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Streptococcus mutans (SM) representa o principal agente etiológico da cárie dentária e esta é uma 

doença que representa um grave problema de saúde pública para o Brasil, principalmente devido a 

sua manifestação precoce em crianças de baixa idade. O aleitamento materno é uma prática 

preconizada pela importância da transferência passiva de anticorpos contra inúmeros micro-

organismos, inclusive contra SM, mas pouco se sabe sobre a presença de SM nestas secreções. O 

objetivo do presente estudo foi o de avaliar a presença de DNA de SM em amostras de colostro. 

Para tanto, 40 puérperas que responderam um questionário de avaliação de saúde geral, oral e 

socioeconômico foram selecionadas e as amostras de colostro de coletadas através de ordenha 

manual e imediatamente congeladas. Após remoção dos componentes lipídicos, estas amostras 

tiveram seu DNA extraído com o Kit de Extração de DNA e posterior mensuração da concentração de 

DNA obtido com Nanodrop®. Os DNAs extraídos foram então submetidos a técnica do PCR em 

tempo real com primers específicos para SM e as presenças de DNA analisadas em software Step 

One®. Os resultados mostraram que 3 amostras apresentaram DNA de SM (p<0.05), sendo que 

nenhuma destas amostras eram de mães que apresentavam boa saúde geral e bucal. Não houve 

uma correlação entre a presença de SM e os dados de perfil racial, socioeconômico, tipo de parto 

(p>0.05). Desta maneira, embora a maioria das amostras de colostro não apresentem DNA de SM, 

a presença desta bactéria em uma minoria sugere que o DNA de SM, seja capaz de ser transferido 

da região oral para as glândulas mamárias. 

 

Palavras-chave: Streptococcus mutans. Colostro. Puérperas. 
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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. Objetivo – Realizar avaliação 

imunohistoquímica do miocárdio, do esôfago e do intestino grosso de indivíduos necropsiados com 

DC e/ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (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 fragmentos 

do miocárdio, esôfago e intestino grosso, os quais foram processados para análise 

imunohistoquímica. As lâminas com os cortes foram utilizadas para realização de avaliação 

imunohistoquímica com anti-TGF-β, anti-IL17, anti-CD31, anti-quimase e anti-triptase. O grupo RE 

apresentou, no miocárdio, menor densidade de mastócito-triptase, mastócito-quimase e TGF-β. A 

maior densidade de mastócitos-triptase, de vasos sanguíneos imunomarcados por anti-CD31 e de 

células imunomarcadas por anti-TGF-β estão relacionados ao processo inflamatório em decorrência 

da doença de Chagas. Por outro lado, a maior densidade de células imunomarcadas por anti-IL17 

indica que essa citocina estaria contribuindo para a defesa do hospedeiro frente à infecção pelo T. 

cruzi.  

 

Palavras-chave: Aids. Doença de Chagas. Reativação. 
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Dos vários métodos utilizados no tratamento da hipersensibilidade dentinária (HD), o uso de 

dessensibilizante dentinário contendo fluoreto (com precipitação de fosfato de cálcio para oclusão 

dos túbulos dentinários) provou ser, fisiologicamente, o mais compatível (IKEMURA 1993; HSU et al. 

2006), porque o material oclusivo é a apatita mineral o principal constituinte dos dentes. O laser 

Er.Cr:YSGG, mostra-se satisfatório para prevenção da cárie de esmalte por ter maior absorção pelo 

íon hidroxila constituinte da hidroxiapatita. Dessa forma, a irradiação com este laser pode provocar 

maior alteração superficial, favorável à indução de mudanças na microestrutura das superfícies 

dentárias, além de promover uma menor transmissão do calor para o interior do elemento dental, o 

que faz com que os efeitos térmicos causados por ele sejam menores na polpa e nos tecidos 

periodontais quando comparados com os efeitos promovidos por outros lasers. (SEKA et al. 1996). O 

objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da irradiação com o laser Er,Cr:YSGG com 

parâmetros de alta intensidade, associada ou não ao verniz fluoretado, na prevenção da 

hipersensibilidade dentinária. Foram confeccionados 40 espécimes de dentina radicular 

(4,0mmx4,0mm e espessura de 3,0mm) a partir das superfícies vestibular ou lingual da raiz de 

incisivos bovinos (n=8). Metade da superfície vestibular dos espécimes foi devidamente isolada 

(região controle) e a outra metade recebeu um dos tratamentos propostos, de acordo com os 

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

verniz fluoretado, G3=aplicação de verniz fluoretado + irradiação com o laser Er,Cr:YSGG, 

G4=aplicação de verniz fluoretado (controle positivo), G5=nenhum tratamento (controle negativo). 

Quando utilizado, o verniz fluoretado foi aplicado seguindo as instruções do fabricante. Os 

parâmetros do laser foram: Potência=0,25W; Tempo= 10segundos; Taxa de repetição=5Hz. Em 

seguida, os espécimes foram submetidos a desafio erosivo (imersão em Coca Cola), durante 5 

minutos, 1 vez ao dia, por um período total de 5 dias consecutivos. Após, o perfil topográfico 3D foi 

analisado através de microscopia confocal a laser objetivando mensurar a porcentagem de volume 

perdido da área tratada + erodida em relação à região controle. Os dados foram submetidos ao 

teste estatístico não-paramétrico Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn, ambos com nível de 

significância de 5%. Os grupos de 1 a 4 apresentaram menor perda de volume em relação ao grupo 

controle negativo (G5), sendo que o grupo G3 (verniz fluoretado + laser Er,Cr:YSGG) apresentou os 

melhores resultados.Podemos concluir que a associação do verniz fluoretado + irradiação com o 

laser Er,Cr:YSGG mostrou-se eficiente na prevenção da hipersensibilidade dentinária.  
 

Palavras-chave: Laser er,cr:ysgg. Hipersensibilidade da dentina. Fluoretos. 
 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 



 
 

 

 20 

CS004 - Avaliação das propriedades de cimentos de Ionômero de vidro expostos a 
um gel clareador a base de peróxido de hidrogênio 
 

 

Apresentador: LIMA, Marina de Souza 

Orientador: GONCALVES, Luciano de Souza 

Bolsa: CNPq 

Demais Autores: MARTINS, Vinicius Rangel Geraldo; LANCELLOTTI, Ailla Carla Rocha Acosta; 

MODESTO, Fernanda Lucia Lago De Camargo; FERES, Sarah Senne 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Odontologia 

Órgão Financiador: Uniube 

 

 
O clareamento dental (CD) é um tratamento cosmético que utiliza peróxidos para branquear os dentes de 

pacientes que procuram tratamento estético. Após o CD, a substituição das restaurações do paciente é 

indicada, pois o gel não branqueia os materiais restaurados tornando essas restaurações insatisfatórias. 

Entretanto, se essas restaurações apresentarem falhas como fendas, trincas ou margens desadaptadas, 

elas devem ser substituídas antes do CD para evitar lesões pulpares ocasionadas pela penetração 

excessiva dos peróxidos nos tecidos dentais. Os Cimentos de Ionômero de Vidro (CIV) são utilizados na 

Odontologia como materiais restauradores temporários, podendo substituir as restaurações definitivas 

defeituosas durante o CD. No entanto, existem poucas informações sobre a influência dos peróxidos sobre 

as propriedades dos diferentes tipos de CIVs. O objetivo no estudo foi avaliar o efeito de um agente 

clareador a base de peróxido de hidrogênio sobre a resistência à tração diametral (RTD), perda de massa 

(PM) e dureza Knoop (DK).Vinte corpos-de-prova de cada CIV convencional, Ketac Molar Easy Mix (KM), 

Ketac Cem Easy Mix (KC), Vitro Fil (VF), Vidrion R (VR), MaxxionR (M) e modificado por resina, Vitermer 

(V) e Vitro Fil LC (VF) (n=10) foram confeccionados para cada ensaio. Metade das amostras foi submetida 

ao protocolo de CD na técnica de consultório com gel clareador a base de peróxido de hidrogênio 37% em 

3 sessões durante 3 dias consecutivos e as demais foram mantidas a 37°C como controle. A RTD foi 

avaliada em máquina de ensaios com velocidade constante de 0,5mm/min, PM foi avaliada em balança 

analítica após 7 dias de imersão em água e DK em durômetro com carga de 50g por 15s. Os ensaios 

foram submetidos à análise estatística de acordo com o resultado do teste de normalidade. Kruskal-Wallis 

seguido do teste Dunn e Mann-Witney para RTD, Wilcoxon para a PM e ANOVA de medidas repetidas de 

um fator seguido do teste de Holm-Sidak para DK (P<0,05).VF e M clareados apresentaram menor RTD 

que os demais grupos com exceção de KM clareado que apresentou valores intermediários. Apenas VF e 

M foram influenciados negativamente pelo tratamento clareador apresentando redução significativa da 

RTD. Não houve diferença significativa na PM entre os tratamentos para todos os cimentos testados. 

Entretanto, VF e VM não foram avaliados devido a desintegração durante a imersão em água destilada. A 

maioria dos cimentos apresentou aumento da DK em 48h e 72h com redução dos valores em 96h, 

principalmente nos grupos expostos ao agente clareador. KM apresentou redução dos valores de DK após 

24h, esses valores se estabilizaram até 96h. V não tratado não mostrou variação de DK, enquanto os 

demais grupos tratados com H2O2 apresentaram comportamento semelhante ao dos materiais não 

tratados. Apenas V e KM apresentaram diferenças entre os tratamentos.Concluiu-se que a influência do 

tratamento clareador sobre as propriedades dos CIVs é dependente da composição do cimento. 
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A língua humana é um órgão de fácil acesso no cadáver, sendo um bom parâmetro de avaliação no 

pós-mortem. No entanto, não encontramos na literatura até o presente momento nenhum estudo 

que avaliasse as dimensões da língua humana e associasse com diferentes faixas etárias, sexo e 

etnia. Devido a esta condição acreditamos que as línguas de vítimas parcialmente carbonizadas, 

acidentadas, ou em casos de inexistência de padrões odontológicos para comparação, pudessem 

servir de parâmetro para determinação da idade, sexo ou etnia destes indivíduos. Após aprovação 

no Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

(UFTM), sob protocolo nº 2635, foram selecionados 44 protocolos de necropsias realizadas no 

Hospital de Clínicas da UFTM, utilizamos de tais indivíduos pois foi o material disponível encontrado 

para realizar a pesquisa. Esses indivíduos foram classificados de acordo com o sexo: masculino ou 

feminino, com a etnia (de ancestralidade europeia e de ancestralidade africana) e faixas etárias. As 

faixas etárias foram divididas de duas maneiras. Em primeira instância foram divididas em 5 grupos 

sendo eles: de 20-29 anos (n=9 indivíduos), 30-39 anos (n=11 indivíduos), 40-49 anos (n= 13 

indivíduos), 50-59 anos (n=6 indivíduos), 60-79 anos (n= 5 indivíduos). A outra maneira a qual 

dividimos foi em 3 grupos: 20-39 anos (n=20), 40-59 anos (n=19), 60-79 anos (n=5). Os 

indivíduos de ancestralidade africana apresentaram comprimentos das línguas significativamente 

maiores, quando comparados com os de ancestralidade europeia (p = 0,0278). Não houve diferença 

significativa quando se comparou o comprimento de línguas entre sexo feminino e masculino e entre 

as faixas etárias. Não houve diferença significativa na comparação entre os grupos quanto à 

espessura e largura. Apesar de as línguas de cadáveres, fixadas em formol 3,7% utilizadas no 

presente estudo não apresentarem evidências quanto as suas dimensões nos diferentes sexos e 

faixas etárias, a diferença entre comprimento da língua encontrada no presente estudo é a primeira 

evidência indicativa de diferenças étnicas em línguas humanas. Assim, como os indivíduos de 

ancestralidade africana tiveram comprimento lingual significativamente maior do que os indivíduos 

de ancestralidade europeia, o comprimento da língua pode ser usado, como um parâmetro adicional 

para ajudar na diferenciação e possível direcionamento para a identificação de corpos. 
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Um desafio comumente encontrado na clínica odontológica para a confecção de restaurações livres de 

metal é a avaliação e reprodutibilidade de sua cor. Cimentos Resinosos sofrem alteração de cor com o 

tempo gerando adquirindo tons amarelos. Visando analisar a alteração de cor (∆E) sofrida pelo material, 

o objetivo do presente estudo foi avaliar a estabilidade de cor e a resistência de união de diferentes 

cimentos odontológicos utilizados para a cimentação de laminados cerâmicos, submetidos ao 

envelhecimento artificial acelerado (EAA) e a correlação avaliar a possível correlação entre as variáveis 

testadas. Foram confeccionados 40 discos cerâmicos (8mm de diâmetro e 0.5 mm de espessura) na cor 

LTA2 (IPS e.max Press, Ivoclar Vivadent) divididos em 4 grupos (n=10) e cimentados sobre esmalte 

dental bovino utilizado os seguintes agentes cimentantes:  RelyX U200 (3M ESPE), Multilink (Ivoclar 

Vivadent Variolink II no modo de presa dual (Ivoclar Vivadent) e Variolink II – modo fotoativado (Ivoclar 

Vivadent). Os discos foram cimentados de acordo com a recomendação de cada fabricante e armazenadas 

em ambiente escuro com umidade relativa a 37ºC. As amostras tiveram sua cor aferidas por um 

espectrofotômetro (EasyShade, Vita) previamente e após a realização do EAA. Para realização do EAA foi 

utilizada uma câmara de condensação simulando ciclos de umidade e luz ultravioleta UV-B por 384 horas. 

