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A osteoporose é uma doença de grande impacto social e econômico no mundo todo, uma vez que a 

fragilidade óssea gerada pela tal corresponde à grandes números de fraturas, gerando perda de 

qualidade de vida para o paciente e muitos gastos para reestabelecimento deste paciente em nosso 

meio social.Este estudo compreende às análises comparativas dos hormônios 1,25-hidroxivitamina 

D, calcitonina, paratormônio e citocina IL-22 em um grupo controle e outro grupo de pacientes com 

osteoporose entre pacientes de diferentes gêneros. Ao comparar os níveis séricos de vitamina D, 

observaram-se níveis significativamente maiores no grupo do gênero feminino do grupo controle 

quando comparadas ao mesmo gênero do grupo com osteoporose. Os níveis de paratormônio 

encontraram-se mais elevados em pacientes do sexo masculino do grupo com osteoporose quando 

comparados ao grupo controle.Neste estudo foi verificado que o hormônio 1,25-hidroxivitamina D 

esta significativamente diminuído em pacientes do gênero feminino do grupo com osteoporose 

quando comparadas ao grupo controle. Nos homens o hormônio paratormônio apresentou-se 

significativamente maior no grupo com osteoporose quando comparado ao grupo sem osteoporose. 

O hormônio calcitonina e a citocina IL-22 não tive diferença significativa entre pacientes com ou sem 

osteoporose. Portanto conclui-se que há grande importância dos hormônios da vitamina D e 

paratormônio para o desenvolvimento da doença osteoporose.  
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Doença falciforme (DF) compreeende um grupo de anemias hemolíticas hereditárias com alteração estrutural 

na cadeia betaglobina produzindo hemoglobina S que, em condições de hipóxia, sofre polimerização e 

falcização resultando em processo vaso-oclusivo, lesão endotelial, inflamação, crise álgica e maior 

susceptibilidade a infecções. A doença periodontal (DP) possui mecanismos da resposta imune e por isto têm 

sido utilizado biomarcadores no fluido crevicular gengival (FCG) e na saliva para melhor entendimento dos 

mesmos. A IL-8 e de IL-6 são citocinas pró-inflamatórias descritas em níveis elevados nestes pacientes 

sendo que a IL-8 promove a quimiotaxia, favorecendo vaso-oclusão, e ativação de neutrófilos importante na 

progressão de doenças gengivais. Objetivo: Avaliar a expressão no FCG e na saliva dos níveis de IL-8 e de 

IL-6, nos pacientes com DF e com DP antes e depois do tratamento periodontal (ADTP) comparados com 

grupo controle (GC).Foram formados 2 grupos: GC (n=28) e grupo da DF (GFD) (n=35). Realizaram-se 2 

coletas de saliva e de FCG, com intervalo de cerca de 30 dias, sendo feito tratamento periodontal entre elas. 

Após a coleta, o cone de papel absorvente foi colocado em tubo eppendorf e mantido a -70°C, bem como os 

tubos contendo a saliva. Durante as análises os cones foram ressuspendidos em 150ul de solução tampão 

para obtenção do FCG. A IL-8 e IL-6 foram dosadas por meio da técnica de Cytometric Bead Array- CBA (BD 

BIOSCIENCES, EUA).A média da idade geral dos pacientes foi de 29,46 anos, sendo que nos pacientes com 

DF foi de 23,31 anos com 22 (62,86%) do sexo feminino e predomínio da etnia não branca (77,14%). Os 

tipos de DF: HbSS- 19 (54,28%), S&#946; talassemia- 6 (17,14%) e HbSC- 6 (17,14%). Houve redução 

significativa de IL-8 no FCG 2 de pacientes do GDF comparado com o GC (p= 0,0002). Não foi encontrada 

diferença significativa nas salivas 1 e 2 e FCG 1 quando comparado GDF com GC. Encontrou-se aumento 

significativo de IL-8 no FCG 1 e 2 de indivíduos com gengivite quando comparados com aqueles sem 

gengivite (p= 0,01 e p= 0,001 respectivamente). Nas salivas 1 e 2 destes pacientes não houve diferença 

significativa na dosagem de IL-8, assim como nas dosagens de IL-6 na saliva 1 e 2 do GDF comparadas com 

