento da técnica na maxila (método de ensino clássico) e Grupo 2-  realizou 
primeiro treinamento no aplicativo. A técnica considerada mais fácil e mais difícil pela 
maioria dos acadêmicos foram a técnica de anestesia infiltrativa (63,3%) e o bloqueio do 
nervo alveolar inferior/lingual (73,3%), que receberam nota média 9,0 (DP = 1,5) e 7,3 
(DP = 1,6) respectivamente. Em relação à comparação dos dois métodos de ensino em 
estudo, em ambos a nota média antes da aplicação de cada método aumentou, de 3,5 
(DP = 1,6) para 5,8 (DP = 1,0) no grupo que fez o treinamento no aplicativo e de 3,0 (DP 
= 1,5) para 6,2 (DP = 1,4) para grupo que fez o treinamento da técnica. Sendo assim, 
considerando as limitações de um estudo piloto, conclui-se ambos os métodos de 
ensino, tradicional aprendizado da técnica aluno-a-aluno e uso do aplicativo para 
aprendizado prévio, aumentam a segurança dos alunos. Novos estudos com amostras 
maiores e métodos de avaliação objetiva são importantes para elucidar como 
simuladores de anestesia podem melhorar o aprendizado em Odontologia. 
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Título do Projeto: 
  

AVALIAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO EM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA 
FALCIFORME (DF) ATENDIDOS NO HEMOCENTRO REGIONAL DE GOVERNADOR 
VALADARES 

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

 
WEBERT LUIZ DE OLIVERIA SILVA ARÃO (BOLSISTA); 
ABIGAIL MARQUES TRINDADE (BOLSISTA); 
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THAISA NETTO SOUZA VALENTE FROSSARD (COLABORADORA) 
 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A doença falciforme (DF) é caracterizada por um elevado estresse oxidativo decorrente da 
hemólise acentuada das hemácias falciformes e defesa antioxidante deficiente. Sabe-se que o 
grau de estresse oxidativo é um importante ator na gravidade e nos desfechos clínicos 
refletindo a diferença entre a anemia falciforme (SS) e SC. Para avaliar o nível de estresse 
oxidativo e o impacto da terapia de transfusão, nós realizamos dosagens de meta-hemoglobina 
(MetaHB), malondialdeído (MDA) e as atividades da Superóxido Dismutase (SOD) e 
Peroxidase (PER) nos eritrócitos de pacientes agrupados em: SC, SS sem e SS com 
transfusão, 5 pessoas por grupo. Nos dados tabulados foram aplicadas análises estatísticas: 
testes não paramétricos, Kruskal-Wallis (associação entre grupos), Mann-Whitney (associação 
par a par) e teste de Spearmann (correlações entre os três grupos e entre cada grupo). Para 
as dosagens de MetaHb e TBARS observaram-se diferenças significativas entre os três grupos 
(p = 0,032 e p = 0,05 respectivamente).  A concentração de MetaHb foi menor no grupo HbSSt 
seguido de aumento nos grupos HbSS e HbSC, respectivamente. Quando os grupos foram 
analisados aos pares, encontrou-se diferença na MetaHb (p = 0,016) entre HbSS e HbSSt, o 
que reflete os benefícios da transfusão. Para TBARS, uma medida da quantificação indireta do 
MDA envolvido na peroxidação lipídica, houve diferença entre os grupos HbSC e HbSSt (p = 
0,019), onde HbSC apresentou menor dosagem de TBARS. Esses dados sugerem que HbSC 
estão menos suscetíveis a peroxidação lipídica e indica que esses pacientes estão mais 
protegidos das Espécies Reativas de Oxigênio (ERO). Encontramos também forte correlação 
negativa (r = -0,732) entre TBARS e SOD (p = 0,016) no grupo HbSC e forte correlação 
positiva (r = 0,766) entre TBARS e SOD (p = 0,010) no grupo HbSS. A SOD converte radicais 
superóxido em H2O2 sendo a primeira linha de defesa antioxidante contra ERO. Os achados 
para o grupo HbSC, refletem que uma diminuição de TBARS é acompanhada do aumento da 
atividade de SOD, caracterizando-se por menor peroxidação em HbSC. As avaliações são 
importantes como marcadores de estresse oxidativo e para fins de acompanhamento de 
terapias como é o caso de transfusão sanguínea na DF. 
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Título do Projeto:  
 
 
Estudo diagnóstico e avaliativo de biomarcadores de dislipidemias, reconhecidos por 
análise nutrigenética, em indivíduos com doença falciforme (genótipos HbSS e HbSC)  
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
BRISA MACHADO PEREIRA (bolsista); THAISA NETTO SOUZA VALENTE-FROSSARD 
(colaboradora); FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA (colaboradora), CIBELE VELLOSO-
RODRIGUES (orientadora) 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A doença falciforme (DF) hemoglobinopatia hereditária em homozigose ou heterozigose do alelo 
S (p.Glu6Val)  no gene HBB é caracterizada por eritrócitos falcizados, acarretando uma série de 
manifestações fisiopatológicas. Dislipidemia é documentada na DF em algumas populações e 
são poucos os relatos envolvendo variações genéticas. Entre as variantes que podem influenciar 
o metabolismo lipídico nas populações em geral, encontra-se o rs116843064 do gene ANGPTL4 
(A/G) que tem seu alelo raro (A) associado a níveis aumentados de HDL e à redução de 
triglicerídeos. Para avaliar associações de biomarcadores de dislipidemias com parâmetros 
hematológicos e bioquímicos na DF foram coletados dados em registros médicos e sangue para 
exames bioquímicos e genotipagem de ANGPTL4. Aplicaram-se testes qui-quadrado, Mann-
Withiney, Teste T de Students, ANOVA, Kruskal-Wallis e significância P< 0,05. Participaram da 
pesquisa 155 indivíduos nascidos entre 2001 e 2010, com média de idade de 12,5 anos, sendo 
55,5% meninos, atendidos nos Hemocentros de Gov.Valadares e Uberaba da Hemominas. O 
efeito de dominância do alelo de menor frequência foi avaliado entre os heterozigotos GA e 
homozigotos GG. Encontraram-se diferença significativa entre os genótipos de ANGPTL4 
rs116843064 sendo aumento dos níveis de APOA1 (p = 0,015) e CT (p = 0,026) e redução de 
Leucócitos Globais (LG) (p =0,032) e monócitos (p = 0,046). Houve uma tendência para 
aumento de HDL (p=0,053), mas não foi alcançada significância. A presença do alelo A nos 
heterozigotos implicaria em 0,341 vezes mais chance destes apresentarem HDL >40 mg/dL. A 
APOA1, principal componente do HDL, foi significativamente superior nos heterozigotos. O 
estudo permitiu identificar polimorfismo em heterozigose na população de DF estudada e as 
análises de associação mostraram que a variante A de ANGPTL4 pode ser protetora por 
modificar o perfil de marcadores de inflamação e de vaso-oclusão (redução dos níveis de LG e 
monócitos), dois subfenótipos críticos na gravidade da DF. Será importante avaliar estes dados 
com desfechos clínicos, como o risco de acidente vascular cerebral que acomete algumas 
pessoas com DF. FAPEMIG CDSAPQ-03522-13; PROPP-BIC-UFJF/2016-2017; FINEP; CAAE 
nº 36767114.1.0000.5147. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A Anemia Falciforme (AF), uma forma grave da Doença Falciforme em homozigose do alelo 
patogênico HbS, caracteriza-se por hemólise crônica, vaso-oclusão, inflamação, e 
comprometimento multissistêmico. Embora a medida do Ângulo de Fase (AngF) tenha sido 
indicada como prognóstico em doenças crônicas não é conhecido se há correlação entre ele e 
marcadores de gravidade na AF. Os objetivos foram avaliar dados nutricionais, bioquímicos e 
clínicos de crianças com AF e comparar os dados antropométricos e de AngF com os de 
escolares de mesma faixa etária. Para tanto, foram medidos peso e altura, determinado o valor 
do AngF e calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) em 61 crianças com AF e 61 escolares 
sem AF de uma escola pública de Governador Valadares (MG), sendo 50% de meninas, com 
idade média de 132 meses. Para IMC e estatura consideraram-se idade e sexo. Adicionalmente, 
no grupo com AF avaliaram-se os níveis séricos de vitamina A e Lactato Desidrogenase (LDH), 
a co-herança de alfa-talassemia (alfa-tal) e o número de hospitalizações no período de seis 
meses por entrevista do responsável. Pelo software Who AnthroPlus foi determinado e 
classificado os valores de Escore-z IMC (EZIMC/I) e Escore-z Altura/Idade (EZA/I). O AngF foi 
obtido por bioimpedância elétrica (TBW®, Biodynamics 450). Programa SPSS 20.0 foi utilizado 
para cálculo da média, desvio-padrão dos parâmetros; análise das variáveis pelo teste T de 
Student e correlação parcial (p<0,05). Os grupos de escolares e de AF mostraram valores 
médios de EZIMC/I, EZA/I e AngF com diferença estatística significativa (p<0,0001). A co-
herança de alfa-tal na AF não interferiu com os valores de AngF, EZIMC/I ou EZA/I. Houve 
correlação negativa significativa entre AngF e LDH (r= -0,35; p= 0,005); AngF e número de 
hospitalizações (r = -0,29; p = 0,021), mas não com níveis de vitamina A (p =0,19). As 
correlações significativas entre AngF e marcadores de gravidade da AF, como também a 
diferença encontrada nos valores desta variável nos grupos (crianças sem AF e AF) apontam 
que medida do AngF pode vir a ser um preditor de gravidade e/ou utilizado para monitorar a 
eficácia de terapias da AF. FAPEMIG CDSAPQ-03522-13; PROPP-BIC-UFJF/2017-2018; 
FINEP; CAAE nº: 36767114.1.0000.5147. 
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Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Monique Zanetti Quintão(bolsista), Mabel. Miluska Suca Salas (Orientador) 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Objetivo. O objetivo deste estudo foi determinar a influência da experiência de cárie 
dentária na qualidade de vida de um grupo de escolares de 8-10 anos em Governador 
Valadares MG. Metodologia. Trata-se de um estudo transversal com uma amostra de 
conveniência realizado em uma escola municipal em Governador Valadares. Setenta e 
cinco crianças entre 8 e 10 anos, cujos pais ou responsáveis assinaram um termo de 
consentimento livre e esclarecido, fizeram parte da amostra. Seis acadêmicos de 
odontologia previamente treinados realizaram exames clínicos para determinar a 
presença de cárie utilizando o índice de CPOD.  Um questionário previamente testado 
que incluiu questões sociodemográficas e comportamentais foi aplicado. Para mensurar 
qualidae de vida foi usado o índice Child perception questionnaire (CPQ8-10) A análise 
foi descritiva. O teste de Kruskall Wallis e Dunn`s para comparações entre grupos foi 
usado. Resultados. A maioria das crianças foram do sexo feminino (52,6%), 
apresentavam renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos (56,5%) e mães com 10-12 
anos de estudo (58,7%). Na amostra a prevalência de cárie foi de 22,7% e esteve 
associada a defeitos de esmalte (p<0.022), sendo  traumatismo borderline (p<0.05). A 
media de CPOD  foi de 0,68.  A média do índice de CPQ foi de 10,7 ; sendo que o 
domínio dos sintomas orais apresentou a maior media (4,9), seguido de limitações 
funcionais(2.0),bem estar emocional(1,9) e bem estar  social (1,8).O CPQ qualidade de 
vida foi maior entre as crianças com CPOD médio comparadas as crianças com CPOD 
baixo o (p<0,001). No domínio de limitações funcionais, a percepção de qualidade de 
vida foi mais precária nas crianças com CPOD médio(p<0,001).  Conclusão. A maior 
experiência de cárie dentária influenciou negativamente a percepção de qualidade de 
vida, especialmente na limitações funcionais das crianças participantes no estudo. 
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Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
Camila L. Temponi (bolsista), Mabel. Miluska Suca Salas (Orientador) 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Objetivo. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência do desgaste erosivo 
dentário e os fatores associados em um grupo de escolares de 8-10 anos em 
Governador Valadares MG. Metodologia. Trata-se de um estudo transversal com uma 
amostra de conveniência realizado em uma escola municipal em Governador Valadares. 
Setenta e seis crianças entre 8 e 10 anos, cujos pais ou responsáveis assinaram um 
termo de consentimento livre e esclarecido, fizeram parte da amostra. Seis acadêmicos 
de odontologia previamente treinados realizaram exames clínicos para determinar a 
presença de erosão dentária utilizando o índice de O`Sullivan.  Um questionário 
previamente testado com questões sociodemográficas e comportamentais foi aplicado. 
A análise estatística foi descritiva. Resultados. A maioria das crianças foram do sexo 
feminino (52,6%), apresentavam renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos (56,5%) e 
mães com 10-12 anos de estudo (58,7%). Na amostra a prevalência de erosão foi de 
1,4%. A experiência de erosão dentaria foi observada no sexo masculino e cujas mães 
apresentaram entre 3 e 5 salários mínimos. As crianças com erosão apresentaram 
frequência de cosumo entre 3 e 5 vezes por semana de laranja, limão e morango; sendo 
o consumo de abacaxi entre 4 e 5 vezes por semana.  Conclusão. A prevalência de 
desgaste erosivo nessa amostra foi baixa. Não houve associação com entre a erosão 
dentaria e as variáveis de estudo, porém pode ser observado que a frequência de 
consumo de alimentos ácidos nas crianças com erosão foi alta e concomitante. 
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Título do Projeto:  
 
