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A Morinda citrifolia, com nome comercial de Noni, é uma planta utilizada informalmente pela 

população com intenção da diminuição dos processos inflamatórios ainda não comprovados. O 

objetivo do estudo é avaliar o desenvolvimento da inflamação intraperitoneal em animais saudáveis, 

estressados e gavados com água. Após aprovação do CEEA UNIUBE 004/2012, 20 ratos Wistar 

machos, 200 g, foram ambientalizados e subdivididos em 4 grupos:  I (inflamação por carragenina 

intra-peritoneal (500mg/animal)); IA (inflamados e gavados com água); STI (estressados por 

imobilização por 50 minutos e inflamados); STI-A (estressados, inflamados e gavados com água). 

As gavagens foram realizadas por cânula rígida sempre após 4 horas da inflamação e a decaptação 

ocorreu após 1 hora da gavagem. 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), também foi realizada a dosagem de corticosterona plasmática por radioimunoensaio 

(RIE). Os resultados estão expressos como a média±EPM e representam o número de 

célulasx106/cavidade. Os resultados de CT do LP foram: I=16±2,5; I-A=21,63±3,3; STI=23,75±7,1 

e STI-A=35,25±4,13, não foi observada diferença significativa (p>0,05) entre os diferentes grupos. 

Os resultados da contagem diferencial foram: Células Mononucleares (MONO) de: I=12,7±1,3; I-

A=18,7±2,1; STI=13,4±2,8 e STI-A=12,6±3,1 e de Polimorfonucleares (PMN) de: I=3,3±0,46; I-

A=8,3±0,9; STI=7±2 e STI-A=20±4. Houve aumento (p<0,05) dos valores de PMN do grupo com 

STI-A quando comparado aos animais do grupo I. Os demais grupos não apresentaram diferença 

significativa. Os resultados de CT do LM foram: I=104±4,2; I-A=82,7±8; STI=89,7±3,7 e STI-

A=80,9±6,5 e de corticosterona foram I=4,1±0,45; I-A=5,7±0,7; STI=5,6±0,45 e STI-A=10,65±1. 

Todos animais apresentaram valores de corticosterona elevado mostrando a ativação do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) frente ao estresse e inflamação. Os valores de corticosterona 

mostraram-se mais elevados (p<0,05) no grupo STI-A quando comparado ao grupo I, não havendo 

diferença significativa entre os demais grupos. Observamos que o estresse, associado à inflamação, 

não altera o número de células do LP e LM quando comparados ao grupo somente inflamados. A 

migração das células mononucleares para as cavidades corporais e teciduais não é alterado após o 

estímulo estressor. Os PMNs apresentaram uma elevação no grupo STI-A quando comparado ao 

grupo I, este resultado pode estar relacionado ao fato que a inflamação já exerce uma ativação do 

eixo HHA comprovada pelo aumento da corticosterona plasmática nos grupos inflamados o que pode 

exercer alteração no recrutamento destas células, entretanto, como o grupo apresentado apresenta 

elevado desvio padrão, não é possível discutir além dos dados apresentados. 
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Granulomas e Cistos Periapicais são lesões radiculares caracterizadas histopatologicamente como 

uma massa delimitada de resposta inflamatória crônica no tecido conectivo periapical. Essas lesões 

periapicais crônicas têm como base fundamental, um processo inflamatório crônico continuado. No 

presente trabalho avaliou-se, o papel das Metaloproteinases de Matriz (MMPs) e TIMPS e nestas 

lesões pela técnica de imunohistoquimica. Foram analisados 58 casos de Lesões Periapicais (31 

casos de Cisto Periapical e 27 casos de Granuloma Periapical). Como controles negativos foram 

selecionadas 11 polpas dentais com características normais de terceiros molares inclusos hígidos de 

pacientes com indicação cirúrgica. As lâminas foram desparafinizadas em xilol, seguida de álcool 

absoluto. Para recuperação dos antígenos, as lâminas foram colocadas em Banho Maria a 90°C por 