GC ADTP e nem quando comparados pacientes com e sem gengivite. Os níveis de IL-6 foram indetectáveis 

no FCG1 dos 2 grupos.Estudos detectaram níveis de IL-8 elevados em pacientes com DF e gengivite porém a 

maioria com dosagem sérica. O fato dos pacientes do GDF estarem fora da crise vaso-oclusiva pode ter 

contribuído para a dosagem de IL-8 no FCG 2 ter sido significativamente menor quando comparada ao GC 

sugerindo que os pacientes falcêmicos possuem processo inflamatório menos intenso. Fato comprovado por 

estudos com dosagem sérica. Estudos mostram níveis de IL-6 aumentados na saliva e FCG em pacientes 

com DF e gengivite, apesar de não termos obtido diferença significativa quando comparado GC as dosagens 

mostraram-se aumentadas no GDF. 
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A constante exposição do organismo a dietas hiperlipídicas promove o aparecimento de patologias, 

inclusive no fígado. Estudos evidenciam o desenvolvimento de complicações hepáticas que geram 

um aumento de citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10 em detrimento dos níveis elevados de 

citocinas pró-inflamatórias.  O trabalho em questão, tem o objetivo de avaliar a influência de uma 

dieta rica em lipídeos e restrita em carboidratos sobre o perfil de citocina IL-10 no fígado de tatos 

Wistar. Ratos Wistar machos (N=20), com idade de 31 dias e peso aproximado de 120 gramas 

foram igualmente divididos em dois grupos. O grupo controle recebeu uma dieta padrão balanceada 

AIN93-G, enquanto o grupo experimental a dieta rica em lipídios e restrita em carboidratos (HFLC). 

As dietas e água filtrada foram fornecidas ad libitum por 11 semanas. Após esse período os ratos 

foram submetidos a eutanásia por meio de infusão de anestésico (Tiopental sódico 50 mg/kg/peso) 

na cavidade intraperitoneal. Posteriormente realizou a retirada de fragmentos hepáticos, os quais 

foram pesados e trituradas com inibidor de protease. Cada amostra foi centrifugada (8000xg, 10min 

a 4°C), para obtenção de um sobrenadante, o qual foi utilizado para a dosagem da citocina IL-10 

pelo método de ELISA. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de D'Agostino & 

Pearson. Para os dados que demonstraram uma distribuição não-Gaussiana, foi utilizado o teste de 

Mann-Whitney. Os resultados com valor de p menor que 0,05 foram considerados significativamente 

diferentes. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da UNIUBE (n° 

036/2014).Os dados demonstraram que ratos alimentados com a dieta HFLC apresentam níveis 

aumentados de IL-10, quando comparados ao grupo controle. Os resultados obtidos no presente 

estudo demonstram que uma dieta rica em lipídeos e restrita em carboidratos promove aumento dos 

níveis de citocinas anti-inflamatórias como IL-10 no fígado de ratos da linhagem Wistar. Estudos 

sugerem que esse aumento seja uma tentativa de diminuir os efeitos pró-inflamatórios 

desencadeados por outras citocinas, visto que, a IL-10 tem a capacidade de inibir monócitos e 

macrófagos de apresentarem antígenos para as células T.  
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A obesidade, caracterizada por uma expansão de tecido adiposo que se encontra em estado de 

inflamação, tornou-se um grave problema de saúde pública, sendo comumente associada com 

alterações metabólicas e histológicas em diversos tecidos. No fígado, foi visto que o acúmulo de 

gordura corporal pode estar associado á hipertrofia dos adipócitos com liberação de quimiocinas, 

que induzem o acúmulo de macrófagos no tecido adiposo e a produção de citocinas pró-

inflamatórias como a TNF-. Tendo em vista que a obesidade é um grande precursor de alterações 

importantes no tecido hepático, o objetivo do presente trabalho foi analisar o perfil de TNF- no 

fígado de ratos Wistar submetidos a uma dieta rica em lipídeos e restrita em carboidratos (HFLC). 

