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A estrutura familiar influencia no desenvolvimento emocional e social do/da adolescente que está 

em um período de maior vulnerabilidade. De acordo com os costumes, cada família utiliza de um 

recurso para repassar hábitos e valores de forma que demarque os primeiros passos de socialização 

do indivíduo. Por se tratar de um período conturbado, de amadurecimento de ideias e de formação 

de conduta, os/as adolescentes ficam mais vulneráveis à aproximação de substâncias psicoativas. A 

família e as companhias sociais influenciam na formação do indivíduo tanto negativamente, 

tornando-se fatores de risco ao desenvolvimento, quanto positivamente, agindo como fator de 

proteção ao risco e à vulnerabilidade. A família e as companhias sociais podem apoiar socialmente 

o/a adolescente em conflito com a lei, estimulando-o/a a enfrentar diversos problemas (COSTA; 

ASSIS, 2006). Essa pesquisa teve uma abordagem qualitativa, respondendo a questões 

extremamente particulares. A pesquisa foi realizada com o/a profissional, sendo esses psicólogos/as 

e assistentes sociais que têm atuação direta ou indireta com a família e com os/as adolescentes que 

então ou estiveram cumprindo medida socioeducativa na Fundação Casa localizada na cidade de 

Cerqueira Cesar SP e/ou liberdade assistida na cidade de Franca SP no período de coleta de dados e 

aceitaram participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As 

questões levantadas foram acerca de com quem os/as adolescentes moravam antes do ato 

infracional, se os/as adolescentes e os familiares trabalhavam, como era o relacionamento entre os 

familiares e os/as adolescentes. Foi questionado também sobre o relato do uso de drogas/bebidas 

alcoólicas, se as pessoas que moravam com os/as adolescentes percebiam o uso e a visão do/da 

profissional em relação à influência da família no/na adolescente que fazia uso de álcool/drogas e 

que cumpria ou já cumpriu a medida socioeducativa de internação ou liberdade assistida. De acordo 

com os dados apresentados, não existe uma reação única diante da descoberta do uso de álcool e 

drogas. Os pais muitas vezes se mostram agressivos, outras vezes acionam o Estado para suprir as 

demandas encontradas diante dos atos infracionais e do uso das substâncias psicoativas, outras 

vezes fingem não saber por não aceitarem tal atitude e outras vezes não sabem de fato sobre o uso 

de álcool e outras drogas pelos/as filhos/as. Os/as profissionais ainda afirmam que as medidas 

socioeducativas, principalmente a internação é vista como positiva ao indivíduo, pois o afasta do 

grupo social em que vive fazendo com que ele volte aos estudos e se afaste principalmente da droga 

e da criminalidade para posteriormente reinseri-lo na sociedade. No entanto, é um momento curto e 

quando o/a adolescente sair da fundação casa, ele/ela voltará para o meio em que estava inserido. 
 

Palavras-chave: Família. Drogas. Medida socioeducativa. 
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O presente estudo revela pesquisas realizadas por vários autores sobre os acidentes mais comuns na 

construção civil. Segundo Dias et al (2005) acontecem, em média, por ano, cerca de 2.934 mortes por 

acidentes de trabalho. Apesar desse índice se manter estável, isso é muito preocupante, pois, no Brasil, o 

setor da construção civil está crescendo a cada ano e é uma fonte de emprego para muitas pessoas. 