Após o EAA a leitura final de cor dos grupos foi realizada e em seguida o ensaio de resistência de união 

por cisalhamento (RU) com um cinzel em máquina de ensaio universal (EMIC DL 3000) com velocidade de 

0,5 mm/min. Após o ensaio de RU as amostras foram classificadas em relação ao padrão de falha em 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Os dados obtidos nos testes de ∆E e RU foram submetidos à 
análise de variância de um fator (α=0,05). As variação entre as coordenadas de cor (“L”, “a” e “b) foram 

submetidas ao teste de Kruskal-Wallis e as variáveis ∆E e RU foram analisadas pelo teste de Correlação 

de Pearson. Não houve diferença estatística L (p=0,5486), a (p=0,0536) e b (p=0,7112), entretanto, 

após o EAA o cimento Variolink II no modo fotoativado e dual apresentou alteração clinicamente 

detectável ∆E > 1,0, enquanto o U200 e o Multilink apresentaram ∆E clinicamente inaceitável ∆E > 3,3. 

Não foi observada diferença estatística para a RU dos cimentos Variolink II (fotoativado e Dual) e 

Multilink, entretanto, U200 não pôde ser testado devido a falhas prematuras. O teste de Pearson 

demonstrou não haver correlação entre ∆E e RU. Concluiu-se dentro das limitações do estudo que, RU 

não foi afetada pelo EAA exceto para o cimento U200, entretanto mudanças clinicamente detectáveis de 

cor foram observadas após o envelhecimento das amostras. Não foi possível estabelecer correlação entre 

alteração de cor e a resistência de união das amostras cisalhadas. 
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Análise dos níveis de IgA contra micro-organismos orais em amostras de saliva de puérperas. O 

presente estudo concentra-se na comparação dos padrões de resposta IgA contra estreptococos 

orais em amostras de salivas e colostro de gestantes e aborda, especificamente o papel da 

imunidade da mucosa na susceptibilidade à doença cárie e a importância da proteção imunológica 

passiva fornecida através do aleitamento materno, no início da vida.Este estudo envolveu 62 

amostras de colostro (C) e salivas maternas (mother's salivas, MS). A coleção de saliva foi realizada 

logo após 12 horas do nascimento. A presença de IgA contra extratos de Streptococcus mutans 

(SM) e S. mitis (SMI) foram analisados por ensaios de Western blot. As amostras foram 

normalizadas pela quantidade de proteína e de IgA. A maioria das amostras apresentaram IgA 

reativo a SM e SMI. Os números médios de bandas reativas foi de 5,6 (DP: 3,1), 3,7 (DP: 2,2) para 

C e MS respectivamente. Assim, o aleitamento materno pode proteger os bebês contra a instalação 

e, principalmente, alterar o processo de acumulação por SM. Além disso, as diferenças de resposta 

de IgA encontrados entre C e MS pode ser devido a diferentes formas de estimulação, proliferação e 

transporte de IgA nestas secreções. 
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Streptococcus mutans (SM) representa o principal agente etiológico da cárie dentária por ter 

capacidade de adesão e acúmulo sobre a superfície do dente. SM possui três importantes fatores de 

virulência associados com sua capacidade de promover a formação do biofilme dentário que são: o 

Ag I/II, Gtf e GbpB. Pouco se sabe sobre a especificidade de IgA no sistema imune de mucosas 

contra SM e seus antígenos (Ags) e ainda, sobre as vias de estimulação de SM, o que pode refletir 

na reatividade de IgA das secreções do sistema imune de mucosas. O objetivo do presente estudo 

foi o de avaliar e comparar a reatividade de IgA contra SM e seus estes Ags de virulência Ag I/II, Gtf 

e GbpB em duas secreções mucosas de um mesmo indivíduo: saliva (MS) e colostro (C). Este estudo 

envolveu 62 pares de amostras coletadas 12 horas após as cesáreas. A presença de IgA contra 

extratos de SM e seus Ags foram realizados por ensaios de Western blot. Cerca de 74 e 80% de MS 

e C respectivamente apresentaram resposta positiva a SM. Houve diferença estatisticamente 

significante entre MS e C na frequência de resposta a Gtf e GbpB (p<0.05) o que não ocorreu para o 

Ag I/II (p>0.05). Dentre os antígenos a GbpB foi a menos reconhecida pelas amostras sendo 48 e 

26% das amostras de C e MS apresentaram IgA reativo (p>0.05). A análise comparativa da 

semelhança dos padrões de resposta de IgA para SM, em MS e C, mostrou que apenas 8% das 

amostras apresentaram bandas idênticas. Os resultados permitiram concluir que as há diferenças 

entre as amostras na reatividade de IgA contra Gtf e GbpB o que pode estar associado as diferentes 

formas de estimulação, proliferação e transporte de IgA nestas secreções. 
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Os lasers de alta intensidade são capazes de aumentar a resistência ácida do esmalte dental. 

Contudo, não se sabe se essa superfície irradiada é mais susceptível ou não à colonização 

bacteriana. O objetivo do estudo foi avaliar a aderência bacteriana na superfície do esmalte dental 

irradiado com lasers de alta intensidade 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); G2- Aplicação de NaF 5%; G3- Irradiação com o laser 

Er,Cr:YSGG (62,5J/cm2, 0,25W, 20Hz, 30s); G4- Aplicação de NaF 5% e irradiação com o laser 

Er,Cr:YSGG (62,5J/cm2, 0,25W, 20Hz, 30s); G5- Irradiação com o laser Nd:YAG (84,9J/cm2, 0,50W, 

10Hz, 30s); G6- Aplicação de NaF 5% e irradiação com o laser Nd:YAG (84,9J/cm2, 0,50W, 10Hz, 

30s); G7- Irradiação com o laser Diodo (1,0W, contínuo, 20s); G8: Aplicação de NaF 5% e 

irradiação com o laser Diodo (1,0W, contínuo, 20s). Quando indicado, o NaF 5% foi aplicado por 2 

minutos. Após esse período, as amostras foram esterilizadas e imersas em culturas de 24 horas de 

Streptococcus mutans em placas de 24 poços para formação do biofilme. Após 24 horas de 

incubação a 37°C as amostras foram removidas e imersas em água destilada estéril para remoção 

de micro-organismos não aderidos. Após lavagem, as amostras foram inseridas em tubos contendo 

água destilada estéril e sonicadas por 3 minutos. Vinte e cinco microlitros desta solução foram 

espalhados em meio de cultura suplementado com sacarose e, após incubação, foi realizada a 

contagem do número de colônias e os valores de UFC/mL calculados. Os dados foram analisados 

pelo teste t de Student (α= 5%). Os resultados mostraram que as amostras de esmalte irradiadas 

na presença do verniz fluoretado (G4, G6 e G8) apresentaram maior aderência bacteriana do que as 

amostras dos demais grupos (p<0.05). O esmalte irradiado sem o NaF não apresentou maior 

aderência bacteriana do que o grupo controle e o G2. Desta maneira, concluiu-se que o esmalte 

irradiado com os lasers Er,Cr:YSGG, Diodo e Nd:YAG, na presença de verniz fluoretado, apresentou 

maior aderência bacteriana do que o esmalte não irradiado e do que o esmalte tratado apenas com 

os lasers de alta intensidade. 
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Alguns autores sugerem que a dentina decídua e a dentina permanente possuem composição e 

morfologia semelhantes, porém outros acreditam que diferenças significativas estão presentes entre os 

mesmos (CHOWDHARY, et al., 2010). Garberoglio et al. (1976) e Koutsi et al. (1994) afirmaram que os 

túbulos dentinários dos dentes decíduos apresentam-se menores e em menor número que na dentina de 

dentes permanentes. Nesse contexto, Sumikawa et al., (1999), relata que a densidade numérica dos 

túbulos dentinários é maior em dentes decíduos. Desta forma, o tratamento restaurador atraumático 

torna-se conveniente para dentes decíduos, tanto pelo resultado clínico, quanto pela acessibilidade a 

população economicamente desfavorecida. Após aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade de Uberaba. Foram selecionados vinte dentes, segundos molares decíduos, 

cariados e sem exposição pulpar, com indicação para exodontia, de pacientes que possuíam dentes 

homólogos a serem removidos. Destes, dez tiveram suas lesões de cárie parcialmente removidas com 

curetas de dentina de acordo com a Técnica de Restauração Atraumática e foram restaurados com 

cimento de ionômero de vidro. Em um mês esses dentes foram extraídos. Os dentes homólogos cariados 

foram também extraídos. Após a exodontia, os dentes foram limpos e imersos em solução de formol 

tamponado para preservação das fibras colágenas. As secções foram processadas para a análise em 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e perfilometria. As amostras de dentes decíduos cariados, 

analisados microscopicamente por meio de microscopia eletrônica de varredura e perfilometria 

tridimensional, mostraram uma grande quantidade de túbulos dentinários com invasão bacteriológica.As 

amostras posteriores à remoção parcial do tecido cariado com subseqüente restauração com cimento 

ionômero de vidro sugeriram uma melhor organização do tecido, com um arranjo mais compacto das 

fibras de colágeno e túbulos dentinários mais estreitos. O número de bactérias diminuiu 

consideravelmente nas amostras após 30 dias, para todos os tipos de bactériasOs princípios para a 

realização do ART são: a preservação da estrutura dentária com a mínima intervenção operatória, 

redução da possibilidade de tratamento endodôntico ou exodontia e a não necessidade de anestesia local 

pela ausência de sintomatologia dolorosa. Ocorre mínima intervenção, pois o tecido dentário cariado mais 

interno, pouco infectado, é preservado e pode ser remineralizado por difusão de minerais do material 

restaurador CIV. (PERES; HUSSNE; PERES, 2005). Conclusão: Os dentes que tiveram o tecido cariado 

parcialmente removido, e a dentina selada com cimento de ionômero de vidro, por meio da técnica de 

restauração atraumática, apresentaram menor quantidade de bactérias, melhor organização do tecido 

cariado e estreitamento de túbulos dentinários, sugerindo que a técnica impede o aumento da quantidade 

de bactérias e paralisa a lesão cariosa.  
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Os agentes abrasivos tem a capacidade de precipitar estruturas dentais e alterar as propriedades 

físicas de materiais restauradores diretos, como a resina composta. Os objetivos da presente 

pesquisa foram avaliar a estabilidade de cor e a rugosidade superficial de discos de resinas 

compostas submetidos à escovação com dentifrícios abrasivos. Foram confeccionados 90 discos de 

resina composta (6,0 x 2,0mm), sendo 30 da resina micro-híbrida Brilliant NG (Coltene), 30 da 

resina micro-híbrida Charisma Diamond (Kulzer) e 30 da resina  nanoparticulada Filtek Z350XT (3M 

ESPE). Em seguida, foi realizada a análise de cor inicial (Sistema CIELab) dos discos de resina, 

assim como a avaliação da rugosidade superficial das amostras em microscopia confocal de 

varredura a laser (MCVL). Após, os 10 discos de resina por grupo receberam escovação com 

dentifrícios de abrasividades diferentes: Máxima Proteção Anticáries (Colgate), Sensodyne Repair & 

Protect (Sensodyne) e Colgate Pró-Alívio (Colgate). Para a escovação, foi preparada uma solução de 

dentifrício e água destilada (slurry; 1:2 em peso). A escovação foi realizada com escova elétrica 

(Professional Care 5000, Oral B) equipada com cabeça de cerdas macias, com força padronizada, 

durante 30 minutos. A cada 30 segundos, 1,0 ml do slurry era aplicado manualmente entre as 

cerdas da escova e o corpo de prova. Concluído o desafio abrasivo, as amostras foram novamente 

avaliadas com relação à cor e à rugosidade superficial. Os dados obtidos foram tabulados e 

submetidos ao teste de Kruskal-Wallis (alteração de cor) ou ao Teste t (rugosidade superficial) 

(&#945;&#8201;=&#8201;0.05). Os resultados mostraram que a escovação com os dentifrícios 

pesquisados aqui não modificou significativamente a cor dos compósitos micro-híbridos e 

nanoparticulado, sendo que todas as alterações de cor permaneceram em um nível clínico aceitável.  