Para isso, ratos machos Wistar (N=20) foram igualmente divididos em dois grupos. O grupo controle 

recebeu uma dieta padrão balanceada AIN93-G, enquanto o grupo experimental a dieta HFLC. As 

dietas e água filtrada foram fornecidas ad libitum por 11 semanas. Após a eutanásia, fragmentos 

dos fígados foram retirados, pesados e triturados com inibidor de protease. Cada amostra foi 

centrifugada (8000xg, 10min a 4°C), para obtenção de um sobrenadante, o qual foi utilizado para a 

dosagem da TNF- pelo método de ELISA. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de 

D'Agostino & Pearson. Para os dados que demonstraram uma distribuição não-Gaussiana, foi 

utilizado o teste de Mann-Whitney. Os resultados com valor de (p < 0,05) foram considerados 

significativamente diferentes. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da 

UNIUBE (n° 036/2014). As análises do tecido hepático demonstraram que animais submetidos à 

dieta HFLC apresentaram níveis aumentados de TNF; quando comparados aos animais alimentados 

com a dieta balanceada (p=0,0186).Estas alterações foram sugestivas para resistência à insulina e 

estateose consequente da apoptose dos hepatócitos, acúmulo de células inflamatórias e ativação de 

células estreladas. Dessa forma, os resultados apresentados mostraram que a administração da 

dieta HFLC pode afetar o tecido hepático sugerindo que as alterações observadas, podem 

comprometer a homeostase na regulação fisiológica do órgão. 
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A doença falciforme é uma condição, geneticamente adquirida, caracterizada pela produção da 

hemoglobina mutante S (HbS), o que resulta na distorção estrutural da hemácia, causando anemia 

crônica e recorrente, além de maior vulnerabilidade às infecções e outros agravos à saúde. Dentre 

as infecções, nota-se uma predisposição para as prevalentes na cavidade oral, que apresenta 

patógenos responsáveis por causar a periodontite, uma doença inflamatória crônica gerada pela 

exacerbada resposta imune frente às bactérias da placa subgengival. Estão correlacionadas com 

esse quadro várias citocinas, tendo um importante papel a IL-1β e a IL-12, produzidas por células 

dendríticas e células fagocitárias em resposta à patógenos durante uma infecção. A IL-1β é a 

principal citocina inflamatória associada à periodontite presente na gengiva. A IL-12 induz a 

produção de interferon-γ, favorece a diferenciação do T helper 1 e liga a resposta imune inata à 

resposta imune adaptativa, sendo muito importante para a resistência contra diversas infecções. 

São os objetivos desse estudo, portanto, avaliar a expressão no fluido crevicular e na saliva dos 

níveis de IL-1β e IL-12 nos pacientes com doença falciforme e com doença periodontal antes e 

depois do tratamento periodontal. Foram formados 2 grupos: GC (28 pacientes) e grupo da DF 

(GDF) (35 pacientes) sendo feitas 2 coletas de saliva e de FCG-ADTP. Após a coleta, o cone de papel 

absorvente foi colocado em tubo eppendorf e mantido a -70°C, assim como os tubos com a saliva. 

No momento das análises os cones foram ressuspendidos em 150ul de solução tampão para obter o 

FCG. A IL-1β e IL-12 foram dosadas utilizando-se da técnica de Cytometric Bead Array - CBA (BD 

BIOSCIENCES, EUA). A IL-1β apresentou aumento significativo na saliva 1 (antes do tratamento 

periodontal) do grupo controle quando comparado com o grupo doença falciforme (Mann Whitney; 

p= 0,02) mas não foi encontrada diferença significativa na expressão de IL-1β na saliva 2 (após o 

tratamento periodontal) comparando os dois grupos. Com relação à presença de gengivite, a 

expressão de IL-1β apresentou aumento significativo na saliva 1 (Mann Whitney; p= 0,009) e saliva 