Devido ao grande número de acidentes, nossa pesquisa terá como intuito identificar os acidentes de 

trabalho mais comuns e o porquê de tantas ocorrências dessa natureza. Apontaremos, também, diretrizes 

para a prevenção dos acidentes, considerando a importância da participação dos técnicos de segurança 

na elaboração e na execução do projeto e a necessidade do uso dos equipamentos de segurança, tanto os 

de proteção individual (EPI) quanto os de proteção coletiva (EPC), para que o número de óbitos diminua e 

para que o ambiente de trabalho se torne mais saudável e produtivo. O presente trabalho trata de uma 

pesquisa de análise bibliográfica, que terá como base uma abordagem qualitativa e que buscará traduzir 

as informações coletadas em artigos sobre os fatores que interferem na implementação das estratégias 

de segurança na construção civil. Essa pesquisa apresenta caráter exploratório e descritivo, visando a 

proporcionar mais informações sobre o tema abordado, registrando, analisando, classificando e 

interpretando os dados obtidos através de revisão bibliográfica. Os autores Guimarães et al (2000) 

apresentam alguns dados relacionando a proporção de acidentes à profissão do operário, destacando a 

natureza de cada acidente, de cada agente da lesão e da ocorrência de vítima fatal. Silveira et al (2005) 

analisaram 6.122 prontuários médicos, sendo 618 acidentes registrados como Acidente de Trabalho (AT) 

e, dentre esses, 150 originados do setor da construção civil. Eles relatam que dentre os 150 acidentes 

identificados na área da construção civil, 55,2% ocorreram com pedreiros ou seus assistentes, 17,2% 

com serralheiros, marceneiros, carpinteiros e seus ajudantes, 17,5% com pintores e, 18,6% com um 

grupo adicional formado pelos demais operários de uma obra. Takahashi et al (2012) acrescentam ainda 

que, de acordo com alguns estudos, os trabalhadores da construção civil são vistos como resistentes a 

aderir ao uso dos EPI’s e fazem referências às falhas no uso dos Equipamentos de Proteção Coletivos 

(EPC’s). Fica nítida a maior incidência de acidentes quando se considera os diferentes níveis de altura, 

principalmente quando se trata de grande elevação, e os pedreiros são os que mais estão sujeitos a essas 

ocorrências. Podemos também chamar a atenção para a informalidade contratual dentro das empresas, 

observando, inclusive, o baixo nível de treinamento quanto ao uso dos Equipamentos de Proteção 

Individuais (EPI’s) e dos Equipamentos de Proteção Coletivos (EPC’s), o que agrava ainda mais o quadro 

tanto de acidentes não-fatais quanto os de acidentes fatais. 

 

Palavras-chave: Trabalhadores da construção civil. Acidentes de trabalho. Prevenção de acidentes. 
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Embalagens antimicrobianas de alimentos são uma das abordagens mais promissoras, uma vez que 

os filmes ativos ajudam a minimizar a contaminação de produtos alimentícios por microrganismos. 

Alginatos são materiais naturais biodegradáveis e biocompatível, que possuem propriedades 

cicatrizantes, porém não têm propriedades antimicrobianas. Assim, a utilização de extratos 

medicinais naturais, tais como os óleos essenciais podem aumentar ainda mais as aplicações 

farmacêuticas e in vivo de cuidados ao paciente. O projeto teve como objetivo preparar biofilmes 

utilizando óleo essencial bioativo da espécie de pimenta rosa dispersos em matriz NaAlg que 

poderão ser utilizados como embalagens inteligentes para alimentos. Prepararam-se os filmes de 

NaAlg/glicerol/Igepal/ e diferentes volumes de óleos essenciais da pimenta rosa (0,1, 0,5 e 1,0 ml). 

A superfície e o grau de dispersão dos filmes NaAlg/glicerol/Igepal/ óleo essencial foram estudadas 

através de Microscopia Ótica. A avaliação qualitativa da liberação dos óleos essenciais a partir dos 

filmes em amostra de água e sua estabilidade/decomposição foram realizadas com óleo essencial de 

camomila azul devido à sua cor azul distinta. Para a atividade antibacteriana e antifúngica dos filmes 

foram avaliados diferentes microrganismos (Bactérias Gram-negativas: Escherichia coli e 

Salmonella, Bactérias Gram-positivas: Staphylococcus aureus e Bacillus cereus, Fungos: Aspergillus 

Níger Penicillium sp). Observou-se que os biofilmes apresentam um bom grau de dispersão do óleo 

essencial. Observou-se assim que o filme de baixa concentração dissolveu mais rapidamente que os 

outros, no mesmo período de tempo analisado. Pode-se concluir que os resultados deste trabalho 

podem ajudar a projetar uma nova embalagem inteligente para alimentos. 