Por outro lado, a rugosidade superficial das resinas compostas estudadas aqui foi significativamente 

alterada pelo desafio abrasivo, independentemente do dentifrício utilizado. Dessa maneira, concluiu-

se que a escovação com os dentifrícios Máxima Proteção Anticáries, Sensodyne Repair & Protect e 

Colgate Pró-Alívio não foi capaz de alterar significativamente a cor das resinas compostas. Contudo, 

a escovação com os dentifrícios testados alteraram significativamente a rugosidade superficial de 

todos os compósitos avaliados. 
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Helicobacter pylori (H. pylori) é uma bactéria altamente prevalente em nosso meio e pode estar 

diretamente envolvida em várias doenças do trato digestivo superior como gastrite, úlcera péptica e 

câncer gástrico. Sabe-se que a agressividade da bactéria está diretamente relacionada à sua 

capacidade de produzir citotoxinas e em especial a CagA. Muito se tem estudado acerca destas 

citotoxinas no câncer gástrico, porém, neste estudo tentou-se achar algum dado preditivo clínico, 

endoscópico e no exame anatomopatológico para a presença desta bactéria. Objetivos: Estudar a 

presença de infecção por H. pylori na mucosa gástrica com a história clínica, antecedentes clínicos, 

doenças concomitantes, dados no exame de endoscopia digestiva alta (EDA) do exame 

anatomopatológico (EAP), gene cagA e sítios de fosforilação CagA EPIYA. Foram avaliados 126 

pacientes submetidos ao exame de endoscopia digestiva alta com queixas clínicas do trato digestivo 

superior. Para este estudo, antes da realização do exame de endoscopia digestiva alta foi feito um 

questionário clínico, e durante o exame endoscópico, realizaram-se biópsias múltiplas do esôfago, 

corpo e antro gástrico e teste rápido da urease. O material obtido das biópsias foi levado ao 

laboratório de patologia para exame anatomopatológico e parte do material obtido do antro gástrico 

de 49 pacientes também foi feito um estudo de alguns fatores de virulência da bactéria, isto é, 

pesquisa de positividade do gene cagA e dos sítios de fosforilação CagA EPIYA.Não foi encontrado 

nenhum dado clínico que pudesse ser relacionado à presença do H. pylori no estômago. O gene cagA 

se mostrou presente em 11 pacientes do grupo dos 49 e foi positivo em 57,9% dos 19 pacientes 

com H. pylori positivo no antro gástrico deste grupo. Os sítios de fosforilação EPIYA se mostraram 

bastante diversificados, sendo o tipo mais frequente CagA EPIYA ABC (25%). O H. pylori não 

mostrou nenhum fator clínico preditivo de infecção, endoscopicamente os dados obtidos foram 

importantes para a provável infecção da bactéria e o exame anatomopatológico mostrou-se 

necessário para classificar as diferentes gastrites e/ou alterações anatomopatológicas provocadas 

pela bactéria. A presença da citotoxina CagA é muito importante, porém ainda está aquém dos 

exames de rotina na prática diária. 
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Lesões periapicais crônicas (cisto e granuloma) são caracterizadas histopatologicamente como uma 

massa delimitada de resposta inflamatória crônica no tecido conjuntivo periapical, têm como base 

fundamental, um processo inflamatório crônico continuado. As Metaloproteinases de Matriz (MMPs) 

desempenham papel no processo de degradação da matriz extra-celular no processo patológico e 

também no processo fisiológico (turnover). As galectinas podem exercer várias funções tanto 

intracelular como extracelular, no qual causa a apoptose, regeneração tecidual, sinalização e 

proliferação celular, atraindo mais células de defesa para o processo inflamatório. Não há relatos da 

literatura análise da área de fibrose em lesão periapical. Objetivo desse estudo foi avaliar fibrose e a 

expressão de galectinas e metaloproteinases nas lesões periapicais crônicas. Foram utilizadas 31 

amostras de cistos radiculares e 29 amostras de granulomas periapicais. Os pacientes foram 

selecionados de acordo com os seguintes critérios: 1) uma ou mais lesões ósseas periapicais; 2) 

Paciente com boas condições de saúde; 3) Os casos clínicos que apresentaram indicação de 

apicectomia ou extração. 4) Consentimento em participar da pesquisa através da assinatura do 

Termo de Consentimento CAAE N.0003.0.227.000-06. Os pacientes foram atendidos e submetidos a 

cirurgias parendodônticas na policlínica odontológica da UNIUBE, Uberaba, MG. O grupo controle 

negativo foi constituído por 13 amostras de mucosa oral normal. Foram confeccionadas 10 lâminas, 

1 lâmina foi realizada a coloração de HE para análise anátomo-patológica, 1 lâmina foi realizado a 

coloração de picrosirius para análise de fibrose e as demais foram realizadas a técnica de 

imunohistoquímica. Foi feita a análise morfométrica a partir da quantificação do número de células 

marcadas com positividade especifica na imuno-histoquímica a partir, das imagens dos cortes 

histológicos que foram capturados por um sistema digital e analisados através do software Image J 

“A quantificação da fibrose foi realizada na lâmina corada pelo picrosírius examinada sob luz 

polarizada A morfometria foi feita utilizando o Sistema Analisador de Imagem Automático KS 300 

Carl Zeiss, utilizando uma macro. Na análise morfométrica realizada através da quantificação de 

células imumomarcadas para galectina-1 e MMP3 em cisto e granuloma não foram observados 

resultados significante. A análise morfométrica do tecido conjuntivo fibroso realizado em cisto e 

granuloma foram observadas dados significantes. Concluímos com os resultados que não foram 

observadas diferenças significativas para imuno-histoquímica para galectina-1 e MMP3 em cisto e 

granuloma periapical. Na análise da área de fibrose em cisto e granuloma periapical foram 

observados diferenças significativas no qual o cisto apresentou maiores valores de quantificação em 

relação ao granuloma, sendo que na literatura atual não há relatos de estudos realizados em lesões 

periapicais de morfométrica do tecido conjuntivo fibroso. 
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Helicobacter pylori (H. pylori) é uma bactéria altamente prevalente em nosso meio e está 

diretamente envolvida em várias doenças do trato digestivo superior como gastrite, úlcera péptica e 

câncer gástrico. Muito se tem estudado acerca da agressividade desta bactéria na etiopatogenia 

principalmente do câncer gástrico. Estudos demonstram que na infecção por H. pylori existem níveis 

elevados de IL-17 na mucosa gástrica e em células mononucleares da lâmina própria no local da 

úlcera. A IL-17 mostrou uma forte associação com o número de infiltração de células mononucleares 

e neutrófilos. Avaliar em biópsias do corpo gástrico por RT-PCR e por imunohistoquimica a 

expressão da IL-17 e seu fator de transcrição RORgama t em biópsias de pacientes com queixa 

digestiva alta associados ou não com a infecção pelo H. pylori. Foram avaliados material obtido de 

49 biópsias de pacientes com gastrite por endoscopia e anatomopatológico. As biópsias foram 

coletadas no exame de endoscopia e um fragmento foi fixado no formol tamponado para o exame 

anatomopatológico e técnica de imunohistoquimica e o outro fragmento para extração do RNA para 

análise da expressão de mRNA para IL-17 e o ROR-gamat. A quantificação relativa de mRNA com 

base da expressão do gene constitutivo da beta-actina observou-se que a expressão da IL-17 foi 

significativamente maior nos pacientes com gastrite crônica moderada quando comparados com os 

pacientes com gastrite ativa e com os pacientes que apresentavam gastrite crônica discreta. Na 

imunohistoquímica essa marcação foi evidenciada tanto no epitelio glandular como no infiltrado 

inflamatório. No RT-PCR não houve diferença significativa na expressão do ROR-gamat quando 

comparado com a classificação de gastrite. Na imunohistoquimica houve marcação do ROR-gamat 

tanto no epitelio glandular como no infiltrado inflamatório. Pacientes H. pylori positivos expressam 

um aumento de IL-17 associado com a intensidade do processo inflamatório. E a IL-17 parece ser a 

principal citocina responsável pela manutenção do processo inflamatório crônico gástrico em 

paciente infectados pelo H. pylori. 
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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 

MMP-19 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 MMP-19 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 observou-se não haver diferença significativa nas biópsias dos pacientes com CP e GP 

quando comparados com o grupo controle (Kruskal Wallis, p = 0,2842). ). A imunomarcação para 

MMP-19 foi expressiva nas células do infiltrado inflamatório do CP e do GP em relação ao grupo 

controle.A MMP-19 digere muitas moléculas da MEC, incluindo os componentes da MB. Na 

atualidade, casos referentes a expressão de MMPs, em especial a do tipo 19, associada a lesões 

periapicais é pouco encontrado. Entretanto, a associação de MMP-19 e outras doenças sistêmicas 

vem sendo muito estudado, sendo esta encontrada em linfócitos ativados e plasma de pacientes 

com artrite reumatoide e lúpus disseminado, sendo expressa em muitos órgãos, incluindo a 

proliferação de queratinócitos na cicatrização de feridas .Dentro das limitações deste trabalho, 

podemos concluir que a não expressão da molécula MMP- 19 parece estar envolvida tanto na 

manutenção do processo inflamatório periapical local, como no processo de expansão do GP e do 

CP. 
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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) e dos inibidores teciduais das metaloproteinases de matriz 

(TIMPs). Como não foi encontrada descrita na literatura a expressão de TIMP-4 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 TIMP-4 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 

analisadas pelo software Image J (National Institutes of Health, Bethesda, MD). Foi realizada a 

análise estatística pelo aplicativo Statview e o teste ANOVA 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 TIMP-4 entre os grupos de pacientes analisados, houve um aumento significativo nas 

biópsias dos pacientes com cisto periapical quando comparados com o grupo controle e nas biópsias 

dos pacientes com granuloma periapical quando comparados com o grupo controle.Apesar do 

conhecimento ainda limitado, sabe-se que o TIMP-4 apresenta propriedade anti-inflamatória, ao 

participar da remodelação tecidual da matriz extracelular, ao inibir a atividade da MMP-1, -2, -3, -7, 

-9, -14 e -26 e da enzima conversora do fator de necrose tumoral (TACE). Além disso, pode induzir 

a morte celular por apoptose em algumas linhagens celulares. Assim sendo, pode-se inferir que a 

maior expressão de TIMP-4 nos granulomas periapicais e nos cistos radiculares está relacionada com 

a maior atividade das MMPs nas lesões periapicais crônicas.  
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O quadro clínico do Pênfigo, uma doença de pele autoimune, está relacionado a aspectos biopsicossociais 

e a situações de estresse emocional e social. Compreender o impacto dessas condições no estado geral 

do paciente, avaliados neste estudo através da análise da qualidade de vida (QV) é, portanto, essencial 

para se tomarem medidas de cuidados gerais e suporte psicossocial no âmbito da prestação de serviços 

de saúde. O objetivo deste trabalho é descrever, por meio do questionário autoaplicável WHOQOL-bref, 

desenvolvido pela OMS, aspectos da QV e dados socioeconômicos de 23 pacientes portadores de Pênfigo 

Foliáceo (PF) durante a vigência de tratamento clínico no município de Uberaba-MG. Estudo descritivo e 

transversal constituído de questionário autoaplicável (WHOQOL-bref) sobre aspectos referentes à QV e 

dados socioeconômicos, respondido por portadores de pênfigo em tratamento hospitalar ou ambulatorial. 

O WHOQOL-bref é composto por 26 questões, sendo duas sobre autoavaliação da QV e 24 questões 

representando quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio-ambiente (FLECK, 2000). Os 

escores foram analisados por teste de comparação de médias (ANOVA), seguido de teste de Tukey. 

Quando atendidos os pressupostos de normalidade, pelo teste de Shapiro-Wilks e o teste de 

homogeneidade de variância pelo teste de Levene. Quando não atendidos os pressupostos, foi utilizado o 

teste de Kruskal-Wallis, seguido de teste de comparação múltipla. O nível de significância estatística 

adotado foi de 5%. O projeto recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em junho de 2014 e 

todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O teste estatístico 

realizado (ANOVA) mostrou que não houve diferença estatisticamente significativa entre os escores dos 

domínios avaliados (p>5%). Contudo, os domínios foram analisados em seus escores decrescentes: 

relações sociais (68,7), psicológico (62), ambiental (58,8) e físico (56,2). O maior escore no domínio de 

relações sociais (68,7) pode estar relacionado à variante clínica da amostra, que não afeta tanto a 

aparência física. O escore do psicológico (62) permite supor que os pacientes analisados não 

apresentaram prejuízos significativos em questões emocionais, como apontados na literatura. Para o 

ambiental (58,8), que inclui condições socioeconômicas, supõe-se que a amostra tenha dificuldades 

financeiras. O menor escore encontrado para o domínio físico (56,2) permite inferir que os pacientes 

podem ter sentido que sua QV foi alterada por uma rotina que inclui dor e desconforto, falta de energia e 

fadiga, sono, dificuldade de mobilidade, dependência de medicação ou de tratamentos e incapacidade de 

trabalho. Os resultados evidenciaram que a avaliação dos domínios presentes no WHOQOL-bref pode ser 

importante para a descrição da QV deportadores de PF, a fim de promover estratégias de enfrentamento, 

tratamento e cuidados em pacientes acometidos por esta doença.  
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Leveduras do gênero Candida habitam de forma comensal a cavidade bucal de uma parcela significativa 

da população adulta saudável. Entretanto, sob condições predisponentes como diabetes, uso prolongado 

de antibióticos e corticosteroides, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e uso de prótese 

odontológica, este fungo torna-se oportunista e pode causar a candidíase bucal. Neste local, as lesões 

apresentam caráter uni ou multifocal e formas clínicas variadas, que podem estar associada ao uso de 

próteses fixas ou removíveis. O objetivo do estudo foi realizar o diagnóstico clínico e laboratorial da 

estomatite protética por Candida spp. em pacientes atendidos na policlínica Getúlio Vargas da 

Universidade de Uberaba. Para a coleta das amostras da cavidade bucal e das próteses odontológica 

foram utilizados swabs estéreis e descartáveis contendo meio Stuart.  Após este procedimento, as 

amostras foram transportadas para os laboratórios de Microbiologia (2F04 e 2F05) do Campus Aeroporto 

e semeadas em Agar Sabouraud e CHROMagar Candida® para a confirmação da etiologia fúngica. A 

prova do tubo germinativo com soro humano e o microcultivo em agar fubá com Tween-80 confirmaram 

as espécies infectantes. Entre setembro de 2014 e junho de 2015, dezenove pacientes apresentaram 

evidências clínicas de estomatite protética, dos quais 16 (84,2%) tiveram confirmação laboratorial. 