 
 
Hanseníase e coinfecções por helmintos com ênfase à esquistossomose. 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Rodrigo de Paiva Souza (BIC), Daniela Barbosa (VIC), Lorena Bruna de Oliveira, Marlucy 
Rodrigues Lima, Rosemary Ker e Lima, Jessica Fairley, Lucia Alves de Oliveira Fraga 
(orientadora).  

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
INTRODUÇÃO: A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa que se manifesta por meio de sinais e 
sintomas dermatoneurológicos. Apresenta altas taxas de prevalência no Brasil, sendo hiperendêmica na 
região do Vale do Rio Doce. O estudo da hanseníase associada às helmintíases, especialmente à 
esquistossomose, torna-se relevante principalmente em zonas rurais, onde ocorre alta incidência dessa 
parasitose. As infecções crônicas por helmintos promovem alterações imunológicas que podem ativar a 
resposta Th2 e favorecer a infecção pelo M. leprae tornando o indivíduo susceptivel à doença. 
OBJETIVO: Analisar o papel de coinfecções por helmintos na transmissão e manifestações clínicas da 
hanseníase. METODOLOGIA: O estudo está sendo desenvolvido no distrito rural de Limeira de Mantena. 
A comunidade foi convidada a participar como voluntários, e após esclarecimentos e assinatura do TCLE, 
os indivíduos foram encaminhados para exame dermatoneurológico. Todos os contatos domiciliares dos 
casos foram agendados para consultas e exames. Amostras de fezes foram solicitadas para realização do 
exame parasitológico de fezes. Foram aplicados questionários para obtenção de dados demográficos e 
socioeconômicos. Foi realizada também a coleta de sangue periférico para avaliação da produção de 
citocinas para caracterizar o perfil imunológico dos participantes do estudo.  RESULTADO: Resultados 
preliminares mostraram maior produção de IL-10 e diminuição na produção de IFN-g por pacientes com 
hanseníase comparados com controles que não possuem casos da doença na familia. Exames 
parasitológicos foram positivos para S. mansoni, E. coli e E. hystolitica. CONCLUSÃO: O projeto está em 
andamento e até o momento detectou-se casos de hanseníase Dimorfa associada à infecção por S. 
mansoni. 
 
APOIO: FAPEMIG, EMORY UNIVERSITY (Atlanta, Georgia, USA). 
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Título do Projeto:  
 
 
Reconhecimento de padrões moleculares, clínicos e imunológicos para criação de algoritmo da 
suscetibilidade e evolução clínica da hanseníase baseado em inteligência artificial 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
Gabriel Ayres (VIC), Karoline Estevão dos Santos Pinho (VIC), Márcio Luís Moreira de Souza, 
Katiuscia Rodrigues, Lucia Alves de Oliveira Fraga (orientadora)   

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: A hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo M. leprae. O Brasil é um dos 
países mais afetados e Gov.Valadares vem apresentando alta detecção ao longo dos anos, 
tornando-se um local ideal para estudar interações epidemiológicas e determinar padrões 
clínicos para o diagnóstico, que permanece baseado na observação de manifestações 
clinicamente relevantes o que demanda treinamento específico e certa experiência do 
profissional para evitar um diagnóstico equivocado.  
Objetivos: Desenvolver um sistema computacional acessível, portátil e preciso para dar suporte 
ao diagnóstico da hanseníase.  
Métodos: Por meio do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), foram coletados 
dados sobre casos de hanseníase entre 2001 e 2017, diagnosticados no município de Gov. 
Valadares, 3.368 casos para a análise de reconhecimento de padrões. O banco de dados não 
apresentava qualquer identificação dos pacientes, sendo composto das seguintes variáveis: 
idade, sexo, número de lesões, modo de entrada, modo de detecção, baciloscopia, número de 
nervos afetados, forma clínica e classificação operacional da hanseníase. Foi aplicado a esse 
conjunto de dados um algoritmo de inteligência artificial (IA) chamado Random Forest, presente 
no software R, livremente disponível para prever a forma clínica em casos novos. Resultados: A 
média de idade na notificação foi de 39 anos e 55,5% eram do sexo feminino, (46%) 
apresentaram apenas uma lesão no corpo, enquanto 20,2% apresentaram sete lesões. A 
maioria (68,7%) apresentou baciloscopia positiva e 73,5% não apresentaram nervos afetados. A 
forma clínica demonstrou-se distribuída em: 39,5% tuberculóide; 36,5% dimorfo; 15,8% 
indeterminado; e 8,2% virchowiano. A IA aplicada apresentou-se bastante robusta para a 
atribuição de formas clínicas segundo a classificação de Madrid, com um erro de classificação 
de 11,86%.  
Conclusões: A principal fonte de erro na atribuição da forma clínica por IA veio de casos 
indeterminados que, segundo o algoritmo são quase todos classificados como tuberculóides. 
Enfatiza-se a importância do emprego de mais testes para se efetuar diagnósticos e 
classificações mais precisos, bem como evitar possíveis equívocos frente a outras dermatoses.  
 
Apoio financeiro: FAPEMIG 
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Título do Projeto:  
 

Projeto “Saúde, Modos de Vida e Apropriação dos Espaços Urbanos da 
população em situação de rua de Governador Valadares” 

 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Bárbara de Cássia Vilela (Bolsista); Eulilian Dias de Freitas (orientador).  
 

 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): Projeto  
 
O advento do capitalismo e o processo acelerado de urbanização resultaram na ocupação 
desigual do território urbano, observando-se número crescente de indivíduos que habitam as 
vias públicas. A situação de rua acarreta prejuízos à vida da sociedade em geral sendo 
necessários dados epidemiológicos que fundamentem a criação de políticas publicas que 
modifiquem essa realidade. Assim, objetiva-se descrever as características sociodemográficas 
dessa população, através do mapeamento e analise dos locais que habitam, detalhando sua 
percepção quanto a própria saúde e o atendimento de saúde que lhes é oferecido, para elucidar 
as características de vida desses indivíduos em relação à mobilidade, coesão social e 
comportamentos de risco. Trata-se de um estudo epidemiológico com delineamento transversal, 
dividido em cinco etapas: Mapeamento virtual dos locais de maior aglomeração de pessoas em 
situação de rua no município de Governador Valadares junto à Equipe de Consultório de Rua; 
Confecção de questionário sociodemográfico; Aplicação de questionários aos indivíduos 
abordados nos locais de maior concentração dessa população em todo o município no período 
de uma semana, que se adequem aos critérios de inclusão; Análise dos dados e produção 
científica. Foram localizados 16, principais, locais de aglomeração no município. Desses, 4 
foram excluídos pela impossibilidade de identificação precisa. Dos 12 segmentos restantes, 2 
não estavam disponíveis no Google Street View, sendo analisados 10 segmentos, nesses locais 
observa-se que 90% dos imóveis são destinados ao comércio; 100% apresentam itens que 
oferecem abrigo como árvores e marquises; 70% apresentavam pessoas oferecendo serviços 
nas ruas como flanelagem; 60% representam locais de moradia considerada agradável; 60% 
apresentam trafego de veículos de moderado a intenso e 80% apresenta estacionamento 
regulamentado. Os achados corroboram com estudos anteriores que demonstraram a 
preferência dessa população por locais que oferecem mais recursos, serviços e oportunidades. 
A compreensão da relação entre essa população e o ambiente no qual se insere contribui para a 
formulação e implementação de políticas que visem o cuidado integral e a promoção da saúde. 
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Título do Projeto: 
EFEITO DA PREMATURIDADE E DO BAIXO PESO AO NASCER NO DESENVOLVIMENTO 
MOTOR E NAS OPORTUNIDADES DE ESTIMULAÇÃO DO AMBIENTE 
 