2 (Mann Whitney; p= 0,02) para pacientes dos dois grupos com gengivite comparado com àqueles 

sem gengivite. Não foi detectada a expressão de IL-12 nas amostras de saliva e fluido crevicular 

gengival analisadas. Pacientes com gengivite apresentam níveis de IL-1β significativamente maiores 

que os pacientes sem gengivite, de modo que esse resultado concorda com as teses sugeridas pela 

literatura revisada para realização desse estudo. Pacientes com doença falciforme apresentam no 

fluido crevicular gengival níveis significativamente menores de IL-1β comparados ao grupo controle, 

sugerindo que estes pacientes possam ter um processo inflamatório menos intenso que os pacientes 

sem doença falciforme.  
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A toxoplasmose adquirida durante a gestação ocasiona sintomas graves no feto, como coriorretinite, 

micro e macrocefalia, calcificações cerebrais, falhas no desenvolvimento psicomotor e morte. O risco 

de infecção primária em gestantes é de 0,1 a 1% e de infecção transplacentária é de até 40%. A 

soroprevalência em gestantes tem uma ampla variação. No Brasil, varia de 56,4 a 91,6%. Assim, o 

presente trabalho objetivou descrever e analisar os resultados da sorologia para toxoplasmose em 

gestantes com exames realizados no Hospital Universitário Mário Palmério (HU) na Universidade de 

Uberaba em Uberaba – MG durante os anos de 2015 e 2016. IgG e IgM específicas foram 

processadas no laboratório de Análises clinicas do HU pelo método de eletroquimioluminescência. 

Avaliou-se gestantes entre 13 e 44 anos de idade, das raças branca, parda, amarela, negra e 

indígena. As gestantes com IgM (<0,80 UI/mL) e IgG (<1,0) foram consideradas não 

reativas/susceptíveis (GNR/S), as com IgM (<0,80 UI/mL) e IgG (>30UI/mL) reativas-imunes 

(GR/I), as com IgM (<0,80 UI/mL ou 0,8 a 2,29 UI/mL) e IgG (1 a 30UI/mL) indeterminadas (GI) e 

com infecção ativa (GIA) as que possuíam IgM (>2,29) associada ou não a IgG reativa e as que 

tiveram o aumento de IgG no segundo exame sorológico.De 1.608 gestantes, 50,25% (808/1608) 

foram consideradas GNR/S; 41,98% (675/1608) GR/I, 7,40% (119/1608) GI e 0,37% (06/1608) 

GIA. Analisando por faixa etária (13-18, 19-25, 26-30, 31-35 e >35 anos) pode-se observar que a 

maior prevalência de GNR/S (47,28% 382/808), GR/I (38,96% 263/675), GI (41,18% 49/119) e 

GIA (50% 3/6) ocorreu entre a faixa de 19 a 25 anos. Em relação a raça (branca, parda, negra, 

amarela, e indígena), o perfil sorológico prevaleceu entre as raças branca e parda, apesar de 

29,66% (477/1608) não terem informada a raça.Neste contexto, pode-se concluir que a prevalência 

de toxoplasmose em gestantes está abaixo da média nacional, mas a taxa de infecção ativa se 

encontra dentro do esperado para gestantes.  
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A gastrite é um processo inflamatório da mucosa gástrica cuja etiologia pode estar associada a 

fatores externos com a resposta do hospedeiro. Tem sido dado ênfase a estudos que investigam as 

lectinas endógenas e suas propriedades, por aparecerem envolvidas na modulação da resposta 

inflamatória (NORLING; PERRETTI; COOPER, 2009). Os mastócitos possuem grânulos em seu 

citoplasma, estes são liberados quando os mastócitos são ativados, assim ajuda a induzir a 

inflamação (RODEWALD; FEYERABEND, 2012). O objetivo do presente estudo foi avaliar a expressão 

da Gal-1 e a densidade de mastócitos em biópsias de pacientes com queixa digestiva alta.No 

presente estudo foram avaliados 44 pacientes com sintomas do trato digestivo superior e todos 

foram submetidos ao exame de Endoscopia Digestiva Alta (EDA). Um fragmento do antro gástrico 

foi retirado e fixado em formol tamponado a 4% para a realização do exame anatomopatológico e 

análise imunohistoquímica. Dos 44 pacientes, 11 biópsias foram classificadas como grupo controle, 

