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A Osteoporose tem se mostrado cada vez mais comum e com a elevação da expectativa de vida, seu 

impacto na qualidade de vida das pessoas é cada vez mais relevante. O efeito de citocinas 

inflamatórias e hormônios no metabolismo ósseo tem papel fundamental para a de tal doença. Para 

um melhor entendimento dessa relação, foi avaliada a citocina IL-23 e hormônios: testosterona e 

estradiol em pacientes com osteoporose e do grupo controle. Através de amostras sanguíneas de 30 

pacientes com osteoporose e 30 pacientes sem osteoporose, foram dosadas citocinas, pelo método 

do ELISA e hormônios, pelo método de quimioluminescência. As coletas de sangue venoso foram 

realizadas no período matutino, um dia após a cirurgia de reconstrução óssea indicada pelo médico 

ortopedista. A análise estatística foi considerada significante quando o valor de p < 0,05. No grupo 

de pacientes com osteoporose, a média de idade do gênero feminino foi de 80,05 ± 9,47 anos e do 

gênero masculino foi de 74,9 ± 9,18 anos. Mulheres com osteoporose apresentam diminuição 

significativa nos níveis de estradiol (p=0.047), já a testosterona teve níveis significativamente 

maiores no gênero masculino quando comparado com gênero feminino em ambos os grupos, 

controle e osteoporose (p=0.0023 e p=0.0046, respectivamente). Nosso estudo mostrou que o 

estradiol desempenha papel importante no desenvolvimento da osteoporose em mulheres, já quanto 

a testosterona, o trabalho não demonstrou papel relevante na doença. Em relação à IL-23, não 

foram denotadas diferenças significativas em seus níveis, não denotando, assim, correlação dessa 

com a osteoporose. 

 

Palavras-chave: Osteoporose. Hormônios. Citocinas. 
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As leveduras do gênero Candida representam 80% das micoses nosocomiais e atualmente constituem 

grave problema de saúde pública. O objetivo do estudo foi traçar o perfil clínico-epidemiológico e 

laboratorial da candidíase no Mário Palmério Hospital Universitário. Foi realizado um estudo observacional 

e retroprospectivo, baseado na identificação dos casos de candidíase fornecida pela Comissão de Controle 

de Infecções Hospitalares entre janeiro de 2014 e junho de 2016. Os principais dados clínicos e 

epidemiológicos foram obtidos a partir dos prontuários eletrônicos. A etiologia fúngica foi confirmada pela 

pesquisa do tubo germinativo, semeadura em CHROMagar Candida® e microcultivo em ágar cornmeal-80. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o protocolo CAAE 

(46932615.4.0000.5145). No período do estudo, 55 pacientes foram diagnosticados com candidúria, dois 

com pneumonia e dois com candidíase esofágica. A média de idade foi de 75,8 anos (variação, 1-104), a 

maioria 28 (47,4%) da raça branca e 38 (64,4%) do gênero feminino. No momento do diagnóstico, 37 

(62,7%) pacientes estavam internados na enfermaria, 20 (33,8%) na Unidade de Terapia Intensiva e dois 

(3,3%) na UTI neonatal. Em relação às doenças de base, 21 (35,5%) apresentaram hipertensão arterial 

sistêmica, 12 (20,3%) pneumonia, 10 (16,9%) insuficiência renal, seis (10,1%) diabetes mellitus e o 

restante (16,9%) outras comorbidades. Destes, 40 (67,8%) apresentaram duas ou mais doenças de base 

pré-existentes. Durante a internação, cateter vesical de demora, nutrição parenteral e ventilação 

mecânica foram utilizadas por 37 (62,7%), 29 (49,1%), e 10 (16,9%) casos, respectivamente. As 

principais manifestações da candidúria foram oligúria e disúria em doze (21,8%) e sete (12,7%) casos, 

respectivamente. Quanto ao hemograma, 47 (85,4%) pacientes apresentaram anemia e 19 (34,5%) 

anisocitose. O desvio a esquerda foi observado em 19 (48,7%) casos de leucocitose. Durante a 

internação, 50 (90,9%) fizeram uso de antibióticos e 40 (72,7%) iniciaram o tratamento antifúngico, 

entretanto, 40 (72,7%) foram a óbito. Pacientes com pneumonia estiveram internados na UTI por 10 dias 

e manifestaram dispneia, anemia e leucocitose com desvio a esquerda. Apesar do tratamento específico, 

um (50%) foi a óbito. Todos os pacientes com candidíase esofágica apresentaram odinofagia e após 

sucesso terapêutico tiveram alta hospitalar. A identificação por espécie foi confirmada apenas durante o 

estudo prospectivo (agosto de 2015 a julho de 2016). Dentre as 31 amostras analisadas, 14 (45,1%) 

foram C. albicans, oito (25,8%) C. glabrata, quatro (12,9%) C. tropicalis, duas (6,4%) C. krusei, duas 

(6,4%) C. dubliniensis e uma (3,2%) C. parapsilosis. Fungos oportunistas são importantes agentes de 

complicação do estado clínico de pacientes institucionalizados. Desta forma, o controle da infecção 

hospitalar é necessário a fim de identificar possíveis fatores de risco associados à candidíase nosocomial. 

Conclui-se que a candidíase afeta predominantemente pacientes idosos, com mais de uma comorbidade, 

em uso de antibiótico de largo espectro, internado em UTI e em uso de cateter vesical de demora. 

 

Palavras-chave: Candida spp.. Infecção nosocomial. Mario Palmeiro Hospital Universitário. 
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Nas últimas décadas vem sendo observado um declínio na prevalência e severidade da doença cárie 

em função da adoção de medidas preventivas. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da 

erosão e abrasão no desgaste e rugosidade superficial do esmalte de dentes bovinos. Foram 

selecionados 40 incisivos bovinos que foram seccionados, obtendo 40 espécimes de esmalte com 

5mm x 5mm x 2 mm. Estes espécimes foram inclusos em um tubo de pvc com resina acrílica, com a 

face vestibular voltada para cima. Em seguida, foram divididos aleatoriamente em 4 grupos (n=10). 

De acordo com o tratamento proposto: G1 - escovação com dentifrício Tandy (1100 ppm de flúor); 

G2 - escovação com dentifrício Colgate Smiles (1100 ppm de flúor); G3 - escovação com dentifrício 

Colgate Total 12 Clear Mint (1450 ppm de flúor) e G4 - escovação com dentifrício Regenerate (1450 

ppm de flúor). Antes de iniciar o ciclo de desafio ácido e escovação foi realizado a perfilometria 

inicial dos espécimes. Os espécimes foram submetidos ao desafio erosivo com imersão em bebida a 

base de cola (Coca-Cola®) durante 90 segundos, 4 vezes ao dia, intervalo de 2 horas entre as 

imersões por um período 5 dias. As escovações foram realizadas uma hora após o primeiro e o 

último ciclo de desafio ácido, totalizando duas escovações com intervalo de 8 horas entre elas 

durante 5 dias, em cada grupo. Foi utilizado 10 gramas de dentifrício misturado com 20 mL de água 

destilada para obter o slurry, que foi injetado a cada 20 segundos sobre a superfície do esmalte de 

cada espécime. O processo de escovação foi realizado durante 1 minuto. Os espécimes foram 

posicionados paralelamente as cerdas da escova dental e sobre eles incidiram uma carga de 200g (~ 

2N) durante 60s. A rugosidade superficial (parâmetro Ra em µm), rugosidade linear (parâmetro Rz 

em µm) e rugosidade de área (parâmetro Sa em µm) foi realizada por meio de microscopia confocal 

de varredura a laser. Os dados foram submetidos ao teste estatístico Análise de Variância (ANOVA-

ONE WAY) para comparação das médias. Os resultados obtidos mostraram que não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos (p>0,05) com relação à rugosidade superficial (Ra), 

rugosidade linear (Rz) e rugosidade de área (Sa). Para análise de Ra, os valores foram 

respectivamente: G1 – 1,41 ± 0,39, G2 – 1,33 ± 0,32, G3 – 1,27 ± 0,39 e G4 – 1,22 ± 0,27. Para 

análise de Rz, os valores foram respectivamente: G1 – 6,46 ± 1,83, G2 – 6,01 ± 1,47, G3 – 5,65 ± 

1,84 e G4 – 5,52 ± 1,15. E para análise de Sa, os valores foram respectivamente: G1 – -0,05 ± 

0,20, G2 – -0,04 ± 0,17, G3 – 0,05 ± 0,14 e G4 – 0,003 ± 0,46. O desenvolvimento de processos 

que aumentem a resistência ácida do esmalte para minimizar o processo de erosão e abrasão ainda 

não estão bem elucidados, por isso urge ampliar as pesquisas nesse contexto. Conclui-se que a 

utilização destes dentifrícios após os desafios erosivos não influenciaram na rugosidade do esmalte 

do dente bovino. 

 

Palavras-chave: Erosão dentária. Abrasão. Desafio ácido. 
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O desenvolvimento ponderoestatural dos recém-nascidos (RNs) prematuros sofre influência de inúmeras 

variáveis, sendo que o ganho de peso é influenciado principalmente pela oferta calórica, enquanto o 

aumento do comprimento e perímetro cefálico pela oferta de proteínas. Não obstante, a imaturidade do 

trato gastrintestinal, intolerância à glicose e limitação do volume da dieta podem comprometer essa 

oferta. Este trabalho tem por objetivo determinar o ganho ponderoestatural de RNs internados na UTI 

neonatal do Mário Palmério Hospital Universitário (MPHU). Trata-se de um estudo de coorte, no qual 41 

RNs pré-termos, com idade gestacional entre 30 a 34 semanas e 6 dias, foram acompanhados durante o 

período de internação, recebendo uma dieta individualizada de acordo com sua situação clínica. Os 

parâmetros foram obtidos do prontuário eletrônico, após obtenção do termo de consentimento livre e 

esclarecido (CAAE 51180715.3.0000.5145). Foram monitorados peso no 1º, 3º, 7º, 10º dia após o 

nascimento e da 2ª semana até a 6ª semana. O comprimento corporal e perímetro craniano dos RN 

foram avaliados semanalmente. A média do Perímetro Craniano (PC) foi de 30,5cm na 1ª semana, 29,7 

cm na 2ª semana, 30,7cm na 3ª semana, 31,8cm, na 4ª semana e na 5ª semana 32 cm. A média do 

comprimento (em cm±DP) foi de 43,3(±3,22); 43(±4,14); 43,9(±3,18), 43,3(±3,27) e 43,3(±3,03), 

respectivamente na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª semanas de internação. Já a média do peso (em Kg) foi de 

1,798(±0,438) no 1º dia; 1,688(±0,406) no 3º dia; 1,711(±0,382) no 5º dia; 1,744(±0,393) no 7º dia; 

1,801(±0,407) no 10º dia e 1,892(±0,430); 2,025(±0,441); 1,961(±0,376); 2,014(0,370) e 

2,128(±0,362), na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª semanas, respectivamente. Apenas 2,6% das crianças não 

perderam peso em relação ao nascimento, 7,7% não atingiram o peso ao nascer durante a internação, 

7,7% atingiram o peso ao nascer no 3º dia, 17,9% no 5º dia, 12,8% no 7º dia, 20,5% no 10º dia, 28,2% 

na 2ª semana e 2,6% na 3ª semana. Três crianças (7,3%) perderam peso no final da internação.  A 

média do ganho de peso no período da internação foi de 0,4282g (máximo 1000g, mínimo 5g). O menor 

ganho de peso em relação ao peso ao nascer foi de 0,23% e o maior ganho foi de 65,18%. A média do 

ganho do peso em relação ao peso ao nascer foi de 32,18%. É normal uma certa perda de peso pelo 

neonato nos primeiros dias de vida (pelo insuficiente aporte nutricional e também pela redistribuição de 

líquidos), sendo importantíssimo avaliar se o RN recuperou o peso ao nascer, o que em nossa análise 

ocorreu na maioria das crianças em torno da 2ª semana. Observou-se também um elevado ganho de 

peso médio em relação ao nascimento (32,18%), concluindo-se que houve suporte de saúde adequado, o 

que é corroborado pela ocorrência de apenas 7,3% de perda de peso. Os dados obtidos nos permitem 

concluir que o ganho de peso, de comprimento e de PC dos prematuros internados na UTI neonatal do 

MPHU foram satisfatórios, sugerindo que a oferta de suporte de saúde foi apropriada, apesar das 

limitações próprias da prematuridade.  

 

Palavras-chave: Prematuro. Avaliação pôndero-estaral. UTI neonatal 

 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 

 



 
 

 

 44 

CS005 - Comparação da incidência de traumas mamilares entre o período 

hospitalar e a primeira semana puerperal 
 

 

Apresentador: BERNARDES, Nathália Araujo 

Orientador: FERREIRA, Maria Beatriz Guimaraes 

Bolsa: UNIUBE 

Demais Autores: RUIZ, Mariana Torreglosa; SANTOS, Mariana Araujo 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Medicina 

Projeto: PIBIC 2016/003 

 

 

O aleitamento materno se constitui como o método mais eficaz e econômico de nutrição, capaz de 

suprir as principais necessidades do neonato. Entretanto, evidencia-se alto índice de desmame 

precoce, sendo o trauma mamilar a principal causa desta ocorrência. O presente estudo objetiva 

estimar a incidência de traumas mamilares em puérperas.Trata-se de estudo epidemiológico, 

observacional e quantitativo sobre a incidência de traumas mamilares e fatores relacionados, 

realizado com 305 puérperas em um hospital no interior de Minas Gerais. Foram incluídas no estudo 

puérperas hemodinamicamente estáveis, conscientes e orientadas, internadas no Alojamento 

Conjunto, que tenham dado à luz a recém-nascidos vivos, há mais de 12 horas, independentemente 

da idade materna ou tipo de parto. As mulheres responderam a um questionário que contempla 

dados sociodemográficos e obstétricos e foram submetidas ao exame clínico das mamas. As 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o estudo foi aprovado pelo 

CEP/UNIUBE- CAAE n° 54565916.60000.5145, sob parecer 1.514.974.Participaram do estudo 305 

puérperas. Quanto aos dados obstétricos, 148 (48,5%) internaram em fase ativa de trabalho de 

parto, 231 (75,7%) apresentaram mamilos protusos e 262 (85,9%) mamas normotensas. A 

incidência de trauma mamilar foi de 16,3%, com predomínio de escoriação. A não integridade da 

mama direita foi representada por escoriação (28; 9,2), fissura (17; 5,6), vesícula (2; 0,7) e 

hiperemia (43; 14,1); enquanto a mama esquerda apresentou escoriação (29; 9,5), fissura (20; 

6,6), vesícula (3; 1,0) e hiperemia (45; 14,8). Ao indagar sobre o conhecimento de amamentação, 

89 (29,2%) paciente relataram ter recebido orientação dos profissionais no hospital de estudo. A 

avaliação das puérperas na presente investigação, demonstrou predomínio de mamilos protusos, 

mamas normotensas e baixa incidência de trauma mamilar (16,45%), visto que em evidência 

literária (Thompson et al, 2016) registrou que a maioria (62,9%) das pacientes avaliadas 

apresentavam trauma mamilar. A baixa incidencia do trauma mamilar nesta amostra pode estar 

relacionado à boa orientação dos profissionais do hospital de estudo, recebida pelas puérperas e 

pela maioria apresentar mamilos protusos, visto que são fatores contribuintes de boas condições 

para a pega correta do recém-nascido, evitando o trauma mamilar. De acordo com a literatura, 

(Cirico et al, 2017), a menor frequência de lesão mamilar também foi encontrada em mamilos 

protusos em relação a outras formações anatômica. 

