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A reativação da doença de Chagas (DC) tem sido descrita em indivíduos imunodeprimidos graves 

por etiologias diversas, dentre elas devido à coinfecção pelo HIV. O objetivo deste trabalho foi 

realizar avaliação histopatológica, do miocárdio, do esôfago e do intestino grosso de indivíduos 

necropsiados com DC e/ou AIDS comparando com indivíduos controle. Foi realizado levantamento 

de laudos de necropsias no período de 1998 a 2012 e selecionados oito indivíduos adultos que foram 

divididos em quatro grupos: Reativação (RE) (n=2), doença de Chagas (CH) (n=2), AIDS (AI) (n=2) 

e Controle (CO) (n=2). De cada indivíduo foram coletados e processados fragmentos de cérebro, 

miocárdio, esôfago e intestino grosso, cujos fragmentos foram processados para análise 

histopatológica. As lâminas com os cortes corados por Hematoxilina e eosina e por Picrossírius foram 

utilizadas para quantificar a densidade de células inflamatórias e a porcentagem de colágeno, 

respectivamente. Em cada lâmina foram avaliados entre 100 e 300 campos, os quais foram todos 

analisados e comparados entre os grupos. A densidade de células inflamatórias foi expressa em 

número de células inflamatórias por mm2 e a quantidade de colágeno foi expressa em porcentagem 

por área avaliada. Os dados foram analisados com o auxílio do software estatístico GraphPad Prism 

5, e o teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para a avaliação da normalidade. A comparação 

entre os quatro grupos com distribuição não-normal foi realizada através do teste Kruskal-Wallis. 

Para variáveis qualitativas (masculino/feminino; branco/não branco) foi utilizado o teste exato de 

Fisher. O nível de significância assumido foi de 5% (p<0,05). No presente estudo não foram 

encontradas diferenças significativas quando analisados inflamação, hiperemia, hemorragia e 

necrose. A porcentagem de colágeno no esôfago, no miocárdio e no intestino grosso do grupo RE foi 

significativamente menor quando comparado ao grupo CO (p<0,0001). O grupo CH apresentou 

maior porcentagem de colágeno no miocárdio e no intestino grosso quando comparado aos demais 

grupos (p<0,0001). Portanto, a menor porcentagem de colágeno encontrada no esôfago, no 

miocárdio e no intestino grosso do grupo RE pode sugerir que estaria ocorrendo destruição tecidual 

durante a reativação da DC pelo HIV, o que poderia comprometer a função dos órgãos e colaborar 

para o alto índice de mortalidade nesses casos. 

 

Palavras-chave: doença de chagas; aids; reativação. 
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Estudos realizados anteriormente com extratos de uma planta natural do cerrado brasileiro, 

Plathymenia reticulata benth, popularmente conhecida como vinhático, demonstraram que essa 

planta tem potencial antidiabético, com diminuição significativa da glicemia em modelo 

experimental. Além do efeito antidiabético, a avaliação dos efeitos adversos dessa planta sobre o 

sistema cardiovascular é imprescindível. O experimento teve como objetivo avaliar os efeitos 

cardiovasculares dos extratos hidroalcoólico, aquoso a quente e aquoso a frio da planta Plathymenia 

reticulata benth. O experimento foi feito em 94 ratos machos adultos Wistar, com peso entre 180g e 

220g, divididos em grupos controles: tratado com extrato 100mg/kg (CAF100), (CH100), (CAQ100), 

grupos diabéticos: tratado com extrato 100 mg/kg: (DAF100), (DH100), (DAQ100), grupos 

controles: tratados com extrato 200mg/kg(CH200), (CAQ200), grupos diabéticos: tratado com 

extrato 200mg/kg (DH200), (DAQ200), grupos controle: tratado com glibenclamida (CG), com água 

(CC), grupos diabéticos: tratado com glibenclamida(DG) e com água(DC), totalizando 14 grupos. 

Induziu-se o diabetes através da administração de estreptozotocina (65mg/Kg) via intraperitoneal. 

O diagnóstico de diabetes foi feito uma semana após com glicemia caudal ≥ 200 mg/dl. O 

tratamento diário por gavagem teve duração de 4 semanas. No último dia de experimento foi 

realizado sacrifício com a coleta do órgão para análise anatomopatológica. A amostra foi cortada em 

fragmentos medindo cerca de 1 cm3, fixada em formol 10 %, realizados cortes de 6 micrômetros e 

corada pelo método de HE. Realizou-se a análise estatística através do teste do qui-quadrado (Qui2), 

com nível de significância de 5%, e os resultados estão descritos em porcentagem. Os extratos 

apresentaram diferença significativa apenas em relação a presença de arterite no grupo diabético 

controle (DC),  42,9%, n=7, p=0,004  vs o grupo que recebeu extrato aquoso a frio de 100 mg/kg 

(CAF100)  14,3%, n7 (qui2=30,886, p=0,004). Não houve alteraçõeo anatomopatológicas quanto a 

presença de hiperemia (Qui2=13,257, p=0,428), hemorragia (Qui2=13,417, p=0,416), degeneração 

hialina (Qui2=12,485, p=0,488), degeneração turva (Qui2=14,575, p=0,335), miocardite 

(Qui2=12,562, p=0,482) e infiltração glicogênica (Qui2=12,562, p=0,482), bem como sem 

alterações de hemorragia nos vasos (Qui2=20,935, p=0,074) e degeneração hialina (Qui2=12,820, 

p=0,462). Como a proteção cardiovascular é efeito importante nos antidiabéticos orais, além dos 

efeitos antihiperglicemicos, os extratos hidroalcoólico, aquoso a quente e aquoso a frio da 

Plathymenia reticulata benth mostraram não causam toxicidade cardiovascular, bem como, 

apresentaram efeitos de proteção das artérias. 

 

Palavras-chave: plathymenia; diabetes; cardiovasular. 
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Estudos demonstram um declínio progressivo da testosterona no homem adulto e prevalência 

crescente de hipogonadismo a partir dos 60 anos de idade. De outro lado, dados demográficos 

mostram que a população está envelhecendo. Assim, a prevalência do hipogonadismo tardio, os 

benefícios e riscos do tratamento tornam-se alvos de pesquisa. Nosso trabalho tem sido 

desenvolvido em ambulatório de clínica médica no Hospital Universitário de nossa instituição, 

iniciando-se pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A inserção de 

pacientes no nosso protocolo iniciou-se em março de 2014, com um total de 102 pacientes incluídos 

até o momento. Destes, 41 já têm toda a avaliação laboratorial concluída e os analisamos aqui. A 

dosagem de testosterona total foi considerada como valor de hipogonadismo quando inferior a 300 

ng/dL. A análise estatística foi realizada através do teste do qui-quadrado, com nível de significância 

de 5% e os resultados estão descritos em porcentagem. Observamos prevalência de 29,3% de 

homens hipogonádicos, correspondendo a 12 indivíduos na amostragem total de 41. Não 

identificamos diferença significativa de hipogonadismo associado à estratificação da idade nesta 

amostragem (<50anos 25% n=6, 50-59anos 50% n=13, 60-69anos 0% n=15, >70anos 25% n=6). 

Devemos ampliar o número de pacientes a serem analisados, assim como confirmar a presença de 

hipogonadismo com repetição da dosagem de testosterona total e análise de testosterona livre para 

melhor avaliação da prevalência do hipogonadismo e estratificação por faixa etária. Conclusão: 

Nossos dados parciais de prevalência do hipogonadismo conferem com aqueles já observados na 

literatura. Interessante está sendo a observação de tendência a maior prevalência na faixa etária de 

40 a 59 anos em relação à faixa etária seguinte de 60 a 80 anos.  

 

Palavras-chave: deficiência androgênica; hipogonadismo; envelhecimento masculino. 
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Naturalmente, com a elevação do consumo de alimentos processados e industrializados, os rótulos 

assumiram o papel de viabilizar comparações relativas à qualidade dos produtos e à escolha de 

alimentos mais saudáveis. A rotulagem nutricional facilita ao consumidor conhecer as propriedades 

nutricionais dos alimentos, contribuindo para um consumo adequado dos mesmos. O modelo 

Semáforo Nutricional é um modelo alternativo que deve figurar preferencialmente na parte frontal 

da embalagem do produto, de modo a facilitar a visualização e compreensão das informações pelo 

consumidor. O objetivo da pesquisa é comparar o sistema atual de informação nutricional em 

relação a uma representação gráfica alternativa, Semáforo Nutricional, através da avaliação de 

docentes e discentes da Universidade de Uberaba, MG. Foram elaborados dois tipos de 

representação gráfica de produtos alimentícios normalmente consumidos e comercializados pela 

população brasileira e esses foram apresentados para 91 indivíduos (21 discentes da área de 

humanas e exatas, 40 da área da saúde e 30 docentes da instituição). Uma representação gráfica foi 

feita de acordo com as diretrizes da RDC 360 (modelo tradicional). A outra representação foi um 

modelo alternativo que se baseou nas cores do semáforo; o sinal vermelho indica que o nutriente 

está presente em quantidade excessiva, o sinal amarelo indica média quantidade e o verde pouca 

quantidade. O grau de preferência entre os modelos de representação foi avaliado com auxílio de 

uma ficha, baseando-se no teste preferência pareado normalmente realizado para produtos 

alimentícios com algumas modificações para o objetivo do trabalho. A análise dos resultados foi 

conduzida da seguinte maneira: 1. Anotar o número total de testes aplicados e o número de 

avaliadores que preferiram determinada representação gráfica, 2. Identificou-se a representação 

mais preferida pelos avaliadores, 3. Consultou-se a tabela de teste de distribuição binominal 

(Monocaudal) e verificou-se o número mínimo de respostas para o total de testes aplicados, a 5% 

de significância ou menos. A representação indicada como preferida foi aquela que apresentou um 

número de respostas igual ou maior ao número mínimo indicado na tabela. De acordo com os 

resultados o modelo de semáforo nutricional teve maior preferência, entre todos os participantes da 

pesquisa, em relação ao modelo tradicional de representação de informação nutricional encontrada 

nas embalagens de produtos alimentícios. 
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O cetoprofeno (CP) é um anti-inflamatório não-esteroidal usualmente empregado em tratamentos 

crônicos, como artrite reumatóide. A sua administração pela via oral tem apresentado efeitos 

indesejáveis, como irritação da mucosa gastrointestinal e dores abdominais, podendo ser 

acompanhadas de ulceração. Considerando que a maioria das inflamações ocorre localmente e 

próxima à superfície do corpo, o desenvolvimento de um sistema transdérmico para a liberação do 

CP, torna-se interessante. Assim, o presente trabalho propôs a caracterização in vivo, em modelo 

animal, do potencial de microemulsões O/A (25% (p/p) de água, 10% (p/p) de de triglicerídeos de 

cadeia média, 19,5% (p/p) de propilenoglicol e 45,5% (p/p) de polissorbato 80) e A/O (10% (p/p) 

de água, 40% (p/p) de triglicerídeos de cadeia média, 50% (p/p) de polissorbato 80) para a 

liberação transdérmica do CP. Para tanto, as microemulsões (MEs) foram obtidas pela simples 

homogeneização dos componentes. 0,75%(p/p) de cetoprofeno (CP) foram incorporados aos 

sistemas. Os sistemas foram obtidos 24 horas do início das atividades para estabelecimento 

equilíbrio. Para caracterizar o potencial destes sistemas em reduzir a inflamação, empregou-se o 

método de edema de pata induzido por carragenina (CG). Para o estudo, ratos Wistar foram 

utilizados. 1 hora antes da injeção da carragenina na pata do animal, aplicou-se no dorso do animal 

100mg da ME. Foi tomado como índice de edema a diferença entre a espessura da pata no tempo 

inicial (antes da aplicação da CG) e o tempo 0, 1, 2, 3, 9, e 24 horas (após a aplicação da CG). Para 

estudos comparativos, foram realizados ensaios empregando branco (sem qualquer tratamento) e 

tampão fosfato (pH 7,2) com CP (0,75% p/p), denominado controle. O projeto foi aprovado pelo 

comitê de ética em experimentação animal da UNIUBE (Protocolo: n°05/2013).  Os resultados de 

edema de pata induzido por CG nos mostram que a ME O/A reduziu a inflamação, para o tempo de 9 

horas, na ordem 1,6 e 1,7 vezes, em relação ao branco e ao controle, respectivamente.  A ME O/A 

reduziu a inflamação, para o tempo de 24 horas, na ordem 1,7 vezes, em relação ao branco e ao 

controle.  A ME A/O, por sua vez, não foi efetiva na redução do edema. Tal observação pode ser em 

função da fase externa da ME, que pode ter dificultado a liberação do ativo do sistema, e 

consequentemente o seu efeito terapêutico. Os resultados sugerem que a ME O/A tem potencial 

para a liberação transdérmica do CP. 
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Estudos mostram concentrações subnormais de testosterona associadas a níveis baixos de LH e FSH 

em pacientes diabéticos e confirmam essa associação entre resistência insulínica e diabetes tipo 2 

com hipogonadismo hipogonadotrófico, o qual está relacionado com resistência insulínica elevada. 