Autores (Ex.: NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA 
(BOLSISTA)): 
LUANNA CRISTINA MIRANDA MAGALHÃES (BOLSISTA VIC), DANIELA DE VIVEIROS 
GOMES (BOLSISTA VIC), ELTON DUARTE DANTAS MAGALHÃES (COLABORADOR), ÉRICA 
CESÁRIO DEFILIPO (COLABORADORA), ALESSA SIN SINGER BRUGIOLO 
(ORIENTADORA) 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
Introdução: O desenvolvimento infantil pode ser influenciado por fatores biológicos e 
ambientais, sendo necessárias medidas de avaliação e intervenção precoce. Objetivos: Avaliar 
o desenvolvimento motor, as oportunidades de estimulação do ambiente, o nível econômico e 
verificar se há associação deste com as oportunidades do ambiente em lactentes aos 3 e 6 
meses, em Governador Valadares. Métodos: Estudo transversal, aprovado pelo CEP 
(63962617.9.0000.5147), que utilizou a Alberta Infant Motor Scale (AIMS) para avaliar o 
desenvolvimento motor, o Affordances in the Home Environment for Motor Development-Infant 
Scale (AHEMD-IS) para avaliar as oportunidades de estimulação no domicílio e o questionário 
da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) para classificar o nível econômico. 
Foram incluídos os nascidos vivos no Hospital Municipal de Governador Valadares e excluídos 
os lactentes com alterações que pudessem influenciar o desenvolvimento motor. A avaliação 
ocorreu aos 3 e aos 6 meses, sendo considerada a idade corrigida para os prematuros. A 
associação entre ambiente e nível econômico foi verificada pelo teste c2. Resultados: Aos 3 e 6 
meses foram avaliados 20 lactentes, sendo 55% e 50% do sexo masculino, 70% e 60% 
nascidos a termo e 80% e 85% com peso adequado ao nascer, respectivamente. Aos 3 meses, 
um participante apresentou atraso no desenvolvimento motor, 50% apresentaram oportunidades 
do ambiente menos que adequadas e não foi encontrada associação entre o nível econômico e 
as oportunidades do ambiente (p=0,069). Aos 6 meses, todos apresentaram desenvolvimento 
motor adequado, 40% apresentaram oportunidades do ambiente excelentes e houve associação 
entre o nível econômico e a dimensão do AHEMD-IS “brinquedos de motricidade grossa” 
(p=0,03). Houve maior concentração de participantes na classe C2 da ABEP (35% e 40%, aos 3 
e 6 meses, respectivamente). Conclusão: O ambiente domiciliar dos lactentes apresentou 
oportunidades de estimulação insuficientes aos 3 meses e excelentes aos 6 meses, entretanto, 
esse fator não afetou o desenvolvimento motor nas faixas etárias avaliadas. Além disso, 
verificou-se que quanto maior o nível econômico, maior a aquisição de brinquedos de 
motricidade grossa. 
 
Palavras-chave: 
 
         Desenvolvimento Infantil                                              Crescimento e Desenvolvimento 
 
                                                                    Ambiente 
 

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:  
 
PERFIL DE SAÚDE DE RECÉM-NASCIDOS ADMITIDOS NA UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA NEONATAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, 
MINAS GERAIS. 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA):  
 
ARINÊS DE OLIVEIRA SANTOS (VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA); MAIANE 
FERNANDES FERREIRA (VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA); DÉBORA 
SOUZA DE PAULA (COLABORADORA); ESTER CARDOSO ALVES (COLABORADORA) 
LAURA ALVES CABRAL (ORIENTADORA). 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: O conhecimento sobre o perfil de saúde de recém-nascidos (RN) internados em 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) pode gerar informações para planejamento de 

ações de saúde e aperfeiçoar os cuidados neonatais. Considerando que a cidade na qual se realizou 

o presente estudo possui apenas uma UTIN de grande abrangência regional e número considerável 

de pacientes admitidos, faz-se necessário conhecer o perfil de RN internados. Objetivo: Analisar 

o perfil de saúde de RN admitidos na UTIN. Método: Trata-se de estudo descritivo com análise 

de prontuários dos RN cujo nascimento tenha ocorrido no hospital público municipal e admitidos 

na UTIN entre 1º de maio de 2017 a 30 de abril de 2018. Foram analisadas as seguintes variáveis: 

1) Maternas: idade, tipo de parto, procedência, escolaridade, estado civil, número de consultas pré-

natal, doenças na gestação, bolsa rota, uso de corticosteroide antenatal, história de aborto; 2) do RN: sexo, 

idade gestacional (IG), peso ao nascimento, Apgar de 1o e 5o minutos, diagnóstico de internação, 

malformação, reanimação em sala de parto, tempo de internação, alta e óbito; e 3) do atendimento 

fisioterapêutico: tipo de assistência fisioterapêutica, uso de suporte ventilatório e de 

oxigenoterapia. Resultados: Foram analisados 124 prontuários. Dentre os principais resultados, 

observou-se em relação às características maternas que 66,1% dos partos foram do tipo cesáreo e 

58% das mulheres eram casadas. Das variáveis relacionadas aos RN, 61% eram do sexo 

masculino, 21,7% possuíam diagnóstico de prematuridade e desconforto respiratório; a mediana 

de idade gestacional foi de 35 semanas (27 - 41). De acordo com as características do atendimento 

ao RN, 71% utilizou oxigenoterapia, 86,3% utilizaram ventilação não invasiva (VNI); 94,4 % 

evoluíram para alta hospitalar. Conclusão: O perfil dos RN avaliados foi representado pela 

maioria do sexo masculino, nascidos de parto cesáreo, filhos de pais casados, com diagnóstico de 

internação a prematuridade e desconforto respiratório. A maioria dos RN acompanhados 

apresentavam necessidade de oxigenoterapia e de suporte ventilatório, principalmente o não 

invasivo, com evolução favorável seguida de alta hospitalar. 
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Determinantes da prematuridade e do baixo peso ao nascer: estudo caso-controle 
 
 
 
 
 
Autores  
 
Raissa Neumann Ramalho (Bolsista VIC); Jéssyca Nayara Santos Moreira (Bolsista VIC);  
 
Luiz Cláudio Ribeiro (Colaborador); Paula Silva de Carvalho Chagas (Colaboradora); Érica  
 
Cesário Defilipo (Orientadora). 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: A prematuridade e baixo peso ao nascer são considerados importantes problemas 
de saúde pública por serem as principais causas de morbimortalidade. Objetivo: Verificar a 
associação dos fatores biológicos, socioeconômicos, comportamentais, demográficos e de 
assistência à saúde com a prematuridade e o baixo peso ao nascer. Métodos: Estudo caso-
controle, realizado com puérperas usuárias do Sistema Único de Saúde, no Hospital Municipal 
de Governador Valadares. Foram considerados “casos” as puérperas de nascidos vivos 
prematuros e/ou com baixo peso ao nascer. Os “controles” foram selecionados por meio de 
pareamento com os “casos”, sendo incluídas as puérperas cujos nascidos vivos eram a termo e 
com peso adequado, do mesmo sexo e que nasceram na mesma data. Para cada “caso” foram 
selecionados dois “controles”. Foram excluídos malformações congênitas e síndromes 
genéticas. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com as puérperas, ainda 
durante internação hospitalar e informações complementares foram obtidas pela análise de 
prontuário e cartão de pré-natal. A associação entre as variáveis estudadas com a 
prematuridade e baixo peso ao nascer foi verificada pelo teste Qui-quadrado. Resultados: 
Participaram deste estudo 348 puérperas (116 casos e 232 controles), sendo 57,2% dos 
nascidos vivos do sexo masculino. Apresentaram associação estatisticamente significativa com 
a prematuridade e o baixo peso ao nascer: gestação gemelar (p<0,001); primiparidade 
(p=0,019); filho prematuro prévio (p=0,018); doenças maternas (p<0,05); ter sofrido violência 
física, sexual ou psicológica durante o período gestacional (p=0,003); ausência de cobertura 
pela Unidade de Atenção Primária à Saúde no local de moradia (p=0,034); não ter vacinado 
durante a gestação (p<0,001). Os fatores socioeconômicos não apresentaram associação 
significativa. Conclusão: Este estudo aponta como fatores determinantes para prematuridade e 
baixo peso ao nascer a gestação gemelar, primiparidade, filho prematuro prévio, doenças 
maternas durante a gestação, violência doméstica e a inadequada assistência à saúde da 
gestante. É fundamental investir em melhor atenção no pré-natal, abordando o controle das 
doenças maternas e riscos na gravidez. 
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Resumo   
 

Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde, o número de indivíduos com 

obesidade, hipertensão arterial e diabetes aumentou drasticamente, principalmente em 

países de média e baixa renda. O objetivo da presente pesquisa foi investigar a presença 

de obesidade, hipertensão arterial e diabetes em indivíduos de adultos e idosos de 

Governador Valadares - MG, através da realização de Feiras de Saúde. Foram incluídos 

no estudo 806 indivíduos participantes de Feiras de Saúde realizadas na cidade de 

Governador Valadares. A coleta de dados ocorreu por meio de questionário previamente 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFJF. Além disso, os indivíduos foram 

submetidos às medidas de peso, altura, circunferência de cintura, glicemia e pressão 

arterial de repouso. Em relação ao nível de prática de atividade física (pelo menos 5 vezes 

na semana, 30 minutos por dia), 45% se mostraram sedentários e 55% ativos. A presença 

de hipertensão arterial e o diabetes foi constatada em 43,4% e 15,3% da amostra, 

respectivamente. Classificando os indivíduos pelo índice de massa corporal, observou-se 

que nos adultos 3,3% estavam abaixo do peso, 30,8% dentro da faixa de normalidade, 