30 minutos. Foi colocado, o anticorpo primário de acordo com as especificações de cada anticorpo 

por 2 horas. Em seguidas as lâminas foram lavadas e imersas na solução de água oxigenada 30% e 

metanol por 10 minutos. Em seguida as lâminas foram e incubadas com anticorpo secundário 

conjugado a biotina durante 30 minutos. Foi colocado um complexo de streptoavidina-biotina 

incubado por mais 30 minutos em temperatura ambiente. As lâminas foram reveladas com DAB e 

água oxigenada e posteriormente foi feita contra-coloração com hematoxilina e a montagem das 

lâminas com Entelan. A análise morfométrica foi realizada a partir da quantificação do número de 

células marcadas com positividade específica através das imagens dos cortes histológicos 

capturados por um sistema digital e que foram analisadas pelo software Image J (National Institutes 

of Health, Bethesda, MD). A técnica de imunohistoquimica foi realizada com sucesso, e aluna 

colaborou na captura das imagens com positividade. Dos 31 casos de cistos periapical foram 

capturados 189 campos e contadas 24.946 células positivas para TIMP3. De 128 campos 

capturados, 18.976 células estavam positivas para TIMP4.  De 210 campos capturados, 384.009 

células estavam positivas para MMP14. E de 191 campos capturados, 85.966 células eram positivas 

para MMP19. Já dos 27 casos de granuloma periapical, foram capturados 171 campos e contadas 

23.832 células positivas para TIMP3. De 105 campos capturados, 12.946 células estavam positivas 

para TIMP4.  De 148 campos capturados, 344.948 células estavam positivas para MMP14. E de 152 

campos capturados, 75.332 células eram positivas para MMP19. Nos grupos controles foram 

contados 40 campos e a positividade para TIMP3 (1.426 células marcadas), TIMP4 1.317 células 

marcadas, MMP14 (660 células marcadas) e MMP19 (91102 células marcadas). Tanto cistos e 

granulomas periapicais apresentaram maior marcação das moléculas estudadas quando comparada 

com o grupo controle. Assim a técnica de imunohistoquimica pode ser de grande importância no 

entendimento dos processos patológicos envolvidos nas lesões periapicais humanas. 
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O presente trabalho consiste em uma pesquisa teórica sobre a importância de Galileu Galilei (1564-

1642) para a Revolução Científica Moderna, iniciada no Renascimento. Desse modo, a questão que 

se coloca é como Galileu contribuiu para a mudança do paradigma científico, que resultou na ciência 

moderna, que se constrói sobre os pilares da racionalidade e da experimentação. O objetivo é 

demonstrar o perfil da nova mentalidade científica da qual compartilha Galileu, que já não mais se 

contenta com modelos estritamente contemplativos ou teóricos, mas sim com construções 

intelectuais baseadas na observação dos fenômenos naturais, o que inevitavelmente requer uma 

nova maneira de se pensar e executar a educação, tanto em seus fundamentos, quanto em seus 

métodos. Para a elaboração do presente trabalho, tem-se recorrido a materiais diversos, tais como: 

artigos e livros impressos e eletrônicos, encontrados em bibliotecas, assim como na Rede Mundial de 

Computadores. Como a pesquisa ainda se encontra em andamento, os resultados aos quais se tem 

chegado até então são provisórios; de qualquer forma, pode-se afirmar que Galileu representa uma 

nova concepção científica, que alia razão e experiência como forma de produção de conhecimento. 

Os trabalhos de Galileu revelam que conhecer é algo não apenas para contemplar, mas também 

para intervir; a ciência também se faz com experimentos, não somente como reflexões ou 

especulações; os instrumentos de observação permitem o aperfeiçoamento da percepção dos 

fenômenos, da mesma maneira que mostram as debilidades, os enganos, os equívocos, erros, as 

falhas, as ilusões e as limitações a que estão sujeitos os órgãos dos sentidos humanos. 
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A presente pesquisa é um subprojeto de um projeto maior coordenado pelo orientador da pesquisa. 