Nestes pacientes, a idade média dos casos confirmados foi de 56 anos, a maioria 10 (62,5%) relatou 

pertencer a raça parda e o gênero feminino foi o mais acometido 12 (75%). Dez (62,5%) pacientes 

faziam uso de prótese total e 15 (93,75%) casos utilizaram a prótese por mais de seis anos. O local mais 

acometido foi o palato 13 (81,25%), e em 12 (75%) pacientes a lesão apresentou caráter unifocal, sendo 

a dor relatada por cinco (31,25%). Quanto as espécies infectantes, dez (62,5%) indivíduos apresentaram 

infecção mista e seis (37,5%) apenas por C. albicans. Entre os co-infectados, quatro (40%) apresentaram 

positividade para C. albicans e C. glabrata, dois (20%) para C. albicans e C. krusei e dois (20%) para C. 

albicans e C. tropicalis. Em apenas um indivíduo foi detectado infecção tripla por C. albicans, C. krusei e 

C. glabrata. Os principais fatores de risco para a estomatite protética foram: uso do tabaco, hipertensão 

arterial sistêmica, etilismo e xerostomia observada em oito (50%), quatro (25%), três (18,7%) e três 

(18,7%) dos indivíduos, respectivamente. O presente estudo confirmou o predomínio da espécie albicans 

em usuários de prótese total e permitiu a identificação de infecções mistas em grande parte dos pacientes 

do estudo. Os dados clínicos e epidemiológicos observados estão em linha com outras pesquisas e 

enfatizam a importância de futuros estudos de caracterização genética e antifúngica para a melhor 

compreensão da patogênese, formas de prevenção e busca da terapia otimizada para portadores de 

estomatite protética.  
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Pessoas no mundo em desenvolvimento precisam ter acesso à água de boa qualidade e em 

quantidade suficiente, além da disponibilidade de tecnologia e produtos necessários para o 

tratamento nos sistemas de distribuição. A avaliação da qualidade da água utilizada nas 

agroindústrias de pequenas propriedades rurais é fundamental para obtenção de produtos dentro 

dos padrões estabelecidos. O monitoramento microbiológico de coliformes auxilia para que os 

produtos tenham condições higiênico-sanitárias adequadas. Assim, o projeto teve por objetivo 

avaliar a qualidade sanitária da água utilizada nas propriedades rurais da região de Uberaba, MG. 

Foram coletas amostras de água em diversas propriedades rurais no entorno de Uberaba, sendo 

devidamente acondicionadas e transportadas para análise nos laboratórios de microbiologia de 

alimentos da Universidade de Uberaba-MG (UNIUBE). Os testes realizados nas amostras verificavam 

a presença de coliformes totais e fecais. Com os resultados obtidos pode-se verificar que 67,77% 

dos locais analisados apresentavam contaminação por coliformes totais e, destas, 52,46% 

obtiveram resultado positivo quanto à presença de Escherichia coli. Com isso, podemos inferir que 

há uma necessidade de melhor controle e fiscalização da qualidade da água em propriedades rurais, 

uma vez que o consumidor desta água, seja por alimentos irrigados ou própria ingestão, pode 

apresentar diversas complicações de saúde. Nas zonas rurais as águas subterrâneas oriundas de 

poços rasos constituem-se importantes fontes de suprimento de água para consumo humano e 

animal. Tradicionalmente, este tipo de fonte para abastecimento é considerado seguro para o 

consumo “in natura”. No entanto, águas podem se contaminar através de impurezas que possam 

cair diretamente por fossas mal feitas, contato com resíduos de esgoto, entre outros. Assim, 

verificou-se que a maioria das propriedades rurais do entorno de Uberaba, apresentaram água fora 

dos padrões estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde - Brasil, evidenciando o risco a saúde 

da população que consome este tipo de água. 
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Caracterizada por pressão arterial sistêmica elevada e proteinúria, pré-eclâmpsia (PE) ocorre após 

vigésima semana gestacional. É responsável por consideráveis mortalidade materna e morbimortalidade 

fetal. Sua etiologia é pouco conhecida; uma hipótese é a má penetração do trofoblasto à parede uterina 

por erro na apoptose. O mecanismo de apoptose íntegro envolve ativação proteica em cascata, sendo a 

caspase-8 uma das proteínas iniciadoras. Estudos familiares desenvolvidos na Austrália, na Nova Zelândia 

e na Finlândia mostraram possível envolvimento de sua ocorrência com alterações gênicas no 

cromossomo 2. Este trabalho objetiva identificar a presença de polimorfismo no gene da caspase 8 

(rs13416436), presente nesse cromossomo, em mulheres com PE e do grupo controle (GC), e associá-lo 

à susceptibilidade à doença. Selecionaram-se 217 gestantes maiores de 18 anos, sendo 55 com PE e 162 

do GC. Amostras de sangue foram colhidas em tubos com EDTA no laboratório de coleta, na maternidade 

e no ambulatório Maria da Glória do Hospital de Clínicas da UFTM. DNA foi extraído de células brancas e 

genitipado por PCR em tempo real (qPCR) com sondas de hidrólise (Taqman® Life Technologies). Os 

dados obtidos foram relacionados em planilha do Excel® e analisados pelo SPSS 21.0, analisando-se 

genótipos AA, AT e TT por teste qui-quadrado (X²), considerando resultados estatisticamente 

significativos quando a probabilidade foi menor que 5% (p<0,05). Testou-se, para casos e controles, o 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg pelo Haploview 4.2. Analisaram-se idade e número de gestações. 

Genotiparam-se apenas 211amostras, ficando 6 inconclusivas (4 PE e 2 GC). As frequências genotípicas 

foram, respectivamente, em GC e PE, 3 (75%) e 1 (25%) para AA; 21 (84%) e 4 (16%) para AT; 136 

(74,7%) e 46 (25,3%) para TT. Média de idade (M) em anos em GC foi 33,154, mínima (IMi) 18 e 

máxima (IMa) 45, com desvio-padrão (DP) 7,5893. Em PE, M foi 26,509, IMi 18, IMa 38 e DP 6,3712. Na 

amostra, M foi 31,470, IMi, 18, IMa 45 e DP, 7,8410. A média total de gestações foi 2,690, DP de 1,4471, 

mínimo 1 e máximo 9. Em C, a média foi 2,969, com DP de 1,3691, mínimo 1 e máximo 7. Em PE/E, 

1,873; 1,3616; 1 e 9, respectivamente. Quanto ao Equilíbrio de Hardy-Weimberg, no controle, o valor de 

p encontrado foi 0,16; nos casos, foi 0,28. Assim, ambos se encontram em Equilíbrio. Quanto à 

recorrência familiar, analisaram-se 206 integrantes, sendo 151 do GC e 55 com PE. No GC, apenas 10 

(6,62%) têm familiar acometido, enquanto em PE a recorrência é 20 (36,6%), cerca de 6 vezes maior, 

um risco 8 vezes maior (IC 95%=3,46-18,75) de desenvolver PE.A maior recorrência familar em 

mulheres com PE torna inquestionável a presença do fator genético para seu desenvolvimento. Porém, 

pelos resultados obtidos, não foi encontrada associação entre o polimorfismo estudado (rs13416436) e o 

desenvolvimento desta síndrome. Provavelmente, outros genes no mesmo cromossomo estejam de fato 

envolvidos com a sua ocorrência. 
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Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são a principal estratégia para a consolidação da 

Reforma Psiquiátrica no Brasil, tendo como objetivo oferecer cuidados clínicos e de reabilitação 

psicossocial que favoreçam o exercício da cidadania e da inclusão social dos usuários e de suas 

famílias. O trabalho em saúde mental é permeado de especificidades, as quais requerem dos 

trabalhadores habilidades para lidar com o ser humano compreendendo-o numa perspectiva 

integral. Os profissionais são personagens fundamentais para a construção desse novo modelo de 

assistência, sendo sua experiência uma fonte extremamente rica de informações sobre o que tem 

sido praticado no campo da saúde mental. O objetivo desse estudo foi conhecer as facilidades e 

dificuldades relatadas pelos profissionais da equipe de saúde mental de um CAPS II de um município 

do Triângulo Mineiro. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de corte transversal, aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFTM pelo protocolo 673.864. O CAPS em questão é uma 

organização não governamental vinculada à prefeitura e segue um referencial teórico-metodológico 

próprio. Foram entrevistados individualmente seis profissionais de nível superior de diferentes 

formações – psicólogas, enfermeiro, assistente social, psiquiatra e terapeuta ocupacional-, que 

trabalham na instituição há mais de um ano e que aceitaram assinar o Termo de Consentimento. O 

instrumento utilizado foi um Roteiro de Entrevista Semiestruturado elaborado pelas pesquisadoras, 

que investiga aspectos como formação acadêmica, rotina de trabalho, dificuldades e facilidades e 

trabalho em equipe. As entrevistas foram audiogravadas e transcritas na íntegra. Os dados foram 

organizados em categorias temáticas segundo a Análise de Conteúdo e analisados com os 

referenciais teóricos da Desinstitucionalização e da Reabilitação Psicossocial. As facilidades citadas 

pela equipe foram: a integração da equipe, a relação com os usuários, a liberdade de ação e as 

possibilidades de autocuidado. As dificuldades foram relacionadas às diferenças individuais na 

equipe, às condutas questionáveis com os usuários, à falta de recursos humanos e financeiros e 

falta de uma rede municipal de saúde mental estruturada. Os resultados demonstram que esta 

equipe tem um grande nível de integração e se mostrou comprometida com os ideais da Reforma de 

reinvenção do cuidado e liberdade. É importante destacar que este CAPS tem uma realidade 

diferenciada, uma vez que nasceu de uma iniciativa filantrópica e todos os membros da equipe tem 

formação na perspectiva teórica que a instituição adota. Quando a equipe de fato acredita nos ideais 

da Reforma e se alinha pelos mesmos objetivos, é possível construir um serviço integrado e de 

qualidade.  
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Historicamente, o hospital surgiu antes do período cristão, sendo um local destinado para o 

atendimento e acolhimento dos desamparados, oferecendo-os recursos básicos como teto, cama e 

alimentação. Entretanto, com os avanços das práticas médicas e dos métodos de assistência, estes 

ambientes passaram de abrigos a espaços onde eram ofertados cuidados por profissionais de saúde. 

A hospitalização na unidade de clínica médica pode acontecer no decorrer da vida de qualquer ser 

humano e por diversos motivos. Desta forma, as pessoas com transtornos mentais também estão 

expostas à internação em hospitais gerais para o tratamento de intercorrências clínicas. Diante 

disso, nota-se que hospitais gerais recebem grande quantidade de sujeitos com algum tipo de 

sofrimento mental, sendo que a morbidade psiquiátrica varia de 20% a 60% e, dessa parcela, 

somente entre 1% e 13% passa por atendimento especializado. Desse modo, a equipe de 

enfermagem atuante nos hospitais gerais, especificamente em unidades de internação, como a 

clínica médica, deve compreender e suprir por completo as necessidades das pessoas com 

transtorno mental internadas no setor, ultrapassando procedimentos técnicos e estabelecendo 

intervenções baseadas na escuta e comunicação terapêutica com sujeitos e familiares. Assim, este 

estudo tem como objetivo identificar a visão dos enfermeiros frente à internação da pessoa com 

transtorno mental na clínica médica por intercorrências clínicas. Trata-se de uma pesquisa 

descritivo-exploratória, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Uberaba, 

sob parecer nº 447.029. A coleta de dados ocorreu através de entrevistas semiestruturadas com 

enfermeiros de uma unidade de clínica médica de um hospital de grande porte, que prestam 

assistência direta aos clientes internados e que aceitaram participar do estudo por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Percebeu-se que, entre os quatro 

enfermeiros entrevistados, dois consideravam a internação desses sujeitos de forma positiva, contra 

uma opinião negativa e outra indiferente; nesse contexto, metade dos participantes concordaram 

com a internação desta clientela, enquanto a outra metade discordara; do mesmo modo, a as 

opiniões quanto à preparação para prestar assistência a esses pacientes foram igualmente 

contrárias; nota-se também que o relacionamento entre os profissionais e paciente mostrou-se 

dividido entre bom e moderado e a relação entre as dificuldades enfrentadas pelos participantes 

durante a prestação de cuidados foi mantida de acordo com as anteriores, variando de entre a 

existência total e parcial de dificuldades. Portanto, percebe-se que os profissionais demonstram 

estar pouco preparados, aceitando parcialmente essa demanda na clínica médica, ainda priorizando 

a contenção física em detrimento ao vínculo terapêutico recomendado para os cuidados de 

enfermagem a estes sujeitos. 
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A água doce de todo o território nacional é subdivida em treze classes de qualidade, de acordo com o uso 

a que será destinada. Para ser empregada na produção de produtos alimentícios, é necessário que a água 

apresente características físico-químicas e microbiológicas adequadas, que não comprometam a qualidade 

do produto, o funcionamento de equipamentos e a higienização dos utensílios, equipamentos e do local 

de produção dos mesmos. Ainda hoje, temos a água utilizada na maioria das pequenas propriedades 

rurais proveniente da perfuração de poços subterrâneos ou nascentes próximas às propriedades, e poucos 

produtores realizam tratamento dessa água. O fato de existir criação de animais, algumas vezes a falta 

de rede de esgoto e o uso indiscriminado de agrotóxicos, aumenta a possibilidade da contaminação dessa 

água, transformando-a em um importante meio de transmissão de agentes contaminantes. A lixiviação é 

um importante meio de contaminação da água de poços artesianos, assim como infiltração, que 

contamina a água com resíduos das atividades realizadas na propriedade. A presença de nitrogênio 

(nitrato), cloreto, carbonato de cálcio, material sólido coloidal, orgânico ou inorgânico interfere 

diretamente nos padrões de qualidade da água, uma vez que alteram suas características naturais e 

causam desequilíbrio do ambiente, além de causar inúmeros problemas de saúde. O presente estudo tem 

por objetivo avaliar a qualidade da água utilizada nas propriedades rurais da região de Uberaba, MG, 

escolhidas aleatoriamente no ano de 2015. As amostras, devidamente acondicionadas e transportadas, 

foram submetidas às análises físico-químicas de cor, cloreto, nitrato, pH, dureza, turbidez e 

condutividade. As 20 amostras de água foram coletadas em propriedades rurais, na área interna das 

casas e na área externa a elas, e foram enviadas para análise nos laboratórios de análise química da 

Universidade de Uberaba-MG, seguindo critérios de armazenamento e transporte, e submetidos às 

análises no período máximo de 36 horas após a coleta. Os dados dos parâmetros físico-químicos foram 

analisados por meio da análise descrita, com elaboração de um gráfico utilizando o software Excel 2010. 