 

Palavras-chave: Óleo essencial. Pimenta rosa. Embalagem inteligente. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 

 

 



 
 

 

181 

PJr004 - Microcalorimetria como técnica de estudo metabólico 
 
 

Apresentador: TODO, Roberta Martins Lyrio 

Orientador: VASCONCELOS, André Belico de  

Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 

Instituição: UNIUBE 

Curso: Ensino Médio – Escola Estadual Professora Corina de Oliveira 

Órgão Financiador: FAPEMIG 

 

 

As medidas calorimétricas do metabolismo celular têm como princípio que todas as atividades 

metabólicas são acompanhadas pela produção de calor característico. Assim microcalorimetria é um 

processo analítico que mede variações de energia em células onde a temperatura tem um papel 

relevante. O objetivo do trabalho, foi avaliar as repostas metabólicas das leveduras (Saccharomyces 

cerevisiae) em presença de substrato exógeno. Os experimentos com leveduras foram realizados no 

laboratório de microcalorimetria da Universidade de Uberaba. Na primeira etapa foram realizados os 

estudos do metabolismo basal. Foi adicionado na câmara de referência solução padrão de PBS (1,0 

mL) e 1,0mL da solução de PBS contendo 1x108 células na câmara de amostra. Na segunda etapa 

foram realizados estudos do metabolismo da glicose – Após os ensaios de metabolismo basal as 

câmaras foram abertas e o conteúdo da câmara de referência foi transferida para a câmara de 

amostra (maior). Em seguida foi adicionado nas câmaras menores, tanto de referência quanto de 

amostra, 0,1mL de uma solução de carboidrato (Glicose 6mM). Foi obtido a linha de base e em 

seguida agitação e coleta dos dados. Os experimentos foram realizados em triplicata. A análise 

estatística foi definida pelo cálculo da média dos valores.  A média dos valores do metabolismo basal 

foi de 3472,34 µJ, enquanto que a média dos valores do metabolismo de carboidratos foi de 

193785,34 µJ. O estudo justificou-se pela resposta bioenergética da levedura em presença de 

substrato exógeno. Além de possibilitar um entendimento teórico-prático do consumo de 

carboidratos sobre sistema biológicos. A técnica de microcalorimetria também possibilitou a 

observação de valores numéricos que denotam a importância da glicose como fonte de energia 

celular. 

 

Palavras-chave: Bioenergética. Leveduras. Glicose. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Biológicas 



 
 

 

182 

PJr005 - Peso de ratos Wistar tratados com fotobiomodulação para controle da 
periodontite 
 

Apresentador: FERREIRA, Kathrein Cristina Rodrigues  

Orientador: THEDEI JÚNIOR, Geraldo 

Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 

Instituição: UNIUBE 

Curso: Ensino Médio – Escola Estadual Professora Corina de Oliveira 

Órgão Financiador: FAPEMIG 

 

 

A fotobiomodulação consiste na estimulação de células e tecidos mediante a irradiação com uma 

fonte de luz. Essa técnica tem sido utilizada para diferentes situações, tais como cicatrização de 

feridas, no alívio da dor, na consolidação de fraturas e redução da inflamação e inchaço. Entre as 

fontes de luz empregadas na fotobiomodulação, destaca-se a porção do espectro próxima ao 

infravermelho. Esses comprimentos de onda têm demonstrado ser altamente absorvidos pelos 

tecidos, apresentando efeitos terapêuticos e únicos em tecidos vivos e fornecendo os melhores 