Nosso trabalho tem sido desenvolvido em ambulatório de clínica médica no Hospital Universitário de 

nossa instituição, iniciando-se pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). A inserção de pacientes no nosso protocolo iniciou-se em março de 2014, com um total de 

102 pacientes incluídos até o momento. Destes, 41 já têm toda a avaliação laboratorial concluída e 

os analisamos aqui. A dosagem de testosterona total foi considerada como valor de hipogonadismo 

quando inferior a 300 ng/dL A análise estatística foi realizada através do teste do qui-quadrado, com 

nível de significância de 5% e os resultados estão descritos em porcentagem.Não observamos até o 

momento correlação significativa entre diabetes mellitus tipo 2 e hipogonadismo. Dos 41 pacientes, 

20 apresentaram o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 e pré-diabetes (11 pré-diabéticos e 9 

diabéticos tipo 2), sendo que destes 6 apresentam hipogonadismo (3 pré-diabéticos e 3 diabéticos). 

O resultado mostra que uma porcentagem de 15% dos participantes possuem o diabetes melitus 

tipo 2 e o hipogonadismo concomitantemente, aumentando essa porcentagem para 30% ao 

abrangermos também os pacientes pré-diabéticos. A literatura mostra que o hipogonadismo não 

tem correlação direta com o tempo de diabetes nem com os níveis de glicemia ou variabilidade 

glicêmica, mas sim com resistência insulínica elevada, que parece ser o principal mecanismo 

fisiopatológico do hipogonadismo hipogonadotrófico. Observamos tendência de correlação entre 

diabetes mellitus e hipogonadismo, visto que os resultados baseiam-se em dados preliminares de 

uma pequena amostragem. 

O hipogonadismo não está presente em todos os pacientes com diabetes mellitus tipo 2, porém 

tende mostrar correlação significativa a medida que o número de pacientes alocados no estudo se 

amplie. 
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A cárie dental é uma doença infecto contagiosa, transmissível e multifatorial, que culmina na 

destruição dos tecidos duros dos dentes, ocorre graças à adesão e acumulo do Biofilme dental que 

tem como o principal agente etiológico o Streptococcus mutans. A Mikania glometa é uma planta 

genericamente conhecida como guaco, suas folhas possuem ação tônica, depurativa, antipirética e 

bronco dilatadora. Estudos demonstraram que quando utilizada sob a forma de exguatório bucal o 

derivado vegetal, dentre elas da Mikania glometa, interfere negativamente na adesão do biofilme 

dental sobre o dente e consequentemente no desenvolvimento da cárie. O objetivo no presente 

estudo foi avaliar, in vitro, a ação do derivado vegetal (DV) da Mikania glomerata sobre a 

adesividade e o crescimento do biofilme do S. mutans da cepa ATCC 25175. O crescimento do 

biofilme em TSB (Tryptcase Soy Broth), nas paredes das microplacas foi observado após 12 horas 

de incubação e depois lavados com (Phosphate Buffered Saline) PBS, os poços da placa de 

poliestireno foram preparados para o tratamento do biofilme e então foi realizado o teste de inibição 

de crescimento através do disco de difusão, teste do consumo de glicose e acidogenia. Foram 

utilizados seis grupos de estudo, sendo que o controle positivo foi tratado com clorexidina, o 

controle negativo não recebeu tratamento e os demais grupos com concentrações diferentes de DV 

de Mikania glomerata: Grupo A – 10 µL, Grupo B – 50 µL, Grupo C – 100 µL Grupo D 100 µL de 

água. Não houve redução do consumo de glicose do S. mutans para nenhuma concentração do DV 

de Mikania glomerata quando comparada aos controles e à água. Não houve inibição do crescimento 

do S. mutans para nenhuma concentração do DV de Mikania glomerata quando comparada aos 

controles e à água. Entretanto uma redução da formação do biofilme foi observada em até 3 horas 

nas amostras onde foi aplicada a DV de Mikania glomerata. Ao analisar a ação do DV de Mikania 

glomerata sobre a formação do biofilme de S. mutans, concluiu-se que o derivado vegetal 

apresentou uma redução na formação do biofilme, podendo-se dizer que houve uma ação 

antimicrobiana eficiente sobre o S. mutans. 
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Desde a década de 1970 o número de crianças com sobrepeso triplicou no nosso país, isso se deve 

ao aumento do consumo de alimentos calóricos e também ao sedentarismo. Daí a necessidade de se 

controlar o peso desde a infância para que os adultos possam desfrutar de uma vida mais saudável, 

visto que o excesso de peso traz consequências como o aumento da gordura corporal, o que pode 

influenciar o surgimento de diabetes mellitus, hipertensão arterial e outras doenças 

cardiovasculares. Como ainda falta adesão a hábitos alimentares saudáveis, destaca-se a 
importância da educação alimentar através da merenda escolar. O objetivo deste estudo foi fazer 

relação entre o padrão alimentar e índices de obesidade infantil em crianças e adolescentes de um bairro de Uberaba/MG. 

Materiais e métodos: Foi realizado um evento de saúde, responsabilidade social, em uma escola da 

rede estadual de Uberaba/MG em que 30 pessoas entre crianças e adolescentes entre 1 e 15 anos 

de idade com os respectivos responsáveis assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, 

preencheram um questionário com perguntas sobre os hábitos alimentares. Para avaliação da 

obesidade infantil, foram realizadas medidas antropométricas de altura, peso, cintura e quadril e 

classificado o IMC das mesmas em sobrepeso quando percentil entre 85 a 95 e obesidade quando 

percentil acima de 95. Foi também preenchido recordatório alimentar de 24 horas. Os dados foram 

analisados no programa SPSS 14.0, através do teste do Qui-quadrado, com nível de significância de 

5%. Discussão e resultado: A faixa etária mais prevalente foi 9 a 13 anos. Dos pesquisados 70% 

foram do sexo feminino e 30% masculino. Ambas as prevalências de sobrepeso e obesidade foi de 

21,4% cada. 80,8% pesquisados ingerem no café da manhã ao menos 1 copo de leite; 85,2% 

comem legume ou vegetal; 25,9% consomem a merenda escolar, e destes apenas 6,3% repetem; 

51,9% consomem chips, cereais de milho e cereais em geral. Conclui-se que não houve associação 

entre a alimentação com o sobrepeso ou obesidade devido ao pequeno número de participantes, 

visto que foram selecionados por demanda espontânea, no entanto, não dispensamos a adoção de 

uma alimentação saudável uma vez que a maioria das crianças participantes deste estudo possuem 

alimentação precária com relação a nutrientes importantes. 
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O objetivo neste estudo foi avaliar a resistência de união e a formação de fenda durante o 

preenchimento de canais radiculares e cimentação de pino pré-fabricado de fibra de vidro utilizando 

um cimento resinoso auto adesivo associado ou não à um sistema adesivo de condicionamento ácido 

total. Quarenta incisivos centrais bovinos foram selecionados, tratados endodonticamente e 

divididos aleatoriamente em quatro grupos: Controle Cimento RelyX U 100 (U100) + pino de fibra 

de vidro; Grupo 1 ScotchBond Multi uso Plus (SB) + U100 + pino de fibra de vidro; Grupo 2 

preenchimento com UC e Grupo 3 SB + UC. Vinte e quatro horas após a fotoativação os corpos-de-

prova foram seccionados transversalmente ao longo-eixo do dente em uma cortadeira 

metalográfica. Réplicas em resina epóxi foram confeccionadas para visualização da formação de 

fenda na interface cimento resinoso/dentina em microscópio eletrônico de varredura (MEV). O teste 

de resistência de união push-out foi realizado em uma máquina de ensaio universal com velocidade 

constante de 0,5 mm/min. Os valores de resistência de união em Mega Pascal foram submetidos ao 

teste de Kruskall-Wallis e o post-hoc teste de Dunn. O padrão de falha dos corpos de prova foram 

observados em MEV. Os resultados obtidos demonstram que a presença do pino não influenciou a 

resistência de união dos grupos testados. Não foi encontrada também diferença de resistência de 

união entre as diferentes profundidades do canal radicular. Entretanto, o uso do sistema adesivo 

influenciou positivamente a resistência de união do cimento resinoso à dentina nos terços cervical e 

médio, o que pode ser confirmada pela diminuição da frequência de fraturas adesivas nos grupos 

que utilizaram o adesivo. Não foram observadas fendas na interface entre o cimento resinoso e a 

dentina independente da utilização do sistema adesivo. No entanto, um número expressivo de 

bolhas foi encontrado nos grupos onde os pinos de fibra de vidro não foram utilizados, o que pode 

ter contribuído para o aumento das fraturas mistas e coesivas. Dentro das limitações do estudo foi 

possível concluir que o sistema adesivo potencializou a união entre o cimento resinoso e a dentina 

radicular. O uso do cimento resinoso U100 como monobloco primário é menos indicado em relação a 

utilização dos pinos de fibra de vidro devido a presença de bolhas nas três profundidades avaliadas. 
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A capacidade funcional(CF) de uma pessoa é vista como uma interação de aspectos biológicos e 

pessoais com fatores do contexto, sendo influenciada tanto por circunstâncias individuais e sociais, 

quanto por demandas ambientais. Onde você vive é importante para a sua saúde, ressaltando a 

relevância das relações dos indivíduos com o ambiente em que vivem e trabalham. Este estudo 

objetivou caracterizar a distribuição territorial da CF de trabalhadores atendidos pela rede pública de 

saúde de Uberaba/MG, e associar a distribuição territorial da CF com características sócio 

demográficas e de hábitos de vida. Participaram deste estudo 75 trabalhadores entre 18 e 60 anos 

em 15 Unidades Públicas de Saúde de Uberaba distribuídas nos três Distritos Sanitários: 26 no 

Abadia (DSI), 22 no Mercês (DSII) e 27 no Boa Vista (DSIII).  A CF foi avaliada pelo Instrumento de 

Avaliação de Incapacidade II (WHODAS II), e um questionário específico para este estudo foi 

desenvolvido para coletar as características sócio demográficas, ocupacionais e de hábitos de vida. 

No DSI: a CF média desta população foi 18,7 pontos; 69,2% são mulheres; têm uma média de 

33,58 anos de idade; 50% estão afastados do trabalho em média 4,37 meses; os ativos estão cerca 

de 57,15 meses na atual ocupação com renda média de 2819, 3,8% não praticam exercícios físicos; 

46,2% fumam; 46,2% sentem 69 reais mensais; 80,8% não consomem bebida alcoólica; 5 dor 

músculo esquelética há cerca de 54,16 meses. No DSII: a CF média desta população foi 16,2 

pontos; 68,2% são mulheres; possuem idade média de 37,5 anos; 63,6% estão ativos no mercado 

de trabalho em média há 55,14 meses; tem renda média de 2950,00 reais mensais; 36,4% 

encontram afastados do trabalho há 2,1 meses. 45,5% sentem dor há 37,84 meses; nenhum faz 

uso de bebida alcoólica; 54,5% são sedentários; e 63,6% fumam. No DSIII: a CF média desta 

população foi 14,5185; quase 60% são mulheres; a média de idade foi 37,89 anos; todos estão 

ativos no mercado de trabalho e, em média, desenvolvem sua ocupação há 69,8 meses com renda 

mensal de 2795,48 reais; 63% sentem dor há cerca de 22,26 meses; 85,2% não consomem bebida 

alcoólica; 59,3% praticam exercícios físicos; e 70,4% são fumantes. Há uma diferença 

estatisticamente significativa entre os DSI e DSIII (p=0,022). A amostra caracterizou-se 

essencialmente por mulheres, indicando maior utilização dos serviços de saúde por esta população. 