De todas as 20 amostras analisadas neste estudo, nos parâmetros de dureza, cloreto, turbidez e cor, 

nenhuma apresentou resultados fora dos esperados. O mesmo não aconteceu com pH, que apresentou 

três amostras ácidas (<6,0), e nitrato, com duas amostras >10 mg/L, que é o máximo permitido. A 
condutividade foi a que mais apresentou alteração nos resultados, com 15 amostras >100 S/cm, que é o 

máximo permitido. Os resultados atenderam as expectativas, uma vez que a maioria se manteve dentro 

dos padrões predeterminados. As propriedades que apresentaram valores fora dos padrões não devem 

fazer uso dessa água diretamente da fonte, uma vez que o consumo da mesma pode vir a acarretar 

malefícios à saúde dos usuários à médio e longo prazo.  Sendo assim, as análises contribuíram 

positivamente para verificar as condições higiênicas e sanitárias da água, quanto à utilização de água 

imprópria para consumo humano ou processamento de alimentos. 
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O pé diabético é caracterizado por lesões em membros inferiores associadas a neuropatia e/ou 

arteriopatia, sendo a maior causa de amputações de extremidades inferiores. É de extrema importância a 

abordagem e o cuidado especializado para minimizar a morbidade e mortalidade nestes pacientes. 

Objetivos: Avaliação e detecção precoce da classificação de pé de risco, evitando complicações como a 

amputação do(s) membro(s). Foi adotado um screening para avaliação sistematizada de todos pacientes 

diabéticos, atendidos no ambulatório da Liga de Diabetes durante o ano de 2014. A investigação foi 

preconizada pela Sociedade Brasileira de Diabetes e BrasPEDI – Grupo Brasileiro de Pé Diabético, através 

da avaliação clínica de arteriopatia. O trabalho foi desenvolvido pelos integrantes da Liga, sob supervisão. 

Os dados foram representados em porcentagens e analisados em programa estatístico SPSS 14.0, 

através do teste do Qui-quadrado, com nível de significância de 5%. Foram avaliados 73 diabéticos, 

sendo 63% (46) do sexo feminino, 86,3% (63) portadores de diabetes tipo 2. Do total de pacientes 

analisados 1,4% (1) dos pacientes apresentavam amputações prévias, 1,6% (1) estava com úlcera ativa, 

9,0% (6) apresentaram úlcera prévia, 67,1% apresentavam neuropatia, 32,9% possuíam arteriopatia de 

membros inferiores. Foram classificados quanto ao pé de risco, sendo que 28,8% (21) pacientes foram 

classificados como risco 0 (sem PND e sem DAP), 38,4% (28) risco 1 (PND +/- deformidades), 24,7% 

(18) risco 2 (DAP +/- deformidades) e 8,2% (6) risco 3 (histórico de ulcera ou amputação). Não houve 

associação da classificação de risco com sexo (Qui2=1,421, p=0,701), faixa etária (Qui2=18,887, 

p=0,092), tipo de diabetes (Qui2=4,446, p=0,617), tempo de diabetes (Qui2=9,029, p=0,700), presença 

de hipertensão arterial (Qui2=5,07, p=0,166) ou tabagismo (Qui2=2,414, p=0,491). Houve associação da 

classificação de risco com: úlceras prévias (Qui2=67,000, p<0,001), úlceras ativas (Qui2=11,387, 

p=0,010) e amputação (Qui2=11,155, p= 0,011). A avaliação e classificação do pé de risco tem como 

principal fator reduzir as taxas de amputações e complicações aplicando medidas terapêuticas, 

orientações e profilaxia para minimizar os riscos e evitar procedimentos invasivos. Apesar de não haver 

associação significante com faixa etária, tipo de diabetes, tempo de diabetes, hipertensão e tabagismo, 

há uma relação significativa do risco com amputações, úlceras prévias e úlceras ativas. A avaliação 

adequada do pé de risco pode ajudar a atuar precoce e adequadamente no pé diabético, evitando novas 

lesões e principalmente as amputações, que diminuem a qualidade de vida dos pacientes. 
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As úlceras e consequentemente as amputações são complicações graves no paciente diabético que possui 

deformidades e doença vascular periférica de qualquer grau em membros inferiores. E isso corresponde a 

alta morbimortalidade desses pacientes, além de um número elevado de internações. Identificar a 

prevalência de úlceras e amputações, e fatores associados em pacientes atendidos no ambulatório da Liga 

de Diabetes do Mário Palmério Hospital Universitário da Universidade de Uberaba. A Liga de Diabetes 

adotou no ambulatório screening para pé diabético, preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes e 

BrasPEDI – Grupo Brasileiro de Pé Diabético, através da realização de escore de sintomas e sinais 

neuropáticos (sensibilidades tátil, dolorosa, vibratória, térmica e reflexo aquileu), e avaliação clínica de 

arteriopatia. O trabalho foi realizado pelos integrantes da Liga de Diabetes do Curso de Medicina da 

Universidade de Uberaba, em todos os pacientes atendidos no ano de 2014, sob supervisão. Os dados 

foram representados em porcentagens e analisados em programa estatístico SPSS 14.0, através do teste 

do Qui-quadrado, com nível de significância de 5%. Foram avaliados 73 diabéticos, sendo 63% (46) do 

sexo feminino; 86,3% (63) portadores de Diabetes tipo 2; 59,4% (38) com até 10 anos de doença; 

68,5% (50) hipertensos; 27,4% (20) tabagistas ativos e 61,6% (45) com neuropatia, 32,9% com 

arteriopatia, 9% (6) apresentavam úlcera prévia, 1,4% (1) úlcera ativa e 1,4% (1) amputação de 

membro inferior. Não houve associação de úlcera prévia com: neuropatia (Qui2=3,222, p=0,073), 

vasculopatia (Qui2=0,887, p=0,346), faixa etária (Qui2=1,434, p=0,838), tempo de diabetes 

(Qui2=0,097, p=0,953). O paciente portador de úlcera ativa é do sexo masculino, maior que 60 anos, 

com 6-15 anos de diabetes e portador de neuropatia e vasculopatia. O único indivíduo com amputação de 

membro inferior também era do sexo masculino, portador de neuropatia diabética, maior que 70 anos e 

com mais de 15 anos de doença. A prevenção de úlceras e consequentemente amputações se dá através 

do exame regular dos pés no paciente diabético, com a finalidade de detectar lesões precoces e até 

alterações que ocorram antes da formação da úlcera. Para iniciar o tratamento precoce, evitando a 

formação de uma ferida ativa e consequentemente da perda de um membro e a disfuncionalidade do 

mesmo. Não houve associação com os fatores de risco, por ser a amostra de pacientes portadores de 

ulcera e amputação pequena, porém a neuropatia está presente na maioria deles, mostrando a 

necessidade de detecção e intervenção precoces. Houve baixa prevalência de úlceras e amputações no 

nosso ambulatório, mostrando que, a orientação adequada do paciente diabético, com exame detalhado 

dos pés, uso de calçados adequados e manutenção de bom controle glicêmico pode prevenir essas 

complicações. 
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O Diabetes Mellitus cursa com diversas complicações, sendo a arteriopatia de membros inferiores uma 

complicação que apresenta grande morbi-mortalidade e tendência à amputação. Desta maneira, existe a 

necessidade de avaliação criteriosa do portador de Diabetes. Avaliação e detecção precoce de pacientes 

portadores de arteriopatia em membros inferiores, evitando complicações como a amputação do(s) 

membro(s). Foi adotado um screening para avaliação sistematizada de todos pacientes diabéticos 

atendidos no ambulatório da Liga de Diabetes, durante o ano de 2014. A investigação foi preconizada 

pela Sociedade Brasileira de Diabetes e BrasPEDI – Grupo Brasileiro de Pé Diabético, através da avaliação 

clínica de arteriopatia. O trabalho foi desenvolvido pelos integrantes da Liga, sob supervisão. Os dados 

foram representados em porcentagens e analisados em programa estatístico SPSS 14.0, através do teste 

do Qui-quadrado, com nível de significância de 5%. Foram avaliados 73 diabéticos, sendo 63% (46) do 

sexo feminino; 86,3% (63) portadores de Diabetes tipo 2; 59,4% (38) com até 10 anos de doença; 

68,5% (50) hipertensos; 27,4% (20) tabagistas ativos e 61,6% (45) com neuropatia. Do total de 73 

pacientes analisados, 32,9% possuíam arteriopatia de membros inferiores. Não houve associação da 

presença de arteriopatia com tempo de Diabetes (Qui2=2,465; p=0,291); tabagismo (Qui2=1,059; 

p=0,303); Hipertensão Arterial Sistêmica (Qui2=3,129; p=0,077) e com o tipo de Diabetes (Qui2=0,273; 

p=0,872). Houve associação com a presença de neuropatia (Qui2=13,627, p<0,001), sendo que 95,7% 

dos indivíduos com vasculopatia também têm neuropatia. As complicações vasculares apresentaram-se 

com valores relevantes dentre os pacientes diabéticos avaliados, sendo que alguns evoluíram até mesmo 

para suas formas graves, o que é um fator agravante e que necessita ser valorizado, ainda mais 

considerando que não foi realizado o ITB (Índice tornozelo braço), sendo feito apenas o exame clínico. 

Não houve associação com Hipertensão, tabagismo ou tempo de Diabetes, diferente da literatura, 

provavelmente pelo número pequeno de pacientes avaliados. Porém houve associação significativa com 

neuropatia, complicação altamente prevalente. Dentre as complicações do Diabetes, a arteriopatia de 

membros inferiores e seus derivados se caracterizam por apresentar prevalência considerável 

necessitando, portanto, de investigação e detecção precoce. Logo, é essencial que seja feito o exame 

minucioso desses pacientes e que os mesmos sejam orientados a priorizarem a proteção dos pés, 

examinando com frequência os mesmos e adequando seus sapatos, além de incentivar à realização de 

um regular acompanhamento e tratamento do Diabetes Mellitus, evitando a evolução para a amputação. 
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O mau controle glicêmico no Diabetes Mellitus resulta em inúmeras complicações e uma das mais 

frequentes, mais precoce, mais polimórfica é definida como Neuropatia Diabética. Identificar a 

prevalência de neuropatia diabética e fatores associados visando impedir a evolução e/ou 

surgimento e tratamento adequado desta complicação. Foi realizado screening para neuropatia 

diabética em todos os pacientes atendidos no ambulatório da Liga de Diabetes, durante o ano de 

2014. Screening preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes e BrasPEDI – Grupo Brasileiro de 

Pé Diabético, através da realização de escore de sintomas e sinais neuropáticos (sensibilidades tátil, 

dolorosa, vibratória, térmica e reflexo aquileu). O trabalho foi realizado pelos integrantes da Liga de 

Diabetes do Curso de Medicina da Universidade de Uberaba, sob supervisão. Os dados foram 

representados em porcentagens e analisados em programa estatístico SPSS 14.0, através do teste 

do Qui-quadrado, com nível de significância de 5%. Foram avaliados 73 diabéticos, sendo 63% (46) 

do sexo feminino, 86,3% (63) portadores de diabetes tipo 2, 59,4% (38) com até 10 anos de 

doença, 32,9% (23) de arteriopatia de membros inferiores. Dentre os dados coletados, de um total 

de 73 pacientes analisados, 67,1% apresentavam neuropatia, sendo 15,1% apresentavam 

Polineuropatia diabética (PND) dolorosa, 24,7% PND dolorosa com risco de ulceração, 4,1% PND 

assintomática e 23,3% dor neuropática e 32,9% sem neuropatia. Houve associação da neuropatia 

diabética com: tempo de diabetes (Qui2=7,789, p=0,020), sendo mais frequente em indivíduos com 

6-15 anos de doença; retinopatia (Qui2=3,733, p=0,05); idade (Qui2=10,979, p=0,027) sendo mais 

frequente após os 51 anos de idade; e presença de vasculopatia (Qui2=13,627, p<0,001) onde 