 

Palavras-chave: Mamilos. Aleitamento materno. Ferimentos e lesões. 
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A vida orgânica sem a presença de água torna-se impossível, uma vez que a mesma se apresenta 

como elemento fundamental na manutenção e preservação da vida de todos os seres, inclusive o 

homem. A água é essencial ao seu consumo, bem como para o desenvolvimento de todas as 

atividades industriais e agrícolas que utiliza uma quantidade significativa da mesma. Minas, poços 

artesianos, nascentes, entre outros, são alternativas adotadas por muitas populações para 

abastecimento público ou particular de água. Quanto à qualidade, deve-se salientar que, além da 

contaminação com produtos químicos, a poluição da água resultante de toda e qualquer ação que 

acarrete aumento de partículas minerais no solo, da matéria orgânica e dos coliformes totais pode 

comprometer a saúde dos usuários. O objetivo do presente estudo é a monitorização físico-química 

e microbiológica de nascentes da cidade de Uberaba empregadas pela população.As amostras foram 

obtidas de quatro nascentes em regime quinzenal no período chuvoso e mensal no período da 

estiagem no intervalo de agosto de 2016 a fevereiro de 2017. Foram utilizados frascos de vidro 

âmbar, frascos de DBO ecoletores microbiológicos, As amostras tiveram sua temperatura 

determinada in loco sendo transportadasem seguida para o laboratório devidamente acondicionadas. 

As análises de pH, dureza, cloreto, sólidos totais, DBO e coliformes fecais foram realizadas nos 

laboratórios do Campus Aeroporto. Os valores encontrados para todas as amostras nos testes de 

dureza e de cloretos estão abaixo dosvaloresmáximos permitidosna legislação vigente, de500mg 

CaCO3/L e de 250 mg Cl-/L, respectivamente. Os valores encontrados para temperatura também 

estão dentro do padrão.Os valores de pH das nascentes se encontram-seabaixo dos valor de 

referênciada Resolução Conama 357/2005 que é de 6,5 a 8,5. O DBO das nascentes estão fora do 

padrão constando uma concentração acima do permitido (3 mgO2/L). Todas amostras estão fora do 

padrão vigente em relação a coliformes fecais onde exige-se ausência destes microrganismos em 

100ml de água, para consumo humano.A qualidade da água para o consumo humano é de suma 

importância, sendo assim se faz necessário que a mesma atenda os padrões estipulados pela norma 

vigente, e que sejam realizadas práticas de preservação ou conservação. Até o momento a água das 

nascentes avaliadas necessita de tratamento para se adequação ao padrão exigido pela norma 

vigente. 

 

Palavras-chave: Qualidade da água. Consumo humano. Nascentes. 
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A doença periodontal é uma das doenças infecciosas mais comuns, que aflige os seres humanos. 

Sabe-se que processos infecciosos na cavidade oral podem originar doenças sistêmicas como doença 

cardiovascular. O objetivo do presente estudo é comparar a porcentagem de colágeno entre a 

gengiva e a aorta, mitral, carótida e coronária de indivíduos necropsiados. Foram coletados 

fragmentos de gengiva, aorta, mitral, carótida e coronárias durante autopsias de indivíduos acima 

de 18 anos de idade realizadas no Hospital de Clínicas da UFTM. De cada fragmento coletado 

durante autópsias foram confeccionadas lâminas histológicas coradas pela coloração picro-sírius 

para a determinação da porcentagem de colágeno. Houve correlação negativa e não significativa 

entre a porcentagem de colágeno na gengiva e na valva mitral. Nos demais órgãos não foi possível 

realizar a correlação, pois não haviam fragmentos armazenados durante a autopsia. Como não 

houve correlação positiva e significativa da porcentagem de colágeno na gengiva e valva mitral, 

concluímos que não existe relação de depósito desse material orgânico concomitantemente nesses 

órgãos. Portanto surge a necessidade de aumentar o número de casos para possibilitar melhor 

análise dos parâmetros analisados.  
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A gastrite é um processo inflamatório da mucosa gástrica em resposta a um agente nocivo. A gastrite 

crônica caracteriza-se por células inflamatórias  predominates mononucleares enquanto a gastrite ativa é 

um processo inflamatório crônico com predomínio de neutrófilos. Uma das principais etiopatogenias das 

doenças do sistema digestivo como gastrites, úlceras pépticas e câncer gástrico é a infecção pelo 

Helicobacter Pylori (H. pylori). Esta bactéria gram-negativa, altamente móvel, é encontrada na superfície 

luminal do epitélio gástrico, e durante sua infecção os neutrófilos são encontrados nas glândulas epiteliais 

e na lâmina própria subjacente, com aumento de linfócitos, macrófagos, eosinófilos na mucosa gástrica. 

Estudos apontam que a infecção pelo H. pylori determina um porcesso inflamtório crônico na mucosa 

gástrica, e pode ainda, persistir por anos e conferir um risco aumentado para o desenvolvimento do 

câncer gástrico. As Galectinas (Gals) são grupos de lectinas que possuem uma elevada afinidade para os 

resíduos &#946;-galactosídeos, e estas proteínas participam de vários fenômenos biológicos, tais como, 

diferenciação celular, angiogênese, interação celular, apoptose e inflamação. A galectina 3 (Gal-3) 

apresenta uma diversidade funcional muito extensa, e dependendo da sua localização, pode regular a 

proliferação celular, interferir na adesão celular, colaborar na angiogênese e ainda inibir a apoptose. A 

galectina 9 (Gal-9) apresenta muitas atividades biológicas, como agregação de células, quimiotaxia, 

indução de radicais livres e apoptose. Objetivo: Analisar a expressão de Galectinas (Gal) 3 e 9 em 

biópsias do antro gástrico de pacientes com queixa digestiva superior. E avaliar a expressão destas 

galectinas com a presença e a ausência de Helicobacter Pylori. 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 foi retirado para a pesquisa do Helicobacter Pylori pelo teste 

rápido da uréase e os outros fragmentos do antro gástrico, foram fixados em formol tamponado a 4% 

para a realização do exame anatomopatológico e análise imunohistoquímica das galectinas 3 e 9. O outro 

fragmento do antro gástrico foi colocado, a fresco, em RNAlater para extração do DNA e avaliação do 

Helicobacter Pylori. Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos. A expressão da 

Gal-3 foi significativamente mais expressa no estroma das biopsias dos pacientes com gastrite ativa 

(Kruskal-Wallis; p<0,05), e em pacientes com infecção por Helicobacter Pylori quando comparados com 

os pacientes sem infecção (Mann-Whitney; p<0,05). Galectina 9 foi significativamente maior no epitélio 

quando comparada sua expressão no estroma (Wilcoxon; p<0,05). A Gal-3 apresenta modulação de sua 

expressão associada à infecção pelo H. pylori e ao processo inflamatório caracterizado como gastrite 

ativa. 
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A Rede de Atenção à Saúde (RAS) busca assegurar a integralidade do cuidado e melhorar o acesso, 

a equidade e a eficácia proposta no Sistema Único de Saúde. Diante dessa realidade, o enfermeiro 

exerce funções de cunho educativo, gerencial e assistencial, as quais interferem de maneira direta 

ou indireta no cuidado das pessoas que buscam atendimento nessa Rede e por isso é importante 

evidenciar as intervenções desse profissional que contribuem para o desenvolvimento da Rede de 

Atenção à Saúde. Nesse sentido, esse estudo tem como objetivo investigar as ações desenvolvidas 

por Enfermeiros para o fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde em uma cidade do Triângulo Sul 

de Minas Gerais. Estudo descritivo-exploratório de abordagem qualitativa, realizado com 12 

enfermeiros das Estratégias de Saúde da Família de uma cidade do Triângulo Mineiro. A coleta de 

dados iniciou após a aprovação do Comitê de ética em Pesquisas com seres humanos da 

Universidade de Uberaba (parecer 1.068.802/2015). Os dados foram obtidos pela entrevista 

individual e aberta que abordou o questionamento sobre as ações desenvolvidas pelo Enfermeiro 

que favoreçam a consolidação da Rede de Atenção à Saúde. Para a análise dos dados obtidos 

utilizou-se a análise temática. Foram identificados os seguintes temas: descontinuidade da 

comunicação entre os níveis de atenção à saúde; parceria com alguns serviços especializados; 

promoção da saúde da população; atendimento de gestantes. Entre as ações desenvolvidas pelos 

enfermeiros evidenciou-se que a promoção e proteção da saúde associada a prevenção de doenças e 

à reabilitação da saúde, se destacaram entre as intervenções voltadas especificamente para atingir 

os objetivos da atenção primária em saúde. As ações educativas foram apontadas como 

fundamentais para apresentar à comunidade o fluxo e a operacionalização da Rede de Atenção à 

Saúde. E também, se destacaram algumas parcerias estabelecidas com os serviços especializados e 

o setor social. Faz-se necessário a ampliação das parcerias junto à outros serviços de saúde que 

atendam necessidades específicas da criança, do trabalhador e do idoso, bem como a valorização da 

comunicação junto a outros setores que possibilitem a qualidade de vida da comunidade. 
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Leveduras do gênero Candida são microorganismos comensais da cavidade bucal, órgão genital e 

membranas mucosas de pessoas saudáveis e não causam qualquer prejuízo ao hospedeiro por habitar 

esses nichos ecológicos. Esses fungos consideradas oportunistas tornam-se patogênicos na presença de 

fatores predisponentes que podem ser locais e/ou sistêmicos levando o indivíduo a infecções 

conhecidas como candidoses, que são frequentemente associadas à portadores do vírus HIV, pacientes 

em tratamento quimioterápico e que utilizam drogas imunossupressoras ou antimicrobianas a longo 

prazo, ou seja indivíduos imunologicamente deprimidos. Após o início da era da imunossupressão 

houve um aumento significativo na incidência de infecções fúngicas e consequentemente aumento na 

resistência aos antimicrobianos convencionais. A terapia fotodinâmica (TFD) é uma modalidade 

terapêutica que utiliza fotossensibilizadores e uma fonte de luz, que juntas produzem espécies reativas 

de oxigênio, comprovadamente microbicidas.  O objetivo do estudo foi realizar uma metanálise sobre a 

eficácia da TFD no controle da Candida albicans. Foi feita uma busca nas bases de dados Scielo e 

Pubmed, teses de Mestrado e Doutorado e publicações em revistas, buscando trabalhos publicados no 

período de 2006 a 2014, com as palavras chave Candida albicans e Terapia Fotodinâmica. Os trabalhos 

selecionados foram avaliados quanto ao tipo e dosagem de corante, bem como fonte de luz 

empregada, associado ao percentual de inativação microbiana. Foram encontrados 2 artigos e 5 teses. 

Os corantes utilizados nesses trabalhos foram Azul de metileno, Photogem, Curcumina, Verde de 

malaquita, Protoporfirina e Eritrosina. As fontes de luz empregadas foram Laser e Light-emitting diode 

(LED). Os resultados agrupados mostraram que a melhor associação corante-fonte de luz para o fungo 

estudado foi com os fotossensibilizadores Curcumina (25, 50, 100 e 150 µM), Eritrosina (3,12 µM) e 

Photogem (2,5; 5; 10; 25 e 50 mg/L) com LED (λ= 455-532 nm), onde houve inativação de 100% das 

leveduras. Estudos adicionais são necessários para a fundamentação dos resultados analisados e 

aplicabilidade terapêutica da técnica.  
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Nas últimas décadas, ocorreram mudanças substanciais no estilo de vida da população, entre as 

quais o aumento da ingestão calórica e redução da atividade física, tornando a obesidade uma 

epidemia mundial. O ganho de peso excessivo durante a gestação predispõe à obesidade pós-parto 

e às suas complicações. Estudos evidenciaram a associação positiva entre o ganho ponderal 

excessivo na gestação e a retenção de peso após o parto, influência nos resultados da gravidez e da 

infância, tais como: duração da gestação, crescimento fetal, pré-eclâmpsia e diabetes gestacional. 