35,7% com sobrepeso e 30% com obesidade. No grupo de idosos, 7,8% estavam abaixo 

do peso, 38,8% na faixa de normalidade e 53% com sobrepeso. No sexo feminino, 52,0% 

apresentaram medida de circunferência de cintura acima de 88 cm. Já no sexo masculino, 

21,1% com circunferência de cintura acima de 102 cm. O conhecimento do perfil 

antropométrico, cardiometábolico e do nível de atividade física da comunidade permite a 

elaboração de condutas que favoreçam o desenvolvimento de saúde pública, 

principalmente no que tange a prevenção de doenças crônicas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
Introdução: Instrumentos de medida são parte integrante da prática clínica, da avaliação em saúde 

e de pesquisas. Diversas áreas da saúde ainda carecem de instrumentos de medida que além foram 

avaliados psicometricamente. Sendo assim, estes não podem ser considerados válidos e 

confiáveis. Objetivos: Avaliar as propriedades psicométricas de instrumentos de medida da 

imagem corporal para jovens adultos brasileiros. Método: Pesquisa quantitativa e corte 

transversal. Os instrumentos adaptados foram: Male Body Attitudes Scale – Revised (MBAS-R) e 

Muscle Dismorphy Disorder Inventory (MDDI). Inicialmente, todos os autores originais dos 

instrumentos foram contatados para autorizar a adaptação transcultural. Foram seguidas as 

orientações metodológicas propostas por Beaton et al. (2000), a saber: traduções da língua inglesa 

para o português (T1 e T2), síntese de tradução (T12), retrotraduções para a língua de origem 

(RT1 e RT2), comitê de peritos (análise de equivalência semântica), pré-teste. Os instrumentos 

foram enviados a especialistas para avaliação da equivalência semântica, conceitual, cultural e 

idiomática. Pré-teste foi realizado com jovens universitários (n=61). Por fim, os instrumentos 

foram aplicados em 245 jovens universitários (análises psicométricas). Resultados: Os 

instrumentos foram considerados de fácil compreensão (especialistas e população geral). A razão 

de validade de conteúdo foi considerada adequada (RVC = 0.99). Análise de validade de 

construto do tipo convergente indicou associação da MBAS-R e MDDI com diversos construtos 

conceitualmente correlatos. A validade fatorial foi testada por meio da Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC). Esta análise indicou índices de ajustamento adequados: MDDI (χ2 (60) = 

1125,852; p = 0,001); χ2/gl=2,098; CFI=0,93; GFI=0,92; RMSEA= 0,068 [IC90%= 0,052-

0,08596]; p= 0,037) e MBAS-R (χ2(84) = 196,055; p=0,001, χ2/gl=2,334, CFI=0,93, GFI=0,91, 

RMSEA=0,074 [IC90%=0,061 – 0,087]; p=0,0002). Conclusão: As escalas avaliadas foram 

adaptadas transculturalmente e indicaram equivalências semântica, conceitual, cultural e 

idiomática. Ademais foram verificados indícios de validade de conteúdo e construto (convergente 

e fatorial). 
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Resumo 

Resinas compostas/RC tendem a pigmentar com o uso clínico, sendo o grau de pigmentação 
diretamente influenciável pelo grau de acabamento da restauração. Este estudo propôs 
identificar o material de acabamento de RC que favoreça a uma maior estabilidade de cor após 
imersão em soluções pigmentantes/SP. 60 espécimes (6mm × 1mm) de RC (Opallis; FGM), cor 
A1, foram preparados e distribuídos em 4 grupos conforme os materiais de acabamento 
utilizados: Controle – polimerização contra matriz de poliéster; Sof-Lex – sequência de discos 
abrasivos Sof-Lex (3M ESPE); Ponta diamantada – pontas diamantadas #F e #FF (KG 
Sorensen); e Ponta siliconada - pontas abrasivas granulação média/fina. Cada grupo foi 
também separado em 3 subgrupos (n=5), conforme a SP utilizada: água destilada (controle), 
vinho tinto e vinho branco. Cada espécime foi inicialmente avaliado quanto à sua cor usando-se 
espectrofotômetro (Easyshade), rugosidade superficial usando-se rugosímetro (Shimadzu) e 
aparência visual usando-se câmera fotográfica profissional (Canon). Após, os espécimes foram 
imersos nas SP a 37°C por 90 dias, sendo a cor, rugosidade e aparência visual novamente 
mensuradas após 1, 14, 28 e 90 dias. Os dados foram analisados estatisticamente com ANOVA 
e Holm-Sidak (α=0,05). Os espécimes imersos em água apresentaram a menor alteração de cor 
do estudo. Já os espécimes imersos em vinho (tinto ou branco) resultaram em alteração de cor 
superior a 3,3 logo nos primeiros períodos, sendo esta gradativamente maior com o avançar do 
tempo. Quanto à variação da rugosidade, a mesma não diferiu para os diferentes grupos 
investigados, sendo que o método de acabamento com pontas diamantadas resultou nos 
maiores valores de rugosidade do estudo. Quanto à aparência visual, os espécimes imersos em 
água ou vinho branco não demonstraram intensa pigmentação quando comparados aqueles 
imersos em vinho tinto. Conclui-se que os diferentes materiais de acabamento não 
influenciaram na estabilidade de cor do material, embora o acabamento com discos abrasivos 
ou obtido pela polimerização do material contra a matriz de poliéster parecem resultar em menor 
pigmentação superficial da resina. Ainda, vinho tinto tem maior potencial de pigmentar resinas 
compostas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O Vale do Rio Doce dispõe de muitos recursos vegetais com potencial alimentício ainda não 

explorados. Estas plantas alimentícias não convencionais podem representar uma alternativa para 

melhorar a alimentação e o aporte nutricional da população local. O presente estudo investigou o 

valor nutricional de serralha lisa (Sonchus arvensis L.) e de serralha espinhenta (Sonchus asper 

(L.) Hill) nativas da zona rural do município de Governador Valadares, Minas Gerais. Os teores 

de umidade e de cinzas foram determinados em estufa e em mufla, respectivamente. As proteínas 

foram analisadas pelo método micro-Kjeldhal, as fibras alimentares totais pelo método 

gravimétrico não enzimático e os lipídios em extrator Soxhlet. Foram analisados os teores de Ca, 

Mg, Cu, Mn, Fe, Zn, Cr, Na, Se, K, e Mo por espectrometria de emissão atômica em plasma 

indutivamente acoplado. A vitamina C e os carotenoides foram analisados por cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE), com detecção por arranjos de diodos e a de vitamina E por 

CLAE, com detecção por fluorescência. A serralha espinhenta apresentou os maiores teores de 

fibra alimentar total (4,67 g 100g-1), lipídios (3,98 g 100g-1), carboidratos (0,32 g 100g-1), 

proteínas (2,06 g 100g-1) e valor energético total (23,12 kcal 100g-1). A serralha espinhenta e a 

serralha lisa foram consideradas boa e excelente fontes de fibras, respectivamente. O maior teor 

de carotenoides foi encontrado na serralha espinhenta (5,27 mg 100g-1) e o teor de vitamina E foi 

maior na serralha lisa (69,56 µg 100g-1). A serralha lisa e serralha espinhenta são excelentes 

fontes de Cr, fontes de Mg, boas fontes de Ca. As serralhas, lisa e espinhentas, mostraram-se 

fontes de nutrientes, podendo, portanto contribuir para a reduzir da insegurança alimentar e 

nutricional. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
Introdução: Fatores com pais, amigos e mídia, exercem influência sobre a imagem corporal, 

comportamentos de risco para transtornos alimentares e comportamentos de mudança corporal. 

Diferenças regionais ou culturais são importantes moderadores desses construtos. Objetivo: 

Avaliar possíveis diferenças entre regiões brasileiras quanto a importância dos três fatores 

socioculturais, distúrbios de imagem corporal, comportamentos de risco para transtornos 

alimentares e comportamentos de mudança corporal. Método: Estudo quantitativo, de corte 

transversal, com 2137 adultos jovens (21 a 35 anos), de ambos os sexos, de cinco regiões 

brasileiras. Foram avaliados: dados sociodemográfico, influências socioculturais (pais, amigos e 

mídia), internalização do ideal de corpo, comparação social, insatisfação com o peso corporal e 

com a muscularidade e, comportamentos de risco para transtornos alimentares. Utilizou-se teste 

ANOVA one-way com post-hoc de Tukey, separado por sexo, no software SPSS v. 21 (α = 5%). 