95,7% dos indivíduos com vasculopatia também tem neuropatia. O único indivíduo com amputação 

de membro inferior também era portador de neuropatia diabética. O número de pacientes com 

neuropatia foi significativo, o que mostra a importância de se diagnosticar essa complicação que 

muitas vezes não é investigada e até mesmo subdiagnosticada, reafirmando o valor de um 

acompanhamento médico regular. O exame minucioso e a abordagem precoce de pacientes 

diabéticos são essenciais para que se possibilite desenvolver ações eficazes e assim, intervir 

precocemente, além de promover um prognóstico melhor para o paciente, elevando sua qualidade 

de vida. A neuropatia diabética é uma complicação altamente prevalente e incapacitante, devendo 

ser diagnosticada e abordada precocemente em todos os pacientes diabéticos. 
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O Acidente Vascular Encefálico (AVE), segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é “um sinal 

clínico de rápido desenvolvimento de perturbação focal da função cerebral, de suposta origem 

vascular e com mais de 24 horas de duração”. É considerada a terceira causa de morte nos países 

desenvolvidos, depois das doenças cardiovasculares e do câncer, além de ser uma das maiores 

causas de sequelas permanentes que geram incapacidade e afastamento do trabalho. O objetivo 

desse trabalho foi avaliar marcha e equilíbrio de pacientes hemiparéticos submetidos a um programa 

de Pilates. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória realizado no período de março a 

dezembro de 2014 na Clínica de Fisioterapia do UNIARAXÁ, aprovada pelo Colegiado de Ética em 

Pesquisa, protocolo 44017/24. O estudo foi feito com dez voluntários hemiparéticos, entre homens e 

mulheres, com diagnóstico de AVE, clinicamente estáveis, que deambulavam com ou sem auxílio de 

órteses. Após serem informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa, os pacientes 

foram avaliados individualmente, por meio do Índice de Tinetti, sendo duas escalas para marcha e 

para o equilíbrio. Após a avaliação os pacientes foram divididos em dois grupos de cinco pacientes 

cada e submetidos ao protocolo de Pilates duas vezes por semana com duração de 50 minutos cada 

sessão, totalizando 44 sessões. O protocolo de exercícios foi composto por 10 minutos de 

alongamentos e 40 minutos de condicionamento, onde o grau de dificuldade e o grau de resistência 

dos exercícios propostos aumentavam conforme a evolução do participante. A pressão arterial 

também foi aferida no início e no final de cada sessão. Na primeira avaliação, os pacientes se 

encontravam em maior risco de quedas, pois a soma total das escalas foi em torno de 17 pontos. Ao 

final da intervenção, foi observado melhora no Índice de Tinett, pois os pacientes saíram do maior 

risco de quedas passando para moderado risco de quedas com soma em torno de 24 pontos. 

Oliveira et al. (2013) em um estudo com idosos que realizavam exercícios de Pilates no solo sem 

acessórios e equipamentos, obtiveram melhora da autonomia funcional. Em seu estudo Brunelli 

(2009) observou-se em seus pacientes a flexibilidade, força muscular, controle postural, ganho da 

amplitude de movimento e um caso de independência de marcha. Em um estudo realizado por 

Oliveira e Orçay (2010), no qual se aplicou o Índice de Tinetti para avaliação e a cinesioterapia como 

tratamento, foi observado que paciente com AVE obteve melhora significativa no controle de tronco, 

conseguindo manter-se de pé sem apoio e no comando conseguiu caminhar com apoio de órtese, 

mantendo as passadas com apoio normal do membro inferior esquerdo e apoio do retro pé do 

membro inferior direito e os tornozelos não se tocavam. Neste estudo conclui-se que os pacientes 

com sequelas de AVE submetidos ao método Pilates apresentam significante melhora no equilíbrio 

em relação a marcha, mesmo que ambas tiveram evolução. 
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A deficiência androgênica do envelhecimento masculino (DAEM) caracteriza um hipogonadismo 

clínico decorrente da diminuição dos níveis de testosterona com a idade, que começa por volta da 

terceira década de vida e tem progressão lenta. A clínica desses pacientes apresenta impulso sexual 

reduzido, menor frequência de relações sexuais, menor crescimento da barba, perda de massa 

muscular, entre outros sinais. Outro fator relevante é o aumento da prevalência da obesidade na 

população, uma doença complexa e multifatorial que envolve muitas alterações metabólicas, sendo 

essas alterações associadas à DAEM objeto de estudo. A partir de uma população masculina de 112 

pacientes com idade mínima de 40 anos, que foram atendidos em ambulatório específico de 

pesquisa no Hospital Universitário Mário Palmério, foram solicitados exames laboratoriais e feita 

avaliação clínica, incluindo a dosagem de testosterona total e livre. A pesquisa foi feita após 

assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os valores de testosterona total 

abaixo de 300ng/dL e testosterona livre abaixo de 2,67pg/dL foram considerados indicadores de 

deficiência androgênica e valores superiores foram considerados normais. Os resultados foram 

associados aos valores de índice de massa corporal (IMC) dos pacientes e classificados em normal, 

sobrepeso e obesidade (graus I, II e III). A análise foi feita pelo teste qui-quadrado e a significância 

definida por p<0,05. A prevalência de obesidade em indivíduos com hipogonadismo foi de 58,3%, e 

do sobrepeso foi de 27,8% e de IMC normal foi de 13,9%, enquanto a prevalência de obesidade em 

pacientes sem DAEM foi 27,6%, de sobrepeso foi 48,7% e de IMC normal foi 23,7%. Dos 112 

pacientes avaliados, 36 apresentavam DAEM e 76 tinham níveis normais de testosterona, havendo 

diferença significativa da prevalência de obesidade e sobrepeso em pacientes com DAEM, sendo 

p=0,007. A diferença na prevalência de obesidade e sobrepeso em pacientes com DAEM foi 

significativa, sugerindo uma maior frequência de obesidade e sobrepeso na população com níveis 

reduzidos de testosterona. 
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As formas de tratamento com testosterona diferem em perfil de segurança, via de administração, 

dosagem e intervalo de uso, a melhor opção é aquela que permite restabelecer os níveis séricos 

fisiológicos da testosterona. O DAEM não tem um sintoma ou sinal característico, não sendo 

evidente em todos os homens o que torna importante o diagnóstico correto e análise dos benefícios 

clínicos da reposição do hormônio, para um tratamento eficaz.  Objetivo: Verificar os efeitos do 

tratamento da Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino (DAEM) com reposição 

hormonal de testosterona na forma em gel, analisando os impactos do tratamento nas variáveis 

clínicas. Inicialmente foi feito uma triagem com 114 indivíduos do sexo masculino entre 40 a 80 

anos atendidos no ambulatório específico de pesquisa clínica do Hospital Universitário, durante o 

período de março de 2014 a junho de 2015. Foram solicitados dosagem de vários hormônios, 

inclusive a dosagem de testosterona total. Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) os pacientes foram alocados no estudo e os resultados laboratoriais obtidos 

foram analisados, tendo como referência o valor inferior a 300 ng/dL para a testosterona total. Em 

seguida foi realizado a análise dos dados clínicos e laboratoriais, aplicação do questionário ADAM 

(Androgen Deficiency in Aging Male) e avaliação urológica para descartar alterações prostáticas. Foi 

iniciado o tratamento de reposição com gel de testosterona nos homens com diagnóstico de 

hipogonadismo – pelo menos duas dosagens de testosterona inferior a 300mg/dl e ADAM menor ou 

igual a dois - e sem contraindicações para reposição hormonal. Nos indivíduos com reposição 

hormonal, é realizado mensalmente exames laboratoriais e avaliação clínica, baseado no bem-estar, 

libido, desempenho e comportamento sexual além da análise do peso, IMC, circunferência 

abdominal, gordura muscular, gordura visceral e musculatura. O estudo foi realizado com 114 

indivíduos, sendo 35 pacientes diagnosticados com hipogonadismo e 7 pacientes em tratamento 

com reposição de testosterona em gel até o momento. Entre os pacientes em tratamento com 

reposição de testosterona houve uma melhora clínica em relação ao comportamento ou desempenho 

sexual, mesmo com pouco tempo de tratamento.  Todos os pacientes no início do tratamento com 

testosterona em gel, apresentavam ADAM (Androgen Deficiency in Aging Male) maior ou igual a 

seis, e queixas significativas em relação ao comportamento e desempenho sexual. Com apenas dois 

meses de reposição hormonal já foi percebido uma melhora clínica, principalmente no que diz 

respeito ao bem-estar e libido. O desempenho sexual não apresentou alterações e o paciente não 

referiu efeitos colaterais com o uso tópico do hormônio. 
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A obesidade é um tema com grande relevância na sociedade moderna, visto que a falta de tempo fez com 

que a população recorra a práticas errôneas de alimentação. Sabe-se que a exposição a uma dieta rica 

em lipídios, sobretudo escassa em outros nutrientes, danifica permanentemente órgãos e sistemas, sendo 

recomendado um limite de 38g/dia para um adulto. Com base nos hábitos alimentícios 

convencionalmente praticados por grande parte da população, nossos esforços visaram identificar o 

reflexo de uma alimentação rica em lipídios sobre o peso de órgãos e tecidos, tendo como modelo ratos 

da linhagem Wistar. Foram utilizados 10 ratos Wistar machos de 31 dias, pesando aproximadamente 

120g/cada. Os animas foram divididos em dois grupos (N=5), controle e experimental. O controle 

recebeu a dieta balanceada AIN93-G, e o experimental uma dieta hiperlipídica, ambos durante 11 

semanas e ad libitum. Após este período, estes foram sacrificados pelo aprofundamento da anestesia 

(thiopentax 0,1g intraperitoneal). O índice de Lee foi obtido através do cálculo da relação entre a raiz 

cúbica do peso corporal e o comprimento nasoanal do animal. Em seguida, foi realizada uma laparotomia 

para a retirada dos órgãos. Os órgãos pesados foram: rins, coração, fígado e testículos, além da gordura 

visceral. A análise dos valores foi feita pelo teste t-Student através do software estatístico Origin 6.1, com 
valores de p˂0,05. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da UNIUBE 

(n°036/2014). Os órgãos do grupo experimental apresentaram um peso médio em torno de 0,8 gramas 

acima quando comparados com o grupo controle. A média de peso em gramas dos rins, fígado, coração e 

testículos dos animais controle foram respectivamente: 1,56±0,18; 12,95±2,13; 1,69±0,3; e 1,716±0,4; 

enquanto que os órgãos do grupo experimental apresentaram valores de 1,61±0,15; 16,34±1,42; 

1,77±0,12; e 1,58±0,28. A média de gordura visceral (em gramas) encontrada nos animais do grupo 

controle foi de 17,28±3,91, já no grupo experimental foi de 43,37±13,26. O índice de Lee nos animais do 

grupo controle apresentou uma média de 2,95±0,17, enquanto que no grupo experimental foi de 

3,29±0,2. Nossos dados mostram que embora as diferenças entre o peso bruto dos animais dos dois 

grupos ficaram próximas, a quantidade de gordura visceral foi extremamente alta nos animais do grupo 

experimental. Além disso, podemos notar que um órgão metabolizador importante como o fígado 

apresentou um aumento de peso significativamente maior em ratos alimentados com a dieta hiperlipídica 

(p=0,011). Embora o aumento da ingestão calórica não tenha afetado de maneira proeminente no ganho 

de peso como um todo, este contribuiu para um aumento na quantidade de gordura visceral e no peso de 

órgãos específicos como o fígado. Neste sentido, a dieta hiperlipídica poderia contribuir para uma série de 

complicações não estritamente associadas ao ganho de peso como esteatose, problemas cardiovasculares 

e doenças degenerativas. 
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Terapia de nutrição enteral (TNE) é um conjunto de procedimentos terapêuticos empregados para a 

manutenção ou recuperação do paciente, no que tange o estado nutricional. Nesse sentido, podemos 

verificar que a nutrição enteral pode ser de extrema valia em pacientes com doenças graves e com tubo 

digestivo funcionante. O presente trabalho teve como objetivo monitorar a adequação dos pacientes 

adultos, no que se refere ao volume prescrito e ao volume administrado, a pacientes com prescrição de 

nutrição enteral exclusiva, no Hospital Universitário da Universidade de Uberaba. Trata-se de um estudo 

prospectivo e observacional, com início em julho de 2014 e término em junho de 2015, 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. Ao todo, foi 

monitorado a prescrição/administração de dieta em um total de 319 dias, de 31 pacientes, sendo 22 na 

UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 9 na Clínica Médica. Partiu-se da premissa que o volume 

mínimo administrado para adequação deveria ser de 90% do prescrito. Entre os pacientes da UTI 

somaram-se 232 dias de acompanhamento, com média de 10,5±6,3 dias de acompanhamento/paciente. 

Nesse período, foi observado adequação em 104 dias (4,7± 3,4 dias) e inadequação em 128 dias (5,8 ± 

4,3 dias), o que representa uma adequação média de 44,8% dos dias. Analisando-se a adequação no 

período total de acompanhamento de cada paciente, observamos uma prescrição de 237,4 L de dieta e 

administração de 185,7 L, o que representa 78,2% de adequação (82 ± 16,2%). Na Clínica médica foram 

acompanhados 9 pacientes, somando 87 dias de acompanhamento (média de 9,7± 5,7dias). Foi 

observado adequação em 39 dias (7,8± 3,6dias) e inadequação em 48 dias (9,6 ± 3,2dias), o que 

representa uma adequação média de 44,8% dos dias. Ao analisar a adequação no período total de 

acompanhamento de cada paciente da Clínica Médica, observamos uma prescrição total de 86,8L de dieta 

e administração de 68,7L, o que representa 79,2% de adequação (85,4 ± 23,7%). Verificamos que no 

período total de acompanhamento a porcentagem de inadequação fica bem inferior quando comparado a 

avaliação diária. Todavia, mesmo que essa inadequação esteja com porcentagem inferior, observa-se que 

a porcentagem se mantém abaixo de níveis aceitáveis, o qual seria de no mínimo 90% do volume 

prescrito. Comparando as médias de adequação no período de acompanhamento não há grande diferença 

entre clínica médica e UTI. Cabe salientar que os níveis de adequação se encontram abaixo do esperado 

devido a pausas para procedimentos com a enfermagem, problemas mecânicos com a sonda, jejum para 

exames, complicações no trato gastrointestinal, drenagem e falta de BIC (bomba de infusão contínua). 