Os objetivos deste estudo compreendem a determinação do efeito da oferta de uma dieta 

hiperlipídico, normoproteica e com restrição de carboidratos no número de componentes da ninhada 

no nascimento e ao final da lactação; no peso das mães (gestação e lactação); e no peso da ninhada 

(no nascimento e ao final da lactação). A dieta foi ofertada apenas na semana 1, semana 2 ou 

semana 3 da gestação (grupos EXP-S1, EXP-S2 e EXP-S3, respectivamente). Foram utilizadas 17 

ratas Wistar adultas e suas ninhadas. As mães receberam dieta comercial para ratos e dieta 

experimental restrita em carboidrato (3,5%), hiperlipídica (77%) e normoproteica (10%), em 

diferentes semanas da gestação. Na lactação todos os grupos foram mantidos com dieta comercial 

ad libitum. A paridade de filhotes vivos e a mortalidade ao nascer foram contabilizadas no dia do 

nascimento até o final da lactação. O peso das mães e filhotes foi monitorado durante a gestação e 

lactação e o Índice de Lee foi determinado. Na análise estatística utilizou-se os testes Kolmogorov 

Smirnov, Bartlett, Brown Forsyte e Kruskal–Wallis, com pós-teste de Dunn, Ducan e Tukey, com 

significância de p<0,05. O projeto foi aprovado pelo CEUA-UNIUBE (Processo 015/2010). Não foram 

detectadas diferenças entre os grupos quanto ao número de componentes das ninhadas ao 

nascimento e ao final da lactação. A análise estatística revelou que a dieta não afeta o peso corporal 

das mães. Houve aumento do peso ao nascer dos filhotes do grupo EXP-S2, mas não foi suficiente 

para alterar o Índice de Lee ao final da lactação. Dessa forma, conclui-se que a dieta hiperlipídica, 

normoproteica e hipoglicídica ofertada em fases distintas da gestação não foi suficiente para 

comprometer a evolução da gestação, parição, lactação, nem o desenvolvimento da prole. Dessa 

forma, este trabalho sugere que a dieta experimental tem efeitos mais significativos na progênie do 

que nas mães e pode ter efeitos diferentes em função da semana gestacional na qual é administrada 
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A Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) é o tipo mais comum de lesão hepática crônica em 

muitos países, e suas manifestações variam de esteatose simples até a fibrose, cirrose e carcinoma 

hepatocelular. A patogênese da DHGNA não é completamente compreendida, mas a resistência à insulina, 

estresse oxidativo e inflamação desempenham um papel importante no desenvolvimento e na progressão 

da doença. Além disso, níveis anormalmente elevados de ácidos graxos livres em circulação têm sido 

correlacionados com a gravidade da DHGNA. Estudos observaram que a esteatose hepática ocorre em 

proporção muito maior em animais que recebem alimentação hipercalórica e hiperlipídica do que em 

animais que recebem dieta balanceada. Em função disto, este estudo teve como objetivo avaliar os 

efeitos de uma dieta hiperlipídica, normoproteica e restrita em carboidratos, ofertada em diferentes 

semanas gestacionais, nos parâmetros histopatológicos dos fígados de ratas Wistar e suas ninhadas ao 

final da lactação.Foram utilizadas 17 ratas Wistar adultas e suas ninhadas. As mães receberam dieta 

comercial para ratos e dieta experimental restrita em carboidrato (3,5%), hiperlipídica (77%) e 

normoproteica (10%), na primeira semana de gestação (grupo EXP-S1), na segunda semana de gestação 

(EXP-S2) e na terceira semana de gestação (EXP-S3). O grupo controle não recebeu dieta experimental 

em nenhuma semana. Na lactação todos os grupos foram mantidos com dieta balanceada comercial ad 

libitum. Os órgãos foram fixados e armazenados após eutanásia e a presença de esteatose hepática foi 

pesquisada nos fígados maternos e dos filhotes, utilizando o software Axion Vision Rel.4.8.2 em um 

aumento de 400x. A avaliação foi realizada de forma semiquantitativa e classificada em ausente, discreta, 

moderada e acentuada, de acordo com a presença de micro vesículas, e posteriormente classificada em 

scores 0, 1, 2 e 3. Ausente - 0, discreta - 1 (>0% a 33%), moderada - 2 (> 33% a 66%) e acentuada - 3 

(> 66%). A análise estatística utilizou o teste de Holm-Sidaks, com significância quando 

p<0,05.Observou-se esteatose hepática micro e macro vesicular nas mães dos grupos alimentados com a 

dieta experimental em todas as semanas. Nas ninhadas detectou-se apenas esteatose micro vesicular, 

não havendo diferença estatisticamente significante entre os graus de esteatose dos grupos 

experimentais comparados ao grupo controle ou entre si. Foi obtido apenas uma tendência de mais 

esteatose nos fígados dos filhotes do grupo EXP-S2.Conclui-se que a dieta HLP oferecida em diferentes 

semanas da gestação a ratas Wistar não foi suficiente para induzir esteatose hepática nos filhotes, 

embora tenha afetado desta forma os fígados das mães - principalmente quando oferecida em fases 

iniciais da gestação das ratas. Mais estudos devem ser realizados para confirmar se a dieta HLP ofertada 

na segunda semana de gestação pode induzir a maior presença de esteatose hepática nos filhotes. 

 

Palavras-chave: Gestação. Ratas Wistar. Esteatose. 

 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 

 

 



 
 

 

 52 

CS013 - Efeito da suplementação com turkesterona no peso dos órgãos de ratos 

induzidos à obesidade por uma dieta hiperlípidico-proteica 
 

 

Apresentador: FERREIRA, Matheus da Silva 

Orientador: THEDEI JÚNIOR, Geraldo 

Demais Autores: PINHEIRO NETO, Alfredo; ALMEIDA, Rodolfo Nunes; REIS, Luiz Carlos dos; 

FREDERICO, Pedro Mansera; KANAAN, Bruno Bento Alves Esber; ZEID, 

Victor Muhammad Soares Abu; PEREIRA, Eloy Xavier Guimarães; BLANCO, 

Luiz Fernando Vaz de Oliveira 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Medicina 

Projeto: PIBIC-FAPEMIG 2016/007 

 

 

A obesidade é considerada uma doença crônica, com características inflamatórias, e está associada 

a vários riscos à saúde. Alguns estudos sugerem que a turkesterona, extrato da planta Ajuga 

turkestanica, possui uma série de compostos bioativos denominados coletivamente 

“fitoecdisteróides”, análogos estruturais do hormônio Ecdisona, responsável pelo fenômeno de muda 

nos artrópodes. A avaliação da atividade farmacológica desses compostos tem ganho muito 

destaque ultimamente, associando-os a ações tais como a síntese de proteínas, manutenção do 

estado anabólico, intensificação de massa muscular magra, e redução do tecido adiposo. Este 

trabalho teve como objetivo determinar o efeito da administração do extrato de Turkesterona no 

peso dos órgãos de ratos obesos. Vinte e cinco ratos Wistar, com peso médio de 140 gramas foram 

induzidos à obesidade pelo consumo de uma dieta padrão AIN93 (American Institute of Nutrition) 

modificada para se tornar hiperlipídico-proteica (67% das calorias na forma de banha de porco, 30% 

como caseína láctea e 3% como sacarose), durante 8 semanas. Em seguida, foram tratados por 

gavagem diariamente com Turkesterona (6mg/Kg ou 36 mg/Kg PC/dia) ou solução salina estéril, 

durante 4 semanas, período durante o qual foram alimentadas com dieta comercial para ratos. O 

peso corporal foi monitorado semanalmente e ao final do experimento foram coletados os órgãos 

para avaliação. O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de ética em Experimentação 

Animal da Universidade de Uberaba (Processo 015/2015). RESULTADOS: A análise dos órgãos e 

tecidos após o tratamento com a Turkesterona 6mg/Kg e 36 mg/Kg de PC revelou que não houve 

diferença significativa quanto ao peso relativo dos depósitos de gordura (tecido adiposo perirenal e 

periepididimal), nem do tecido muscular (músculos quadríceps e tibial anterior). DISCUSSÃO E 

CONCLUSÃO: Utilizamos no estudo um extrato total de A. turkestanica, disponível em farmácias de 

manipulação, na dosagem utilizada por praticantes de atividade física, enquanto os estudos que 

observaram efeito anabólico em animais injetaram compostos ecdisteróides parcial ou totalmente 

purificados. Assim sendo, a dosagem utilizada no nosso estudo (similar à recomendada em sites 

comerciais e dedicados á praticantes de musculação) pode ter sido abaixo da dose efetivamente 

eficaz para se observar os efeitos biológicos. Além disso, a forma de administração utilizada 

(gavagem 1x ao dia, e não duas vezes ao dia como se recomenda para seres humanos) pode ter 

afetado a eficácia, pois alguns estudos mostram que o tempo de meia vida da Turkesterona é muito 

curto. Nossos dados nos permitem concluir que a Turkesterona, administrada nas dosagens de 

6mg/Kg ou 36mg/Kg de peso corporal/dia não alterou o peso dos órgãos Wistar obesos. 
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Estabelecer a prevalência de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes das escolas 

públicas de Uberaba. Foram analisados o IMC de 14.523 indivíduos, sendo 7.754 crianças e 6.769 

adolescentes. Os grupos foram medidos e classificados em sobrepeso e obesidade segundo o 

critérios da OMS. No grupo de Crianças encontrou-se prevalência de 16,75% de sobrepeso, sendo 

maior no sexo feminino (19,9%)do que no masculino (13,64%) e 14,91% de obesidade, com 

maiores valores no sexo masculino (17,03%) do que no feminino (12,76%). Nos adolescentes a 

prevalência de sobrepeso foi de 17,45% sendo maior no sexo feminino 18,54% do que no masculino 

16,36% e obesidade 12,28% sendo maior no sexo masculino 14,73% do que no grupo feminino 

9,8%. O número de classificados como sobrepeso foi maior nos grupos de crianças e adolescentes. 

No entanto, a união das duas condições, sobrepeso e obesidade, foram maiores em crianças. 
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A nutrição correta interfere positivamente no desenvolvimento do prematuro internado, mas diversos 

fatores limitam a oferta nutricional adequada por via enteral, como: imaturidade do trato gastrintestinal, 

intolerância à glicose e limitação do volume a ser ofertado mediante as necessidades nutricionais 

elevadas.Este é um estudo de coorte que tem por objetivo avaliar dados bioquímicos e US transcraniano 

de 41 recém-nascidos (RNs) prematuros moderados, internados na UTI neonatal do Mário Palmério 

Hospital Universitário (MPHU). Os parâmetros foram obtidos no sistema eletrônico MV do MPHU, após 

obtenção do termo de consentimento e assentimento livre e esclarecido para a coleta dos dados 

(Protocolo CAAE 51180715.3.0000.5145). Analisou-se a dosagem de albumina sérica, ferritina sérica, 

fosfatase alcalina, fósforo e cálcio, colhidos nas 2ª e 4ª semanas de nascimento e US transcraniano.A 

dosagem de Albumina na 4ª semana mostrou valores dentro da faixa de normalidade para todos os RNs. 

Quanto à Ferritina, houve um número maior de crianças dentro do esperado para a normalidade na 4ª 

semana quando comparado à 2ª semana. Em relação à Fosfatase Alcalina, ocorreu uma evolução positiva 

na quantidade de RNs dentro dos limites de normalidade na 4ª semana, com 35,71% dos RNs 

encontrando-se aquém dos valores de referência. Avaliando o Fósforo, notou-se manutenção dos 

percentis de indivíduos dentro dos valores de referência. Além disso, constata-se um deslocamento 

daqueles que estavam acima da normalidade na 2ª semana para os considerados abaixo da normalidade, 

na 4ª semana. No que se refere ao Cálcio, fica evidente que houve um aumento no número de RNs com 

valores adequados, ocorrendo uma diminuição mais acentuada nos indivíduos abaixo da normalidade. Ao 

analisar o US transcraniano, verificou-se que 92,68% estavam dentro da normalidade, 4,87% 

apresentaram hemorragia grau I a direita, enquanto 2,43% estavam com hemorragia grau I bilateral, 

corroborando para um risco reduzido de alterações neurológicas futuras.Fósforo, Cálcio e Fosfatase 

Alcalina são elementos estudados simultaneamente para rastrear doença óssea metabólica no prematuro, 

sendo que na evolução do presente estudo, houve diminuição do risco desse distúrbio. Fica evidente que 

houve uma melhora nesses elementos, sugerindo uma oferta nutricional adequada, colaborando na 

redução do risco de hipomineralização e da restrição de crescimento. Quanto à Albumina e ferritina, os 

dados sugerem que a oferta calórica foi adequada e que não ocorreram indícios de desnutrição a curto 

prazo e controle do risco de anemia e de distúrbios neurológicos. Os prematuros são mais suscetíveis a 

afecções cerebrais como hemorragia intracraniana e leucomalácia periventricular, avaliadas através do US 

transcraniano, rotina para predição de anormalidades do neurodesenvolvimento tardio. Os dados sugerem 

que o manejo dos prematuros na UTI neonatal está sendo realizado a contento, contribuindo para a 

recuperação desses pacientes. 
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A jabuticabeira, Myrciaria jaboticaba, é a produtora da fruta de formato globoso, com casca de 

tonalidade púrpura e uma suculenta polpa branca. A jabuticaba possui vários usos na cultura 

popular, entre eles a melhora de transtornos respiratórios e irritação de pele, prevenção de 

transtornos cardiovasculares, melhora de transtornos gastrointestinais, efeito anti-inflamatório e 

ainda hipoglicemiante. Dessa forma, este estudo objetivou avaliar parâmetros bioquímicos de ratos 

Wistar submetidos a administração aguda e crônica de um extrato de jabuticaba. Na fase aguda, 

foram utilizados 16 ratos Wistar com peso médio de 326,4g, separados em 2 grupos: O grupo de 

teste recebeu 400mg do extrato seco, em dose única diluído em 2 mL de solução salina, enquanto o 

grupo controle recebeu apenas a solução salina. Após 14 dias, os animais foram eutanasiados. Na 

fase crônica, foram utilizados 27 ratos separados em 4 grupos: controle (5 ratos), 40 mg (7 ratos), 

200 mg (7 ratos) e 400 mg (8 ratos). Cada grupo recebeu 2mL de solução salina durante 14 dias, e, 

após 24 horas da última aplicação, os animais foram eutanasiados. O sangue foi coletado e o soro 

foi para dosagem de glicose, proteína total, albumina, triglicérides, colesterol total, amilase, 

creatinina, ureia, AST, ALT, CPK, HDL, VLDL e LDL. O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em 

experimentação animal da Universidade de Uberaba (processo nº 018/2017). Na fase aguda, 

observou-se nos animais tratados um aumento na glicose (52,2%), proteína total (47%), albumina 

(50%), Amilase (61,5%), e HDL (69,1%) (p<0,05). Na fase crônica, observou-se decréscimo 

significativo na Amilase (28,5%) nos animais que receberam a dose de 200 mg, em relação ao 

grupo controle (p<0,05). Está descrito na literatura que o uso crônico do extrato feito da casca 

dessa fruta, rica em antocianinas e flavonoides, possui atividades anti-inflamatórias e de controle 

bioquímico sanguíneo, principalmente em relação aos valores lipídicos. No presente estudo, a 

utilização aguda de um extrato total provocou efeitos indesejados, como o aumento da glicemia. 