Os trabalhadores do DSIII apresentaram melhor CF comparado aos demais distritos, principalmente 

ao DSI, no qual os trabalhadores apresentaram mais incapacidade. Os resultados do estudo 

sugerem que desenvolver ou estar inserido em atividades laborais está associado a melhor CF, 

enquanto que maior tempo de afastamento do trabalho e de dor se associam a pior CF. Quanto aos 

hábitos de vida, praticar atividade física e ingerir bebida alcoólica menos de uma vez por semana, 

contribuem para uma melhor CF, enquanto que renda e hábito de fumar não se associaram com CF 

dos trabalhadores. 
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A primeira evidência clínica da presença da doença cárie na cavidade bucal é o surgimento da lesão 

de mancha branca no esmalte dental. Essa lesão é caracterizada pela presença da superfície externa 

aparentemente intacta e esbranquiçada, enquanto a subsuperfície apresenta-se desmineralizada. Os 

relatos da literatura têm demonstrado que a irradiação do esmalte dental com lasers de alta 

intensidade tem promovido redução significativa da perda mineral. O objetivo do plano de trabalho 

foi avaliar as características microscópicas de lesões de mancha branca do esmalte dental irradiadas 

com os lasers Er,Cr:YSGG (2,78µm) e Nd:YAG (1.064µm). Para isso, lesões de mancha branca 

foram induzidas (ciclagem de pH) em 80 fragmentos de esmalte dental bovino. Em seguida, as 

lesões receberam os seguintes tratamentos (n=10): Grupo 1: Sem tratamento (controle); G2: 

Aplicação de verniz fluoretado (Fluoreto de Sódio a 5%) por 2 minutos; G3: Irradiação com o laser 

Er,Cr:YSGG (8,92J/cm2, 0,5W, 20Hz, 30s); G4: Aplicação de verniz fluoretado por 2 minutos 

seguida de irradiação com o laser Er,Cr:YSGG (8,92J/cm2, 0,5W, 20Hz, 30s); G5: Irradiação com o 

laser Er,Cr:YSGG (8,92J/cm2, 0,5W, 20Hz, 30s) seguida de aplicação de verniz fluoretado por 2 

minutos; G6: Irradiação com o laser Nd:YAG (84,9J/cm2, 0,5W, 10Hz, 30s); G7: Aplicação de verniz 

fluoretado por 2 minutos seguida de irradiação com o laser Nd:YAG (84,9J/cm2, 0,5W, 10Hz, 30s); 

G8: Irradiação com o laser Nd:YAG (84,9J/cm2, 0,5W, 10Hz, 30s) seguida de aplicação de verniz 

fluoretado por 2 minutos. A morfologia das lesões irradiadas foi observada em microscopia de luz 

polarizada e em microscopia eletrônica de varredura (MEV). A análise das amostras em microscopia 

de luz polarizada revelou que a extensão da superfície desmineralizada nas amostras irradiadas foi 

igual ou superior à do grupo controle. A análise em MEV mostrou que o esmalte dental irradiado 

apresentou-se ablacionado e com pequenas áreas de fusão. Desta maneira, pode-se concluir que os 

tratamentos testados promoveram alterações significativas na superfície dental desmineralizada, o 

que aumentou a penetração de ácidos para o interior do esmalte dental.   
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O envelhecimento é um processo fisiológico permanente, contínuo e inevitável, ou seja, inerente a 

todo ser vivo e, infelizmente a sociedade ainda tende a valorizar de sobremaneira a juventude, 

considerada a fase da produtividade. É comum a produção de concepções errôneas no que se refere 

ao envelhecer. Assim, essas imposições sociais acerca da velhice fazem com que jovens, adultos e 

até idosos detenham esta imagem, passando a ter uma visão negativa deste período da vida. A 

visão preconceituosa acerca do processo de envelhecer muitas vezes provém da insuficiência de 

informação, desencadeando percepções e imagens negativas, afetando a vivência e a interação 

entre as pessoas frente ao processo de envelhecimento. Em contrapartida, a tendência é de que 

essa visão ultrapassada acerca do idoso e do processo de envelhecimento modifique-se. Devido ao 

aumento da expectativa de vida e das mudanças de comportamento da maneira com que a 

sociedade e os idosos estão vivenciando a velhice atualmente, afinal hoje incorpora-se e 

compreende-se o envelhecer como um processo natural que de fato é. Objetivamos analisar a 

percepção de acadêmicos do curso de Enfermagem da UESC. Pesquisa qualitativa, de caráter 

descritivo, realizada no período 01/03 a 30/07/2014, cujos dados foram coletados através de 

entrevista semiestruturada junto a alunos do curso de Enfermagem e analisados por meio da técnica 

de análise de conteúdo. Seis entrevistas, gravadas e transcritas compuseram o corpus do estudo. 

Duas categorias emergiram dos dados coletados. Na primeira, 1) Envelhecimento é um processo 

fisiológico, o envelhecimento foi definido como um processo natural, fase da vida que engloba 

também mudanças; compreendido como uma fase onde, como em qualquer outra, ocorrem dúvidas 

e novas descobertas, e que da mesma forma merece atenção, cuidado e afeição. Na segunda 

categoria, 2) Envelhecer: uma experiência além do físico, o processo de envelhecer constitui-se uma 

etapa da vida que, sobretudo engloba experiências, realizações e mudanças não apenas no que se 

refere aos aspectos do envelhecimento corporal, pois este vai além do físico. Constatou-se através 

desta pesquisa que a percepção dos acadêmicos de enfermagem sobre o envelhecimento pode 

assumir e envolver diferentes significados e representações. Assim, a experiência de envelhecer é 

contemplada como a essência e a totalidade da vida, sendo portando um momento único. 
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A terapia fotodinâmica (TFD) é uma modalidade terapêutica que tem por princípio a geração de 

intermediários de oxigênio altamente reativos através da ativação de um fotossensibilizante pela luz 

visível, na presença de oxigênio. Estes intermediários de oxigênio oxidam e lesam irreversivelmente 

componentes vitais das células, levando-as a apoptose ou morte celular induzida. A liberação tópica 

cutânea do fotossensibilizador (FS) Azul de Metileno (AM) para tratamento de lesões neoplásicas do 

tipo não melanoma é uma interessante estratégia para liberação do FS no sitio alvo, de forma a 

otimizar a TFD e minimizar a toxicidade sistêmica. Assim, o presente trabalho propôs a obtenção e a 

caracterização in vitro de sistemas microemulsionados para liberação cutânea do Azul de Metileno 

(AM). Para tanto, delineou-se a região de formação de microemulsão por diagrama ternário pela 

mistura de água, miristato de isopropila e polissorbato 80, associados ou não ao propilenoglicol. À 

ME selecionada (30% (p/p) de miristado de isopropila; 45% (p/p) de polissorbato 80; 5% (p/p) de 

propilenoglicol e 20% (p/p) de água), denominada ME1, acrescentou-se 0,1% (p/p) de AM e a 

mesma foi caracterizada quanto às propriedades físico-químicas e ao perfil de liberação in vitro. A 

ME foi obtida 24 horas antes do início dos experimentos para o estabelecimento do equilíbrio. Os 

estudos de liberação in vitro foram conduzidos em células de difusão adaptadas, empregando 

membrana sintética de acetato de celulose e tampão fosfato (pH 7,2), como solução receptora. O 

estudo foi conduzido por 12 horas. Em tempos predeterminados alíquotas foram retiradas da 

solução receptora, e mesmo volume de tampão fosfato (pH 7,2) foi acrescentado ao meio. 

Empregou-se solução aquosa de AM 0,1% (p/p), como controle.  As amostras dos estudos de 

liberação foram quantificadas por espectrofotometria (251 nm). Os resultados mostraram para a 

ME1 pH na faixa do pH cutâneo, viscosidade elevada (753333,33 ± 2357,02 mPa.s para 0,6 rpm) e 

comportamento reológico pseudoplástico. A quantidade de AM liberada da ME1 foi menor em relação 

ao controle. O sistema controle liberou em 12 horas 100% do AM, enquanto a ME1 liberou para, o 

mesmo tempo, 38% do AM. Estudos estatísticos mostram diferença significativa para quantidade 

liberada em 12 horas entre o sistema controle e a ME1 (p&#706;0,01). Os resultados mostram que 

a ME1 possui propriedades físico-químicas adequadas e pode prolongar a liberação do AM, ou seja a 

ME1 pode ser explorada para liberação cutânea do AM para a TFD do câncer de pele.  

 

Palavras-chave: azul de metileno; terapia fotodinâmica; microemulsão. 

 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 

 

 



 
 

 

 40 

CS014 - Avaliação do perfil de liberação in vitro do cetoprofeno a partir de 
microemulsões A/O e O/A 
 

 

Apresentador: GUIMARÃES, Ketlin Costa 

Orientador: GARCIA, Maria Teresa Junqueira 

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 

Demais Autores: FREITAS, Camila Andrade; BATISTA, Rhaíssa Fernandes 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Farmácia 

 

 

As microemulsões (MEs) têm apresentado potencial em promover a solubilidade, estabilidade, bem 

como a permeação cutânea de fármacos. Adicionalmente, podem atuar como sistemas de liberação 

prolongada. Assim, o presente trabalho propôs caracterizar o perfil de liberação do cetoprofeno (CP) 

a partir de MEs O/A e A/O à base de triglicerídeos de cadeia média, polissorbato 80 e água. Para 

tanto, MEs A/O contendo 10% (p/p) de água, 40% (p/p) de triglicerídeos de cadeia média, 50% 

(p/p) de polissorbato 80 e MEs O/A contendo 25% (p/p) de água, 10% (p/p) de triglicerídeos de 

cadeia média, 19,5% (p/p) de propilenoglicol e 45,5% (p/p) de polissorbato 80 foram obtidas 24 

horas antes do início dos experimentos para o estabelecimento do equilíbrio. As MEs mantiveram-se 

límpidas mesmo após a adição do cetoprofeno (0,75% p/p). Os estudos de liberação in vitro foram 

conduzidos em células de difusão adaptadas, empregando membrana sintética de acetato de 

celulose e tampão fosfato (pH 7,2), como solução receptora. Para estudos comparativos 

caracterizou-se o perfil de liberação de um produto comercial. A dosagem do ativo no 

compartimento doador foi de 7,5 mg tanto para as MEs, quanto para o produto comercial. O estudo 

foi conduzido por 12 horas. Em tempos predeterminados alíquotas foram retiradas da solução 

receptora, e mesmo volume de tampão fosfato (pH 7,2) foi acrescentado ao meio.  As amostras dos 

estudos de liberação foram quantificadas por espectrofotometria (251 nm). Os estudos de liberação 

mostraram que a quantidade de CP liberada das MEs A/O e O/A foi menor em relação ao produto 

comercial.  A quantidade de CP liberada, em 12 horas, do produto comercial foi de 100%, enquanto 

as MEs A/O e O/A liberaram, para o mesmo tempo, 32% e 68%, respectivamente. Estudos 

estatísticos revelaram diferença significativa entre ME A/O e produto comercial p≤0,001 e entre ME 

O/A e produto comercial p≤0,01. Estudos estatísticos mostraram ainda diferença significativa entre 

quantidade de CP liberada da ME A/O e da ME O/A p≤0,001. Tal observação pode ser atribuída à 

fase externa da microemulsão, em que a liberação do CP foi favorecida com o emprego de ME com 

fase externa aquosa. Os estudos sugerem que tanto ME A/O, quanto a ME O/A podem ser 

exploradas para prolongar a liberação do cetoprofeno. 
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A Plathymenia reticulata é uma planta típica do cerrado, vulgarmente conhecida como vinhático ou 

amarelinha e que popularmente é utilizada pelas suas propriedades anti-inflamatórias, antifúngica e 

hipoglicemiante. Pesquisas atuais tentam mostrar seus benefícios e possíveis efeitos adversos. O 

deste estudo é avaliar a ação de extratos de Plathymenia reticulata em pâncreas de animais 

diabéticos e controles. O experimento foi avaliado com 94 ratos machos adultos Wistar, com peso 

entre 180-220g, divididos em grupos controles(C) e diabéticos(D) tratado com extrato aquoso a frio 

100mg/kg e 200mg/kg (AF100 e AF200), extrato aquoso a quente 100mg/kg e 200mg/kg (AQ100 e 

AQ200), extrato hidro alcoólico 100mg/kg e 200 mg/kg (HA100 e HA200), com glibenclamida (DG E 

CG) e tratado com água (DC E CC). Induziu-se o diabetes através da administração de 

estreptozotocina (65mg/Kg) via intraperitoneal. O tratamento diário por gavagem teve duração de 4 

semanas. No último dia de experimento foi realizado sacrifício com a coleta do órgão para análise 

anatomopatológica. A amostra foi cortada em fragmentos medindo cerca de 1 cm3, fixado em formol 

10 %, realizados cortes de 6 micrômetros e coradas pelo método de HE. Realizou-se a análise 

estatística através do teste do qui-quadrado, com nível de significância de 5%, e os resultados estão 

descritos em porcentagem. Os extratos apresentaram diferença significativa entre os grupos em 

relação aos cistos pancreáticos (DG 42,9%, n=7 vs DAQ100 57,1%, n=7 vs DAQ200 85,7%, n=7, 

p= 0,004), à hemorragia (CAF100 28,6%, n=7, p=0,020), à hiperplasia de ilhotas (CAQ100 83,3%, 

n=6 vs CG 71,4%, n=7 vs CC 42,9%, n=7 vs DH200 33,3%, n=6 vs CAQ 200 33,3%, n=6 vs 

CH100 28,6%, n=7, p= 0,000), à dilatação de ductos (DC 28,6%, n=7, p=0,020). Não houve 

toxicidade pancreática quanto à hemorragia de ilhotas, adenoma de ilhotas e degeneração hidrópica. 