18 pacientes apresentavam gastrite crônica e 15 pacientes apresentavam gastrite ativa. Os dados 

foram analisados utilizando o Software Statview (Abacus Concepts, Berkeley, CA, USA). Após análise 

de variância e normalidade dos dados, os testes Mann- Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, foram 

realizados. Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos.Após a análise da 

expressão de Gal-1 no epitélio e estroma, observou-se uma expressão significativamente maior no 

estroma do que no epitélio. Não houve diferença significativa ao agrupar os pacientes em grupo 

controle, gastrite crônica ou grupos de gastrite ativos. A densidade de mastócitos foi avaliada nas 

biópsias de antro. Não foram observadas diferenças significativas quando os pacientes foram 

agrupados com base na natureza do processo inflamatório. Nenhuma correlação significativa entre a 

densidade dos mastócitos e a expressão da galectina aqui estudada.Neste estudo, a expressão de 

Gal-1, agrupada pela presença e natureza do processo inflamatório, não mostrou diferença 

significativa em qualquer compartimento, epitélio e estroma. Esses dados sugerem que a inflamação 

não afeta a modulação da expressão de Gal-1. Além disso, a densidade de mastócitos também foi 

avaliada neste estudo e não foram observadas diferenças significativas ao agrupar pacientes por 

natureza de inflamação. Os testes não mostraram correlações significativas entre a densidade de 

mastócitos e a expressão da galectina aqui estudada. Como não houve diferença significativa na 

expressão de Gal-1 e na densidade de mastócitos tanto no epitélio como no estroma do antro 

gástrico entre pacientes com gastrite crônica e gastrite ativa, os resultados do presente estudo 

sugerem que Gal-1 e mastócitos não estão associados à natureza da inflamação. 
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A obesidade é caracterizada pelo acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal que pode 

atingir graus capazes de afetar a saúde dos indivíduos. Em situações crônicas, o alto teor de lipídeos 

atua como fator de risco para doenças associadas à resistência insulínica, problemas 

cardiovasculares, distúrbios biliares e neoplasias. Dentre diversos órgãos acometidos, dietas 

hiperlipídicas podem acarretar alterações a nível hepático e favorecer o surgimento de processos 

inflamatórios. O presente trabalho objetiva avaliar a influência de deita rica em lipídeos e restrita em 

carboidratos (high-fat, low-carb - HFLC) sobre o perfil da citocina IL-6 no fígado de ratos Wistar. 

Ratos Wistar machos (N=20) foram igualmente divididos em dois grupos. O grupo controle recebeu 

uma dieta padrão balanceada AIN93-G, enquanto o grupo experimental, dieta HFLC. As dietas e 

água filtrada foram fornecidas ad libitum por 11 semanas. Após a eutanásia, fragmentos dos fígados 

foram retirados, pesados e triturados com inibidor de protease. Cada amostra foi centrifugada 

(8000xg, 10min a 4°C) para obtenção de um sobrenadante, que foi utilizado para a dosagem de IL-

6 pelo método de ELISA. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade D'Agostino & Pearson. 

Para os dados que demonstraram uma distribuição não-Gaussiana, foi utilizado o teste de Mann-

Whitney. Os resultados com valor de (P<0,05) foram considerados significativamente diferentes. O 

trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da UNIUBE (n°036/2014). Os dados 

obtidos mostraram que animais alimentados com dieta HFLC apresentaram níveis elevados de IL-6, 

quando comparados aos animais do grupo controle (p=0,0186). A associação entre esteatose 

hepática e resposta inflamatória foi observada em estudo em camundongos submetidos a uma dieta 

hiperlipídica, onde o conteúdo de triglicerídeos intracelulares foi diretamente proporcional à 

susceptibilidade dos hepatócitos a apoptose e a uma maior a produção de citocinas pró-

inflamatórias, como TNF, IL-1, IL-6 e MCP-1. Dessa forma, os dados apresentados para IL-6 

associados ao grau de esteatose observado para estes animais (dado não mostrado) sugerem que 

mecanismos semelhantes estejam ocorrendo em ratos alimentados com uma dieta hiperlipídica, 

contudo restrita em carboidratos. 
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Proteínas inseticidas derivadas de Bacillus thuringiensis (Bt), formuladas para utilização contra 

pragas, são os inseticidas biológicos mais amplamente utilizados, sendo que diferentes formulações 

e a identificação de novos isolados com diferentes toxinas podem promover maior atividade tóxica e 

melhor resultado do produto em diferentes condições ambientais. O trabalho teve por objetivo a 

prospecção de genes cry e vip do banco de isolados de B. thuringiensis, do Instituto Federal do 