Isso pode sugerir que algum composto presente na fruta inteira pode ser a responsável por esses 

efeitos indesejados, mas que desaparecem com o uso crônico, talvez por uma adaptação do 

organismo. Conclui-se que o extrato de jabuticaba é responsável por alterar alguns parâmetros 

bioquímicos e que mais estudos são necessários para determinar o real efeito de seu uso agudo.  
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A Jabuticaba é uma planta brasileira, nativa da mata atlântica e sendo bastante difundida 

principalmente nas regiões sul e sudeste. Existem várias espécies de jabuticabeiras no Brasil, onde a 

mais conhecida e disseminada é a P. jabuticaba (Vell) Berg. A jabuticabeira por ser uma planta 

100% Brasileira, se adaptou muito bem ao nosso clima, podendo ser cultivada em qualquer lugar, 

desde jardins a vastos pomares. Sua floração acontece duas vezes por ano, sendo de julho a agosto 

e de novembro a dezembro, enquanto os frutos aparecem em meados de agosto e setembro e 

janeiro e fevereiro. O fruto da Jabuticaba é bem característico, com o formato de uma pequena 

esfera, de cor roxa ou preta ou rajada, apresentando casca fina e frágil que envolve a polpa branca, 

translucida e com leve acidez. As flores por outro lado apresentam uma cor branca que cobre todo o 

caule, ramos e até mesmo as raízes. As arvores, quando cultivada geralmente chegam a uma altura 

entre 6 a 8 metros, enquanto as arvores nativas podem atingir até 15 metros de altura. Entretanto 

a Jabuticabeira apresenta um crescimento lento, podendo levar até 15 anos para começar a produzir 

seus primeiros frutos. O objetivo deste trabalho é promover a caracterização botânica da espécie de 

jabuticaba que terá avaliadas as ações fisiológicas e tóxicas através da administração de seu extrato 

seco a ratos Wistar. A espécie vegetal foi observada no seu local de crescimento, sendo analisadas 

as estruturas vegetais peculiares da espécie. Foram realizadas cortes das partes aéreas do vegetal 

(ramos, folhas) do material vegetal durante a florada e frutificação de duas arvores já adultas da 

espécie vegetal a ser caracterizada na cidade de Uberaba. Este material foi empregado para análise 

macroscópica bem como para a confecção de isicatas e lâminas para análise microscópica. Para a 

análise microscópica as amostras vegetais foram fixadas com formalina-ácido acético (FAA) por 24 

horas a vácuo. Em seguida o material fixado foi submetido a uma serie de desidratação. A 

desidratação iniciou com etanol 80%, até chegarmos à proporção de 100% de etanol. Em seguida, 

iniciamos o tratamento com álcool e xilol, na proporção de 3 de álcool para 1 de xilol até atingirmos 

a proporção de 1 de álcool para 3 de xilol. E por fim as folhas foram fixadas na parafina para 

obtenção das lâminas utilizadas na avaliação microscópica. Foram conclusivos para o gênero Plinia. 

Os métodos de preparação do material para análise macroscópica, microscópica e para a realização 

das reações histoquímicas que permitem a caracterização de certos grupos de constituintes químicos 

estão descritos na Farmacopeia Brasileira 5º Ed. e em outras farmacopeias reconhecidas pela Anvisa 

e permitiram a determinação do gênero e espécie do vegetal analisado. A análise feita da 

jabuticabeira estudada demonstrou se do gênero Plinia.  
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A doença de Chagas é uma endemia rural que ocorre em vários países latino-americanos, afetando 

cerca de oito milhões de pessoas. As principais complicações da DC crônica são cardiomiopatias e 

megas, sendo o megaesôfago mais frequente, seguido pelo megacólon. O objetivo do presente 

estudo foi avaliar a presença de processos patológicos gerais como congestão, hemorragia, 

degeneração, necrose e miosite em biópsias de cólon, de pacientes com ou sem doença de Chagas 

crônica. Foram incluídos nesse estudo 25 casos de pacientes chagásicos crônicos que apresentavam 

megacólon chagásicos e 10 não chagásicos. Realizou-se a confecção das lâminas histopatológicas 

das biópsias dos megacólons biopsiados. Para a avaliação dos processos patológicos gerais, as 

lâminas foram coradas pela coloração de hematoxilina e eosina. A análise estatística foi realizada 

com o auxílio do programa estatístico GraphPad Prism. Para verificar a normalidade aplicou-se o 

teste de Shapiro-Wilk. Como a distribuição foi não normal para todos os processos patológicos 

analisados, foi aplicado o teste Mann-Whitney para a comparação entre os grupos chagásicos e não-

chagásicos.Ao analisar histologicamente as biópsias de cólon, foi observada congestão, hemorragia 

e degeneração nos chagásicos e não chagásicos, sem diferença estatística entre eles. A miosite foi 

significativamente mais frequente nos chagásicos, comparados aos não-chagásicos.Portanto, de 

acordo com os resultados do presente estudo, a miosite foi o processo patológico mais frequente no 

megacólon dos chagásico, como já demonstrado em outros estudos. Como não houve diferença 

significativa entre congestão, hemorragia e degeneração entre os grupos, acreditamos que esses 

processos não sejam tão frequentes nos chagásicos como a miosite. 
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O complexo de espécies Cryptococcus inclui leveduras encapsuladas que causam meningite e 

infecção pulmonar tanto em indivíduos saudáveis quanto em imunocomprometidos.  Dentre as mais 

de 100 espécies, apenas C. neoformans e C. gattii são consideradas patogênicas. O fungo é 

encontrado em diferentes substratos e a infecção é adquirida pela inalação de basidiósporos ou 

leveduras desidratadas de origem ambiental. Pacientes portadores do vírus da imunodeficiência 

humana são em sua grande maioria infectados pelo genótipo VNI, que corresponde a variedade 

grubii (sorotipo A). O objetivo do estudo foi isolar e caracterizar cepas ambientais de Cryptococcus 

spp. pela técnica de PCR-RFLP. No período de outubro de 2013 a junho de 2015 foram coletadas 

excretas de aves em espaços públicos nas cidades de Araguari, Conquista, Nova Ponte, Sacramento, 

Uberaba e Uberlândia. As amostras foram obtidas com o auxílio de espátula de madeira estéril e uso 

de equipamentos de proteção individual. Após o processamento e cultivo, as leveduras selecionadas 

foram caracterizadas bioquimicamente a partir da síntese de melanina, produção de urease, técnica 

de auxanograma, crescimento em agar Canavanine-glycine bromothymol blue (CGB) e Chromagar 

Candida®. A caracterização genética foi realizada a partir da amplificação do gene URA5 seguida 

pela dupla digestão com as endonucleases Sau96I e HhaI. O genótipo de cada isolado foi 

determinado pela comparação dos perfis de URA5-RFLP obtidos das oito cepas padrões. No total, 48 

cepas de Cryptococcus spp. foram isoladas, das quais 30 (62,5%) provenientes de Uberaba, 16 

(33,3%) de Uberlândia e duas (4,2%) de Sacramento. As amostras incubadas a 33ºC mostraram 

maior sensibilidade (70,8%) em relação às mantidas a temperatura ambiente, assim como as 

amostras obtidas do sobrenadante da solução usada na diluição das amostras. Altas taxas de 

positividade foram observadas nas praças Tubal Vilela e Henrique Krugger, de onde foram isoladas 

11 (22,9%) e 13 (27%) cepas, respectivamente. O meio CGB permitiu a identificação presuntiva dos 

isolados em C. neoformans e a caracterização genética classificou-os como genótipo VNI. Diante da 

crescente incidência de infecções oportunistas causadas por C. neoformans, particularmente em 

indivíduos com AIDS, torna-se necessária a maior compreensão da eco-epidemiologia do agente. 

Estudos do tipo sentinela identificam focos infecciosos e alertam para necessidade de medidas 

públicas de prevenção e controle, não somente nas localidades estudas, mas em todo o Triângulo 

Mineiro onde vivem centenas de indivíduos imunossuprimidos por diversas causas. 
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A lesão de mancha branca no esmalte dental é o primeiro sinal clínico da presença da cárie no 

indivíduo. O diagnóstico precoce destas lesões permite que um tratamento não invasivo seja 

indicado para a remineralização das lesões ativas.Este estudo teve como objetivo comparar o efeito 

de diferentes agentes remineralizantes na dureza de lesões de mancha branca do esmalte dental. 

Essas lesões foram artificialmente induzidas na superfície do esmalte de incisivos bovinos através da 

ciclagem de pH, e sobre elas foram utilizados os seguintes agentes remineralizantes (n=10): verniz 

de fluoreto de sódio a 5% (G2), gel de fluoreto de sódio a 1,23% (G3), resina infiltrante (G4) e laser 

diodo de alta intensidade λ= 908nm, 1,0 W, contínuo, 20s) (G5). No grupo controle não foi realizado 

nenhum tratamento (G1). Em seguida, as amostras foram submetidas a um novo desafio 

cariogênico durante 14 dias. Após esse período a microdureza (Knoop) do esmalte dental foi 

avaliada. Os dados obtidos foram analisados pelo teste de normalidade de D`Agostino e pelo teste 

de análise de variância (ANOVA) a 1 critério seguido pelo teste de Tukey (=5%).Os resultados 

mostraram que G4 (271.7±17,5) apresentou maior microdureza que G1 (180,8±18.9), G3 

(206,0±48,8) e G5 (216.5±22,2). A microdureza dos grupos 2 (225,1±14,4) e 4 foi 

estatisticamente semelhante. Os resultados obtidos permitiram concluir que a resina infiltrante e o 

verniz fluoretado promoveram um aumento da resistência ácida da lesão de mancha branca do 

esmalte dental.  
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Infecções por leveduras do gênero Candida representam a quarta causa de septicemia nosocomial, e 

está associada a internação prolongada e aumento nos custos hospitalares. Neutropenia persistente, 

diabetes mellitus, extremos de idade, uso de procedimentos invasivos e imunossupressão são 

fatores de risco associados à candidemia. O objetivo do estudo foi traçar o perfil epidemiológico e 

clínico-evolutivo da candidemia no Mário Palmério Hospital Universitário. Foi realizado um estudo 

observacional retroprospectivo baseado na identificação dos casos de candidíase fornecida pela 

Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) entre janeiro de 2014 e junho de 2016. Os 

principais dados clínicos, epidemiológicos e evolutivos foram obtidos a partir da revisão dos 

prontuários eletrônicos. A etiologia fúngica foi confirmada pela pesquisa do tubo germinativo, 

semeadura em CHROMagar Candida® e microcultivo em agar cornmeal-80. A pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o protocolo CAAE (46932615.4.0000.5145). No período do 

estudo, 64 pacientes foram diagnosticados com candidíase nosocomial, dos quais cinco (7,8%) 

apresentaram hemocultura positiva. Destes, quatro (80%) foram do gênero feminino e a idade 

variou de 0 a 66 anos, média 35,8 ± 33.06 anos. Em todos os casos, os pacientes estavam 

internados na Unidade de Terapia Intensiva por um período médio de 44 dias. Imaturidade extrema, 

anemia da pré-imaturidade, colecistite, insuficiência cardíaca e pneumonia foram as causas da 

internação de cada indivíduo. No momento do diagnóstico, todos os pacientes faziam uso de 

antibiótico de largo espectro, quatro (80%) utilizaram cateter venoso central, cateter vesical de 

demora e/ou nutrição parenteral total. Quanto aos sinais e sintomas, três (60%) apresentaram 

febre e baixa saturação de oxigênio, dois (40%) oligúria e hipotensão e um (20%) má perfusão 

periférica e vômitos. Quatro foram a óbito e destes, três (60%) não chegaram a fazer uso de 

antifúngicos sistêmicos. O hemograma evidenciou aumento do VCM em três (60%), HCM em dois 

(40%) e anisiocitose em quatro (80%) casos. Neutrofilia com leucopenia e plaquetopenia isolada 

foram observadas em dois (40%) e quatro (80%) casos, respectivamente.  Dos cinco isolados, três 

(60%) foram identificados como C. albicans, um C. tropicalis e outro Candida spp. A alta 

mortalidade observada está de acordo com a literatura e enfatiza a necessidade do manejo precoce 

de pacientes com comorbidades e fatores de risco associados a candidemia. A correta identificação 

das leveduras leva a terapia antifúngica otimizada, haja vista a emergência global de espécies 

intrinsicamente resistentes ao fluconazol e a Anfotericina B. Deste modo, quando os fatores clínicos 

e epidemiológicos são identificados, diretrizes institucionais de prevenção da micose contribuem 

para a redução dos custos hospitalares, tempo de internação e consequentemente o número de 

óbitos. Assim, podemos concluir que a candidemia predomina em pacientes do sexo feminino, em 

extremos de idade e em utilização de antibioticiterapia de largo espectro. 
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A obesidade é consequência de fatores genéticos e ambientais, incluindo maus hábitos alimentares e 

sedentarismo. Hábitos alimentares não saudáveis estão presentes em todas as fases do ciclo vital e 

podem prejudicar ainda mais grupos populacionais mais vulneráveis, como mulheres na gestação. Nesse 

aspecto, a obesidade na gestação tornou-se fator cada vez mais preocupante sobretudo devido ao seu 

papel determinante sobre os desfechos gestacionais, tais como hipertensão e diabetes gestacional, 

puerpério patológico, óbito materno ou fetal, macrossomia fetal e, a longo prazo, obesidade e diabetes na 

vida adulta. O objetivo do trabalho foi a análise morfológica dos adipócitos de ratas Wistar submetidas a 

uma dieta hiperlipídico-normoprotéica restrita em carboidratos (DHL), ofertada em diferentes fases da 

gestação.Para isso, foram utilizadas 17 ratas, pesando entre 250-300 gramas, subdivididas em: grupo 

controle (GC, n= 4) que recebeu dieta balanceada labcil (DL) durante as 3 semanas de gestação (SG); 

grupo experimental 1 (GE1, n=4) que recebeu DHL na 1ª SG; grupo experimental 2 (GE2, n= 5) que 

recebeu DHL na 2ª SG e grupo experimental 3 (GE3, n=4) que recebeu DHL na 3ª SG.  No final da 

lactação (21 dias), os animais foram eutanasiados e amostras do tecido adiposo foram submetidas ao 

processamento histológico de rotina. Para a análise das áreas dos adipócitos, utilizou-se o microscópio de 

luz comum (AXIOSKOP - ZEISS), câmera digital Axion Cam ICc 1 e o Software Image J. Foram coletadas 

áreas de 100 adipócitos/lâmina (animal), aleatoriamente. Os dados foram analisados com o programa 