Discussão: o estudo nos mostrou que não houve lesões sugestivas de lesão e toxicidade que seriam 

hemorragia de ilhotas, adenoma de ilhotas, degeneração hidrópica e dilatação de ductos porém 

houve hiperplasia de ilhotas, o que sugere proteção. A proteção das células beta é uma importante 

meta do tratamento do diabetes mellitus atualmente, visto que a perda de massa destas células é 

progressiva, mesmo obtendo um controle glicemico adequado. Conclusão: Os extratos 

hidroalcoólico, aquoso a quente e aquoso a frio da Plathymenia reticulata não causaram toxicidade 

pancreática. Além disso, propiciou hiperplasia de ilhotas, podendo sugerir a neogênese de células 

beta pancreáticas. 
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Os metais pesados como Pb, Cu, Zn, Mn, As, Cd podem estar presentes nos tanques de criação da 

espécie tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) advindos de fontes naturais como solo e água e/ou 

antropogênicas como a queima de combustíveis fósseis, as indústrias de beneficiamento de ferro e 

aço, fertilizantes e depósitos de rejeitos. No ambiente aquático ocorrem inúmeros processos 

biológicos, e entre eles temos a bioacumulação, onde substâncias dissolvidas e suspensas na água 

ou contidas no sedimento são absorvidas pelos organismos por difusão de soluções aquosas ou por 

ingestão. Nos peixes, pode ocorrer um caso especial de bioacumulação, denominada 

bioconcentração, que consiste em concentrar seletivamente nos tecidos substâncias dissolvidas 

adquiridas de soluções aquosas. A bioconcentração aplica-se principalmente à absorção de 

substâncias dissolvidas ou na forma coloidal na água para o peixe, onde o contaminante presente na 

água atravessa as suas brânquias, sendo transportado pelo sangue para os diferentes tecidos. O 

objetivo principal deste trabalho é a determinação da concentração dos metais Pb, Cu, Zn, Mn, As, 

Cd na espécie tilápia-do-nilo, Oreochromis niloticus, comercializada na cidade de Uberaba durante o 

período de doze meses, avaliando seu potencial tóxico para a população. A preparação das amostras 

obtidas de um hipermercado, do mercado municipal e da feira livre, está baseada no isolamento dos 

metais através da digestão ácida à quente. O protocolo de isolamento foi realizado com massas de 

1,0 g de tecido muscular do pescado, 3,0 mL de ácido sulfúrico e 2,0 mL de ácido nítrico. Esta 

mistura foi então digerida a 600oC por uma hora em mufla. Após a digestão o material foi resfriado 

em dessecador e ressuspendeu-se o resíduo em solução de ácido nítrico 0,5 mol/L. Essa solução foi 

então analisada em espectrofotômetro de absorção atômica Varian SpectrAA50B. Como resultados 

observou-se que os metais Pb, Cd e As não foram detectados em nenhuma das amostras 

analisadas. Com relação ao Cu, Zn e Mn, observou-se quantidades significativas destes metais na 

musculatura dos peixes analisados que variaram de 0,5 à 9,9 mg/Kg de tecido muscular. Em relação 

aos metais Pb, Cd e As o resultado encontrado apresenta grande importância do ponto de vista 

toxicológico uma vez que estes espécimes metálicos podem causar sérios danos aos organismos dos 

peixes e também dos consumidores destes pescados.Com relação ao Cu, Zn e Mn, observou-se 

quantidades significativas destes metais na musculatura dos peixes analisados. No entanto quando 

comparados com os valores máximos de referência constata-se que nenhum destes apresenta 

concentração superior as mesmas. Conclui-se através destes resultados que os peixes 

comercializados na cidade de Uberaba nos meses de janeiro a dezembro de 2013 não apresentam 

sinais de contaminação por metais pesados. 

 

Palavras-chave: metais pesados; peixes; absorção atômica. 

 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 



 
 

 

 43 

CS017 - Associação entre DAEM – Deficiência Androgênica do Envelhecimento 
Masculino e Obesidade 
 

 

Apresentador: MACHADO, Nathália Jorge 

Orientador: MAGALHAES, Fernanda Oliveira 

Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Demais Autores: PELEGRINELLI, Ana Claudia; GRAFITTI, Pablo; ANTUNES, Camila; SALUM, 

Michel Hamui; CAPUCCI, Evelyn  

Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 

A obesidade tem atingido proporções epidêmicas em todo o mundo com profundo impacto na saúde 

resultando em redução da qualidade de vida e mortalidade precoce. A fisiopatologia da obesidade é 

complexa e regulada por uma série de fatores metabólicos e endócrinos ainda não completamente 

compreendidos. Obesidade contribui para aparecimento de várias patologias, entre elas a deficiência 

de testosterona (hipogonadismo). Em adição a seu papel nas funções reprodutiva e sexual, a 

testosterona é importante molécula sinalizadora na regulação de utilização energética e de múltiplas 

vias de sinalização celular, incluindo o controle da adipogênese. Existem evidências consideráveis do 

papel da testosterona em aumentar massa muscular e diminuir massa gorda e assim regular a 

composição corporal. O objetivo de nosso trabalho é associar a DAEM e obesidade em um grupo de 

homens adultos de nosso ambulatório. Nosso trabalho tem sido desenvolvido em ambulatório de 

clínica médica no Hospital Universitário de nossa instituição, iniciando-se pela assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A inserção de pacientes no nosso protocolo iniciou-se 

em março de 2014, com um total de 102 pacientes incluídos até o momento. Destes, 40 já têm toda 

a avaliação laboratorial concluída e os analisamos aqui. A dosagem de testosterona total foi 

considerada como valor de hipogonadismo quando inferior a 300 ng/dL A análise estatística foi 

realizada através do teste do qui-quadrado, com nível de significância de 5% e os resultados estão 

descritos em porcentagem. Analisamos até o momento uma amostragem de 40 (100%) pacientes, 

dentre os quais 15 (37,5%) foram classificados com portadores de obesidade e 25 (62,5%) com 

peso adequado ou sobrepeso. Dos 15 pacientes obesos, 8 (72,7%) foram diagnosticados como 

portadores de hipogonadismo (Qui2=8,003, p=0,005). Observamos uma associação positiva 

significativa entre DAEM e obesidade. Isto sugere que a testosterona possa contribuir na etiologia da 

obesidade e que, no caso do hipogonadismo, o tratamento com testosterona possa ser benéfico no 

manuseio da obesidade, em combinação com exercícios e mudanças em hábitos alimentares. Será 

interessante a continuidade do estudo com ampliação do número de pacientes envolvidos bem como 

proposta de tratamento do hipogonadismo. 
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Vários estudos têm demonstrado que a desnutrição do paciente crítico em âmbito hospitalar leva a 

consequências tais como o aumento na morbimortalidade, no tempo de internação e no custo 

hospitalar. Assim, este trabalho tem como objetivo caracterizar quanto ao sexo, raça, idade, 

doenças de base e causas de internação, os pacientes que receberam suporte nutricional por meio 

da terapia naso-enteral. Trata-se de um estudo prospectivo e observacional, que foi realizado no 

Hospital Universitário da Universidade de Uberaba e aprovado pelo CEP-UNIUBE (CAAE nº 

09905613.6.0000.5145). Os critérios de inclusão utilizados foram: indivíduos de ambos os sexos e 

etnias, com idade acima de 18 anos, recebendo nutrição enteral exclusiva durante pelo menos 72 

horas. Além disso, foi observada a causa da internação, o estado nutricional, duração da nutrição 

enteral, tempo de internação e a doença de base de cada paciente estudado. No formulário foram 

anotados: a data, o tipo de dieta instalada, horário da dieta instalada, seu volume (pelo menos 3 

vezes ao dia), volume pelo qual foi desprezado e motivo da sobra. O monitoramento foi realizado 

durante o tempo que o paciente estive fazendo uso exclusivo da nutrição enteral, e só foi 

interrompida em caso de óbito, alta e entre outras causas. A distribuição percentual quanto ao 

gênero dos participantes do sexo masculino somou 55%, ultrapassando o percentual de mulheres 

com 45%. Quanto a etnia, 45% eram brancos, 23% eram negros, 14% eram pardos e 18% não 

tiveram sua etnia indicada. O estudo demonstrou que a maioria dos pacientes se encontrava com 

idade entre 70 a 89 anos. Entre as doenças de bases mais comuns, verificou-se que 33% dos 

pacientes apresentavam como comorbidade a HAS. Outra doença que apresentou altos índices foi a 

Doença de Chagas, com 14%, esta endêmica na região. A Doença de Alzheimer e outras demências 

também apresentaram alta prevalência correspondendo a 12%. A maioria das causas de internação 

estiveram relacionadas principalmente com pneumonia e infecção do trato urinário, ambas 

responsáveis por 32% cada. O AVE foi responsável por um total de 23% de internações e a sepse 

correspondeu a 13%. De acordo com a pesquisa realizada, podemos concluir que o usuário de dieta 

enteral por sonda no Hospital Universitário da Universidade de Uberaba é branco, do sexo masculino 

e encontra-se na terceira idade. Este fato explica em parte a alta prevalência de doenças de base 

mais frequentemente encontradas em indivíduos com idade mais avançada, os quais ainda 

apresentam um sistema imunológico comprometido, aumentando a taxa de infecções, sendo estas a 

principal causa de internação desses pacientes. 
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Após o nascimento, os neonatos ficam expostos a uma infinidade de antígenos microbianos sendo 

que alguns deles podem desencadear um quadro infeccioso em virtude da sua imaturidade 

imunológica. Diante disto, o aleitamento materno exerce uma função importante contra estes 

microrganismos por oferecer imunoglobulinas A (IgA). As bactérias, Klebsiella ssp e Staphylococus 

aureus estão entre as principais responsáveis pelo grande número de infecções graves, 

principalmente prematuros em berçários e UTIs Neonatais. É reconhecido que leite materno está 

associado a diminuição da incidência destas infecções. Neste aspecto, objetivamos analisar a 

especificidade de anticorpos IgA provenientes de colostro de 48 mães contra antígenos de Klebsiella 

ssp e Staphylococus aureus. Para tanto, amostras de colostro foram coletadas assepticamente nas 

primeiras 24 horas após o parto. As amostras foram encaminhadas para o laboratório aonde foram 

centrifugadas. Para corrida eletroforética foram confeccionados extratos das bactérias a partir de 

culturas de 24 horas em meio BHI (Brian Heart Infusion) em tampão Laemmli. Os extratos foram 

separados em géis de SDS-page e transferidos para membranas de nitrocelulose. Os ensaios de 

western blot foram realizados com amostras diluidas (1:2000) seguidos pela incubação com 

anticorpos anti-IgA humana conjugada com a peroxidase. Para revelação foi utilizado o sistema 

quimioluminescente ECL®. As membradas foram reveladas com hiperfilmes e as imagens foram 

escaneadas e analisadas. Os resultados mostraram que aproximadamente metade das amostras 

(53%) apresentaram anticorpos IgA contra o antígeno Klebsiella spp enquanto que 93% continham 

anticorpos IgA contra a Staphylococcus aureus (P<0.05). O número de bandas reativas foi maior 

nas amostras de Staphylococus aureus, seguida de Klebsiella spp. Os antígenos mais 

frequentemente detectados foram de alto peso molecular. Os resultados permitiram concluir que a 

as amostras de colostro representam uma importante ferramenta contra as infecções por estas 

bactérias sendo que a proteção contra Staphylococcus aureus mais prevalente do que contra 