resultados. A periodontite é definida como a presença de inflamação gengival causada por bactérias 

levando ao descolamento patológico das fibras colágenas do cemento, migração do epitélio juncional 

apicalmente e perda óssea pode ser detectada por exame radiográfico. O objetivo do presente 

projeto foi acompanhar a evolução do peso de ratos Wistar induzidos à periodontite e tratados com 

laser 660 nm, em comparação com um grupo controle e outro grupo que se recuperou 

espontaneamente da doença. Para isso, 15 ratos Wistar foram utilizados, sendo que 10 receberam 

uma ligadura ao redor do primeiro molar para indução de periodontite e os 5 ratos restantes 

formaram o grupo controle. Após 1 semana de ligadura, estas foram removidas e os animais 

divididos aleatoriamente em 2 grupos: um deles permaneceu em recuperação espontânea e o outro 

foi tratado, sob anestesia, com laser 660 nm nas seguintes condições: 2,1 J/cm2, utilizando uma 

potência de 36mW/cm2, aplicada uma vez ao dia, por um minuto de cada lado da mandíbula, 

durante sete dias. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em experimentação animal da 

Universidade de Uberaba (protocolo 027-2012). Durante o período de 15 dias, o peso dos animais 

foi monitorado e os dados foram expressos em ganho de peso no período (peso final-peso inicial). 

Os dados mostraram que o grupo que recebeu tratamento com laser perdeu peso (-22g±17) e, 

assim como o grupo que permaneceu em recuperação natural (ganho de 29g±8,4) apresentaram 

diferença significativa em relação ao grupo controle que não recebeu ligadura (55g±17). Além disso, 

a diferença foi significativa quando se comparou a evolução do peso do grupo de recuperação 

natural com o grupo tratado com laser. Esses resultados sugerem que a ligadura e a periodontite 

afetam a capacidade de alimentação dos ratos, refletindo-se num comprometimento no ganho de 

peso e que o tratamento com laser induz também uma redução na capacidade de alimentação do 

rato.  

 

Palavras-chave: Fotobiomodulação. Rato. Periodontite 

 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 

 

 



 
 

 

183 

PJr006 - Influência do laser na prevenção da hipersensibilidade dentinária 

 

Apresentador: SANTANA, Jéssica Kelly Santos  

Orientador: LEPRI, César Penazzo  

Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 

Instituição: UNIUBE 

Curso: Ensino Médio – Escola Estadual Professora Corina de Oliveira 

Órgão Financiador: FAPEMIG 

 

 
A hipersensibilidade dentinária é caracterizada por ser uma dor aguda, de intensidade variável, frente a 
estímulos de origem térmica, química ou mecânica, dor esta que desaparece imediatamente após a remoção do 
estímulo gerador. É muito incômoda ao paciente, pois o inibe em realizar atos comuns, como ingerir uma 
bebida gelada, ou quente. Essa hipersensibilidade ocorre devido a presença de túbulos dentinários abertos em 

uma superfície dentinária exposta (Liu et al. 1998; Rimondini et al. 1995; Rees et al. 2003; Torwane et al. 

2013). Baseado nisto atualmente utiliza-se a terapia com laser, associado ou não ao flúor, nos casos de 
hipersensibilidade dentinária, o resultado de alguns testes mostra a redução da permeabilidade dentinária e 
consequentemente redução da desmineralização do esmalte dental. A terapia com o laser tem uma vantagem 
clínica em relação a outros tipos de tratamentos, pois a maioria dos outros tratamentos demonstra um 
resultado temporário, ou seja, alivia a dor do paciente por período muito curto, levando a uma recidiva em 
poucas semanas, trazendo consigo novamente as dores incômodas. Foram utilizados incisivos bovinos limpos e 