GrapHPad 7.0 com o teste Kruskal-Wallis seguido de pós-teste de Dunn. O trabalho foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Experimentação Animal da Uniube (nº 015/2010). A análise estatística revelou que as 

ratas, que receberam a dieta nas semanas 1, 2 e 3, tiveram mediana de 2770, 3315 e 2563 µm2, 

respectivamente, valores superiores aos observados para o grupo controle (2283 µm2, p<0,0001). A 

comparação múltipla mostrou que a área do grupo GE2 foi maior que o GE1, GE3 e GC, enquanto a área 

do GE3 foi menor que a do GE1 e GE2 (p<0,0001).Dessa forma, nossos dados sugerem que quando 

ofertamos DHL na 2ª SG, há maior acúmulo de lipídios nas células adiposas, o que corrobora com o 

aspecto nutricional da gestação em humanos. O organismo da gestante se prepara para o 

desenvolvimento fetal, formando estoques de lipídios nos tecidos maternos, preferencialmente no 2º 

trimestre de gestação; enquanto no 3º trimestre de gestação há aumento do catabolismo materno e 

essas reservas nutricionais são utilizadas para o desenvolvimento fetal. Assim, nossos resultados 

sugerem que a oferta de DHL, independente da semana gestacional, promove maior acúmulo de lipídios 

nos adipócitos, sendo mais importante na 2ª SG, já que há maior propensão a formação de estoque de 

nutrientes. Diante disso, uma dieta balanceada na gestação é essencial para evitar ganho de peso 

excessivo e complicações materno-fetal. 
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A jabuticaba é um fruto típico brasileiro produzido pela árvore frutífera Plinia cauliflora ou como é 

conhecida popularmente, jabuticabeira. Este fruto é conhecido por ter grandes quantidades de ferro, 

fósforo, vitamina C e vitamina B3 em sua polpa. Além disso, sua casca é rica em fibras, que 

melhoram o trânsito intestinal e em substâncias conhecidas como antocianinas, que atribuem ao 

fruto sua coloração arroxeada e atuam como antioxidantes hepato-protetores, já que auxiliam na 

eliminação de moléculas instáveis conhecidas como radicais livres. Dessa forma, existem estudos já 

publicados que relacionam a ingestão desse fruto com o combate a doenças crônicas muito 

prevalentes na atualidade, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. O objetivo deste 

trabalho visa avaliar a variação do peso corporal e do índice de Lee de ratos da linhagem wistar 

submetidos a administração do extrato seco de jabuticaba em fases aguda e crônica. Para o estudo 

agudo da administração do extrato de jabuticaba, foram utilizados 16 ratos da linhagem wistar com 

média de peso de 326,44 gramas, subdivididos igualmente em 4 grupos; dois grupos foram 

submetidos a administração de soro fisiológico a 0,9% e 2 grupos foram submetidos a administração 

do extrato seco de jabuticaba dose única de 400 mg; os animais foram pesados antes do início das 

administrações e imediatamente antes do sacrifício, 17 dias após o tratamento. Para o estudo 

crônico, foram utilizados 27 ratos da mesma linhagem citada anteriormente, com média de peso de 

331,41 gramas e média de índice de Lee de 3,07, subdivididos em 8 grupos, sendo que dois destes 

serviram como controle e receberam água destilada, enquanto seis destes receberam diferentes 

doses do extrato seco de jabuticaba (40, 200 e 400 mg); nesta fase, foram realizadas pesagens em 

três momentos do estudo, além do cálculo do índice de Lee. Os animais submetidos ao tratamento 

agudo apresentaram ganho de peso semelhante ao grupo placebo (24,38 contra 22,13 gramas), o 

que se refletiu em Índices de Lee semelhantes para esses dois grupos (3,02 contra 3,01, 

respectivamente). Os animais submetidos ao tratamento crônico com 40, 200 e 400 mg ganharam, 

respectivamente, 28,57, 31,57 e 29,67 gramas, enquanto os do grupo placebo ganharam 34,8 

gramas (p = 0,8611). Já o Índice de Lee para esses grupos (2,9, 2,8 e 2,8) também não diferiram 

em relação ao placebo (2,9). Já a comparação entra os grupos experimentais mostrou diferença 

estatística entre o grupo que recebeu 40 mg e os demais (p = 0,033). Esses dados sugerem que o 

extrato seco de jabuticaba não tem influência no peso quando usado administrado cronicamente, 

mas pode levar a uma pequena redução no índice de Lee quando usado desta forma em doses 

maiores, corroborando outros estudos que demonstram esse potencial. 
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As verminoses intestinais e as bacterioses são importantes endemias associadas aos maus hábitos 

de higiene e saúde de crianças na fase de crescimento, em todas as regiões do território brasileiro. 

Estima-se que o ser humano no geral pode ser infectado por aproximadamente 100 tipos de 

parasitas. Esses hospedeiros, que irão acometer o pleno desenvolvimento infantil, podem levar a 

quadros de diarreia, perda peso, desnutrição, náuseas, anemias, danos hepáticos, danos renais, 

danos cardiológicos, morbidade, mortalidade e influenciar na vida acadêmica dos infantes. Essas 

parasitoses estão atreladas as condições financeiras dos grupos familiares de cada criança, como 

também ao acesso a informações para prevenção e promoção de saúde nos hábitos diários e são 

responsáveis por mais de um milhão de morte por ano. Assim, visando levantar dados que nos 

levassem a apresentação de fatores de risco atrelados aos hábitos cotidianos, foi aplicada uma 

atividade investigativa (psicossocial) no componente Saúde e Sociedade III do curso de Medicina da 

Uniube na Escola Municipal Professor José Geraldo Guimarães às crianças do quarto ano “D” no 

primeiro semestre de 2017. O grupo utilizado para este trabalho foi composto por quatro crianças de 

uma escola municipal da cidade de Uberaba- MG localizada no Bairro Pacaembu, no ano de 2017. 

Dessa forma, os alunos foram escolhidos na faixa de idade entre 8 e 10 anos que frequentam a 

escola e que estavam presentes no momento da pesquisa. Foi utilizado um questionário individual 

investigativo acerca do ambiente social, cultural e financeiro no qual essas crianças estavam 

inseridas. Além disso, utilizou-se  uma balança mecânica para pesar as crianças, mediu-se a altura, 

utilizou-se fita métrica para medir a circunferência abdominal e esfigmomanômetro juntamente com 

o estetoscópio. Sendo assim, foi avaliado o estado nutricional das crianças utilizando parâmetros 

antropométricos que levam em conta altura x peso adotados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), usando à curva padrão adotada pelo National Center of Health Statistic (NCHS). Em adição, 

foram feitos testes de Snellen, acuidade visual e daltonismo. Os dados levantados nos mostraram 

que 75% tomam água direto da torneira, sem nenhum tipo de tratamento, 50% tem uma relação 

direta com animais domésticos (cães e gatos), 25% são eutróficos, e 75% delas apresentam fatores 

de risco que podem desencadear bacterioses, parasitoses e verminoses.Foi identificada uma falta de 

acesso á informações de hábitos de consumo e vida saudáveis. Essa falta de informações resulta em 

hábitos de vida que desencadeiam verminoses e atraso no desenvolvimento cognitivo e puberal. 
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As doenças no adulto podem ter origem durante o desenvolvimento fetal, em consequência do estresse 

sofrido durante o período gestacional, e o estado nutricional materno tem influência influencia na prole. 

Este estudo objetivou avaliar os efeitos de uma dieta hiperlipídica, normoproteica e restrita em 

carboidratos, ofertada em diferentes semanas gestacionais, sobre o peso dos órgãos de ratas Wistar e 

suas ninhadas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em experimentação Animal da Universidade 

de Uberaba (Processo CEUA 015/2010). Foram utilizadas 17 ratas Wistar adultas e suas ninhadas. As 

mães receberam dieta comercial para ratos nas 3 semanas gestacionais (grupo C) ou dieta experimental 

restrita em carboidrato, hiperlipídica (77%) e normoproteica, na semana gestacional 1 (grupo Exp. S1), 2 

(grupo Exp. S2) ou 3 (grupo Exp S3). Na lactação todos os grupos foram mantidos com dieta comercial 

ad libitum. A paridade de filhotes vivos e a mortalidade ao nascer foram contabilizadas no dia do 

nascimento até o final da lactação. O peso das mães e filhotes foi monitorado durante a gestação e 

lactação e o Índice de Lee foi determinado. Os órgãos foram pesados após eutanásia. Na análise 

estatística utilizou-se os testes Kolmogorov Smirnov, Bartlett, Brown Forsyte e Kruskal – Wallis, com pós-

teste de Dunn, Ducan e Tukey, com significância de p<0,05. A análise estatística revelou que a dieta não 

afetou o peso corporal das mães, bem como o peso da maioria dos seus órgãos. Apenas detectou-se que 

a dieta experimental promoveu aumento da gordura perivisceral nas ratas do grupo Exp. S2 em relação 

ao grupo Exp. S1; além disso, houve aumento do peso uterino do grupo Exp. S1 em relação aos grupos 

controle e Exp. S2. Os filhotes do grupo Exp. S2 apresentaram maior peso ao nascimento em relação ao 

grupo C, mas não foi suficiente para alterar o Índice de Lee ao final da lactação. Nas ninhadas observou-

se que houve alteração do peso do baço, músculo femoral direito e rins. O peso do baço dos filhotes do 

grupo Exp. S1 foi significativamente maior do que o observado para os animais cujas mães pertenciam 

aos grupos C e Exp. S3. Também se constatou que o peso do quadríceps femoral direito dos filhotes do 

grupo Exp. S1 foi maior em comparação ao grupo Exp. S2. Quanto aos rins, observou-se que os animais 

do grupo Exp. S2 apresentaram aumento significativo em relação ao grupo Exp. S3 (p=0.0042). 

Finalmente, o peso do útero dos filhotes do grupo controle foi significativamente menor do que o dos 

demais grupos (p=0,0015; 0,0419; 0,0394 para os grupos Exp. S1, Exp. S2 e Exp. S3, respectivamente). 

Assim, conclui-se que a dieta experimental ofertada ainda que apenas durante uma semana, pode induzir 

a alterações anatômicas no peso dos órgãos e tecidos, tanto nas mães quanto nas ninhadas, mas não foi 

suficiente para comprometer a evolução da gestação, parição, lactação, bem como o desenvolvimento da 

prole.  
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a segurança do Paciente é a redução do risco de 

danos desnecessários ao paciente durante os cuidados, dessa forma, é necessário que os serviços 

de saúde conheçam a percepção de seus colaboradores frente a segurança do paciente, com vistas a 

prestar um cuidado seguro e de qualidade. Este trabalho tem como objetivo avaliar a percepção do 

clima de segurança dos profissionais de saúde de um hospital de ensino. Trata-se de estudo 

observacional, seccional, de abordagem quantitativa, foi desenvolvido em um hospital universitário 

de média complexidade no interior de Minas Gerais. Participaram da pesquisa profissionais de saúde, 

lotados nas diferentes unidades assistenciais, em todos os turnos de trabalho. Foram incluídos os 

profissionais que apresentavam vínculo empregatício com a instituição há, pelo menos, um mês, e 

excluídos os que estavam em afastamento ou que não foram contatados por mais de cinco 

tentativas consecutivas para participação no estudo. Para coleta de dados, utilizou-se dois 

instrumentos: Caracterização sociodemográfica e profissional e Questionário de Atitudes de 

Segurança (SAQ). Este contém 41 questões que mensuram a percepção dos profissionais sobre a 

cultura de segurança por meio de seis domínios - Clima de trabalho em equipe, Clima de segurança, 

Satisfação no trabalho, Percepção do estresse, Percepção da gerência e Condições de trabalho – em 

que o escore final compreende valores entre 0, considerado a pior percepção, e 100, a melhor 

percepção. Os dados foram submetidos à análise uni variada. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade de Uberaba, sob parecer nº 1.569.711. Participaram do estudo 

198 profissionais, destes 166 (83,8%) eram mulheres e 32 (16,2%) homens. Quanto à categoria 

profissional, o predomínio foi da equipe de enfermagem (72,7%), seguidos pelos técnicos em 

farmácia (8,6%), médicos (6,1%) e demais profissionais (13,5%). O escore médio dos domínios 

avaliados pelo SAQ foram, respectivamente Satisfação no trabalho (81,9);  Trabalho em equipe 

(71,7); Condições de trabalho (71,1); Clima de segurança (70,1); Percepção ao estresse (68,0); 

Percepção da gerência da unidade e do hospital (62,1) . O escore geral alcançou a pontuação de 

69,5. Evidenciou-se que o domínio “Satisfação no Trabalho” obteve alta pontuação, o que demonstra 

que estes profissionais valorizam esta temática. Em contrapartida, a “Percepção da Gerência” obteve 

a menor média (62,1), sendo um fator negativo para a percepção do clima de segurança. O estudo 

alcançou o escore geral abaixo do ideal preconizado pela literatura – 75 pontos. O escore geral e os 

domínios que obtiveram baixos escores representam um fator de alerta para que a instituição 

trabalhe com tais aspectos, evitando implicações para a segurança do paciente. 
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Staphylococcus aureus é um dos patógenos bacterianos mais importantes para o homem, causando 

infecções comunitárias e nosocomiais por patógenos multirresistentes. A vigilância ativa permite a 

detecção precoce de microrganismos emergentes em portadores assintomáticos. Estratégias vêm 

sendo utilizadas para detecção da colonização assintomática a partir de preditores de risco, como 

tempo de internação, uso de antibioticoterapia e internação prévia em unidade de terapia intensiva, 

além da instituição de precaução de contato para minimizar a disseminação desses microrganismos. 

O presente trabalho propõe uma análise crítica acerca dos preditores utilizados para precaução de 

contato em um Hospital Universitário, no intuito de avaliar a eficácia no controle de resistência 

bacteriana. Trata-se de um estudo transversal, desenvolvido no Mário Palmério Hospital 

Universitário, hospital referência para a população uberabense e demais regiões. A pesquisa foi 

realizada por meio da análise de 598 prontuários de todos os pacientes que deram entrada no 

hospital e que estiveram em isolamento de contato no período de 3 de janeiro de 2016 a 30 de 

dezembro de 2016, provenientes de internação em outros hospitais ou unidades de atenção de 

saúde. Para a coleta de dados foi elaborado um primeiro instrumento destinado à obtenção dos 

dados do paciente: número do prontuário, data, idade, doenças pré existentes, presença de lesão de 

pele, hospitalização recente e o tempo, se teve ou não internação em unidade de terapia intensiva, 

uso de antibioticoterapia recente e seu tempo de emprego, procedimentos cirúrgicos recentes, 

internação prévia em outras unidades de saúde e seu tempo, o diagnóstico no momento da 

internação e o resultado da coleta de swab anal e nasal. O segundo instrumento consistiu na análise 

dos dados coletados, correlacionando critérios clínicos do paciente com a positividade 

microbiológica. Foi feito, então, revisão bibliográfica para interpretação dos resultados e validação 

ou não do protocolo instituído. Em um total de 598 prontuários analisados, houve positividade para 

MRSA em 19 culturas de secreção nasal, o que corresponde a uma prevalência de 3,17%. Estudos 

em outras regiões do Brasil revelam diferentes frequências desse patógeno. Além dos swabs nasais, 

foram analisados os swabs anais com o intuito de identificar a presença de VRE. Dentre os pacientes 

MRSA positivos, 68% corresponde a pacientes com idade superior a 60 anos; 21,05% fizeram uso 

de antibioticoterapia prévia; 26,3% apresentavam lesão de pele. Observa-se que a frequência de 

MRSA pode variar entre regiões e países, o que sugere que a prevalência desse patógeno está 

relacionada com características clínicas e epidemiológicas das populações estudadas. Dentro do 