Klebsiella já que metade das amostras não apresentaram IgA reativo a esta bactéria.  
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Moringa Oleifera Lamarck é uma espécie arbórea originária do noroeste indiano, cultivada graças ao 

seu valor alimentar, medicinal, industrial e no tratamento de água para o consumo humano. Este 

trabalho objetivou determinar a composição centesimal da farinha da semente, e as propriedades 

antinutricionais da semente e das folhas da Moringa Oleifera, enfatizando nitrato, ácido oxálico e 

taninos e avaliar a aceitabilidade de sorvetes com extrato de soja utilizando a farinha das folhas de 

moringa com os sabores: menta, moringa e kiwi, sem saborizante, sendo avaliados à aparência, cor, 

sabor, textura e aspecto global. A determinação da composição centesimal foi feita de acordo com a 

AOAC. Os resultados encontrados na análise centesimal da semente de moringa foram de 3,27% de 

umidade, 22,17% de lipídeo, 3,09% de cinzas, 25,14% de proteína, 32,05 de fibras e 17,14% de 

carboidratos. A semente e as folhas possuem baixas concentrações de fatores antinutricionais: 

Nitrato nas sementes 0, 0325%/100g (MF), 0, 0336%/100g (MS); em folhas 0,034%/100g (MF) e 

0,170%/100g (MS). Ácido oxálico em sementes 0, 0173%/100g (MF) e 0,0179%/100g (MS), em 

folhas 0,095%/100g (MF) 0,105%/100g (MS). Taninos em sementes 1,039%/100g(MF) e 1, 

348%/100g(MS), em folhas 0, 792%/100g(MF). 4,013%/100g(MS). A aceitação dos atributos 

sensoriais dos sorvetes apresentou-se de forma semelhante nas três formulações, uma vez que a 

base de elaboração é a mesma para os três produtos.  Os sabores kiwi e moringa diferenciaram 

(p<0,05) nos atributos cor, aroma, sabor, consistência e aspecto global. Como média dos atributos 

sensoriais os produtos de sabor moringa e kiwi apresentaram respectivamente (6,4) e (7,2) no 

aspecto cor, (6,5) e (6,8) no aroma, (6,9) e (6,6) na consistência, (6,4) e (6,6) no aspecto global, e 

(5,7) e (6,5) no sabor. O sorvete de sabor menta obteve maior aceitação em todos os atributos, 

ficando com médias de (7,8) para cor, (7,6) aparência, (7,8) sabor, (7,6) para aroma, (7,9) 

consistência e (7,7) aspecto global. Levando em consideração as excelentes propriedades 

nutricionais, a baixa toxicidade das sementes e das folhas, a Moringa Oleifera pode ser uma 

alternativa ao consumo de sementes leguminosas, como fonte de proteínas boa qualidade e de óleo. 
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Estudos e pesquisas científicas demonstram a influência direta de doenças infecciosas na ocorrência 

de casos de reabsorção fetal em receptoras que foram submetidas ao procedimento biotécnico de 

fertilização in vitro. Entre as principais doenças pode-se citar a Brucelose, Leptospirose, Neosporose, 

Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), Diarreia Viral Bovina (BVD). Atualmente a Tripanossomíase 

também tem sido apontada como causadora de aborto. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi 

verificar a influência da Tripanossomíase bovina na reabsorção fetal de receptoras bovinas aos 

sessenta dias de idade gestacional. 375 receptoras bovinas mestiças europeias provenientes de sete 

propriedades distintas no estado de Minas Gerais cujos embriões implantados foram desenvolvidos 

pela técnica da FIV (Fertilização in vitro) foram acompanhadas. Amostras de sangue foram colhidas 

em tubos à vácuo sem anticoagulante e os soros obtidos por centrifugação, foram armazenados em 

tubos eppendorf e congelados a -20°C no Laboratório de Medicina Veterinária Preventiva de Uberaba 

para posterior realização da Imunofluorescência Indireta (IFI) para detecção de anticorpos anti-T. 

vivax. O exame foi realizado utilizando laminas de microscopia contendo as formas Tripomastigotas 

fixadas e anticorpo anti-IgG bovina marcado com fluoresceína (Sigma Aldrich®) na diluição 1:200. A 

reação foi visualizada em microscópio de epifluorescência Nikon®. Considerou-se positivos os 

animais que apresentaram títulos acima de 80. Dos 375 animais acompanhados, 79 (21,07%) 

apresentaram reabsorção fetal aos 60 dias de idade gestacional. Destas, 7,6% (6/79) apresentaram 

anticorpos anti-T. vivax na diluição 1:80 e 92,4% (73/79) das amostras testadas não apresentaram 

soropositividade na mesma diluição. Com base nos resultados obtidos pode-se inferir que T. vivax 

pode estar causando reabsorção fetal em receptoras com 60 dias de idade gestacional. 
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A Terapia de Nutrição Enteral (TNE) é empregada rotineiramente como alternativa bem sucedida 

para melhorar as condições nutricionais dos pacientes hospitalizados, buscando a manutenção e a 

recuperação do estado nutricional. Entretanto, estudos evidenciam que a administração da dieta 

enteral é muitas vezes prejudicada por vários fatores, de modo que o volume prescrito nem sempre 

é efetivamente infundido.  Este trabalho visa determinar quais os principais motivos e 

intercorrências na evolução do paciente que levam a inadequação entre prescrição e administração 

das dietas enterais para os indivíduos internados. Após aprovação pelo Comitê de ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos (CAAE nº 09905613.6.0000.5145) e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido pelo paciente ou responsável, no período de maio a novembro de 

2013, foram acompanhados diariamente os pacientes adultos internados na Clínica Médica, Clínica 

Cirúrgica e UTI do Hospital Universitário da Universidade de Uberaba e que estavam em uso de TNE 

exclusiva. O período de acompanhamento foi de no mínimo três e no máximo vinte dias. Os dados 

referentes a possíveis intercorrências (Diarreia, náusea, vômitos, constipação, distensão abdominal, 

aspiração, erosão nasal, entre outros) foram coletados do prontuário do paciente e anotados em um 

formulário elaborado pela equipe do projeto. Acompanhamos a evolução de 26 pacientes internados 

no Hospital Universitário. Foi observado intercorrência em 16 pacientes (61,6%). Das intercorrências 

clínicas possivelmente associadas à TNE exclusiva, a constipação intestinal foi a mais comumente 

observada. A frequência dos eventos adversos observados corresponde a 34,48% de constipação, 

17,24% diarreia, 13,79% distensão abdominal, 10,34% vômitos e 6,89% de aspiração. Resultado 

semelhante foi obtido em outros estudos, sendo a constipação 70,5%, diarreia 38,9%, distensão 

abdominal 18,9%, náusea 17,9%, vômito 16,8% e aspiração pulmonar 1,1%. Também foi 

observado no nosso estudo a ocorrência de colite pseudomembranosa, síndrome de realimentação, 

fezes muco-sanguinolentas e dor abdominal. Os pacientes sem complicações corresponderam a 

38,4% do total. Outros autores verificaram que 40% do volume de dieta enteral deixou de ser 

administrado devido a complicações do TGI (52%), procedimentos diagnósticos (41,6%) e transição 

para VO (5,6%). Observa-se que o maior número de eventos adversos foi relacionado ao trato 

gastrointestinal, mas é questionado se a causa está relacionada a TNE ou à condição clínica do 

paciente. Segundo a literatura, a nutrição enteral é um fator de risco independente para a 

ocorrência de diarreia, e sua etiologia, como a de outras complicações, deve ser pesquisada. Sendo 

assim, é fato a interferência na quantidade infundida da dieta prescrita, e podemos concluir que a 

maioria dos pacientes observados apresentou alguma complicação clínica relacionada a TNE. 
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A avaliação e reprodutibilidade de cor em restaurações livres de metal são um desafio para o 

cirurgião dentista devido às diferenças de luminosidade que afetam o resultado final da restauração. 

Pequenas alterações na espessura e tipo de agente cimentante utilizados podem influenciar na cor 

final. Frente a essas dificuldades, a Comission Internationale de l’Eclairage baseando-se nos 

parâmetros de cor CIELAB atribuindo valores numéricos às cores: L*,a*,b*, onde L* corresponde à 

luminosidade, a* ao eixo vermelho-verde, b* ao eixo amarelo-azul. Os valores de ΔE determinam a 

percepção da alteração de cor clinicamente ΔE>1,0 considerado clinicamente detectável e valores 

acima de 3,3 é clinicamente inaceitável. Dessa forma, o objetivo do estudo foi avaliar a estabilidade 

de cor e a resistência de união de diferentes cimentos odontológicos. Foram confeccionados 40 

discos (8,0 mm de diâmetro e 0,5 mm de espessura) de cerâmica de dissilicato de lítio na cor LTA2 

(IPS E-max, Ivoclar Vivadent). Os discos foram divididos em 4 grupos (n=10): Grupo 1: cimento 

resinoso autolimerizável Multilink, cor amarela (Ivoclar Vivadent) Grupo 2: cimento resinoso de 

presa dual Variolink II, cor A3, (Ivoclar Vivadent), Grupo 3: cimento resinoso fotopolimerizável 

Variolink II – Base, cor A3, (Ivoclar Vivadent) e cimento resinoso autoadesivo de presa dupla Rely X 

U 200, cor A3, (3M ESPE), cimentados em esmalte na face vestibular de incisivos bovinos. 

Previamente à cimentação, foram submetidos ao tratamento superficial: a cerâmica recebeu ácido 

Fluorídrico 10% (Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasil) por 20s, seguido de aplicação de agente de 

silanização e o esmalte recebeu condicionamento com ácido fosfórico a 37% (Villevie, Joinville, SC, 

Brasil) por 20s, a manipulação dos cimentos foi realizada seguindo as recomendações dos 

fabricantes e armazenadas em ambiente escuro à 37ºC. A alteração total de cor (ΔE) foi avaliada 

após 24h e 16 dias pelo espectrofotômetro (Easy Shade, Vita) e calculada utilizando os valores 

obtidos antes e após o armazenamento dos corpos de prova, com a fórmula: ΔE* = [(ΔL*)2 + 

(Δa*)2 + (Δb*)2] ½. Foi realizado o ensaio de resistência de união em máquina de ensaio universal 

EMIC DL 3000. Os valores de ΔE e de resistência de união foram submetidos ao teste de Kruskal-

Wallis. Houve alteração de cor detectável e inaceitável clinicamente (∆E >3,3) para cada cimento 

avaliado. Para o Grupo 1 ∆E = 3,9; Grupo 2: ∆E= 5,7; Grupo 3: ∆E = 5,4 Grupo 4: ∆E = 5,3. Não 

foram encontradas diferenças significativas de resistência de união (MPa) pelo teste de Kruskal-

Wallis (p=0,2302). Grupo 1: 255,0 (46,0-493,0); Grupo 2: 355,0 (103-559) Grupo 3: 339 (195,0-

542,0) e Grupo 4: 322,9 (168,3-379,0). Foi possível concluir que houve alteração significativa para 

os valores de ∆E* para todos os cimentos testados, entretanto, os valores de resistência de união ao 

cisalhamento foram estatisticamente semelhantes. 
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A infecção causada por leveduras patogênicas do Complexo Cryptococcus possui relevância clínico-

epidemiológica devido ao aumento no número de casos de meningite criptococócica após o início da 

era da imunossupressão. Atualmente, esta micose é considerada a segunda causa de infecção do 

Sistema Nervoso Central e uma das principais causas de morbimortalidade em pacientes com 

contagem de linfócitos T CD4+ < 100 células/mm3. Este fato fez com que, nos últimos anos, 

aumentasse o interesse no mapeamento da distribuição geográfica das espécies de Cryptococcus, 

bem como suas formas de contágio e prevenção. O presente estudo teve como objetivo investigar a 

presença de Cryptococcus spp. a partir de excretas de aves de diferentes locais da cidade de 

Uberaba. Com o auxílio de espátula de madeira e uso de equipamentos de proteção individual as 

amostras foram coletadas nas praças Rui Barbosa, Henrique Krugger, Estevão Puci, Igreja da 