Triângulo Mineiro - IFTM- Uberaba/MG. Foram analisados 73 isolados de Bacillus thuringiensis do 

banco de isolados do IFTM, Campus Uberaba, MG. Os isolados foram recepcionados, estocados, 

cultivados em meio de cultura e o DNA foi extraído. Em seguida, as 73 amostras de DNA foram 

submetidas a caracterização molecular por PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) com iniciadores 

gerais e específicos para os genes cry e vip, específicos para a ordem Lepidoptera. Os isolados 

estudados apresentaram perfis gênicos muito variados, uma vez que pela utilização da análise por 

PCR foi possível identificar cinco genes cry, em 73 isolados de B. thuringiensis. Desses, a maior 

frequência encontrada foi para o gene cry1Aa e cryAc, encontrado em 17 isolados, seguido por 

cry1Ab, cry1Ac e cry1Fa. A variação na combinação desses genes formou vários grupos, incluindo os 

diferentes isolados, sendo possível demonstrar que a maior parte dos isolados apresentaram mais 

de um gene cry e vip. Dentre os 73 isolados, 12,41% dos apresentaram genes cry1Aa e cryAc, 

9,49% foram cry1Ab e 0,73% apresentaram cryDa. A porcentagem dos isolados que apresentaram 

gene vip foi de 23,36 %, sendo vip 2- 5 e vip 3 -6 com 11,68 cada um desses genes. A presença 

desses genes nos isolados estudados não significa que os mesmos estão sendo expressos, mas dão 

um forte indício de que estes isolados poderão ser empregados em programas de controle biológico 

e/ou no manejo de populações de campo resistentes contra diferentes pragas. Isso levaria à 

formulação desses isolados ou ainda possibilitaria novos estudos relacionados à expressão e 

inserção desses genes em plantas, mediante a comprovação de sua atuação nas mortalidades 

geradas em ensaios.  
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A obesidade é considerada pela OMS uma epidemia global sendo que, países mais desenvolvidos, a 

classificam como problema de saúde pública, porém, no Brasil dados ainda são escassos já que 

grande parte dos estudos não utilizam amostras significativas da população. Nota-se um enfoque 

maior para pesquisas a respeito de síndromes metabólicas a fim de prevenir as doenças já nos 

estágios iniciais, porém, mesmo com tais esforços, ainda é difícil a manutenção adequada de dados 

já que um método padrão não está claramente estabelecido. Como precursores da doença, os 

fatores de risco, podem ser vários, tais como dislipidemias, hipertensão, resistência à insulina, entre 

outros, que cominam juntos para o desenvolvimento de uma doença como a obesidade, etc. De 

acordo com os objetivos, foram obtidos resultados de peso e altura, e posteriormente o IMC. Os 

grupos foram separados por idade sendo classificados como crianças (de 0 a 9 anos) ou 

adolescentes (de 10 a 14 anos) e separados também por sexo. Foram estudadas um total de 7.754 

crianças e 6.769 adolescentes totalizando 14.523 indivíduos alcançados pelo projeto. Com os 

resultados obtidos pôde-se observar que a quantidade de crianças com sobrepeso foi de 1.299 

(16,75%) e de crianças obesas foi de 1.156 (14,91%), quando somados sobrepeso e obesidade a 

quantidade foi de 2.455 crianças (31,66%). Realizando a divisão por sexo, os resultados obtidos 

mostraram que 17,03%, do grupo masculino, e 12,76%, do grupo feminino, estão obesos e a 

parcela de crianças do sexo masculino com sobrepeso representa 13,64% e do sexo feminino 

19,9%. Quando avaliado os adolescentes, os resultados demonstraram que 1.181 (17,45%) são 

classificados como sobrepeso e adolescentes com obesidade somam 831 (12,28%), totalizando 