MPHU, notou-se pequena frequência para MRSA, o que sugere que o protocolo instituído pela SCIH é 

eficaz na detecção de microrganismos resistentes, porém institui precauções de contato para 

detecção de um patógeno de baixa prevalência. 
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A zircônia tem sido utilizada nos últimos anos devido às suas excelentes propriedades física e 

biocompatibilidade sendo que a busca por estética é uma razão para o estudo das cerâmicas. No 

entanto, a falta de uma boa resistência de união tem sido um fator crítico, sendo assim, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a resistência ao cisalhamento do agente de união à zircônia utilizando 

cimento resinoso de polimerização dual. Vinte discos de zircônia (Cercon) foram regularizados com 

lixas de carbeto de silício e submetidos ao jateamento com partículas de óxido de alumínio (Al2O3) 

de 50µm e pressão de 4 bar. Os discos foram divididos em dois grupos G1- Zircônia + Monobond-S 

+ Optibond + Al2O3 50µm + Variolink II - Bis-GMA, UDMA, TEGDMA; G2 - Zircônia + Monobond-S + 

Al2O3 50µm + Variolink II - Bis-GMA, UDMA, TEGDMA; G3 - G3- Zircônia + Monobond-S + Al2O3 + 

Permanganato de potássio (KMnO4) + água oxigenada (H2O2) 48v/v + Variolink II; G4 - Zircônia + 

Monobond-S + Optibond Al2O3 50µm + KMnO4 + H2O2 48v/v + Variolink II - Bis-GMA, UDMA, 

TEGDMA, (n=20). O cimento resinoso depois de manipulado foi inserido em uma matriz 

confeccionada com silicone por adição e posicionada sobre o disco de zircônia e inserido em cada 

orifício da matriz e aguardado o tempo de polimerização por 60 segundos cada. Os corpos de prova 

foram armazenados em 100% de umidade relativa à 37ºC por 24 horas, em seguida foi realizada a 

termociclagem e aplicado o teste de microcisalhamento em uma máquina de ensaios mecânicos com 

velocidade de 0,5 mm/min. Posteriormente realizada a análise do padrão de fratura em uma lupa 

com 40X de aumento e leitura em microscopia eletrônica de varredura (MEV). Após análise dos 

dados foram realizados os testes estatísticos. Inicialmente as amostras foram submetidas aos testes 

de normalidade (Shapiro-Wilk) e homogeneidade (Bartlett). Para força máxima e tensão de ruptura 

a distribuição foi normal e homogênea. Aplicou-se o teste ANOVA e post hoc de Tukey com alfa de 

5%, onde se verificou que a aplicação da força máxima de ruptura ocorreu diferenças estatísticas 

entre os grupos apresentados e quando aplicado a tensão máxima de ruptura entre os grupos 

estudados estes não apresentaram diferenças estatísticas. Concluiu-se que na força máxima de 

tensão, o grupo um teve um coeficiente de variação significativo, em relação aos demais grupos. Na 

tensão de ruptura, em nenhum dos grupos houve variação significativa.  
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A assistência no período neonatal tem como objetivo prestar cuidados multidisciplinares apropriados aos 

recém-nascidos(RN). Assim, estratifica-se os RN em grupos, como idade gestacional, prematuridade e 

peso ao nascer, para facilitar a avaliação de risco e estimar a complexidade do suporte necessário a sua 

atenção. Devido à antecipação do parto e a não finalização do terceiro trimestre, o prematuro apresenta 

imaturidades que podem ocasionar complicações fisiológicas. Este trabalho tem por objetivo a 

caracterização dos RNs prematuros internados na UTI neonatal do Mário Palmério Hospital Universitário 

(MPHU) e a identificação das principais intercorrências gastrointestinais ocorridas nessas crianças. Trata-

se de um estudo de coorte, no qual 41 RNs pré-termo moderados internados na UTI neonatal do MPHU 

foram acompanhados durante o período de internação. Os parâmetros foram obtidos no sistema MV 

(sistema de prontuário eletrônico do MPHU), após obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido 

(CAAE 51180715.3.0000.5145). Foram monitorizadas: idade materna, idade fetal ao nascimento, 

tamanho para idade gestacional (IG), índice APGAR, peso corporal, comprimento corporal, perímetro 

craniano (PC). Em relação às intercorrências, os RNs foram analisados a partir do primeiro dia de nutrição 

enteral plena (NEP) até o décimo dia subsequente. A tolerância à dieta foi observada por meio da 

monitorização do resíduo gástrico presente em todos os horários da oferta. As mães dos neonatos 

possuem uma média da idade de 27,17 anos, sendo a média de idade fetal ao nascimento de 32,2 

semanas de gestação, havendo uma proporção de 69% do sexo masculino e 31% do sexo feminino. 

Quanto ao tamanho para a IG ao nascimento, houve uma proporção de 73% de neonatos Adequados 

para Idade Gestacional (AIG) e 27% Pequenos para a Idade Gestacional (PIG). Os RNs apresentaram ao 

nascimento uma média de 1,809 Kg de peso, 42,0 cm de comprimento e 30,5 cm de PC. Em relação ao 

índice de APGAR, a média foi de 8 no primeiro minuto e 9 no quinto minuto. 20 RNs (48,78% da amostra) 

apresentaram intercorrências, sendo que as mais frequentes foram a presença de resíduo gástrico 

(40%,n=8), vômitos (20%, n=4) e fezes mucossanguinolentas (6,7%, n=1,34). As mães são maiores de 

idade e menores de 35 anos, faixa de idade em que a prematuridade não é tão prevalente, mas ocorre 

em mulheres jovens também. A maioria dos RNs são AIG, e tendem a apresentar crescimento pós-natal 

mais próximo do esperado. RNs com quadro de asfixia perinatal, caracterizados por Apgar baixo no quinto 

minuto, apresentam alteração de fluxo sanguíneo mesentérico, dificultando introdução e progressão de 

dieta. Os pacientes deste estudo apresentam média de índice APGAR alto, favorecendo o alcance da 

nutrição adequada mais precocemente. Os RNs prematuros, especialmente aqueles de muito baixo peso, 

apresentam com frequência intercorrências gastrintestinais. As principais causas são imaturidade do trato 

gastrintestinal e dificuldade de esvaziamento gástrico. Também pode ocorrer por intolerância à dieta 

oferecida, quando feita na forma de fórmulas infantis e não de leite materno. Os RNs acompanhados no 

presente estudo apresentam uma significativa taxa de intercorrências. 
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O abandono dos idosos por parte de seus familiares é uma situação percebida atualmente, 

independentemente da situação financeira, podendo trazer impactos negativos diretos e indiretos e 

com diferentes intensidades no processo saúde-doença.A experiência para este presente trabalho 

ocorreu no 1º período do curso de medicina, da Universidade de Uberaba, durante algumas 

atividades no asilo Santo Antônio e no 2º período no componente curricular de Saúde e Sociedade 

II, na atividade de relação médico-paciente, da Unidade Matricial de Saúde (UMS) George Chirré 

Jardim, ambos os períodos com visitas domiciliares com idosos, no ano de 2016. O objetivo foi 

analisar o motivo do abandono desses idosos e, dessa maneira, verificar o quanto dos aspectos da 

saúde física e psicológica poderia ser alterado significativamente, já que o corpo e a mente estão 

interligados. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015, o 

percentual de pessoas com 60 anos ou mais, estava em 14,3%, em 2030 será de 18,6% e 2060 de 

33,7% da população do país, sendo constatadas no instante, pelo Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA), 3548 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), conhecido como 

asilos, com maioria no sudeste. Sem dúvida, a família é de suma importância para que eles tenham 

um amparo durante o seu dia a dia, tanto nos cuidados básicos para sua saúde, quanto no seu bem-

estar. Quando o relacionamento se torna conflituoso e problemático entre os familiares, os idosos 

são renegados por serem considerados como um “peso”, uma vez que começam a apresentar 

adoecimentos diversos, advindos com o passar do tempo e, infelizmente, a maioria dos cidadãos 

não foram preparados para lidar com as necessidades físicas e psicológicas que um indivíduo idoso 

requer. A partir de conversas sobre a vida desses indivíduos, buscou-se entender todo o contexto no 

qual seus familiares os abandonaram parcial ou totalmente, tentando compreender as questões que 

influenciavam negativamente a saúde dos idosos, sendo a depressão um dos resultados mais 

comuns que interferiam de maneira substancial em suas vidas. Apesar dos asilos serem 

estereotipados como lugares desagradáveis, habitados por pessoas desprezadas, tristes e 

desamparadas, não se pode generalizar tal fato, pois nem sempre essa preconcepção representa a 

realidade, visto que dentro dessas instituições são criados laços sociais e de afeto, estruturando um 

aspecto familiar. Perante o exposto, nota-se que a sociedade em geral os estigmatiza como menos 

capazes, fragilizados ou indignos, subjugando-os a condições irrelevantes, fato que, 

inexoravelmente, acaba os deprimindo cada vez mais, isso extrapola os conceitos de convívio e 

família, visto que a sociedade deveria considerar pessoas de longa idade como detentoras de um 

conhecimento de vida demasiado, capazes, portanto, de ensinar um pouco da experiência adquirida 

em suas vidas.  
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Envelhecimento precoce e o câncer de pele são efeitos nocivos da exposição da pele à radiação ultravioleta (UV). 

Assim, torna-se necessário o uso de formulações fotoprotetoras. As desvantagens como baixo encapsulamento e 

possibilidade de reações alérgicas das formulações tradicionais são superadas com o emprego da 

nanotecnologia. Carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) aumentam a estabilidade e diminuem a toxicidade 

dos fotoprotetores, além de aumentar a resistência à água e a fotoproteção conferida pela formulação. Avaliar a 

estabilidade físico-química de formulações semissólidas contendo CLN com benzofenona-3 (CLN-BZ-3), através 

de estudos de estabilidade acelerada. CLN contendo ácido esteárico e óleo de gérmen de trigo como fase oleosa, 

Tween 80 como tensoativo e benzofenona-3 5mg/mL, foram preparados pelo método da microemulsão e em 

seguida incorporados em gel de natrosol a 1%. A formulação foi então submetida ao armazenamento em 

diferentes condições (temperatura ambiente - 25 ± 2°C, estufa - 50 ± 2°C e refrigerador - 5 ± 2°C). As 

características organolépticas (cor, odor, aparência macroscópica) e físico-químicas (avaliação do valor de pH, 

viscosidade e fator de proteção solar) foram avaliados no tempo 0, 7, 15, 30, 60 e 90 dias. Uma pequena 

alteração na cor foi observada no tempo 90 dias nas formulações acondicionadas na estufa e a temperatura 

ambiente. Alterações nas características organolépticas foram observadas quando as amostras foram 

acondicionada em geladeira a partir do 30° dia. O valor de pH das amostras apresentou diferenças 

estatisticamente significativas (p<0,05) quando armazenadas a 5 ± 2°C a partir do 90° dia. A viscosidade das 

formulações, quando a leitura foi realizada na velocidade de cisalhamento de 0,005 1/s, foi de 120000 ± 10000 

Pa.s, 126666 ± 12222 Pa.s e 123333 ± 12096 Pa.s para geladeira, ambiente e estufa respectivamente no 

tempo 0. Após 90 dias, as mesmas formulações, nas mesmas condições de leitura, apresentaram valores de 

viscosidade de 43333 ± 11547 Pa.s, 50000 ± 10000 Pa.s e 30000 ± 10000 Pa.s, mostrando redução mais 

acentuada quando as amostras armazenadas em refrigerador e estufa. O valor de FPS mostrou variação de 

aproximadamente 20% do valor de FPS logo após o 7° dia quando armazenado a 5±2°C. Ao final de 90 dias de 

armazenamento, essa variação foi de aproximadamente 45%. Quando a formulação foi armazenada em estufa e 

temperatura ambiente, seu valor de FPS manteve-se estável até o 30° dia. Após o 30° dia houve uma redução 

significativa do valor de FPS. Ao final de 60 dias, o valor de FPS da formulação armazenada a 50±2°C teve 20 % 

de redução no valor do FPS enquanto a formulação armazenada a 25±2°C, após 90 dias de armazenamento, 

teve 15 % de redução no valor do FPS. A formulação mostrou-se instável após os testes de estabilidade 

acelerada. Torna-se necessário rever a composição da formulação e adicionar os adjuvantes necessários para 

manter a estabilidade da formulação e do filtro solar. No desenvolvimento de formulações cosméticas é de 

extrema importância a realização dos testes de estabilidade para garantir a segurança e eficácia das formulações 

cosméticas. 
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A jabuticaba, fruta típica do cerrado brasileiro advinda da Myrciaria jaboticaba, tem ganhado destaque no 

meio científico. Tanto as sementes quanto as cascas possuem antocianinas e flavonoides, sendo que tais 

substâncias têm propriedades adstringentes e anti-inflamatórias. Têm-se obtido resultado no seu 

emprego para melhora de transtornos gastrointestinais, respiratórios, dermatológicos e na prevenção de 

transtornos cardiovasculares. Observa-se na literatura testes a respeito da eficácia da jabuticaba no 

controle triglicérides e colesteróis, mas não se encontra referências a respeito de possíveis mudanças 

estruturais nos órgãos, causadas pelo uso agudo ou crônico da jabuticaba. Dessa forma, o estudo 

objetivou avaliar o efeito do uso agudo e crônico de um extrato de jabuticaba no peso dos órgãos e 

tecidos de ratos Wistar adultos.Na fase aguda, foram utilizados 16 ratos Wistar com peso médio de 

326,4g, separados em 2 grupos: controle e teste. O grupo de teste recebeu 400mg do extrato seco de 

jabuticaba via gavagem, em dose única, diluído em 2 ml de solução salina, enquanto o grupo controle 

recebeu apenas a solução salina. Esperou-se 14 dias até a eutanásia. Na fase crônica, foram utilizados 27 

ratos com peso médio de 331,4g, divididos em 4 grupos: controle (5 ratos), 40mg (7 ratos), 200mg (7 

ratos) e 400mg (8 ratos). Cada grupo recebeu 2ml de extrato diluído em salina durante 14 dias. Após 24 

horas da última aplicação, os animais foram eutanasiados, os órgãos retirados imediatamente e pesados 

em balança de precisão. O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de ética em experimentação 

animal da Universidade de Uberaba (protocolo nº 018/2017).Na fase aguda, observou-se diferença 

significativa apenas no peso dos tecidos adiposos perirenal (acréscimo de 35,3% no peso relativo quando 

comparado ao grupo controle, p=0,0052) e periepididimal (acréscimo de 15% no peso relativo, 

p=0,0186). Na fase crônica do experimento, não foram observadas alterações no peso dos órgãos e 

tecidos analisados.Além de não existirem muitos trabalhos que utilizem o extrato de jabuticaba, seu 

maior emprego nas pesquisas é para controle bacteriano e anti-inflamatório, a administração é sempre 

feita cronicamente e há separação entre a polpa e a casca na preparação do extrato. Nesse estudo, foi 

utilizada a fruta como um todo e analisados seus efeitos agudo e crônico. Surpreendentemente 

encontramos uma elevação no tecido adiposo, o que pode sugerir um balanço energético positivo durante 

um curto intervalo de tempo, mas que não se manteve com o uso crônico. Diante dos resultados obtidos, 

embora o extrato apresente um efeito agudo de aumento do tecido adiposo, conclui-se que o extrato total 

de jabuticaba não é responsável por afetar o peso de órgãos corporais a longo prazo. Outros estudos 

ainda são necessários para explicar as mudanças ocorridas nos tecidos corporais analisados. 
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Os profissionais de saúde devem implementar medidas para reduzir eventos adversos, visando garantir a 

segurança do paciente e a qualidade da assistência. O estudo objetivou caracterizar os profissionais da 

equipe de saúde, de acordo com as variáveis sociodemográficas e profissionais. Trata-se de estudo 

observacional, seccional, de abordagem quantitativa, realizado em um hospital de ensino no interior de 