Abadia, Comendador Quintino, Parque das Acácias e Universidade de Uberaba. Após este 

procedimento, o processamento, cultivo e isolamento fúngico foram realizados no laboratório 2F05 

do campus aeroporto. Do total de 30 amostras, oito (26,6%) mostraram-se positivas para a síntese 

de melanina, expressão de cápsula e presença de urease. Das amostras positivas duas (25%) foram 

isoladas na praça Henrique Krugger (Correios), duas (25%) no campus aeroporto da Universidade 

de Uberaba, e um (12,5%) isolado foi obtido nas praças Comendador Quintino, Estevão Puci e Igreja 

da Abadia. As amostras incubadas a 33ºC mostraram maior positividade (62,5%) em relação às 

mantidas a temperatura ambiente, assim como as amostras obtidas do sobrenadante da solução 

usada na diluição das amostras. A maior compreensão da ecologia do fungo permite conhecer novos 

nichos ambientais e contribui para a elaboração do perfil eco-epidemiológico dos agentes da 

criptococose com o intuito de desenvolver estratégias que coíbam possíveis focos de infecção. O 

resultado nos chama atenção para a grande prevalência do fungo em locais com grande trafego de 

pessoas, o que representa um risco para indivíduos imunossuprimidos, como os infectados pelo 

vírus da imunodeficiência humana que não fazem uso da terapia antirretroviral, ou apresentam 

pobre adesão ao tratamento. Para que haja um menor risco de infecção são necessárias medidas 

preventivas como a limpeza de locais contaminados com excretas de aves, e se possível, ações que 

reduzam o número de pombos, pois são os responsáveis pela disseminação do agente e suas 

excretas seu principal habitat. 
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A cárie dentária ainda constitui um dos principais problemas bucais e está diretamente ligada a 

diversos fatores como capacidade tampão, controle de biofilme, dieta cariogênica, entre outros. A 

rugosidade das estruturas dentais e/ou restaurações facilita o acúmulo de biofilme, contribuindo 

para o surgimento e desenvolvimento (instalação e progressão) de lesões cariosas. Desta forma, o 

objetivo deste estudo foi avaliar a influência do uso do laser, associado ou não à aplicação de 

fluoreto de sódio, na rugosidade superficial de esmalte bovino. Para este estudo, 50 espécimes de 

esmalte bovino (4,25,mm X 4,25mm e 3,00mm de espessura) foram divididos aleatoriamente em 5 

grupos: G1=irradiação com laser Er,Cr:YSGG, G2=irradiação com laser Er,Cr:YSGG + aplicação de 

flúor gel, G3=aplicação de flúor gel + irradiação com o laser Er,Cr:YSGG, G4=aplicação de flúor gel 

(controle positivo), G5=nenhum tratamento (controle negativo). Metade do espécime foi irradiada ≈ 

9,00mm²) e a outra metade não (região controle). Quando utilizado, o flúor gel foi aplicado por 4 

minutos. Na segunda etapa, os espécimes foram submetidos a desafios cariogênicos (ciclos de pH) 

em soluções desmineralizante (pH=5,0) e remineralizante (pH=7,0), por 6 horas e 18 horas, 

respectivamente, completando um período experimental de 14 dias. Após, analisamos a rugosidade 

superficial dos espécimes através de microscopia confocal a laser. Os dados foram submetidos à 

Análise de Variância e ao teste de Tukey, ambos com α 0,05. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (p>0,05). Os resultados de rugosidade superficial, expressos em 

Ra(µm), estão descritos a seguir: G1 = 2,053 (0,288); G2 = 2,106 (0,156); G3 = 2,161 (0,130); 

G4 = 2,181 (0,136); G5 = 1,903 (0,222).A rugosidade superficial dos grupos irradiados e 

submetidos ao desafio cariogênico foi similar aos grupos controle (tanto controle positivo quanto 

controle negativo) nas mesmas condições experimentais, indicando que a irradiação laser em 

esmalte bovino é segura, pois não alterou significativamente a propriedade analisada. 
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A doença de Chagas (DC) ou tripanossomíase americana é uma infecção parasitária sistêmica, 

causada pelo protozoário flagelado parasita Trypanosoma cruzi. Alterações morfológicas e 

imunológicas na cavidade oral de chagásicos têm sido descritas na literatura como alterações 

encontradas nas línguas de chagásicos. Essas alterações incluem maior quantidade e calibre da luz 

de vasos sanguíneos, menores níveis de citocinas pró-inflamatórias, maior densidade de mastócitos 

e um aumento na porcentagem de colágeno em línguas de indivíduos chagásicos quando 

comparados a não chagásicos. Estudos mostram que indivíduos chagásicos produzem, no plasma, 

níveis significativamente mais elevados de IgG do que indivíduos não chagásicos e que, indivíduos, 

da forma digestiva da doença, apresentam níveis mais elevados de IgG-4. O objetivo do presente 

trabalho foi avaliar os níveis de IgA, IgG e IgM na saliva nos pacientes chagásicos e não-chagásicos. 

Foram analisados 20 pacientes chagásicos, sendo 6 com a forma cardíaca e 14 com mecacólon e/ou 

megaesôfago. Como grupo controle foram analisados 20 pacientes saudáveis. A saliva foi coletada 

entre as 13 e 15hs, de maneira não estimulada em frasco milimetrado estéril por 5 minutos. Para a 

análise das Imunoglobulinas e citocinas foi realizada a técnica do ELISA sanduiche. Os dados foram 

analisados por um programa de estatística e o nível de significância estabelecido foi para p<0,05. 

Não houve diferença significativa nos níveis de IgG, IgM e IgA totais quando comparados os grupos 

de pacientes chagásicos com os não chagásicos. Concluímos que pacientes com doença de Chagas, 

independentes da forma clínica, não apresentam diferenças significativas nos níveis salivares de IgG 

ou IgM ou IgA quando comparados a indivíduos do grupo controle talvez porque os níveis dessas 

imunoglobulinas, neste estudo, foram os níveis de Ig total e não os específicos aos antígenos 

parasitários 
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Nas últimas décadas, vivenciamos o auge das pesquisas científicas envolvendo a reprodução animal, 

porém, há enfermidades reprodutivas como Brucelose, Leptospirose, Neosporose e Tripanossomíase, 

que acarretam o regresso destas práticas inovadoras e inevitável insegurança quanto à eficácia das 

mesmas. O objetivo deste estudo foi verificar a influência das doenças infecciosas: Brucelose e 

Leptospirose, na reabsorção fetal de receptoras bovinas aos sessenta dias de idade gestacional. 375 

receptoras bovinas mestiças europeias em sete propriedades distintas no estado de Minas Gerais, 

cujos embriões implantados foram desenvolvidos pela técnica da FIV (Fertilização in vitro) foram 

acompanhadas. Amostras de sangue foram colhidas em tubos à vácuo sem anticoagulante e os 

soros obtidos por centrifugação foram armazenados em tubos eppendorf e congelados a -20°C no 

Laboratório de Medicina Veterinária Preventiva de Uberaba para posterior realização da pesquisa de 

anticorpos anti-Brucella e anti-Leptospira pelos métodos de triagem: Antígeno Acidificado 

Tamponado (AAT) e Soroaglutinação Microscópica em campo escuro (SAM) respectivamente. Dentre 

as 375 receptoras, detectou-se um percentual de reabsorção fetal correspondente à 21,07% 

(79/375). Das 79 amostras, 1,27% (1/79) apresentou anticorpos anti- Brucella e 73,4% (58/79) 

eram reagentes à pelo menos uma sorovariedade de Leptospira. As sorovariedades de Leptospira 

interrogans mais encontradas pela SAM (1:100) foram: Hardjo (54,4%) (43/79), Grippotyphosa 

(45,6%) (36/79), Wolffi (39,2%) (31/79), Icterohaemorrhagiae (12,7%) (10/79), Hebdomadis 

(11,4%) (9/79) e Pomona (5,1%) (4/79). Realizou-se a titulação com o cut-off 800 e observou-se 

um percentual de amostras soropositivas de 27,8% (22/79). Dentre este percentual as 

sorovariedades foram: Hardjo (16,5%) (13/79), Grippotyphosa (2,5%) (2/79), Wolffi (8,9%) 

(7/79). As demais sorovariedades não apresentaram positividade. A titulação máxima foi de 1:3200 

para: Hardjo (1,27%) (1/79) e Grippotyphosa (1,27%) (1/79), enquanto a titulação máxima de 

1:6400 foi para Wolffi (1,27%) (1/79). A doença infecciosa Brucelose apresentou um percentual de 

soropositividade reduzido em comparação a Leptospirose. Neste contexto, o presente estudo 

demonstra a influência da Leptospirose nos quadros de reabsorção fetal que ocorre em receptoras 

aos 60 dias de idade gestacional.  
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A Morinda citrifolia (Noni) é conhecida popularmente com atividade antioxidante, analgésica, 

antibacteriana, antitumoral e anti-inflamatória. Alguns estudos científicos têm demonstrado que o 

suco do Noni proveniente de outras regiões do mundo possui efeitos anti-oxidativo e anti-

inflamatório in vitro e in vivo e isso pode ser inferido parcialmente a presença de flavanóides, 

cumarínicos e vitamina C. Poucos estudos abordam os efeitos do Noni proveniente da região do 

triângulo Mineiro nas atividades conhecidas popularmente por isso o objetivo do estudo é avaliar o 

efeito do Noni, cultivado na região do Triângulo Mineiro, em suas diferentes formas de 

apresentação, na resposta do sistema imune após inflamação e estresse. Após aprovação do CEEA-

UNIUBE 4/2012, foram solicitados 30 ratos Wistar (200g) que foram subdivididos em 6 grupos os 

quais foram estressados por imobilização, e inflamados (EI) com carragenina intraperitoneal 

(500mg/animal) e submetidos a gavagem (1mL/animal) com: EI -A (água); EI-PS (polpa fresca e 

suco de uva); EI-P (polpa fresca); EI-S (suco de uva) e decapitados após 1h. Foram realizados o 

lavado peritoneal (LP) e medular (LM) e a contagem total (CT) (Turk e hemocitômetro) e diferencial 

das células do LP (citospin e coloração com Panótico). A dosagem da corticosterona plasmática foi 

realizada por Radioimunoensaio-RIE na FMRP/USP. Os resultados estão expressos em média±EPM e 

representam o número de célulasx106/cavidade. Os resultados de corticosterona foram 

EIA=10,65±1; EIPS=7±1; EIP= 5,6±0,9; EIS=6,2±1 e não foi observada diferença (p>0,05) entre 

os grupos. Os resultados de CT do LP foram: EI=23,7±7,1; EIA=24,4±5,4; EIPS=54,5±8,3; 

EIP=38,3±10,9; EIS=34,7±3,2 e não houve diferença significativa entre os diferentes grupos 

estudados (p>0,05). Na contagem diferencial foi observado resultado de células mononucleares 

(MONO) de: EI=13,4±2,8; EIA=12,6±3,1; EIPS=17,2±3,4; EIP=17,3±3,6; EIS=25,8±1,6 e de 

polimorfonucleares (PMN) de: EI=11±4,8; EIA=21,3±4,2; EIPS=28,7±7,3; EIP=9,8±3,7; 

EIS=9±0,7. Houve um aumento (p<0,05) do número de células MONO do grupo EIS quando 

comparado ao grupo EI e EIA. Os resultados de CT do LM foram: EI=89,7±3,7; EIA=92,3±6,8; 

EIPS=124,1±9,7; EIP=74,8±11,8; EIS=105±12,2 e não foi observada diferença entre os grupos 

(p>0,05). Todos os animais apresentaram valores de corticosterona elevado mostrando a ativação 

do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal frente ao estresse e a inflamação. A gavagem com as diferentes 

formas de apresentação do Noni parece não modular o número de células MONO e PMN no lavado 

peritoneal. 
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Estudos têm demonstrado que o emprego do laser de alta potência associado com aplicação de flúor 

pode proporcionar um efeito sinérgico de inibição da desmineralização do esmalte. Contudo, não se 

sabe se o laser aumenta a rugosidade do esmalte e se essa superfície é mais susceptível ou não à 

colonização bacteriana. Assim, estudos são necessários para se avaliar as características 

morfológicas do esmalte dental irradiado com lasers de alta intensidade. O objetivo do plano de 

trabalho foi avaliar a rugosidade superficial no esmalte dental irradiado com os lasers Er,Cr:YSGG, 

Nd:YAG e Diodo associados ou não ao verniz de  fluoreto de sódio (NaF 5%).Foram obtidos 80 

fragmentos de esmalte dental bovino (5x5mm) que foram divididos em 8 grupos. Grupo 1 – 