armazenados em água (H2O) antes do início do experimento. Os dentes que apresentavam trincas, rachaduras, 
manchas hipoplásicas ou desgaste foram descartados. Os dentes foram fixados em placa de acrílico e cera de 
escultura pegajosa, e em seguidas foram cortados com disco diamantado (BUEHLER-Lake Bluff, IL 60044/USA) 
em máquina de corte (Iso Met® 1000, BUEHLER-Lake Bluff, IL 60044/USA), obtendo os 40 espécimes de 
dentina radicular bovina 4mm X 4mm e 3mm de altura. Após, os fragmentos foram lixados individualmente, 
por apenas um operador, para que a pressão exercida durante a lixação não fosse alterada, foram utilizadas 
lixas de carbeto de silício de granulac ̧ão #600 e #1200. Primeiramente foram lixados 20 fragmentos com a lixa 

#600, todos os fragmentos foram lixados individualmente e manualmente em um formato de 8, durante 30 
segundos cronometrado cada face, exceto a área controle, totalizando três faces, o mesmo procedimento foi 
feito com os outros 20 fragmentos restantes com a lixa #1200. Após os fragmentos foram lavados em água 
corrente e secos com papel absorvente para posterior medição das áreas com o auxílio de um paquímetro 
digital (Mitutoyo- Paquímetro Digital 300mm-graduação 0,01mm, 500-193), para posterior obtenção do volume 
e após, obtenção do peso através de uma balança digital precisa (Modelo AY220 Marte). Todos os fragmentos 

foram levados individualmente até a balança digital, para obtenção do peso, os valores foram anotados 
separadamente, e foi montada uma tabela para os 20 fragmentos da lixa #600, contendo a largura 1, largura 
2, altura e peso de cada fragmento, em seguida foi feita da mesma forma, outra tabela para os 20 fragmentos 
restantes da lixa #1200, contendo os mesmos itens. Após esses valores foram transferidos para uma tabela no 
Excel (Microsoft Office Excel), que continha as duas tabelas lixa #600, e lixa #1200 contendo corpo de prova 
(C.P) do 1 ao 20, largura1, largura 2, altura, volume e peso, para a obtenção do volume de cada fragmento, e 

também foi feita a estatística desses dados, para parear o peso de cada fragmento e obter a média e o desvio-
padrão. A partir destes procedimentos os fragmentos foram levados pelo professor para possível medição com 

o uso do Rugosímetro que possibilita medições em diversos planos de superfícies, incluindo inclinadas e 
cilíndricas, através de parâmetros Ra e Rz. Após feita a avaliação com o uso do Rugosímetro obtivemos alguns 
resultados que ainda não tivemos acesso. 
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No período neonatal, os níveis de anticorpos próprios séricos em recém-nascidos são pequenos e o 

sistema imune de mucosas é pouco eficiente. Esta imaturidade do sistema imune do neonato os 

torna mais vulnerável às infecções, sendo de fundamental importância o aleitamento materno. O 

leite materno, possui uma grande quantidade de componentes imunológicos, especialmente 

imunoglobulinas. Dentre estas a IgA secretora (IgAS) representa a maioria das Igs e 

reconhecidamente confere proteção contra inúmeros causadores de patologias. Os objetivos do 

presente trabalho foram de quantificar e comparar as concentrações de imunoglobulinas A, M e G 

em amostras de colostro humano. Para tanto, 100 amostras de leite materno foram coletadas no 

primeiro dia após o parto, através da ordenha manual. Estas amostras foram analisadas através de 

ensaios Elisa de cobertura para quantificação de anticorpos IgA, IgM e IgG. A concentração média 

de IgA encontrada de 2850,2 (±2567,2) mg/100 ml seguida pela IgM e IgG que foram 

respectivamente de 321,8 (±90,3) e 88,3 (±51,5) mg/100ml. Os resultados permitiram concluir que 

a IgA é a maior subclasse de anticorpos do colostro, retificando a importância do aleitamento 

materno no início da vida do neonato.  

 

Palavras-chave: Colostro, Imunoglobulina A. 
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