Resultados: Foi verificada diferença estatisticamente significativa entre algumas regiões 

brasileiras para três variáveis no sexo feminino: Internalização – maior no Sudeste (F(4, 736) = 

4,562, p < 0,001), Comparação Social – maior no Sudeste (F(4, 736) = 2,609, p = 0,035) e 

comportamentos de risco para transtornos alimentares – maior no Centro-Oeste (F(4, 736) = 

3,633, p = 0,006). Entre os homens foram identificadas diferenças entre regiões brasileiras para as 

variáveis: Influência dos amigos – maior no Sul (F(4, 702) = 3,469, p = 0,008), Influência da 

mídia – maior no Norte (F(4, 702) = 3,114, p = 0,015), Comparação Social – maior no Sudeste 

(F(4, 702) = 3,589, p = 0,007), insatisfação com o peso corporal – maior no Sul (F(4, 702) = 

7,792, p < 0,0001) e comportamentos de risco para transtornos alimentares – maior no Norte (F(4, 

702) = 3,096, p = 0,015). Conclusão: Há diferenças para quase a totalidade das variáveis 

analisadas entre as regiões brasileiras, tanto para mulheres, quanto para homens, o que demonstra 

a importância de se considerar aspectos regionais e culturais que impactam a imagem corporal, 

comportamentos de risco para transtornos alimentares e comportamentos de mudança corporal. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O objetivo no presente estudo foi avaliar a influência do comprimento do pino de fibra de 
vidro (PFV) na resistência à fratura de raízes submetidas à radioterapia. Utilizou-se 60 
incisivos bovinos unirradiculares, obtendo raízes com 18 mm de comprimento. Estas 
foram numerados de 1 a 60 (n=60) e distribuídas em seis grupos (n=10): Raízes 
restauradas com PFV de 09 mm; 12 mm; 15 mm, assim como raízes irradiadas e 
restauradas com PFV de 09 mm, 12 mm e 15mm. A radioterapia foi realizada em um 
acelerador linear de partículas, com doses diárias fracionadas, totalizando 60 Gy. Todas 
as raízes foram submetidas ao tratamento endodôntico, à simulação do osso alveolar e 
do ligamento periodontal, ao preparo e cimentação do PFV de acordo com a distribuição 
dos grupos, à reconstrução coronária, à ciclagem mecânica e ao ensaio de resistência à 
fratura e classificação dos tipos de fratura em favoráveis e catastróficas em 
estereomicroscópio. ANOVA two-way, com pós Hoc Tukey (5%) e análise descritiva 
foram realizados. Houve diferença de resistência à fratura entre os grupos controle e 
submetidos à radioterapia nos comprimentos de 9 mm e 12 mm (p<0,05). Ao comparar-
se apenas as raízes irradiadas, o grupo comprimento de 9 mm apresentou os menores 
valores (p<0,05), e os comprimentos de 12 e 15 mm não diferiram entre si. Quanto aos 
tipos de fratura, raízes com PFV de 9 mm e 12 mm apresentaram um aumento na 
frequência das do tipo catastróficas quando submetidas à radioterapia. Já as 
restauradas com PFV de 15 mm apresentaram a mesma incidência entre ambas 
fraturas nos grupos com e sem radioterapia. Pode-se concluir que o comprimento do 
PFV influenciou na resistência à fratura de dentes submetidos à radioterapia, 
observando um melhor comportamento no uso de PFV mais longos (12 e 15 mm). 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A reabsorção radicular externa (RRE) pode estar associada a um processo inflamatório, 
infeccioso e/ou trauma, e se não for tratada, pode causar danos irreversíveis a estrutura dentária tanto 
interna quanto externamente a superfície radicular. Em diversas situações clínicas, as radiografias 
periapicais não permitem um diagnóstico seguro e preciso das reabsorções dentárias. A Tomografia 
Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) tem sido considerada um método de diagnóstico avançado, 
disponível atualmente no âmbito da Endodontia. No entanto, ainda não se sabe se essa tecnologia é 
capaz de identificar precocemente, a presença de RRE. Assim sendo, o presente trabalho teve como 
objetivo, verificar se a TCFC é capaz de identificar a presença de RRE simuladas em diferentes 
tamanhos, localizações e situações clínicas. Para tanto, foram confeccionadas RRE com variados 
tamanhos de brocas esféricas, em diferentes localizações das raízes, tanto em raízes obturadas como 
sem obturação. Em seguida, as raízes foram submetidas a exames tomográficos e então, as imagens 
obtidas foram avaliadas e os resultados analisados estatísticamente. Verificou-se por meio deste estudo 
que a TCFC foi capaz de ofertar um novo método de diagnóstico para os cirurgiões-dentistas, 
proporcionando a detecção precoce de RRE, auxiliando dessa forma no tratamento endodôntico e, 
consequentemente, promovendo maior índice de sucesso 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A lesões de origem epitelial são de frequente ocorrência na região oral e maxilofacial, sendo as 
potencialmente malignas e malignas como leucoplasia e carcinoma de células escamosas 
relevantes dentro deste grupo de lesões. O tabaco e o álcool são os principais fatores de risco das 
lesões potencialmente malignas e malignas, comuns em indivíduos do sexo masculino, a partir da 
quinta década de vida. O diagnóstico é definido por biópsia seguida de análise histopatológica. 
Essas lesões exigem uma adequada análise histopatológica associada a correlação com aspectos 
clínicos para correto diagnóstico. Objetivo: Avaliar os aspectos clínicos e histopatológicos de 
lesões de origem epitelial da região de cabeça e pescoço a partir de amostras recebidas no serviço 
de Patologia Oral da Universidade Federal de Juiz de fora campus Governador Valadares, MG. 
Materiais e métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico, do tipo retrospectivo e exploratório 
realizado a partir da análise de lâminas histopatológicas e dados gerais. Resultados: Foram 
avaliados 23 casos de pacientes, 12 (52%) foram diagnosticados com CEC, 7 (30,5%) com lesões 
potencialmente malignas (queilite actínica e leucoplasia) e 4 (17,5%) lesões por HPV (papiloma 
escamoso e verruga vulgar). Nas lesões caracterizadas como CEC, observou-se 
caracteristicamente a presença de ilhas epiteliais neoplásicas invadindo tecido conjuntivo 
subjacente, presença de atipia celular, mitoses atípicas, hipercromatismo e pleomorfismo celular. 
Em algumas lesões invasão muscular e neural por células neoplásicas foram observadas. Nas 
lesões identificadas como potencialmente malignas, observou-se presença de displasia epitelial 
leve ou moderada, com hipercromatismo em camada adjacente à camada basal do epitélio ou até o 
terço médio. Nas lesões por HPV, observou-se a presença de proliferação epitelial com projeções 
verrucosa, presença de coilócitos e núcleos fibro-vasculares em epitélio. A média de idade dos 
pacientes foi de 58 anos. Quanto ao gênero, 55% do gênero masculino e 45% do gênero feminino. 
As lesões envolveram a língua em 30% dos casos, rebordo em 25%, palato mole em 5%, palato 
duro em 10% e vermelhão de lábio inferior em 10%. Conclusão: Embora com amostra reduzida, 
esses resultados indicam a necessidade de reconhecer as lesões de origem epitelial, especialmente 
lesões malignas e potencialmente malignas da cavidade oral considerando que são frequentes e 
associadas a mortalidade e morbidade dos pacientes. 
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Título do Projeto:

QUALIDADE E SEGURANÇA MICROBIOLÓGICA DE LEITE DE CABRA NA REGIÃO DE
GOVERNADOR VALADARES, MINAS GERAIS, BRASIL

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

CAIO AUGUSTO FREITAS MARTINS (BOLSISTA); LORENA TIRZA DE ASSIS 
MAGALHÃES (COLABORADORA); AMANDA OLIVEIRA BARBOSA 
(COLABORADORA); ANDRESSA MARTHON BRANDÃO (COLABORADORA);  FABIO 
ALESSANDRO PIERI (ORIENTADOR)

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

O  aumento  do  consumo  de  leite  de  cabra  devido  ao  seu  status  de  alimento  saudável  foi
verificado nos últimos anos no Brasil, com o consequente aumento da produção. Esta produção
deve ser realizada com medidas que garantam a inocuidade do produto em relação à transmissão
de  microrganismos  patogênicos  e  este  controle  pode  ser  feito  enumerando  indicadores
microbiológicos de higiene e bactérias potencialmente toxigênicas do gênero Staphylococcus. O
objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade microbiológica e a segurança do leite cru de cabra
produzido na região de Governador Valadares, estado de Minas Gerais. Vinte e três amostras de
leite de cabra de três pontos de coleta foram analisadas para contagens de aeróbios mesófilos,
coliformes totais e termotolerantes, nas placas Petrifilm AC ™ e EC ™ e para Staphylococcus
Coagulase Positivo e Negativo (SCP e SCN) com ágar Baird Parker adicionado com plasma
fibrinogênio de coelho, incubado por 72 horas a 37 ° C. Cinco amostras apresentaram contagens
aeróbicas mesófilos acima de 500.000 CFU /mL, o máximo permitido pela legislação nacional.
Foram obtidas contagens de coliformes totais maiores que 1.000 UFC /mL em sete amostras e
seis onze não apresentaram coliformes. Os coliformes termotolerantes estiveram presentes em
apenas uma amostra no total de 100 UFC/ml. Treze amostras apresentaram SCP acima de 5.000
UFC /mL. Nove apresentaram SCN acima de 5.000 UFC/mL, enquanto que em três amostras
havia ausência desses grupos microbianos. Pode-se concluir que o leite de caprino produzido na
região de Governador Valadares atende, para a maioria das amostras, a legislação brasileira em
relação aos indicadores microbiológicos de higiene. No entanto, embora não haja regulação da
presença  de  SCP  e  SCN,  micro-organismos  que  potencialmente  produzem  toxinas
termotolerantes, os resultados indicam a importância de uma refrigeração adequada do leite cru
da cabra até  seu processamento,  para  evitar  a  proliferação desses  grupos microbianos,  com
consequente  contaminação  do  leite  por  toxinas,  que  não  seria  eliminado  por  ultra-alta
temperatura (UHT) e processos de pasteurização, levando possivelmente o consumidor final a
intoxicação alimentar.

Palavras-chave:  Staphylococcus; indicadores de higiene; toxinfecções alimentares; saúde
pública
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Avaliação in vitro da rugosidade e estabilidade de cor de materiais reembasadores imersos em 
soluções desinfetantes para higiene de próteses totais após diferentes períodos de tempo. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos adversos causados por soluções desinfetantes sobre as 
propriedades físicas e mecânicas de reembasadores resilientes, em diferentes períodos de tempo. Para 
isso, 60 espécimes circulares (3x12mm) foram confeccionados para cada material utilizado, Soft Confort e 
TDV, que foram aleatoriamente distribuídos em 4 grupos/ reembasador (n=15):  AC: Ácido acético não 
diluído; HS0,25%/ HS0,5%/ HS1%: Hipoclorito de sódio a 0,25%, 0,5% e 1%, respectivamente. O 
protocolo de desinfecção considerou 20 minutos de imersão nas soluções desinfetantes. As leituras das 
variáveis de resposta, rugosidade de superfície foi efetuada por um rugosímetro e para alteração de cor, 
um espectrofotômetro. Os períodos de análise foram após 7, 14, 21, 30, 60, 90, 180 e 270 dias de 
imersão. O processamento dos dados foi realizado com Kruskal Wallis e post hoc SNK (α=5%). Para os 
espécimes do reembasador Soft Confort, o ácido acético e o hipoclorito de sódio nas concentrações de 
0,25% e 1% não foram capazes de alterar os valores de rugosidade e cor, durante os períodos de tempo 
analisados, havendo igualdade estatística entre as soluções em todos os momentos. Somente a 
concentração de 0,5% foi capaz de diferir significativamente de todas as demais soluções quanto à 
alteração de cor, após 270 dias de imersão, enquanto que para rugosidade apresentou igualdade. Para os 
espécimes do reembasador TDV, todas as soluções diferiram entre si quanto à alteração de cor a partir 
de 60 dias e se equivaleram após 270 dias de imersão. Em contrapartida, para a rugosidade, a 
concentração de 0,25% do hipoclorito de sódio causou as menores alterações. As soluções foram iguais a 
partir de 21 dias, diferindo apenas após 270 dias de desinfecção. O ácido acético foi a solução que 
causou os maiores aumentos de rugosidade, seguido pelo hipoclorito de sódio a 0,5%, havendo igualdade 
somente entre as concentrações de 0,25% e 1%. Por fim, conclui-se que a solução desinfetante mais 
indicada para controle da alteração de cor e rugosidade de superfície dos reembasadores resilientes 
analisados é o hipoclorito de sódio a 0,25%. 
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Estudo químico das folhas de Xylosma prockia (Turcz.) Turcz.  
(Salicaceae) biomonitorado pela atividade antifúngica in vitro frente à 

Cryptococcus gattii e Cryptococcus neoformans 
Maiara R. Salvador; Ana Sathler, Alice I. G de Paiva; Gabriella F. 