Controle (sem tratamento); Grupo 2- Aplicação de NaF 5%; Grupo 3- Irradiação com o laser 

Er,Cr:YSGG (62,5J/cm2, 0,25W, 20Hz, 30s); Grupo 4- Aplicação de NaF 5% e irradiação com o laser 

Er,Cr:YSGG (62,5J/cm2, 0,25W, 20Hz, 30s); Grupo 5- Irradiação com o laser Nd:YAG (84,9J/cm2, 

0,50W, 10Hz, 30s); Grupo 6- Aplicação de NaF 5% e irradiação com o laser Nd:YAG (84,9J/cm2, 

0,50W, 10Hz, 30s); Grupo 7- Irradiação com o laser Diodo (1,0W, contínuo, 20s); Grupo 8: 

Aplicação de NaF 5% e irradiação com o laser Diodo (1,0W, contínuo, 20s). Quando indicado, o NaF 

5% foi aplicado por 2 minutos. Posteriormente foi realizada a medida da rugosidade superficial em 

microscopia confocal de varredura a laser (MCVL). Os dados foram submetidos ao teste de Análise 

de Variância e ao teste de Tukey (P=0,05). Os resultados apontaram que as amostras irradiadas 

apenas com o laser não apresentaram diferenças estatisticamente significantes quando comparadas 

aos grupos 1 e 2. Já as amostras irradiadas na presença do verniz fluoretado apresentaram maior 

rugosidade superficial do que as amostras dos grupos controle e do que aquelas irradiadas sem o 

verniz NaF. Pode-se concluir que a irradiação das amostras irradiadas com os lasers de alta 

intensidade não aumenta a rugosidade superficial do esmalte dental, e que o tratamento combinado 

do laser e do verniz fluoretado aumenta a rugosidade do esmalte dental. 
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A vitamina D é o principal hormônio esteroide relacionado à homeostase mineral, sendo a sua 

deficiência responsável por desmineralização óssea, podendo ser provocada por produção 

insuficiente na pele, carência de fontes dietéticas, perdas aceleradas, diminuição na ativação ou 

resistência aos efeitos do 1,25-diidroxicolicalciferol. Estudos recentes relatam que a deficiência de 

vitamina D pode aumentar as chances de se tornar obeso anos mais tarde. Por outro lado obesidade 

é um conhecido fator de risco para deficiência de vitamina D. Assim, a relação entre obesidade e 

vitamina D permanece ainda como objeto de estudo. Nosso trabalho tem sido desenvolvido em 

ambulatório de clínica médica no Hospital Universitário de nossa instituição, iniciando-se pela 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A inserção de pacientes no nosso 

protocolo iniciou-se em março de 2014, com um total de 39 pacientes analisados até o momento. 

Foi feita dosagem sérica de 25-hidroxivitamina D, sendo considerada deficiência os valores inferiores 

a 20ng/ml, insuficiência os valores entre 20 e 30ng/ml e os valores normais acima de 30ng/ml. Os 

resultados foram relacionados ao Índice de Massa Corporal (IMC) no qual esses pacientes se 

encontram, sendo classificados em normal, sobrepeso e obesidade (grau I, II e III). A análise foi 

feita pelo teste qui-quadrado, com significância definida por p<0,05.Dos 39 pacientes avaliados, a 

prevalência de insuficiência da vitamina D foi de 18,2% em pacientes com peso normal, 38,5% em 

pacientes com sobrepeso, 20% em obesos no grau I e 40% em obesos no grau II, enquanto não foi 

identificada deficiência da vitamina D. Não houve diferença significativa na prevalência de 

insuficiência da vitamina D associada a obesidade ou sobrepeso (Qui2=1,897; p=0,594).A pesquisa 

visava identificar maior prevalência de insuficiência ou deficiência da vitamina D em pacientes com 

obesidade e sobrepeso, mas não houve significância na diferença de prevalência, talvez pelo número 

reduzido de indivíduos analisados. Não houve diferença significativa na prevalência da insuficiência 

de vitamina D relacionada ao sobrepeso ou à obesidade quando comparada a pacientes de IMC 

normal, na amostra estudada. 

 

Palavras-chave: insuficiência da vitamina d; deficiência da vitamina d; obesidade e sobrepeso. 

 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 

 

 



 
 

 

 57 

CS031 - Atividade física na síndrome metabólica e obesidade infantil 
 

 

Apresentador: SAWAN, Bruno de Oliveira 

Orientador: MAGALHAES, Fernanda Oliveira 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Medicina 

 

 

A obesidade é uma condição multifatorial com diversas possíveis complicações. Diante do cenário 

atual, para o controle desta epidemia são necessárias também intervenções nas fases mais iniciais 

da vida, sendo, por isso, importante combater a obesidade infanto-juvenil. A instituição da atividade 

física é uma conduta simples e que pode ser efetiva. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar a 

relação entre Atividade física e Obesidade infantil, através de um corte transversal. Num evento de 

responsabilidade social, numa escola de Uberaba-MG, alunos de cursos da área de Saúde da 

Universidade de Uberaba aplicaram questionários com dados pessoais, avaliação de atividade física 

(tipo, duração, frequência) e obtiveram medidas antropométricas (altura, peso, IMC, circunferência 

da cintura e quadril). Compareceram 30 crianças de 01 a 15 anos, por demanda espontânea. Os 

critérios para classificação de obesidade infantil foram de acordo com o Índice de Massa Corporal 

(IMC) e uso de tabelas com percentis (NCHS).  Os dados foram analisados pelo do programa SPSS 

14.0, através do teste de Qui-quadrado (Qui2), ou se necessário teste de Fischer, com nível de 

significância de 5%. O total avaliado de indivíduos foi de 28 (67,8% do sexo feminino). De todos, 

53,6% (15) praticavam atividade física. E dos que praticavam, 10,7% (3) o fazia uma vez por 

semana; 28,6% (8), duas vezes por semana; 10,7% (3), três vezes por semana; e 3,6% (1) cinco 

vezes por semana. De acordo com o IMC, 57,1% (16) se enquadraram na normalidade, 21,4% (6) 

em sobrepeso e 21,4% (6) em obesidade. Houve associação entre atividade física e obesidade 

infanto-juvenil (Qui2=8,819, p=0,012), onde 100% (6) dos indivíduos obesos praticavam atividade 

física. Não houve associação entre tipo de atividade física e obesidade infanto-juvenil (Qui2=6,733, 

p=0,566). Nosso trabalho mostrou que indivíduos mais obesos são mais ativos. As interpretações 

possíveis deste resultado são: a) que há uma preocupação entre essa população em mudar seus 

hábitos e que não houve tempo para mudarem sua classificação de IMC; b) que o simples fato de 

realizar atividade física pode não ser suficiente para a correção do IMC, devendo ser 

complementada; ou c) este resultado simplesmente possui um viés (pequena amostra e estudo 

transversal). Por não ser um estudo de causa-efeito devemos continuar estimulando os indivíduos à 

pratica de atividade física. 
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Estudos realizados anteriormente com extratos da planta brasileira Plathymenia reticulata benth, 

popularmente conhecida como vinhático, demonstraram que esta tem potencial antidiabético, com 

diminuição significativa da glicemia em modelo experimental. O estudo teve por objetivo avaliar a 

toxicidade hepática, dos extratos hidroalcóolico, aquoso à quente e aquoso à frio da planta 

Plathymenia reticulata através de exames anatomo-patológicos. O experimento foi realizado em 94 

ratos machos adultos Wistar, pesando de 180g a 220g, divididos em 14 grupos: controles e 

diabéticos tratados com hidroalcoolicos (CH, DH), aquoso à quente (CAQ, DAQ) e aquoso à frio 

(CAF, DAF) nas dosagens de 100mg/kg e 200mg/kg, glibenclamida (CG, DG) e água (CC,DC). A 

indução do diabetes foi realizada com a administração de estreptozotocina (65mg/Kg) via 

intraperitoneal. A confirmação do diabetes mellitus foi feita através de glicemia caudal ≥ 200 mg/dl 

uma semana após a indução. O tratamento foi realizado diariamente com gavagem por 4 semanas. 

Foi realizado o sacrifício dos ratos para coleta dos órgãos para análise anátomo-patologica. As 

amostras foram cortadas e fragmentos medindo cerca de 1cm3 de cada órgão, fixado em formol 10 

%, realizados cortes de 6 micrômetros e coradas pelo método de HE. A análise estatística foi 

realizada através do teste do qui-quadrado, com nível de significância de 5%, e os resultados são 

descritos em porcentagem. Houve diferença significativa com o uso de extratos em relação à 

hiperemia hepática (DAQ200 100% n=7; DH100 83,3% n=6; CAQ100 100% n=6, p=0,015) 

(Qui2=26,493, p=0,015), degeneração turva (CG 85,7% n=7; CC 85,7% n=7; DH200 83,3% n=6; 

CH200 100% n=7; DAQ200 85,7% n=7, p=0,021) (Qui2=25,358, p=0,021), hemorragia hepática 

(CAQ100 50% n=6, p=0,040) (Qui2=23,182, p=0,040), hepatite focal (DC 42,9% n=7; CG 42,9% 

n=7; CAQ 100 66,7% n=6, p=0,013) (Qui2=26,891, p=0,013), cisto hepático (DAQ100 28,6% 

n=7, p=0,020) (Qui2=25,398, p=0,020). Discussão e conlusão: Muitas plantas tem seu potencial 

farmacológico comprovado porém apresentam toxicidade, devendo ser usadas com cautela. O 

extrato hidralcoolico da Plathymenia reticulata apresentou toxicidade nas dosagens 100mg/kg e 200 

mg/Kg no fígado em ratos diabéticos e controle; já o extrato aquoso à quente foi tóxico nas 

dosagens de 100mg/kg para diabeticos e controles e 200mg/kg apenas em diabéticos. O extrato 

aquoso a frio não apresentou toxicidade hepática, podendo ser utilizado para fins terapêuticos sem 

causar danos ao fígado. 
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Estudos realizados anteriormente com extratos de uma planta do cerrado brasileiro, Plathymenia 

reticulata Benth, popularmente conhecida como vinhático, demonstraram seu potencial 

antidiabético, com ação na redução significativa da glicemia em modelo experimental. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar a toxicidade renal dos extratos, através de análise anatomo-patologica. O 

experimento foi realizado em 94 ratos machos adultos Wistar, pesando de 180g a 220g, divididos 

em 14 grupos: controles e diabéticos tratados com extratos hidroalcoólicos (CH, DH), aquoso a 

quente (CAQ, DAQ) e aquoso a frio (CAF, DAF) nas dosagens de 100 mg/kg e 200 mg/kg, 

glibenclamida (CG, DG) e água (CC,DC). A indução do diabetes foi realizada com a administração de 

estreptozotocina (65mg/Kg) via intraperitoneal. O diabetes foi constatado 1 semana após a indução 

através de medição da glicemia caudal, com valores acima de 200 mg/dl. O tratamento foi realizado 

diariamente por gavagem por 4 semanas. No último dia de experimento foi realizado sacrifício dos 

ratos onde se obteve os órgãos para análise anátomo-patológica. As amostras foram cortadas e os 

fragmentos medindo cerca de 1cm3 de cada órgão, fixado em formol a 10 %, realizados cortes de 6 

micrômetros e coradas pelo método de HE. A análise estatística foi realizada através do teste do qui-

quadrado, com nível de significância de 5%, e os resultados foram descritos em porcentagem. 

Houve diferença significativa com o uso de extratos em relação à hemorragia renal (CG57,1% n=7; 

CH200 42,9% n=7; DH100 50% n=6, p=0,019) (Qui2=25,559, p=0,019) e rins sem alterações 

(DH100 50% n=6, p=0,044) (Qui2=22,837, p=0,044). A Plathymenia reticulata é planta típica do 

Cerrado e possui como componentes químicos taninos, capazes de inibir o desenvolvimento de 

insetos, fungos e bactérias, e flavonoides, com atividade antimicrobiana e cardiovascular. A 

avaliação da toxicidade das plantas, e em especial da Plathymenia reticulata é essencial para o uso 

terapêutico. Nesse experimento de análise anátomo-patológica a toxicidade renal foi evidenciada 

nos grupos CH200 e DH100. O extrato hidralcoólico da Plathymenia reticulata apresentou toxicidade 

renal nas dosagens 100mg/kg e 200 mg/Kg em ratos diabéticos e controle. Os extratos aquoso a 

frio e aquoso a quente não apresentaram toxicidade renal significativa, podendo então ser usados 

com segurança para fins terapêuticos. 