Desta forma, conclui-se que o volume total recebido pelos pacientes acompanhados ficou abaixo da 

quantidade recomendada.  
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A obesidade é uma doença crônica de difícil manejo e está associada a fator predisponente e coexistente 

com doenças cardiovasculares, metabólicas e neurais tornando um grave problema de saúde pública. A 

obesidade é uma doença multifatorial, que está relacionada a fatores genéticos, ambientais e culturais. 

Dietas hiperlipídicas têm sido utilizadas comumente para reproduzir, de forma mais similar, as alterações 

metabólicas e histológicas encontradas na obesidade humana, produzindo efeitos que atuam na 

bioquímica corporal, podendo modificar morfologicamente vários órgãos. No âmbito nutricional, a 

esteatose hepática está fortemente ligada aos níveis de obesidade, sendo possível uma relação de 

causalidade entre ambos. A esteatose hepática consiste do acúmulo de gorduras neutras, 

histologicamente visível no citoplasma dos hepatócitos. Em face do exposto, neste estudo verificamos as 

possíveis alterações provocadas por uma dieta hiperlipídica ad libitum sobre o fígado de ratos da 

linhagem Wistar, visando analisar possíveis alterações histopatológicas. O estudo tem como escopo os 

danos causados pelo excesso de lipídios na dieta, estabelecendo dessa maneira uma base estruturada de 

comparação com o grupo controle, submetido a uma dieta balanceada. A metodologia da pesquisa é 

estruturada em dados quantitativos obtidos a partir da administração da dieta AIN93G para o grupo 

controle (N=5), a fim de estabelecer a comparação com o grupo submetido à dieta hiperlipídica ad libitum 

(N=5). Os animais foram medidos e pesados semanalmente, e ao fim do experimento todos os órgãos 

foram devidamente coletados, e fixados com formalina tamponada (formol 10%, pH 7,0). Foi realizado o 

processamento histológico de rotina: desidratação em série crescente de álcool etílico, diafanização em 

xilol e inclusão em parafina; foram realizados 10 cortes seriados com 5µm de espessura, com o auxílio do 

micrótomo e, por fim, foi realizada a coloração com hematoxilina eosina. A avaliação do grau de 

esteatose foi realizada de forma semiquantitativa e classificada em ausente, discreta (25-50% 

comprometimento), moderada (50-75% comprometimento) e acentuada (acima de 75% 

comprometimento). O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da UNIUBE 

(n°036/2014). As análises histológicas mostraram que ratos do grupo experimental apresentaram 80% 

de esteatose acentuada e 20% de esteatose moderada, contra 20% de esteatose discreta observado para 

o grupo controle. Além disso, animais com esteatose acentuada apresentaram maior quantidade da forma 

macrovesicular, comparados ao grupo controle. É indiscutível a correlação entre esteatose e obesidade. A 

comunicação entre alterações na dieta e modificações histológicas é nítida quando tomamos o fígado 

como exemplo. É conclusivo observar que, as dietas hiperlipídicas, quando comparadas a dietas 

balanceadas, podem levar a resultados indesejáveis, como a esteatose hepática, prejudicando o bem-

estar do indivíduo. 
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O suporte nutricional é visto como uma ferramenta terapêutica visando a manutenção e a 

recuperação do estado nutricional do paciente, quando a ingesta oral não é possível ou necessita de 

complementação. Dessa forma, esse trabalho busca mostrar as características dos pacientes 

hospitalizados submetidos à dieta nasoenteral exclusiva como forma de suporte nutricional. Após 

aprovação pelo CEP (CAAE nº 09905613.6.0000.5145), foram incluídos no estudo indivíduos de 

ambos os sexos, de qualquer etnia, acima de 18 anos de idade, sendo submetidos à dieta 

nasoenteral exclusiva por no mínimo 72 horas e que aceitaram participar do mesmo. Os dados 

avaliados foram obtidos do sistema de prontuário eletrônico e mostraram que a população 

acompanhada era predominantemente de idosos (87%), do gênero masculino (65%) e da etnia 

branca (51%). As doenças de base mais prevalentes foram Hipertensão arterial sistêmica (21%), 

Diabetes Mellitus tipo 2 (11%), Doença pulmonar obstrutiva crônica e Acidente vascular encefálico 

(AVE) prévio (8% cada um). Observou-se também a ocorrência de Doença de Chagas, Dislipidemia 

e Hipotireoidismo, Hepatopatia e Arritmia Cardíaca. Apenas 1% dos pacientes não apresentavam 

doenças de base. As principais causas da internação foram AVE (20%), Pneumonia (17%), Sepse 

(11%) e rebaixamento do nível de consciência (9%). O principal motivo de indicação da TNE foi o 

rebaixamento do nível de consciência representando 60% dos casos. Observou-se a ocorrência de 

edema em 74% dos pacientes e 89% dos pacientes com dosagem de albumina apresentaram níveis 

reduzidos desse analito. Observou-se leucocitose em 57%, leucopenia em 3% e níveis baixos de 

hemoglobina em 87% dos pacientes que realizaram esse exame. Ureia elevada foi observado em 

70% dos pacientes e 53% apresentou elevação de creatinina. A proteína C reativa esteve elevada 

em 100% dos pacientes que realizaram esse exame. Tomados em conjunto, esses dados 

bioquímicos sugerem considerável risco nutricional. A faixa etária justifica o predomínio do AVE 

como causa de internação, pois a probabilidade de sua ocorrência aumenta a partir dos 60 anos. 

Além disso, fica claro que o paciente submetido à TNE na sua maioria estava em vigência de 

infecção, com presença de edema, queda de albumina e hemoglobina e ainda com insuficiência 

renal. Concluímos que os pacientes submetidos à TNE no MPHU em sua maioria são homens, idosos, 

da etnia branca e que antes da hospitalização já tratavam algum tipo de doença prévia. 
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Nas últimas décadas houve um aumento do número de indivíduos obesos que desenvolveram doença 

renal crônica. O comprometimento dos rins pode levar a alterações hemodinâmicas e metabólicas 

importantes como hipertensão arterial e síndrome metabólica. Dessa maneira, estudos que associem 

ganho de peso e alterações na função renal podem contribuir para que ações preventivas e protetivas 

sejam aplicadas não só para as populações de risco, mas também para aqueles que pretendem levar uma 

vida saudável. O presente estudo teve por objetivo avaliar a função renal de ratos submetidos à dieta 

hiperlipídica através da análise da urina e seus sedimentos. Foram utilizados 10 ratos Wistar machos de 

31 dias, pesando aproximadamente 120g/cada. Os animas foram divididos em dois grupos (N=5), 

controle e experimental. O controle recebeu a dieta balanceada AIN93-G, e o experimental a dieta 

hiperlipídica. Os animais receberam dieta e água ad libitum durante 11 semanas. Após este período, 

foram transferidos para gaiolas metabólicas e a urina foi coletada durante 24h para urinálise, que foi feita 

através de fitas reagente e análise do sedimento. A urina foi sedimentada por centrifugação e levada ao 

microscópio de campo claro. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da UNIUBE 

(n°036/2014). Os resultados mostraram ausência de urubilinogênio, bilirrubina e nitritos para os dois 

grupos. Níveis de glicose, pH e densidade não apresentaram variações discrepantes entre os grupos, 

sendo considerados normais. A urina dos animais do grupo experimental apresentou altos níveis de 

proteínas e cetonas, comparado ao grupo controle. Além disso, na urina do grupo experimental foram 

detectadas hemácias integras e leucócitos, sendo estes ausentes nas amostras do grupo controle. 

Análises prévias do sedimento mostraram que a dieta hiperlipídica acarreta numa maior quantidade e 

variedade de cristais. A proteinúria é o primeiro indicador de doença renal, e embora não seja uma 

característica exclusiva de todas as doenças renais, está frequentemente associada a várias causas 

patológicas como lesão da membrana glomerular e reabsorção tubular deficiente. Nossos dados mostram 

que animais alimentados com uma dieta hiperlipídica apresentam maiores níveis de proteínas na urina. 

Estas alterações podem apontar para um possível déficit da função renal. Compostos como as cetonas 

sugerem um intenso catabolismo de ácidos graxos, enquanto que hemácias íntegras podem aparecer pelo 

rompimento da integridade da barreira vascular na membrana glomerular ou no trato geniturinário. A 

presença de leucócitos sugere infecção no trato urinário, e embora a ausência de nitritos possa 

contradizer os resultados, devemos salientar que nem todas as bactérias metabolizam o nitrato. 

Entretanto, análises mais acuradas dos sedimentos, e analises histológicas dos rins estão em andamento 

com a finalidade de detectarmos de maneira precisa as consequências da dieta hiperlipídica sobre os rins. 
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A obesidade pode ser caracterizada por um acúmulo excessivo de tecido adiposo, afetando todas as 

idades e classes sociais. A Organização Mundial de Saúde a considera como uma “epidemia global do 

século XXI”, pois afeta cerca de 320 milhões de pessoas no mundo. Experimentos utilizando dietas 

hiperlipídicas são aplicados com sucesso para reproduzir modelos experimentais de obesidade em ratos, e 

apesar de vários estudos retratarem os efeitos de dietas hipercalóricas sobre o organismo, são raros os 

que investigam alterações na histologia do trato gastrointestinal. Dessa maneira, o objetivo deste estudo 

foi avaliar a influência de uma dieta hiperlipídica sobre tecidos como o mesentério. Foram utilizados 10 

ratos Wistar machos de 31 dias, pesando aproximadamente 120g/cada. Os animas foram divididos em 

dois grupos (N=5), controle e experimental. O controle recebeu a dieta balanceada AIN93-G, e o 

experimental uma dieta hiperlipídica. Os animais receberam dieta e água ad libitum durante 11 semanas. 

Após este período, os animais foram sacrificados pelo aprofundamento da anestesia (thiopentax 0,1g 

intraperitoneal); em seguida foi realizada uma laparotomia para a retirada do mesentério. Uma porção do 

mesentério foi esticada sobre uma placa de petri contendo parafina sólida enquanto fixado com uma 

solução de formol 10%. Após fixação o mesentério foi corado com azul de toluidina 1%. O tecido corado 

foi então montado sobre uma lâmina de microscopia e analisado em microscópio de campo claro. Foram 

analisadas a quantidade gordura, número de mastócitos e vascularização tecidual. O trabalho foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da UNIUBE (n° 036/2014). A dobra do mesentério dos 

animais do grupo experimental apresentou excesso de gordura, principalmente na área central e em 

torno de seus vasos sanguíneos, comparado com o grupo controle. Nos cortes histológicos observamos 

um aumento da vascularização e do diâmetro dos vasos sanguíneos no mesentério do grupo experimental 

em relação ao controle. O número de mastócitos ficou próximo entre os grupos estudados. Animais que 

receberam a dieta hiperlipídica apresentaram um aumento no número de vasos sanguíneos no 

mesentério. Este aumento da vascularização em princípio sugere uma melhora na capacidade absortiva 

de nutrientes. Entretanto, a angiogênese pode estar relacionada com a manutenção tumoral, sendo um 

reflexo de quadros de inflamação crônica. Nossos dados sugerem que além dos danos diretos provocados 

pelo excesso de gorduras no organismo, estas podem alterar a vascularização de tecidos importantes 

como o mesentério, que poderiam contribuir com a manutenção de patologias graves como o câncer. 