Ferreira, Karen L. Lang 

 
Xylosma prockia (Fig. 1), conhecida como sucará, é uma planta 

pertencente à família Salicaceae, nativa do Brasil, encontrada principalmente 

no nordeste, sudeste e sul do país1. Não há relatos etnobotânicos sobre o uso 

medicinal da espécie, assim como estudos químicos e farmacológicos são 

escassos. Produtos naturais são milenarmente reconhecidos como fonte de 

substâncias bioativas, frequentemente biossintetizadas como mecanismo de 

defesa ao ataque de micro-organismos, insetos e herbívoros2. Nesse contexto, 

a busca por novas moléculas com atividade antifúngica tem nas plantas uma 

fonte promissora de substâncias químicas com potencial biológico. 

 
Fig. 1: Folhas e frutos de X. prockia3 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a atividade antifúngica do 

extrato etanólico e frações de folhas de X. prockia (SisGEN A66F830). As 

folhas secas foram submetidas à maceração com álcool etílico a 96o GL por 5 

dias. Após a obtenção do extrato etanólico (EtOH), este foi concentrado em 

evaporador rotativo e ressuspendido em água para partição com solventes de 

polaridade crescente, obtendo-se cinco frações: hexano (HEX), diclorometano 

(DCM), acetato de etila (AcOEt), butanol (BuOH) e água (H2O). A avaliação da 

atividade antifúngica foi realizada por meio do ensaio de Concentração 

Inibitória Mínima (CIM) contra linhagens ATCC, linhagens clínicas e ambientais, 

seguindo o protocolo da CLSI (2008)	4 (Tabela 1). 

 
Tabela 1: CIM do extrato e frações das folhas de X. procria frente Cryptococcus gattii e Cryptococcus 

neoformans  

Linhagens MIC (mg/L) 
EtOH HEX DCM AcOEt BuOH H2O 

C. gattii 23/10993 (C) 8 2 <0,25 <0,25 <0,25 2 



547/OTTI/94-PI-10 (A) 32 32 2 0,5 0,5 8 

C. neoformans ATCC 24067 8 8 <0,25 <0,25 <0,25 2 
96806 (C) 8 8 0,5 <0,25 <0,25 1 

Nota: C: isolados clínicos; A: Isolados ambientais; ATCC: American Type Culture Collection.		

Extratos vegetais com CIMs abaixo de 100 mg/L são considerados 

fontes promissoras de agentes antimicrobianos5. Dessa maneira, como pode 

ser observado na Tabela 1, as frações AcEOt e BuOH, com CIM’s entre 0,25 – 

0,5 mg/L, possuem alto potencial biológico para a descoberta e 

desenvolvimento de novos agentes antifúngicos. 

O presente trabalho avaliou pela primeira vez a atividade antifúngica de 

folhas de X. prockia, in vitro, frente C. gattii e C. neoformans. Estudos estão 

sendo conduzidos para identificação dos metabólitos responsáveis pelas 

potente atividade observada.  
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Estudo químico da fração acetato de etila das folhas de Xylosma 
prockia (Turcz.) Turcz. (Salicaceae) biomonitorado pela atividade 

antifúngica in vitro frente à Cryptococcus sp. 
Alice I. G de Paiva; Maiara R. Salvador; Ana Sathler; Gabriella F. 

Ferreira, Karen L. Lang 

 
Xylosma prockia (Fig. 1), conhecida como sucará, é uma planta 

pertencente à família Salicaceae, nativa do Brasil, encontrada principalmente 

no nordeste, sudeste e sul do país1. Não há relatos etnobotânicos sobre o uso 

medicinal da espécie, assim como estudos químicos e farmacológicos são 

escassos. Baseando-se no recente estudo realizado no Laboratório de Química 

de Produtos Naturais e Sintéticos UFJF/GV, que observou promissora atividade 

antifúngica para as frações polares das folhas de X. prockia frente a linhagens 

de Criptococcus spp., o presente trabalho tem como objetivo o fracionamento e 

investigação da atividade antifúngica da fração acetato de etila de folhas de X. 

prockia (SisGEN A66F830). 

	
Fig. 1: Folhas e frutos de Xylosma prockia3 

As folhas secas foram submetidas a maceração com álcool etílico a 96o 

GL por 5 dias. Após a obtenção do extrato etanólico (EtOH), este foi 

concentrado em evaporador rotativo e suspenso em água para partição com 

solventes de polaridade crescente obtendo-se cinco frações: hexano (HEX), 

diclorometano (DCM), acetato de etila (AcOEt), butanol (BuOH) e água (H2O).  

Seguindo o protocolo da CLSI (2008)4, foi realizado o teste de Concentração 

Inibitória Mínima (CIM) frente a linhagens ATCC, clínicas e ambientais, 

utilizando anfotericina B (ANFb), e fluconazol (FLU) como padrões (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Teste de Concentração Inibitória Mínima (CIM) do extrato e fração AcOEt de folhas de X. 

procria frente Cryptococcus gattii e Cryptococcus neoformans  

Linhagens MIC (mg/L) 



EtOH AcOEt FLU ANFb 

C. gattii 

ATCC 24065 32 8 2 0,12 

ATCC 32068 32 4 2 0,6 

L135/03 (C) 16 4 8 0,25 

L28/02 (C) 16 4 4 0,12 

23/10993 (C) 8 0,5 16 0,5 

196L/03 (C) 32 1 8 0,12 

1913ER (C) 32 4 16 0,5 

547/OTTI/94-PI-10 (A) 32 2 16 0,5 

L27/01 (C) 32 8 8 0,12 

LMM818 (C) 64 2 8 0,5 

29/10893 (C) 32 0,125 4 0,12 

L24/01 (C) 16 8 8 0,5 

C. 
neoformans 

ATCC 28957 32 4 2 0,25 

ATCC 24067 8 1 4 0,5 

ATCC 62066 32 8 2 0,25 

LMM 820 (C) 32 8 2 0,5 

C-3-1 (A) 32 4 4 1 

WP (C) 32 8 8 0,5 

5396 (C) 64 16 1 0,5 

96806 (C) 8 0,5 8 0,5 

27JF (C) 64 8 2 0,5 

H99(C) 32 4 4 0,5 

Nota: C: isolados clínicos; A: Isolados ambientais; ATCC: American Type Culture Collection.		

 

A fração AcOEt inibiu o crescimento de ambas as linhagens de 

Cryptococcus em concentrações entre 0,5 e 16 mg/L, semelhantes ou até 

inferiores a do fluconazol, um dos principais fármacos utilizados no tratamento 

da criptococose4, confirmando o potencial da planta no desenvolvimento de 

novos antifúngicos. Duas substâncias foram isoladas da fração AcOEt através 

de sucessivos procedimentos cromatográficos e estão em fase de 

determinação estrutural. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O farmacêutico é o profissional da saúde responsável por atender as necessidades 

farmacoterapêuticas dos pacientes por meio da resolução e prevenção de problemas 

relacionados ao uso de medicamentos (PRM). A oferta dos serviços de Gerenciamento da 

Terapia Medicamentosa (GTM) é uma forma de concretizar essas ações nos 

estabelecimentos de saúde, uma vez que esse modelo de prática profissional tem 

apresentado resultados clínicos, econômicos e humanísticos positivos. Assim, o objetivo do 

presente trabalho foi compreender o processo de definição de atribuições e responsabilidades 

dos diferentes envolvidos no planejamento, implantação e oferta de serviços de GTM no 

âmbito da UFJF-GV e dos cenários de prática por ela apoiados. Para isso, utilizou-se a 

pesquisa qualitativa com realização de observação participante e entrevistas semi-

estruturadas com a equipe da universidade envolvida com os serviços de GTM sob 

investigação. Um dos principais resultados observados até o momento é o engajamento e a 

satisfação dos docentes, técnicos e estudantes em assistir pacientes, embora tenham 

relatado a necessidade de observação in loco antes da realização da prática clínica. Além 

disso, pode-se observar que o docente tem a competência de estimular reformas curriculares 

voltadas para a prática clínica, o técnico tem a função de colaborar com o processo de 

ensino-aprendizagem do discente no âmbito da prática e o aluno tem o papel de transformar o 

serviço de saúde, seja durante o período de estágio ou ao se inserir no mercado de trabalho. 