. 
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Ao mencionarmos internação psiquiátrica involuntária, surgem várias questões jurídicas e éticas 

voltadas à limitação dos direitos do portador de transtorno mental, o que demonstra a importância 

dos profissionais de saúde valorizarem a modalidade de internação que o indivíduo foi submetido, 

sobretudo nos hospitais psiquiátricos. Assim, objetivou-se identificar o conhecimento dos 

profissionais de saúde acerca das modalidades de internação psiquiátrica e seus procedimentos 

legais. Participaram desta investigação de abordagem qualitativa, 12 profissionais de saúde de um 

hospital psiquiátrico de Minas Gerais, os quais responderam a uma entrevista semiestruturada que 

contemplava questionamentos sobre as modalidades de internação psiquiátrica e seus critérios de 

diferenciação, a legislação que regulamenta a internação psiquiátrica, e a função do profissional e da 

instituição durante o processo de internação involuntária. Para analisar os dados utilizou-se a análise 

temática. A aceitação ou recusa do paciente é a resposta expressa pelos profissionais como 

diferencial das modalidades de internação. Quanto ao conhecimento sobre a legislação e seus 

procedimentos legais, os participantes não os domina e, ainda adotam condutas terapêuticas 

semelhantes em todas as modalidades de internação. Já a instituição reconhece e respeita a 

condição involuntária dos pacientes, mas não estabelece diretrizes para os cuidados a serem 

prestados. Considera-se que reconhecer uma internação involuntária é importante para estabelecer 

um plano terapêutico singular que possibilite a aceitação dos pacientes ao longo do período de 

internação, o que tende a favorecer a sua adesão ao tratamento. 
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A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um processo dinâmico, ampliador das 

ações de enfermagem, oferece mais autonomia ao profissional. Na fase de investigação, é realizada 

a coleta de dados subjetivos e objetivos, a anamnese e o exame físico, analisa todo o contexto do 

cliente para determinar o seu estado de saúde para a obtenção dos Diagnósticos de Enfermagem. O 

objetivo foi de construir um instrumento de investigação para coleta de dados a ser aplicado na 

Unidade de Terapia Intensiva adulto (UTIa). Foi desenvolvido uma pesquisa metodológica da qual foi 

obtido um instrumento de investigação para ser aplicado na UTIa. Na primeira fase, foi levantado 

nas bases de dados BIREME, SciELO e Lilacs os instrumentos de investigação publicados na íntegra. 

As palavras-chave utilizadas a busca foram: processos de enfermagem, diagnósticos de 

enfermagem, estudos de validação e unidade de terapia intensiva. Em posse desse material, foi 

elencado todos os itens dos instrumentos levantados e para compor o instrumento inicial, os itens 

foram separados por sistemas. Quatro juízas enfermeiras (docentes e assistenciais), com 

experiência mínima de um ano na área pesquisada, foram convidadas a participar da validação 

aparente e de conteúdo do instrumento inicial. Nessa validação, a tarefa das juízas foi de julgar os 

itens do instrumento inicial e sugerir a inclusão, exclusão e/ou a alteração dos itens. Três juízas 

completaram a validação no prazo determinado e as sugestões das juízas foram avaliadas pelos 

pesquisadores para compor o instrumento final de investigação. As análises dos itens do 

instrumento foram analisadas qualitativamente, de forma descritiva e agrupadas de acordo com a 

Teoria de Horta. Essa pesquisa foi aprovada no CEP e todas as juízas foram esclarecidas sobre a 

tarefa a ser desenvolvida e concordaram participar assinando o TCLE. Foram encontrados nas bases 

de dados dez publicações que continha os instrumentos de investigação que atendiam aos objetivos 

da pesquisa. Dentre as categorias presentes nos instrumentos pesquisados, as que mais apareceram 

foram identificação, entrevista e exame físico. O instrumento final foi composto pela Identificação do 

paciente, queixa principal, história da doença atual e pregressa, dados vitais e antropometria, 

necessidades psicobiológicas (regulação neurológica, oxigenação, percepção dos órgãos dos 

sentidos, regulação cardiovascular, alimentação e eliminação intestinal, hidratação e eliminação 

urinária, integridade física, segurança física, sono e repouso, cuidado corporal e sexualidade); 

necessidades psicosociais (comunicação, gregária e segurança emocional) e necessidades 

psicoespirituais (religião e crença). O instrumento baseado na teoria de Horta foi validado e será 

uma ferramenta disponível para avaliar as necessidades do paciente internado na UTIa. 

 

Palavras-chave: processos de enfermagem; unidade de terapia intensiva; estudos de validação. 
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A Hoodia gordonii é uma planta típica do deserto Kalahari que foi utilizada por milhares de anos 

pelos Xhomani Bushmen como anorexígeno durante longos períodos de caça. Foram descobertos na 

planta glicosídeos esteroidais com atividade supressora do apetite, e hoje, a mesma, tem sido 

apresentada como novo agente no tratamento da perda de peso. A suplementação com H. gordonii 

induziu uma redução significativa na ingestão alimentar de ratos Wistar obesos alimentados com 

dieta hiperlipídico-proteica (DHLP), levando a crer que ela pode estar relacionada com redução na 

ingestão alimentar. Tendo em vista que o hábito alimentar se relaciona com o desenvolvimento de 

esteatose hepática, este trabalho tem como objetivos quantificar a esteatose macrovesicular 

detectável em cortes histológicos de fígados de ratos Wistar induzidos à obesidade e posteriormente 

tratados com um extrato seco de H. gordonii, para verificar a evolução da esteatose macrovesicular 

ao longo de um período de 6 semanas de tratamento em comparação com o retorno a uma dieta 

balanceada. Os animais em estudo foram divididos em grupos: um grupo que recebeu dieta controle 

balanceada (EC), um grupo que recebeu DHLP (EE), um que recebeu a DHLP acrescida do extrato da 

H. gordonii (EH), e um grupo que foi sacrificado no início do experimento para servir como sacrifício 

de base (SB). Após o devido acompanhamento, os animais foram eutanasiados e seus fígados foram 

fixados em formol tamponado. Após a fixação, os tecidos foram submetidos ao processamento 

histológico de rotina e corados com Hematoxilina-Eosina. As observações dos cortes histológicos 

foram realizadas por microscopia de luz comum. O software Image J foi utilizado para a 

quantificação da esteatose após a definição de parâmetros adequados para a contagem. Entre os 

grupos experimentais, o grupo EH foi o que apresentou maior índice de esteatose macrovesicular, 

seguido pelo grupo EE, e por fim, o grupo EC. Os resultados foram estatisticamente significativos na 

maior parte das comparações, com exceção nas comparações entre os grupos EC e SB (> 0,9999), 

que apresentaram raras vesículas de esteatose macrovesicular, e entre os grupos EE e EH (0,0767), 

onde ambos mostraram-se com alta prevalência.Diante dos resultados, foi possível observar que a 

suplementação com H. gordonii não é suficiente para reduzir o grau de esteatose macrovesicular 

quando associada à uma dieta obesogênica, pois o grupo suplementado apresentou níveis elevados 

de lesão hepática, sendo maior até mesmo que o grupo alimentado com dieta obesogênica sem 

suplementação. O contrário pode ser visto no grupo alimentado com dieta balanceada, sugerindo 

que a melhor opção no combate à esteatose é o equilíbrio da alimentação. 
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Granulomas (GP) e Cistos Periapicais (CP) são lesões radiculares comuns caracterizadas 

histopatologicamente como uma massa delimitada de resposta inflamatória crônica no tecido 

conectivo periapical. O papel dos Inibidores Teciduais de Metaloproteinases (TIMPs) nestas lesões 

vem sendo estudado, já que estes são expressos por vários tipos celulares, estando presente em 

muitos tecidos e fluidos corporais, podendo ser resistentes a degradação proteolítica e desnaturação 

ao calor. Tais substâncias participam na inibição da atividade proteolítica das metaloproteinases 

(MMPs), diferindo entre si em alguns aspectos como a solubilidade, interação com proenzimas 

(proMMPs) e sua regulação de expressão. O objetivo do trabalho foi analisar in situ a expressão de 

TIMP-3 no GP e CP. Foram analisadas 27 biópsias de pacientes com GP, 31 biópsias de CP. Como 

grupo controle foram analisadas 11 biópsias de mucosa oral com características de normalidade. 

Para análise in situ da TIMP-3 foi realizada a técnica de imunohistoquímica direta. A análise 

estatística foi realizada por meio do programa Statview (Abaccus - EUA) e os resultados foram 

considerados estatisticamente significativos quando a probabilidade foi menor de 5% (p<0,05). Os 

resultados demonstraram que ao se comparar a expressão da molécula TIMP-3 entre os grupos 

analisados houve um aumento significativo nas biópsias dos pacientes com GP e CP quando 

comparados com o grupo controle (ANOVA/Bonferroni p<0,0001 e p<0,0001, respectivamente). O 

inibidor tecidual TIMP-3 está intimamente relacionado com  processos inflamatórios, estando 

fortemente ligado à Matriz Extracelular, agindo como um regulador importante das atividades das 

MMPs, onde sua carência pode ocasionar um quadro inflamatório anormal, com elevado nível de 
TNF-α, facilitando a perpetuação do processo inflamatório, como ocorre no GP e no CP. Dentro das 

limitações deste trabalho, podemos concluir que o aumento na expressão da molécula TIMP-3 nas 

lesões periapicais podem estar colaborando na manutenção do processo inflamatório crônico que se 

estabelece nessas lesões. 
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Lesões periapicais crônicas, como cistos e granulomas, são descritas histopatologicamente como 

uma massa delimitada, decorrente de um processo inflamatório contínuo no tecido conectivo 

periapical. As lesões periapicais surgem como resultado de ativação e interação das respostas 

imunes do hospedeiro contra a infecção do canal radicular e sofrem influências importantes das 

metaloproteinases de matriz (MMPs). Estas são enzimas proteolíticas capazes de realizar a 

degradação da maioria das matrizes extracelulares e dos componentes de membrana basal em 

muitos processos patológicos, tais como na inflamação crônica e em lesões ósseo-destrutivas. Como 

não foi encontrada descrita na literatura a expressão da MMP-14 em lesões periapicais, o presente 

estudo se propôs a avaliar a sua expressão em cistos radiculares e granulomas periapicais 

comparados com o grupo controle. Foram analisados 58 casos de Lesões Periapicais (31 casos de 

Cisto Periapical e 27 casos de Granuloma Periapical) diagnosticados no Serviço de Anatomia 

Patológica do Curso de Odontologia da Universidade de Uberaba (UNIUBE). Como controles 

negativos foram selecionadas 11 polpas dentais com características normais de terceiros molares 

inclusos hígidos de pacientes com indicação cirúrgica apropriada para extração. Foi realizada a 

técnica de imunohistoquímica para MMP-14 e análise morfométrica a partir da quantificação do 

número de células marcadas com positividade específica na imunohistoquímica, através das imagens 

dos cortes histológicos que foram capturadas por um sistema digital e que foram analisadas pelo 

software Image J (National Institutes of Health, Bethesda, MD). Foi realizada a análise estatística 

pelo aplicativo Statview e o teste t student foi usado para a pareação entre os resultados. O nível de 

significância estabelecido foi para p<0,05. Ao se comparar a expressão da molécula MMP-14 entre 

os grupos de pacientes analisados, houve um aumento significativo nas biópsias dos pacientes com 

cisto periapical quando comparados com o grupo controle (p=0,001 teste t pareado) e nas biópsias 

dos pacientes com granuloma periapical quando comparados com o grupo controle (p=0,04 teste t 

pareado). Apesar do conhecimento ainda limitado, sabe-se que as metaloproteinases exercem 

importantes papéis em processos inflamatórios. A MMP-14 pode degradar diretamente a matriz 

extracelular, mas também pode clivar moléculas de superfícies celulares como o CD147, um indutor 

de expressão de MMP, CD44, um receptor de baixa densidade lipoprotéico, além de algumas 

caderinas. Além disso, a MMP-14 parece ser a fonte primária para indução de citocinas e outros 

mediadores pró-inflamatórios e osteolíticos. Assim sendo, pode-se sugerir que a maior expressão da 

MMP-14 nos granulomas periapicais e nos cistos radiculares pode estar envolvida tanto na 

manutenção desse processo inflamatório local como pode ainda estar colaborando no processo de 

expansão destas lesões. 
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