2012 (29,72%) adolescentes com sobrepeso e obesidade. Separando por sexo obteve-se o resultado 

de 555 (16,36%) para indivíduos do sexo masculino que estão com sobrepeso e 500 (14,73%) para 

os que estão com obesidade. Já do sexo feminino, somam 626 (18,54%) com sobrepeso e 331 

(9,8%) com obesidade. Juntando ambas os grupos, de 100% das crianças e adolescentes 

estudados, 30,76% são classificadas como sobrepeso e obesidade. Com baixo IMC foram contados 

323 (2%) das crianças e 339 (5%) dos adolescentes, já com peso normal tem-se um total de 4.976 

(64,17%) das crianças e 4.418 (65,27%) dos adolescentes. A prevalência de sobrepeso e obesidade 

nas crianças, são maiores em crianças do que em adolescentes, sendo que, mesmo as meninas 

estando um pouco mais alto na infância, há uma tendência de cair um pouco na adolescência, e os 

meninos, mesmo o índice estando mais baixo na infância, apresentam um crescimento pouco 

significativo em relação à adolescência. Nos demais grupos, estão classificados os que são 

considerados indivíduos de baixo IMC e os normais, representando 69,24% de todos os indivíduos 

estudados. 
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As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de Medicina aliaram a formação 

médica com o Sistema Único de Saúde (SUS), visando uma maior integração entre ensino-serviço-

comunidade. Esse programa visa fomentar a formação da educação pelo trabalho e a integração da 

tríade ensino-serviço-comunidade por meio de diagnósticos da situação atual. Assim, utilizamos as 

novas DCN para complementar a formação médica através da promoção de estratégias como a 

inserção dos alunos nos serviços públicos de saúde. Este trabalho tem por objetivo ilustrar o 

diagnóstico e as estratégias para mudanças curriculares e integração ensino-serviço do curso de 

medicina da UNIUBE no ano de 2017 através da análise da implementação do grupo PET-

Saúde/GraduaSUS. Realizou-se um estudo por um grupo que é composto por três docentes, sendo 

uma coordenadora, doze estudantes de medicina e três trabalhadores do SUS, que realizaram 

encontros semanais durante um semestre, houve discussão e análise sistematizada das DCN 

juntamente com os planos de ensino e grade curricular do curso de medicina das disciplinas 

envolvendo o tópico de Saúde e Sociedade do 1º ao 12º período. Sendo assim, as informações 

apresentadas a seguir são resultados que compõem projeto PET-Saúde aprovado no edital nº13 de 

2016 a 2017. Estudos recentes de Adler e Gallian (2014) confirmam a necessidade da educação 

permanente de profissionais de saúde através da capacitação continuada. Ressalta-se ainda a 

importância da prática de metodologias ativas e a implementação do PET na integração ensino-

serviço-comunidade. Segundo Cavalheiro e Guimarães (2011) a aproximação do cotidiano permite 

tornar a educação significativa, pelas vivências de situações. Lampert et al. (2009) ressalta que as 

equipes multiprofissionais, é um fator positivo e potencializador do ensino no SUS, e favorece a 

aquisição de competências técnicas e relacionais. Através da análise foi possível identificar no ciclo 

básico (1º ao 4º período) um déficit do aprendizado em Gestão em Saúde e pouca ênfase em 

princípios, diretrizes e práticas do sistema de saúde. Para tal sugeriu-se inserir conteúdos de 

planejamento e gestão em saúde pública. No ciclo intermediário (5º ao 8º período), foi verificada 

uma baixa inserção na atenção básica e com poucas oportunidades de vivência em rede de serviços 

e integralidade. No internato (9º ao 12º período), observou-se baixo número de unidades de saúde 

para estágios. Constatou-se ainda na análise de formação de preceptores e docentes uma ausência 

de integração interdisciplinar e multiprofissional e qualificação para a preceptoria.Dessa forma, a 

implementação do PET e a realização do diagnóstico, bem como as proposta de expectativa são 

essenciais na formação para o SUS e fundamental para operar mudanças na relação ensino-serviço-

comunidade. 
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