Nesse sentido, análises de fatores de importantes como o fator de necrose tumoral-; e análises mais 

minuciosas do trato gastrintestinal passaram a ser alvo de nossas investigações. 
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A Terapia de Nutrição Enteral (TNE) visa à recuperação ou manutenção do estado nutricional de 

pacientes incapazes de se alimentar por via oral, provendo energia e substratos suficientes para a 

conservação do estado fisiológico. Entretanto, diversas condições podem interferir na oferta 

nutricional planejada, fazendo com que os pacientes recebam um aporte de nutrientes diferente do 

prescrito. Este trabalho prospectivo e observacional tem como objetivo avaliar a evolução dos 

pacientes internados que recebem TNE exclusiva, identificando intercorrências que possam levar a 

inadequação entre prescrição e administração das dietas enterais. 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, 31 pacientes em uso de 

TNE exclusiva internados no setor de Clínica Médica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram 

acompanhados, diariamente, no período de julho de 2014 a junho de 2015. Os dados referentes a 

possíveis intercorrências clínicas foram coletados do prontuário médico eletrônico e anotados em um 

formulário próprio, elaborado pela equipe do projeto. O período de acompanhamento foram de no 

mínimo três e no máximo vinte dias. Dos 9 pacientes internados no setor de Clínica Médica, 88,8% 

apresentaram algum tipo de intercorrência. A frequência dos eventos adversos observados foi: 

38,5% constipação intestinal, 23% náuseas e vômitos, 30,7% diarreia e 7,7% aspiração. Neste 

setor houve a necessidade de suspensão da infusão da dieta em 11,11% dos pacientes para a 

realização de drenagem e posterior troca da sonda nasoenteral. Dos 22 pacientes internados na UTI, 

95,4% tiveram intercorrências. A frequência dos eventos adversos neste setor foi: 48% constipação 

intestinal, 20% diarreia, 20% distensão abdominal, 8% náuseas e vômitos e 4% aspiração. 50% 

dos pacientes da UTI tiveram a infusão da dieta suspensa, devido à realização de exames ou 

drenagem.  Esses dados provavelmente se correlacionam com a condição clínica ou as doenças de 

base, sendo prejudiciais à evolução do paciente. Assim, conclui-se que a maioria dos pacientes em 

tratamento com TNE evoluíram com intercorrências relacionadas ao sistema gastrointestinal. Além 

disso, a suspensão da infusão da dieta para a realização de exames, troca de sonda e drenagem 

também afetaram diretamente o volume infundindo, comprometendo a administração da dieta 

prescrita e o recebimento do aporte nutricional adequado. 
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A sociedade contemporânea tem vários desafios como o crescimento das metrópoles e o consumo 

como fatores geradores de resíduos. Nesse sentido, parte desses resíduos gerados advém de 

hospitais e congêneres carecem de gestões por parte da área administrativa e dos profissionais da 

saúde.  Assim, presente trabalho tem por objetivo analisar medidas de controle e descarte de 

material utilizado nos serviços de saúde, com ênfase nas áreas de imagem em unidades 

radiológicas. Este estudo foi embasado num levantamento bibliográfico de publicações cientificas e 

normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Ministério da Saúde 

concernente ao assunto, no período de 2005 a 2015.Convém destacar que os dados bibliográficos, 

sobretudo em periódicos especializado em saúde e meio ambiente apontam à importância de 

estudos desta temática. Nesse contexto, a gerência dos rejeitos, o que compreende as atividades de 

separação do lixo contaminado e não-contaminado, bem como as fases nas quais esses resíduos 

percorrem até o descarte são de suma importância para a organização do trabalho nas unidades 

hospitalares. No entanto, o que mais se observa é a salutar capacitação de profissionais para o 

contato direto e indireto com os RSS. Nas unidades de Raios X Diagnósticos, o monitoramento e a 

capacitação em relação à gestão dos RSS podem influenciar a administração da Biossegurança, a 

Radioproteção e a área de Segurança e Saúde Ocupacional, já que existem substâncias que não 

podem ser descartados diretamente no meio ambiente. Dessa forma, essas pontuações destacadas 

das Unidades Radiológicas sugerem revisões quanto ao fluxo de RSS e as possibilidades de 

reciclagem dos mesmos. Ainda, no tocante às Unidades Radiológicas mencionadas, a capacitação 

dos profissionais de saúde dessa área que lidam com RSS demonstra ser um fator importante 

agregado aos Programas de Radioproteção, Segurança e Saúde do Trabalhador que atendam às 

necessidades da realidade daquele hospital e equipe. Assim, o Tecnólogo em Radiologia, agente e 

novo profissional da área, deve se colocar na gestão e elaboração das medidas do Plano Diretor, a 

fim de estabelecer a saúde ambiental favorável ao paciente e trabalhadores de Imaginologia. 
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O curso de Medicina da Universidade de Uberaba preconiza a formação humanizada dos seus acadêmicos 

visando a produção de novas atitudes e éticas no campo de formação e ofício. Nesse contexto, o curso 

oportuniza aos seus estudantes uma vivência de inserção na comunidade a partir de atividades realizadas 

com crianças em escola localizada na cidade de Uberaba. A convivência das autoras, acadêmicas de 

Medicina, com alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental foi acompanhada por constantes desafios e 

dificuldades, dentre eles o acompanhamento de um aluno portador de Distrofia Muscular. Com isso foram 

constatadas diversas limitações enfrentadas pela criança e pela equipe profissional da escola diante de 

situações de ensino-aprendizagem relacionadas tanto à falta de conhecimento e capacitação do docente e 

monitor quanto em relação à infraestrutura de material didático-pedagógico. Assim, este trabalho 

objetiva diagnosticar a ação da escola frente às necessidades especiais dos alunos do primeiro ao quinto 

ano do Ensino Fundamental da rede pública. A metodologia utilizada é fundamentada na pesquisa teórica, 

documental, de abordagem qualitativa. Ela é baseada em observações a partir dos critérios pré-

determinados com base na “Política dos Parâmetros Curriculares Nacionais - Necessidades Educacionais 

Especiais” e no “Plano Decenal Municipal de Educação”. Ao longo do primeiro semestre do ano de 2015 

foram avaliados a execução do plano de ensino da escola, as condições físicas e estruturais 

disponibilizadas aos alunos com necessidades especiais e os métodos didáticos pedagógicos utilizados 

pela escola para atender os alunos. Dentre aspectos observados que seguem requisitos básicos de 

acessibilidade pontua-se a presença de rampas, portas largas, mobiliário adequado, banheiros com 

cabines mais largas, barras de apoio e lavatórios baixos, faixas táteis de orientação e poucas barreiras 

arquitetônicas. O que limita a efetividade do acesso de todos os alunos é a deficiência na sinalização, 

como ausência de placas de orientação, além da altura elevada do bebedouro. Para o desenvolvimento 

psicomotor das crianças, a escola oferece um monitor exclusivo, além do Atendimento Educacional 

Especializado feito por uma psicopedagoga. Considerando os objetivos críticos e analíticos em relação à 

atuação da escola frente às questões de acessibilidade pode-se afirmar que aquilo oferecido na prática 

ainda se encontra muito aquém do que se tem como ideal para a perfeita inclusão dos alunos com 

demandas especiais nas atividades cotidianas no ambiente escolar. Apesar desse distanciamento entre o 

arquétipo e a execução, pode se dizer que a escola tem um bom desempenho no que tange propiciar um 

suporte físico, material e social aos seus alunos. Isso se atribui ao fato de que, em determinadas 

situações escolares, alguns alunos com demandas especiais apresentam, a partir da estimulação 

propiciada pelas atividades e assistências oferecidas a elas na instituição, um desempenho notável. 
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A primeira fase do Processo de Enfermagem (PE), conhecida como Histórico ou Investigação em 

Enfermagem, utiliza um roteiro padronizado, métodos e técnicas para o levantamento de dados do 

indivíduo sobre o processo saúde-doença. A obtenção do histórico antecede a obtenção dos 

diagnósticos de enfermagem que serve como ferramenta para a prescrição e assistência de 

enfermagem. Tratou-se de uma pesquisa exploratória, transversal, realizada em campo. Foi aplicado 

um instrumento criado pelos pesquisadores e validado que contém itens de identificação, história 

pregressa, sinais vitais, necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. Os preceitos 

éticos foram seguidos e obtidos os TCLE. A coleta de dados de sete pacientes ocorreu na Unidade de 

Terapia Intensiva Adulto de um Hospital Universitário. A entrevista, exame físico e dados 

secundários do prontuário foram fontes de informações sobre o paciente. Na análise descritiva 

utilizou-se a Taxonomia II da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Com a 

aplicação do instrumento, foram obtidas as características definidoras baseada na NANDA. Para 

necessidades psicobiológicas, foram encontradas: a capacidade prejudicada para o paciente se 

reposicionar e virar; a incapacidade de mastigar e ingerir alimentos de forma segura e completar 

uma refeição; incapacidade de ingerir comida; diminuição do turgor da pele e mucosas; palidez; 

dispneia; hipóxia; mudança no padrão de sono; incapacidade para utilizar expressões e de falar; 

incapacidade para acessar o banheiro e lavar o próprio corpo. As necessidades psicossociais 

afetadas foram: ausência de pessoas significativas durante a internação; indisponibilidade para 

resposta emocional e afetiva do paciente. A necessidade psicoespiritual foi: as mudanças repentinas 

das práticas espirituais. As características definidoras encontradas mostraram que os pacientes em 

estado grave têm comprometimento das necessidades humanas básicas, principalmente quando se 

refere ao componente psicobiológico. 

 

Palavras-chave: Processos de enfermagem. Unidade de terapia intensiva. Estudos de validação. 

 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
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: A pesquisa em questão, que fora idealizada perante a escassez de pesquisas voltadas para a área 

da humanização através da música, está ligada ao projeto voluntário realizado no Mário Palmério 

Hospital Universitário (M.P.H.U) na cidade de Uberaba-MG, chamado Encantar. O projeto visa 

humanizar o ambiente hospitalar e diminuir, mesmo que momentaneamente, o sofrimento do 

paciente por meio da música cantada e tocada que é previamente escolhida de acordo com os 

pedidos dos pacientes. A pesquisa visa observar como ocorre o processo de humanização por meio 

da prática musical, e por se tratar de uma prática ainda pouco comum nos hospitais, foi observada a 

aceitação dos profissionais do M.P.H.U juntamente com as experiências vividas pelos voluntários 

durante o projeto. A pesquisa de caráter descritivo-exploratória foi realizada por meio de 

questionário qualitativo, fundamentado na temática estudada, aplicado aos voluntários do projeto, 

onde lhes foram perguntados sobre a importância do projeto, se já presenciaram alguma reação do 

paciente, se eles costumam se emocionar com as músicas, se os pacientes sentem falta do projeto, 

se há algum tipo de resistência vinda dos acompanhantes ou funcionários do hospital quanto ao 

projeto e também fora perguntado se existe o reconhecimento do projeto pelos funcionários do 

hospital.: Embasados pela teoria estudada e nos questionários respondidos pelos voluntários, foi 

perceptível que o projeto em questão cumpre o seu propósito. Nos questionários avaliados, todos os 

voluntários afirmam que o projeto possui grande aceitação e reconhecimento perante os 

funcionários e pacientes do M.P.H.U, também abordam que a humanização é levada para dentro do 

hospital, mas a humanização não acontece somente com os pacientes, o grupo e todo o ambiente 

também acaba se humanizando. Um ponto peculiar encontrado na pesquisa é que o projeto não 

possui todas as ferramentas necessárias para levar alívio ao paciente, porque a música pode evocar 

lembranças, tanto boas quanto ruins, por este motivo é que as músicas são meticulosamente 

escolhidas perante à demanda dos pacientes. Um importante ponto é a gradativa aceitação do 

projeto, dos vários projetos voluntários realizados no M.P.H.U o único que possui autorização para 

entrar na UTI é o projeto Encantar. Por último, consideramos que o Grupo Encantar é uma 

ferramenta para o alívio momentâneo dos enfermos do Hospital Universitário Mário Palmério, 

porém, para que o grupo obtenha êxito em seu propósito, é necessário que haja organização e 

planejamento dos voluntários, pois a música, como já mencionado neste estudo, deve ser escolhida 

com cautela pois pode evocar tanto sensações agradáveis quanto desagradáveis.  

 

Palavras-chave: Hospitalar. Humanização. Musicoterapia. 

 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
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A temática da sexualidade e do início da vida sexual é abordada como tema transversal no ensino 

fundamental II, mas é bem menos lembrada no ensino superior, quando se pressupõe que a 

questão já tenha sido suficientemente discutida na educação familiar e escolar. Considerando que 

para a OMS a adolescência pode estender-se até os 19 anos, chamam a atenção, na faixa etária que 

coincide com o ingresso na vida universitária, os casos de gravidez não planejada e a prevalência de 

DST’s, o que torna o tema algo de interesse também para a saúde pública. Considerando este 

quadro, na presente pesquisa, realizada no âmbito da disciplina de Saúde e Sociedade III, objetiva-

se acessar e compreender as percepções de estudantes do ciclo básico do curso de Medicina, do 

ciclo básico, em relação ao início da vida sexual em suas conexões com o autocuidado. Para alcançar 

este objetivo, optou-se por uma abordagem qualiquantitativa, recorrendo-se à pesquisa 

bibliográfica, realizada a partir da base de dados SieLO, e à aplicação de um questionário misto. Ao 

todo, foram abordados 201 estudantes do 1º ao 4º período do curso, de ambos os sexos, com 

idades entre 17 e 25 anos. Depois de tabulados e sistematizados, os dados foram analisados à luz 

do referencial teórico. A maior parte dos participantes (71,5%) iniciou a vida sexual entre 15 e 20 

anos, num momento por eles considerado como adequado. Ainda que a pílula anticoncepcional 

estivesse presente em 32% das primeiras relações sexuais, e que seja pouco significativo o número 

dos que não usaram qualquer contraceptivo (4%), chama a atenção que o preservativo masculino 

só tenha sido utilizado em 76% dos casos. Em relação aos cuidados especificamente com 

contracepção, quase a totalidade (98%) entendem que a responsabilidade seja de homens e 

mulheres na mesma proporção. Número que pouco se altera quando questionados sobre a 

responsabilidade por uma gravidez não planejada (96% de ambos, 4% da mulher). Dos estudantes 

que têm vida sexual ativa (50,5%), ou mantêm relações sexuais esporadicamente (23%), 31,5% 

usam preservativos “na maioria das relações”, 6% não utilizam nenhum método contraceptivo e os 

demais fazem uso combinado de pílula e preservativos. Do total de sujeitos, pouco mais que a 

metade (52%), informam que estão com os exames médicos e laboratoriais em dia, em sua maioria 

mulheres. Observa-se, a partir dos dados, que o estudante do ciclo básico de Medicina dispõe de 

informações adequadas sobre a saúde-doença, mas nem sempre as utiliza em sua vida privada, o 

que preocupa sobretudo por se tratar de um profissional da saúde em formação. Como a 

contracepção é mais visada em detrimento da prevenção de DST’s/AIDS, conclui-se que ainda há 

muito a conscientizar sobre o tema, em todas as classes sociais e em diferentes níveis de ensino. 

 

Palavras-chave: Educação em saúde. Educação sexual. Prevenção. 

 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 