Ao desenvolver esse projeto, a equipe buscou contribuir para um melhor planejamento e 

desenvolvimento de serviços semelhantes em outras instituições de ensino e de saúde, 

visando a consolidação da oferta dos serviços de GTM nos estabelecimentos de saúde, 

sobretudo aqueles que recebem estudantes de graduação em Farmácia. Além disso, o 

desenvolvimento desses serviços pode beneficiar os pacientes no presente e no futuro, uma 

vez que são assistidos continuamente pelos farmacêuticos da universidade e dos serviços 

apoiados. 
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Espectrofotometria   e   diferentes   técnicas   de   clareamento   dental:   análise  
clínica  ao  longo  do  tempo  da  estabilidade  de  cor  e  sensibilidade  dentária"  
  
A   busca   pela   perfeita   harmonia   de   forma   e   cor   dos   dentes,   promoveu   um  
aumento  nas  diversas  alternativas   para  melhoria   da  estética   dentária,   para   o  
tratamento  das  alterações  cromáticas,  o  procedimento  mais  utilizado  atualmente  
é   o   clareamento   dental,   que   consiste   na   atenuação   da   cor.   A   etiologia   e  
localização  das  alterações  de  cor  do  elemento  dental  são  diversas  podendo  ser  
intrínsecas  ou  extrínsecas.  As  consideradas  extrínsecas,  se  situam  na  superfície  
externa  do  elemento   dental,   tendem  a   se   formar   em  áreas  dentais   de  menor  
acesso  à  escovação  e  a  ação  abrasiva  das  pastas  dentais.  podem,  geralmente,  
ser  adquiridas  por  bactérias  cromogênicas,  pelo  acúmulo  de  placa,  pelo  tabaco  
ou  pela  ingestão  frequente  de  alimentos  com  pigmentos  corantes.  Estas  podem  
ser  removidas  por  procedimentos  profiláticos  e  polimentos  dentais.  Em  relação,  
as  alterações  de  cor  intrínsecas,  podem  estar  localizadas  no  esmalte  dental  e/ou  
na   estrutura   dentinária.   No   esmalte   dentário,   poderão   se   removidas   com   a  
aplicação  de  procedimentos  microabrasivos,  no  tecido  dentinário  são  indicados  
procedimentos  clareadores  internos  (dentes  desvitalizados)  ou  externos  (dentes  
vitalizados).Fundamentalmente,   em   se   tratando   de   clareamento   externo   de  
dentes  vitalizados  poderemos  considerar  a  existência  de  três  opções  clínicas  a  
serem   aplicadas   para   o   restabelecimento   da   coloração   dental,   entre   eles:   o  
clareamento   dental   com   peróxido   de   carbamida   acoplado   em   moldeiras   de  
acetato,  que  é  realizado  pelo  próprio  paciente  a  domicílio,  mas  supervisionado  
pelo  profissional,  e  que  utiliza  um  agente  clareador  em  baixa  concentração,  o  
clareamento   em   consultório   que   emprega   agentes   clareadores   em   altas  
concentrações  e  o  clareamento  que  associa  ambas  as  técnicas.  Independente  
da  técnica,  o  mecanismo  de  ação  dos  agentes  clareadores  é  o  mesmo,  pois  eles  
funcionam  como  veículos  de   radicais  de  oxigênio.  A  grande   instabilidade  dos  
radicais   quando   em   contato   com   os   tecidos,   promovem   ora   oxidação,   ora  
redução  dos  pigmentos  incorporados  a  eles.  Esses  pigmentos  (macromoléculas)  
vão  sendo  “fracionados”  em  cadeias  moleculares  cada  vez  menores  e  acabam,  
no  final  do  processo,  sendo  total  ou  parcialmente  eliminados  da  estrutura  dental  
por  difusão.  Portanto,  o  clareamento  dental  consiste  na  atenuação  da  cor  dos  
dentes  através  do  uso  de  agentes  químicos,  peróxido  de  carbamida  como  de  
peróxido   de   hidrogênio,   que   apostam   na   permeabilidade   do   esmalte   para  
atuarem.   Logo,   a   eficácia   do   procedimento   clareador   é  verificada   através   do  
registro  de  cor.  A  tecnologia  pode  ajudar  na  mensuração  exata  da  cor,  através  
do  uso  de  espectrofotômetros  desenvolvidos  para  descrever  matematicamente    
a  percepção  de  uma  determinada  cor,  mesmo  o  com  os  desvios  previstos  entre  
cada  observador  humano.  Diante  do  exposto,  presente  estudo  in  vivo,  teve  como  
objetivo   comparar   clinicamente,   de   forma   objetiva,   por   meio   do   uso   do  
espectrofotômetro,  a  eficácia  do  efeito  clareador  e  a  estabilidade  de  cor,  entre  
três   diferentes   técnicas   de   clareamento   dental   (consultório,   supervisionado,  
associado),  além  de  avaliar  a  sensibilidade  dentinária  por  meio  de  uma  escala  
subjetiva  ao  longo  do  tempo.  Com  o  presente  trabalho  podemos  observar  que  
no  geral,   excluindo  hábitos   nocivos   ao  paciente   como   tabaco,   alimentos   com  
corantes  e  cooperação  do  mesmo,  o  clareamento  de  consultório  mostrou  menos  
eficácia   quando   comparado  aos   clareamentos   supervisionado  e   associado.  A  
maioria  dos  pacientes  chegaram  às  cores  B1  ou  A1.  Mas  em  contrapartida,  os  



pacientes  relataram  maior  sensibilidade  ao  de  consultório,  sendo  que  sentiram  
um  maior  grau  de  sensibilidade  após  as  sessões  clínicas.  Já  no  clareamento  
supervisionado,   o   relato   de   sensibilidade   foi   pouco   ou   inexistente.   Pode-se  
concluir  que  o  clareamento  supervisionado  é  tão  eficiente  quanto  o  associado  e  
mais  eficaz  que  o  de  consultório,  sendo  que  este  apresenta  menor  desconforto  
ao  paciente  devido  ao  baixo  grau  de  sensibilidade  relatado.    
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Título do Projeto:  
 
Análise do consumo de tabaco e estadiamento em pacientes diagnosticados com carcinoma 
espinocelular de boca em serviço de referência em Governador Valadares – MG, Brasil 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Introdução: carcinoma espinocelular (CEC) representa o tipo de tumor mais frequente dentre 
todos dos cânceres localizados na região oral. O uso frequente e simultâneo do álcool e do tabaco 
pode aumentar em até 100 vezes o risco de se desenvolver um câncer bucal. Objetivo: avaliar 
consumo de tabaco e estadiamento em carcinoma espinocelular de boca em pacientes atendidos 
em um centro de referência. Metodologia: trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo 
acerca do tabagismo e estadiamento em pacientes diagnosticados com carcinoma espinocelular de 
boca em serviço de referência em Governador Valadares – MG, Brasil, entre os anos de 2009 e 
2015. Foram analisados prontuários e coletados dados de pacientes com CEC. Os dados obtidos 
foram tabulados e a análise estatística foi realizada no pacote estatístico Stata® versão 13.0 (Stata 
Corp., College Station, Estados Unidos). Resultados: foram avaliados 365 casos de pacientes com 
CEC, sendo que destes, 84,85% eram tabagistas e 67,49% etilistas. 51,79% foram a óbito durante 
o tratamento. Não houve associação significativa entre o etilismo e óbito (p=0,252) ou tabagismo 
(p=0,887). Quanto à relação entre o tabagismo e casos de metástases, ocorreram metástases em 
8,99% dos casos, não-tabagistas em 14,29% deles e em ex-tabagistas 12,71%, não sendo 
estatisticamente significante (p=0,418). Quanto ao tabagismo e etilismo em relação ao 
estadiamento clínico (EC), observou-se associação significativa para ambos (p=0,002).  Quanto a 
sintomatologia, observou-se que os pacientes com EC I, 35,29% relataram sintomatologia, com 
EC II, 80,49%, EC III, 83,16% e IV, 89,23%, sendo observada associação significativa (p=0,00). 
Quanto a estadiamento clínico e grau de escolaridade, observou-se associação significativa 
(p=0,015), indicando que quanto menor escolaridade, maior o estadiamento. Quanto aos sítios 
anatômicos e presença de sintomatologia, observou-se que a sintomatologia está associada ao 
local de acometimento da lesão (p=0,000). Conclusão: Este estudo indicou a grande frequência de 
tabagistas e etilistas entre pacientes com CEC, a associação do tabagismo com estadiamento 
clínico avançado, sintomatologia e baixa escolaridade. 
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ESTUDO DA OCORRÊNCIA DA INFECÇÃO POR ARBOVÍRUS EM IDOSOS EM GOVERNADOR 
VALADARES, MINAS GERAIS. 

 

Waneska Alexandra Alves 1; Iara Arruda1; Julia de Oliveira Castro1; Rubens Correa 

Meirelles Junior2. 

1 Departamento de Medicina. Instituto de Ciências da Saúde. Universidade Federal de 

Juiz de Fora, Campus Governados Valadares (UFJF-GV);  2 Residência 

Multiprofissional em Saúde. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

 

Antecedente: Governador Valadares(GV) é endêmica para Dengue. 2015 1º caso Zika 

Vírus (ZIKV); 2016 surto de ZIKV e Dengue (DENV), 1º caso Febre Chikungunya 

(CHIKV); e 2017 surto CHIKV. Foram notificados no período 22.479 casos de 

arboviroses sendo a 2ª faixa etária mais afetada dos idosos (≥60anos) (15,8%). Tendo em 

vista o comportamento particular nos idosos das arboviroses e a escassez de registros 

científicos que abordem características específicas nessa população, objetivou-se 

descrever o surto por tempo, lugar e pessoa. 

Métodos: Estudo descritivo dos casos notificados de DENV, CHIKV e ZIKV pessoas 

(≥60anos registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-Net) 

do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, ocorridos 

no período de 01/01/2015 a 31/12/2017. Foram estudadas variáveis sociodemográficas e 

clínicas das fichas de notificação. 

Resultados: Foram notificados 3.555 casos de arboviroses, sendo 1.842 casos (XX%) de 

CHIKV, 1.433 (XX%) DENV e 206 (XX%) ZIKV. Coeficiente de incidência acumulado 

489,3 casos/10mil habitantes. Semanas epidemiológicas 6 (DENV; 11,3%), 7 (ZIKV; 

14,6%) e 12 (CHIKV; 15,1%) com mais casos. Faixa etária mais acometida 60-69 anos 

(56,7% CHIKV, 58,9% DENV, 73,3% ZIKV); sexo feminino: 65,5% CHIKV; 59,1% 

DENV; 74,3% ZIKV; confirmados por critério clínico-epidemiológico: 83,9% (CHIKV), 

61,4%(DENV) e 99,0% (ZIKV); raça/cor: 61,3% (CHIKV), 54,0%(DENV) e 

48,1%(ZIKV) como ignorado ou branco. Três dos 4 sintomas mais relatados são os 

mesmos entre DENV e CHIKV. Ocorrem 13 óbitos em 2017 (todos CHIKV).  