Ao mesmo tempo, é um trabalho de Iniciação Científica do autor principal juntamente com a aluna 

PIBIC-Jr. Investigações recentes vêm mostrando a deterioração crescente da formação pedagógico-

didática dos profissionais da educação e um esvaziamento do campo epistemológico da Didática. No 

interior do campo da didática, nota-se o abandono quase total dos estudos sobre metodologia de 

pesquisa nessa área. O anterior apresenta-se como um vazio de conhecimentos que demanda 

resposta por parte da comunidade científica. A metodologia empregada tem sido a investigação 

bibliográfica ou revisão da literatura. Consideram-se considera três tipos principais de fontes de 

informação para realizar uma revisão da literatura. No presente estudo, trabalhamos apenas com 

fontes primárias. As fontes primárias (diretas), consistentes, os livros, antologias, artigos científicos, 

monografias, teses, dissertações e testimonios de experts, dentre outras. Esta revisão é seletiva, 

pois se usam apenas artigos científicos publicados em revistas produzidas por ex-alunos de pós-

graduação no período de 2006 a 2012 no Brasil. Resultados parciais da pesquisa têm permitido fazer 

um levantamento de artigos científicos publicados no Brasil nos últimos cinco anos, assim como 

classificar e ordenar essa produção para a elaboração do estado da arte sobre o tema. O projeto é 

relevante, na ordem científica, porque constitui um braço pequeno, mas não por isso menos 

importante, de um projeto maior.  
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No plasma seminal do bovino existem diferentes proteínas, que possuem também, diferentes 

funções. Algumas destas são secretadas pelo epidídimo e apresentam como função ação 

antioxidantes para combater ações negativas sobre os espermatozoides; dentre essas enzimas 

estão: Glutationa peroxidase- constitui um dos principais meios enzimáticos de proteção 

espermática; Serino proteases com ação relacionada à capacitação espermática; Lactoferrinas- que 

protegem os espermatozoides dos danos da peroxidação lipídica e Albumina Seminal- possui a 

capacidade de absorver peróxidos de lipídios, contribui com efeito protetor da membrana 

espermática. A dosagem da concentração proteica pode ser realizada utilizando técnica de reação 

colorimétricas, como Bradford ou Lowry. Por conseguinte pode ser dosado por espectrofotometria. 

Que consiste em usar, um feixe de energia para quantificar substâncias presentes em uma 

determinada solução. O objetivo do trabalho foi verificar a concentração de proteínas nas soluções 

pela técnica do espectrofotômetro. As amostras de plasma seminal foram obtidas de 50 touros após 

a centrifugação do ejaculado. Todas as amostras foram mantidas em temperatura de -20ºC. As 

amostras foram descongeladas e diluídas com solução fisiológica na relação 1/100. Para dosar a 

concentração protéica foi utilizado o espectrofotômetro modelo (T60U PG instruments), no 

comprimento de onda de 260 e 280 nm. Para a determinação relativa da concentração de proteínas 

foram obtidos valores médios de absorbância de 0,37432 para 260 nm e 0,55149 para 280 nm. Para 

tal foi calculado o valor médio do resultado da concentração de proteínas do plasma seminal com a 

formula: [proteína](mg.mL-1) = 1,55 x A280 / 0,76 x A260, onde A280 é absorbância de 260 e 

A280 é absorbância de 280; sendo o valor médio igual a 0,570331 mg/dl, valor este reportado pela 

literatura. A técnica de espectrofotometria possibilita a determinação da concentração de proteínas 

totais no plasma seminal. Conclui-se como técnica alternativa para determinação da concentração 

proteica do plasma seminal de bovinos. 
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