Minas Gerais, com todos profissionais de saúde. Foram incluídos profissionais com vínculo empregatício há 

mais de um mês na instituição e excluídos os que estivessem afastados do trabalho ou que não fossem 

encontrados por mais de cinco tentativas para participarem do estudo. A coleta de dados foi realizada por 

meio de instrumento de caracterização sociodemográfica e profissional, o qual inclui as variáveis a saber: 

data de nascimento, sexo, estado civil, profissão, formação, data da formação, tempo de profissão, data 

de admissão, turno de trabalho, setor de atuação, carga horária semanal, atuação profissional na 

instituição e se possui outro vínculo. Os dados foram submetidos à análise univariada, com medidas de 

posição (média e mediana), variabilidade (desvio padrão e amplitude), bem como distribuição de 

frequência absoluta e relativa para variáveis categóricas. O estudo recebeu aprovação do CEP/UNIUBE 

com CAAE nº55463616.3.0000.5145 sob parecer nº1.569.711.Participaram do estudo 198 profissionais, 

dentre eles enfermeiro, médico, assistente social, biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e 

técnicos em enfermagem, farmácia, radiologia e laboratório. Constatou-se que a maioria dos profissionais 

foi mulher (166; 83,8%); casada (82; 41,4%), com idade média de 35,1 anos. A categoria profissional de 

maior prevalência foi a equipe de enfermagem (144; 72,7%). As médias do tempo de profissão e de 

atuação na instituição foram respectivamente de 95,6 e 48,2 meses. O turno de trabalho com maior 

proporção de trabalhadores foi o da manhã (64; 32,3%); a maioria dos trabalhadores não apresentaram 

outro vínculo empregatício (137; 69,2%) e exerciam apenas a função assistencial (161; 81,3%). A média 

da carga horária semanal dos participantes foi de 38,17 horas.O predomínio do sexo feminino pode ser 

relacionado ao maior quantitativo de profissionais da equipe de enfermagem, profissão que historicamente 

é marcada pela atuação feminina e pela influência de sua precursora, Florence Nightingale. O fato de a 

maioria dos profissionais não possuírem outro vínculo empregatício e atuarem em funções assistenciais 

pode ser considerado benéfico para segurança do paciente e qualidade do cuidado, uma vez que tendem 

estar menos esgotados profissionalmente do que aqueles que atuam em vários locais. Concluiu-se que a 

maioria dos profissionais foi do sexo feminino, da equipe de enfermagem, com vínculo empregatício único 

e em prestação de cuidados assistenciais, fatores que podem ser favoráveis para segurança do paciente. 
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A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde 

pública no mundo. A vitamina D favorece o controle da saciedade e do gasto energético, sendo que 

níveis abaixo de 30 ng/mL caracterizam insuficiência do nutriente, o que é fator de risco para 

obesidade, na qual há aumento do depósito de vitamina D nos adipócitos, e diminuição da sua 

biodisponibilidade. O objetivo desse estudo é verificar a existência de uma relação entre insuficiência 

de vitamina D e obesidade em indivíduos com diagnóstico prévio de DM. Trata-se de um estudo 

caso-controle realizado com 69 pacientes atendidos em ambulatório de diabetes entre 2016-2017.  

Foram excluídos aqueles que apresentavam doenças cardiovasculares, hemofilia, anemia, doenças 

gastrointestinais, câncer, alterações tireoidianas e nefrológicas, ou em uso de polivitamínicos nos 

últimos seis meses. Utilizou-se ficha de coleta de dados, com dados sociodemográficos e clínico-

epidemiológicos, exames laboratoriais, e medidas antropométricas. Os dados coletados foram 

armazenados e analisados empregando o programa SPSS 14.0, através do teste do Qui-quadrado 

com nível de significância de 5%. Dos pacientes atendidos, 9 não tiveram a vitamina D dosada. Dos 

60 pacientes com vitamina D dosada, 48,3% possuíam níveis de suficiência e 51,7% de 

insuficiência. Dos 64 pacientes com aferição antropométrica, 20,3% (n=13) possuíam IMC normal 

(<24,9 kg/m²); 25,0% (n=16) estavam em sobrepeso (25-29,9 kg/m²); 28,1% (n=18) obesidade 

grau 1 (30-34,9 kg/m²); 21,9% (n=14) obesidade grau 2 (35- 39,9 kg/m²), 4,7% (n=3) obesidade 

mórbida (>40 kg/m²). Dos 59 pacientes com medidas antropométricas realizadas e vitamina D 

dosada, 50,85% (n=30) apresentou hipovitaminose D e 49,15% (n=29) foram suficientes. Dos 30 

indivíduos com hipovitaminose D constatada 6,7% (n=2) tinham IMC normal, 26,7% (n=8) 

sobrepeso, e 66,7% (n=20) obesidade. Nos pacientes com suficiência da vitamina, 31,0% (n=9) 

tinham IMC normal, 24,1% (n=7) sobrepeso, e 44,8% (n=29) obesidade. Observou-se, em nosso 

estudo associação significativa entre a deficiência de vitamina D e IMC >24,9 kg/m² (p=0,05). Ao 

determinar a prevalência da deficiência de vitamina D e sua relação com a obesidade, espera-se 

poder atuar terapeuticamente nos pacientes avaliados, melhorando a qualidade de vida e 

observando as mudanças antropométricas nos mesmos. Conclui-se que a grande dimensão clínica 

do assunto e o pouco conhecimento, justifica-se a necessidade de mais pesquisas.  
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O sobrepeso e a obesidade são, atualmente, uns dos maiores problemas de saúde pública do mundo 

devido as alterações no organismo e morbidades associadas a eles.  Ajuga turkestanica é uma erva 

perene originária principalmente da Ásia Central, o qual possui em sua composição 

fitoecdysteroides, compostos utilizados pelos artrópodes no processo de ecdise. Estudos evidenciam 

que um dos principais constituintes dos fitoecdysteroides, a Turkesterona, possui propriedades 

tônicas exercendo efeitos positivos sob o crescimento muscular, a glicemia, e sobre o perfil lipídico 

reduzindo a sua biossíntese e estimulando a conversão de colesterol em ácidos biliares em ratos. A 

partir disso, esse trabalho tem como objetivo avaliar os parâmetros bioquímicos em ratos induzidos 

a obesidade e submetidos a administração de Turkesterona nas dosagens recomendadas pelas 

farmácias de manipulação. O trabalho foi realizado no Biotério da Universidade de Uberaba e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Processo: nº: 015/2015). Inicialmente, utilizaram-se 

25 ratos Wistar, que foram induzidos a obesidade por meio de uma dieta hiperlipídicoproteica 

durante 8 semanas. Posteriormente, os animais retornaram a dieta comum e foram divididos em 3 

grupos para administração da droga via gavagem, denominados: placebo (solução salina estéril), 

Turkesterona 6mg/kg de peso corporal e Turkesterona 36mg/kg de peso corporal. O período de 

tratamento foi de 4 semanas com monitoramento semanal do peso dos animais. Ao final do estudo 

os ratos foram sacrificados e retirado amostras de sangue para avaliação laboratorial da bioquímica: 

triglicérides, colesterol total e frações, proteína total, albumina, TGP, TGO, CPK, ureia e creatinina. 

O aparelho utilizado para análise bioquímica foi MicroSlide VITROS, pelo método cinético de dois 

pontos.Observou-se que não houve alterações estatisticamente significativas no padrão bioquímico 

dos animais tratados com extrato de Turkesterona comparado ao grupo placebo, em especial os 

níveis de glicose e colesterol. Desse modo, apesar de estudos demonstrarem que os ecdisteróides 

possuem efeitos redutores da glicemia e do colesterol em terapia via parenteral em ratos, o 

presente estudo evidencia que o uso popular da Turkesterona: via oral e a dosagem recomendada 

pelas farmácias, não obteve os resultados esperados. Além disso, o extrato disponível no comércio, 

possui concentração de 2%, diferentemente dos estudos, os quais utilizaram o extrato purificado. 

Portanto, necessita-se de maiores estudos sobre os efeitos da Turkesterona em relação a sua 

eficácia com a sua via de administração e dosagem, afim de atingir sua potência terapêutica. 
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Os cuidados de enfermagem em psiquiatria no hospital geral devem priorizar a segurança do 

paciente, a prevenção de riscos e o tratamento da crise. Especificamente, neste ambiente é 

permitida a presença do familiar/acompanhante, o que justifica a necessidade da realização de 

estudos que valorizem a ótica destes novos sujeitos do cuidar em psiquiatria no âmbito do hospital 

geral, portanto, este trabalho objetivou investigar as percepções e expectativas do 

familiar/acompanhante sobre os cuidados de enfermagem prestados às pessoas com transtorno 

mental internadas no hospital geral. Estudo descritivo-exploratório com abordagem qualitativa, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos da Universidade de Uberaba 

(parecer 447.029). Os dados foram coletados por meio de uma entrevista aberta com 10 familiares 

de pessoas hospitalizadas nos leitos psiquiátricos e para analisá-los utilizou-se a análise de 

conteúdo. Os participantes referem que os cuidados de enfermagem são bons e ainda enfatizam 

uma boa relação destacando o profissionalismo, o carinho e a dedicação durante a execução. Entre 

as expectativas, destaca-se o desenvolvimento de habilidades relacionais representadas pela 

paciência, atenção e interação, seguida pelo suprimento das necessidades humanas básicas das 

pessoas hospitalizadas. Entretanto, um dos participantes espera que esta equipe se relacione melhor 

com a pessoa em crise durante a hospitalização. De maneira geral, a percepção dos participantes é 

positiva e representada pela satisfação quanto aos cuidados oferecidos pela equipe de enfermagem, 

o que se expressa pelo profissionalismo e por aspectos propulsores de uma boa relação terapêutica 

(carinho e dedicação). Quanto às expectativas houve um predomínio de participantes que não 

possuíam maiores expectativas quanto aos cuidados já prestados e chamou a atenção o fato de um 

dos participantes enfatizar a necessidade da referida equipe desenvolver melhores habilidades para 

cuidar da pessoa internada, quando a mesma está em crise. Por fim, sugere-se, a realização de 

novos estudos que abordem a visão do familiar/acompanhante, uma vez que as internações 

psiquiátricas em hospitais gerais é uma prática recente que precisa ser alvo de reflexões e 

discussões propulsoras da qualificação do cuidado.  
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A introdução de nutrição precoce nem sempre é possível no prematuro, por isso que a nutrição parenteral 

deve ser iniciada logo após o nascimento, assim todos os nutrientes necessários são fornecidos. Até que 

seja possível a oferta de dieta por via oral, a criança será alimentada por sonda naso ou orogástrica, 

iniciando seu uso o mais precoce possível. O leite materno é o alimento de escolha a ser introduzido, no 

entanto, há alguns fatores que dificultam o aleitamento em pré-termos como: a dificuldade de sucção no 

peito materno, a prematuridade e a fragilidade do bebê, além do prolongado tempo de internação e, 

consequentemente, separação da mãe e filho.Este trabalho tem por objetivo avaliar as formas de 

alimentação empregadas e os parâmetros nutricionais da dieta ofertada de recém-nascidos prematuros 

internados na UTI neonatal do Mário Palmério Hospital Universitário (MPHU).Trata-se de um estudo de 

coorte, no qual 41 RNs pré-termos moderados que foram acompanhados durante o período de 

internação. Os parâmetros foram obtidos no sistema eletrônico MV do MPHU, após obtenção do termo de 

consentimento e assentimento livre e esclarecido (CAAE 51180715.3.0000.5145). As variáveis 

monitorizadas foram: administração e prescrição dietética e composição da alimentação diária. Os recém-

nascidos foram analisados a partir do primeiro dia de enteral plena, até o décimo dia subsequente. Em 

relação à dieta, foram fornecidos 77.023,5ml de leite materno e fórmulas no total entre os 41 RNs, sendo 

20,4% de Leite materno, 68,4% de fórmulas para prematuros (Aptamil pré e Pre Nan), 8,4% de fórmulas 

de partida (Aptamil 1 e Nan 1) e 2,8% de fórmulas extensamente hidrolisadas (Neocate e Alfamino). 