Conclusão: Em GV foi observada importante número de óbitos para CHIKV. Morbidade 

e mortalidade são relevantes nas epidemias de arboviroses resultando em forte impacto 

nos serviços de saúde pelo número de indivíduos acometidos, casos graves e óbitos. 

Diagnóstico laboratorial diferencial efetivo e fácil acesso são necessários. Diante do 

cenário de transições epidemiológica e demográfica, estabelecer fatores de risco 

associados à população idosa (co-morbidades) e arboviroses é de fundamental. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
   
 O envelhecimento é um fenômeno mundial, que também se faz presente na população brasileira. 
Projeções apontam que em 2050 o Brasil será o quinto país em número de idosos, com uma população 
próxima a 50 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Esse rápido crescimento da população 
idosa tem gerado discussões sobre suas implicações sociais e em termos de saúde pública, uma vez que 
doenças características do envelhecimento passam a se destacar no conjunto da sociedade. O processo de 
envelhecimento é caracterizado por alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas, sendo as mesmas 
dinâmicas, progressivas e altamente associadas à perda da capacidade de adaptação ao ambiente e, 
consequentemente, ao aumento do risco de doenças e mortalidade na população, tornando o indivíduo mais 
vulnerável a ocorrência de problemas como sofrimento/depressão, declínio funcional e dependência física, 
isolamento social e abandono, além da perda de produtividade e dificuldade em contribuir para a 
comunidade em que vive. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o envelhecimento ativo é 
definido como “o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o 
objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas; sendo o termo ativo 
relacionado à capacidade física e à participação na força de trabalho, bem como ao envolvimento dos 
idosos em demandas culturais, espirituais, sociais, civis e econômicas. A realização deste trabalho objetiva 
elucidar perguntas relativas às condições de vida e saúde que influenciam o envelhecimento ativo, 
caracterizando, desta forma, o envelhecimento ativo da população idosa de Governador Valadares. Nesse 
contexto, é de fundamental importância  investigar a ocorrência dos determinantes do envelhecimento 
ativo e sua relação com indicadores sociais, comportamentais e de saúde. Para atingir os objetivos 
propostos, é inicialmente necessário capacitar os atores das atividades, assim foram realizadas revisões da 
literatura sobre o tema, visando o incentivo ao estudo e compreensão do processo de envelhecimento 
vivenciado pela população brasileira, bem como suas implicações sobre as condições de saúde em nível 
individual e coletivo, e a vivência prática de um protocolo de pesquisa e critérios de amostragem 
estatisticamente validados A acadêmica bolsista participou da confecção e alimentação do banco de dados 
do projeto e auxiliou na capacitação dos atores das atividades para aferição de parâmetros fisiológicos que 
serão determinados nas atividades em campo (glicemia, triglicerídeos, medidas antropométricas e de 
pressão arterial). Como continuação do trabalho, serão coletados os dados referentes aos parâmetros a 
serem estudados na população idosa cadastrada no Programa de Saúde da Família em Governador 
Valadares, MG. Dessa forma, o presente trabalho ainda irá ter continuidade para que sejam obtidos 
resultados concretos. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Introdução: A presença de deficiência gera alterações na trajetória do indivíduo, mudança do 

contexto social e familiar, implicando em limitações na funcionalidade, autonomia e qualidade de vida 

do mesmo. Objetivos: Investigar o perfil epidemiológico das pessoas com deficiência de Governador 

Valadares; verificar a acurácia do mini exame do estado mental adaptado para crianças (MEEMAC) 

no auxílio da hipótese diagnóstica de deficiência intelectual (DI). Metodologia: Estudo transversal em 

que pessoas com DI, deficiência física (DF) e surdos participaram de avaliação neuropsicológica 

individual, avaliando inteligência (Raven), rastreio cognitivo geral (MEEMAC), memória de curto prazo 

e de trabalho, nas modalidades verbal e não verbal, funções executivas, habilidades visoespaciais, e 

fluência verbal. Foram realizadas análises de correlação de Spearman entre o nível sócio econômico 

e tarefas cognitivas, e análise de Curva ROC para verificar se o desempenho no MEEMAC consegue 

discriminar acuradamente a deficiência intelectual mensurada pelo Raven (padrão ouro). Resultados: 

Participaram da pesquisa 211 pessoas com deficiências. Verificou-se correlação significativa entre o 

nível sócio-econômico (NSE) e Raven (r=0,335; p<0,001), mas não com o MEEMAC (p>0,05). As 

pessoas com DI apresentaram desempenho significativamente inferior em todas as tarefas (p<0,05). 

O MEEMAC apresentou correlação significativa com os testes de: inteligência (r=0,59; p <0.001), 

MCP (r=0,74; p<0,0001) e MT (r=0,77; p<0.0001). O MEEMAC apresentou área sob a curva ROC de 

0,89 (0,78 –1,00; p <0,001) na identificação da DI. Conclusões: Os participantes com DI 

apresentaram desempenho inferior aos DF e surdos, evidenciando que o comprometimento 

intelectual prejudica o desempenho nas habilidades cognitivas em geral. O NSE apresentou uma 

correlação positiva com a inteligência mensurada pelo Raven, mas não com o MEEMAC, o que é um 

aspecto positivo para o uso do MEEMAC independente do NSE. O MEEMAC apresentou uma 

acurácia de 89% na identificação da DI em crianças, indicando ser um instrumento que pode ser 

utilizado por profissionais de saúde em geral, de forma a auxiliar a investigação da hipótese de DI.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Para alcançar alto rendimento no esporte profissional, com encontros competitivos acontecendo 
em grande frequência e a concomitância de uma rotina de treinos diária, torna-se inevitável a 
perturbação metabólica, fisiológica com baixa de nutrientes essenciais. Esse cenário coloca o 
desafio do organismo buscar a homeostase para prosseguir no alto nível. Está amplamente 
registrada na literatura a importância da ingestão de bebidas com carboidratos para recuperação 
pós-exercício. No entanto, aporte proteico é necessário visando reparação muscular. Nesse 
sentido, refeições parciais e bebidas lácteas surgem como alternativas. Dentro do papel 
investigativo do presente projeto, foi feita a leitura da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 
18 do ano de 2010 para se conhecer as diretrizes nacionais de como deve ser a composição dos 
produtos. Acompanhar as diretrizes do RDC foi fundamental para a formulação da ideia do painel 
visando a que objetivo poderia ser categorizado e indicado determinada bebida esportiva. 
Posteriormente, a busca passou a ser por estudos que fizessem a comparação da bebida 
achocolatada com outras bebidas. Os poucos estudos que fazem esse tipo de comparação 
evidenciam a superioridade da bebida achocolatada quando comparada com bebidas esportiva 
convencional. Tornou-se viável conhecer os produtos para uso pós-exercício que estão presentes 
no mercado, os considerando de acordo com rotulação nutricional, dentre as categorias que se 
enquadram no RDC nº18, como “restauradores de energia”, “recuperação pós-exercício e 
potencializador de crescimento muscular”. Adicionalmente foi criado a categoria “bebidas com 
potencial insulinotrófico”, ou seja, anabólico. Foram buscados isotônicos, bebidas lácteas e 
suplementos de várias marcas. Por conseguinte, foi um painel do tipo organograma hierárquico. 
As bebidas achocolatadas aproximaram de rotulação descritiva pertencente a categoria “bebidas 
com potencial insulinotrófico”, por compreender valor nutricional e composição ótima para 
liberação de insulina (3:1, CHO:PRO) e o consequente carreamento de aminoácidos na 
circulação, o que possibilita a ação anabólica em decorrência do ambiente com balanço 
nitrogenado positivo. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Estabelecer protocolo de indução de fatiga é de grande interesse para as Ciências do Esporte. 
Afinal é ampliada diversas possibilidades desde as de ordem investigativas até àquelas 
relacionadas com treinamento e reabilitação de atletas. No futebol esse interesse merece destaque 
ampliado pela grande variabilidade de reposta e pouca repetibilidade dos estímulos. No entanto, 
as demandas do movimento no futebol competitivo tem sido publicadas extensivamente 
(CARLING et al., 2015; DELLAL et al., 2015; INGEBRIGTSEN et al., 2015) e é cada vez mais 
reconhecido que os jogadores executam as demandas de jogo controlando suas capacidades físicas 
(DRUST; ATKINSON; REILLY, 2007), e que os fatores extrínsecos, como tática, qualidade da 
oposição, o estado do terreno de jogo e suporte de torcidas, criam um grande grau de variabilidade 
inter-jogo dos dados físicos (GREGSON et al., 2010). Desta forma, investigações sobre carga de 
trabalho em jogadores de futebol, em situação real tem limitações para que se atinja pressupostos 
metodológicos na pesquisa experimental voltados à validade e controle que nem sempre são 
possíveis em jogos reais. Essas limitações têm consequentemente, incentivado pesquisadores a 
desenvolveram protocolos de exercícios específicos de futebol (PEEF) para simulação da 
demanda metabólica e mecânica deste esporte. Desta forma, neste projeto, um PEEF foi 
desenvolvido, via processamento das análises tempo-movimento extraídas de métricas de 
demanda de jogo publicitadas em estudos. Em posse desse quantitativo, estratificação das 
métricas de cada tipo de atividade e movimentação do futebol foram estabelecidas, gravadas por 
comando de voz e processadas em programa de áudio (Audacity® 2.2.2). Após essa fase, foi 
criado um projeto de áudio com geração de arquivo MP3/CD com comandos verbalizados dos 
movimentos visando orientação de ritmo e atividade a realizar. O resultado final obtido foi a 
criação de um layout de execução e um CD com 3 (três) faixas. Espera-se que com o PEEF, ter-
se-á um protocolo mais válido sobre carga mecânica e metabólica do futebol que permitirá 
verificação dos efeitos de diferentes abordagens de treinamento físico, melhor entendimento do 
processo de fadiga, dos efeitos de auxílio ergogênico ou nutricional voltados ao futebolista, além 
de estudos de lesões típicas e suas etiologias. 
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