Quanto as calorias recebidas pelos RNs o total foi de 57.665,25kcal, sendo a média de leite materno 

237,67kcal. Observou-se que 36,5% dos RNS receberam acima da média e 63,4% abaixo desse valor, 

enquanto a média de fórmulas para prematuros foi de 1.030kcal (46,3% receberam acima da média e 

53,7% abaixo); a média de fórmulas de partida foi de 105kcal (sendo que 19,5% receberam quantidade 

acima dessa média e 80,5% abaixo). Por fim, a média de fórmulas extensamente hidrolisadas foi 

35,86kcal, sedo que 7,3% receberam acima dessa média e 92,7% abaixo. Na análise de macronutrientes, 

o total de proteínas foi de 1.501,45g, (média 36,63g; 53,6% acima desse valor e 46,3% abaixo), o total 

de carboidratos foi de 6181,185g (média 150,76g, sendo que 47,7% receberam acima e 52,2% abaixo 

desse valor). Por fim verificou-se um total de 3018,3g de lipídeos (média de 73,62g, sendo que 53,7% 

das crianças receberam acima da média e 46,3% abaixo). Podemos observar que os RNs avaliados 

receberam uma maior quantidade de fórmulas se comparada à quantidade recebida de leite materno, 

provavelmente relacionados aos fatores relatados acima.Sendo assim, na ausência de opções ideais (leite 

materno ou leite humano do banco de leite), a fórmula infantil é vista como um substituto apropriado ao 

aleitamento. 
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A doença periodontal (DP) é uma das doenças infecciosas mais comuns que aflige os seres 

humanos. Processos comuns, como gengivites e abscessos, começaram a ser apontados como 

causas principais para processos infecciosos sistêmicos. O objetivo deste estudo é comparar a 

intensidade de processos patológicos gerais entre gengiva e outros órgãos como aorta abdominal, 

carótida, válvula mitral e coronária em indivíduos autopsiados. Foram selecionadas para esse 

estudo, necropsias de indivíduos maiores de dezoito anos, os quais foram analisados juntamente aos 

laudos de necropsia, os prontuários clínicos destes pacientes. Foram localizadas as peças 

anatômicas correspondentes às necropsias para análise macroscópica e obtenção de fragmentos de 

coronárias, carótidas, rim, coração, gengiva, aorta e mitral para posterior processamento 

histopatológico que , ao final ,foram montados em lâmina histológica e corados com hematoxilina e 

eosina (HE).Os cortes histológicos corados com HE foram utilizados para identificar processos 

patológicos como hemorragia, hiperemia, inflamação e necrose utilizando-se microscópio de luz 

comum e objetiva de 5x, 10x, 20x, 40x e 100x. A inflamação foi o processo patológico com 

concomitância mais frequente entre gengiva com coronária, carótida, mitral e aorta nos pacientes 

com doença periodontal. A necrose talvez tenha sido menos frequente que a inflamação porque o 

quadro inflamatório nos órgãos analisados estaria em estágio mais avançado. A inflamação mais 

frequente na gengiva concomitantemente com coronária, aorta, mitral e carótida, demonstra que 

agentes infecciosos gengivais poderiam ter penetrado na microcirculação gengival atingindo a 

circulação sistêmica, com consequente inflamação de artérias e válvulas cardíacas. Sabendo dos 

danos provocados por essa inflamação, como insuficiência valvar e aterosclerose com consequente 

infarto em órgãos nobres como coração e cérebro, justifica condutas de higiene oral de forma 

preventiva e profilática no intuito de prevenir a morbidade e mortalidade provocada por doenças 

isquêmicas. 
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A hipovitaminose D tem sido considerada um problema de saúde pública, em razão de suas 

implicações no desenvolvimento de doenças endocrinometabólicas, entre elas, o diabetes mellitus 

(DM). A deficiência de vitamina D pode predispor à intolerância à glicose, além de alterações na 

secreção de insulina, devido a presença do receptor de vitamina D em diversas células, incluindo 

células beta pancreáticas, adipócitos e células musculares. O objetivo desta pesquisa foi trazer 

informações atualizadas sobre a associação entre a deficiência de vitamina D e controle glicêmico, 

em ambulatório especializado da Liga de Diabetes da Universidade de Uberaba em uma população 

de diabéticos. Foi realizado um estudo transversal, caso-controle sendo avaliados todos os pacientes 

atendidos no ambulatório da Liga de Diabetes no período de 2016-2017, e estratificados em dois 

grupos, um formado por pacientes com diagnóstico de DM e deficiência de vitamina D (grupo de 

casos) e outro grupo de pacientes com diagnóstico de DM e suficiência de vitamina D (grupo de 

controles), na proporção de 1:1. Os pacientes foram analisados quanto às variáveis 

sociodemográficas e clínico-epidemiológicas. Para a coleta de dados dos prontuários foi utilizada 

uma ficha de coleta de dados, como identificação, aspectos sociodemográficos e clínico-

epidemiológicos. Foi solicitado, para a análise do controle glicêmico, a dosagem de Hemoglobina 

glicada A1C. Foram analisados 69 diabéticos, sendo 90% diabéticos tipo 2 e 56,7% do sexo 

feminino. De acordo com os resultados obtidos, observou-se uma prevalência de deficiência e 

insuficiência de vitamina D de 11,7% e 40%, respectivamente. A análise do controle glicêmico (pelo 

valor da hemoglobina glicada A1C) foi ideal em 24,2%, irregular em 38,3% e ruim em 37,1% dos 

pacientes. A relação do controle glicêmico com a deficiência e insuficiência de vitamina D não 

apresentou relação de significância (p=0,084). Dessa forma, conclui-se que não houve relação entre 

o controle glicêmico irregular/ruim de pacientes diabéticos com a insuficiência/deficiência de 

vitamina D. Evidências recentes demonstram que a deficiência da vitamina D pode estar relacionada 

ao DM, entretanto, estudos prospectivos e de intervenção em humanos que comprovem a 

efetividade da adequação do status da vitamina D, tanto na prevenção como no tratamento dessas 

doenças, ainda são escassos.  

 

Palavras-chave: Controle glicêmico. Hipovitaminose D. Diabetes mellitus. 

 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 

 



 
 

 

 79 

CS040 - Dieta High-Fat, Low-Carb induz aumento de óxido nítrico no fígado de 

ratos Wistar 
 

 

Apresentador: RESENDE, Lucas Fernandes 

Orientador: PINTO, Marcelo Rodrigues 

Bolsa: FAPEMIG 

Demais Autores: QUEIROZ, Adriel Santos; NOVAIS, Sofia Nobre; OLIVEIRA, Ana Luísa; 

COSTA, Thiago Alvares da; BURANELLO, Patrícia Andressa de Almeida; 

OLIVEIRA, Carlo José Freire de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Medicina 

Órgão Financiador: FAPEMIG 

Projeto: PIBIC-FAPEMIG 2015/014 

 

 

A obesidade é caracterizada por uma expansão do tecido adiposo, que se encontra em estado de 

inflamação crônica de baixo grau. Componentes envolvidos na adipogênese incluem diversas 

quimiocinas, entre elas o óxido nítrico (NO). Estudos em fígado de humanos mostrou que ácidos 

graxos de cadeia longa induzem os hepatócitos esteatóticos a apoptose através da ativação de 

caspases e do aumento de NO levando a um aumento da expressão de TNF-&#945; e IL-6. Além 

disso, outros dados associam a ingestão de dietas ricas em lipídeos com o aumento dos níveis 

hepáticos de NO. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência de uma dieta rica 

em lipídeos e restrita em carboidratos (high-fat, low-carb - HFLC) sobre os níveis hepáticos de NO 

em ratos da linhagem 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 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 de NO. Os níveis de NO foram obtidos através da 

quantificação de nitrito como parâmetro indireto da produção de NO. Os dados foram submetidos ao 

teste de normalidade de D'Agostino & Pearson. Para os dados de distribuição não-Gaussiana, aplicou 

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 NO, quando comparados ao grupo controle (p=0,0059).Os 

resultados indicam que a ingestão prolongada da dieta HFLC induz um aumento nos níveis de NO 

(cerca de sete vezes mais comparado ao controle) no fígado de ratos Wistar. Portanto a dieta HFLC 

promove uma resposta inflamatória hepática mediante o aumento de NO sugerindo uma resposta do 

sistema imune hepático à inflamação. Os dados contribuirão para o entendimento dos efeitos sobre 

as doenças comumente associadas ao ganho excessivo de peso, como a doença hepática gordurosa 

não alcoólica (DHGNA) e a obesidade. 
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Na fase inicial de vida, a imunidade passiva oferecida pela mãe representa a principal forma de 

proteção contra o desafio infeccioso. Microrganismos orais cariogênicos, especialmente 

Streptococcus mutans (SM), estão envolvidos na transmissão da mãe para o filho, sendo a mãe, 

provavelmente a fonte primária de infecção. Alguns estudos têm demonstrado que mães com 

elevadas concentrações de SM salivares, tendem a ter filhos altamente infectados, sendo que as 

mães pouco colonizadas têm filhos com baixos níveis detectáveis deste microrganismo. Acredita-se 

que possa haver influxo de espécies orais ou parte destes através da placenta que por sua vez, pode 

desempenhar um papel fundamental na estimulação ativa do sistema imune de mucosa do 

descendente. O objetivo do presente estudo foi realizar uma seleção amostral e padronização da 

extração de RNA e RT-PCR para antígenos de virulência de Streptococcus mutans Foram analisadas 

83 amostras de sangue do cordão coletadas previamente na Maternidade do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto. O RNA foi extraído por técnica de fenol/clorofórmio e sua qualidade analisada pela 

presença de RNA ribossômico íntegro.A partir do RNA, por transcrição reversa foi elaborada a 

biblioteca de cDNA. A reação de PCR foi realizada usando primers específicos do SM. Ao final da 

análise das 100 amostras do sangue do cordão umbilical, 48 apresentaram reatividade para 

presença de cDNA da bactéria Streptococcus mutans. O presente estudo reafirmou a ideia de que a 

vida intrauterina não é considerada estéril, uma vez que o feto entra em contato com 

microrganismos antes mesmo do parto. Sendo assim, ao avaliar as amostras do sangue do cordão 

umbilical, os resultados demostraram que 48% destas amostras podem apresentar DNA de SM no 

sangue do cordão umbilical, não havendo evidências clínicas de infecção ou nascimento prematuro, 

reforçando, assim, a teoria de que durante a gestação há um influxo de S. mutans via transposição 

placentária. 
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Os objetivos do presente estudo foram de analisar a presença positiva ou negativa de DNA de 

Streptococcus mutans (SM) em amostras de sangue do cordão umbilical (SC) e seus antígenos de 

virulência e comparar com Sangue Periférico Materno (SP). A coleta do material biológico foi 

realizada na MATER do HC-FMRP em gestantes de boa saúde geral com gestações a termo sem 

intercorrências. Para tanto, 83 amostras de SP e SC foram coletadas respectivamente, no dia de 

internação e após a realização do parto. A análise da presença de DNA de SM nas amostras foi 

realizada através de ensaios de PCR-q com primers específicos. Os resultados mostraram que mais 

de 50% das amostras de SC e SP apresentaram SM detectável, estando correlacionadas entre si 

tanto na detecção positiva ou negativa, quanto na concentração de DNA (p<0.05, r>8.3). Não foram 

detectados antígenos de virulência de SM nas amostras analisadas. SM pode ser detectado no 

ambiente intrauterino provavelmente através da passagem de DNA do SP para SC. 
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A erosão dental é um problema que vem crescendo gradativamente e se caracteriza por uma perda 

irreversível de esmalte e dentina, induzida por ácidos, intrínsecos e/ou extrínsecos, sem a ação de 

microrganismos. Vários tratamentos têm sido propostos para minimizar este problema. A utilização 

do verniz fluoretado tem se mostrado satisfatória, porém seu efeito é temporário, pois pode ser 

facilmente removido. Outro método promissor é a utilização do laser como terapia para este 

transtorno. o objetivo deste estudo foi avaliar a influência do laser Er,Cr:YSGG associado ou não a 

agentes dessensibilizantes na rugosidade superficial da dentina após desafio erosivo.Foram 

selecionados 15 incisivos bovinos que foram seccionados, obtendo 30 espécimes de 4mm x 4mm x 

3mm e divididos aleatoriamente em 6 grupos (n=5). G1: nenhum tratamento (controle negativo); 

G2: aplicação do verniz fluoretado 5% (controle positivo); G3: aplicação do laser Er,Cr:YSGG (0,1W; 

5Hz; ar 55%); G4: verniz fluoretado 5% + Er,Cr:YSGG (0,1W; 5Hz; ar 55%); G5: aplicação do 

oxagel 3%; G6: aplicação do oxagel 3% + Er,Cr:YSGG (0,1W; 5Hz; ar 55%). Quando utilizado, o 

laser foi irradiado sem a refrigeração à água, no modo varredura por 10 segundos. Cada grupo foi 

submetido ao desafio erosivo com imersão em Coca-Cola® durante 5 minutos, 2 vezes ao dia, por 

14 dias. Os espécimes foram analisados por microscopia confocal de varredura a laser, onde se 

avaliou a rugosidade superficial. Os dados de rugosidade superficial foram submetidos ao teste 

estatístico de Análise de Variância (ANOVA) para comparação das médias e pós-teste de Tukey. 

Todos estes testes adotaram o nível de significância de 5% (=0,05). Os resultados obtidos de 

rugosidade superficial mostraram que houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) dos 

grupos experimentais quando comparados ao grupo controle negativo. Os valores médios, seguido 

do (desvio padrão), da área tratada + erodida foram: G1: 2,856 (0,185); G2: 1,967 (0,074); G3: 

1,825 (0,083); G4: 1,760 (0,157); G5: 1,854 (0,067); G6: 1,761 (0,094). Considerando as 

limitações de um estudo in vitro, com relação à rugosidade superficial, todos os tratamentos 

apresentaram menores valores de rugosidade superficial em relação ao grupo controle negativo. 
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A Odontologia legal e a medicina legal são áreas imprescindíveis para a identificação humana. A 

estimativa de idade de cadáveres não identificados e esqueletos com o propósito de identificação humana 

tem sido tradicional na ciência forense. Os dentes, no entanto, são uma das estruturas mais fortes do 

corpo humano sendo caracterizados por sua preservação mesmo após a desintegração da maioria de 

outros tecidos, por isso vários tipos de análises bioquímicas de colágeno dos dentes têm sido descritos e 

considerados eficazes para estimar a idade de indivíduos no pós-morten. Tendo em vista que ainda não 

existem na literatura estudos onde foi avaliada morfometricamente a porcentagem de colágeno em 

dentina radicular e coronária, associando com a com a idade, o gênero e a etnia, justifica-se o presente o 

estudo, de modo que poderia fornecer dados adicionais para a identificação humana. Foram coletados 39 

dentes hígidos na Policlinica Getúlio Vargas, os quais foram processados histologicamente e corados pelo 

Picrossírius. As imagens dos fragmentos foram capturadas com auxílio de um computador, um 

microscópio de luz comum e uma lente polarizadora, em seguida a quantificação do colágeno foi realizada 

de forma semiautomática com auxílio do software Axiovision 4.1 para posterior análise estatística. Em 

relação as etnias, os não brancos possuem maior porcentagem de colágeno na coroa. Quanto aos 

gêneros, os indivíduos do gênero feminino apresentaram maior porcentagem de colágeno na coroa 

quando comparados aos indivíduos do gênero masculino. Foi observado ainda que à medida que a idade 

dos indivíduos aumenta a porcentagem total de colágeno diminui. Sabe-se que o colágeno é um 

importante componente da matriz extracelular. São sintetizados pelos fibroblastos e com o avanço da 

idade ocorre desorganização no metabolismo do colágeno, reduzindo, assim, sua produção e aumentando 

sua degradação, tal fato ocorre principalmente a partir dos 40 anos de idade, onde há uma diminuição e 

redução dessas fibras colágenas. De acordo com os resultados destacamos que comparando os gêneros 

masculino e feminino, o gênero feminino apresenta mais quantidade de colágeno. Já na comparação entre 

as etnias, os não brancos apresentaram mais colágeno do que os brancos. E se tratando de idade à 

medida que os indivíduos ficam mais velhos há um declínio na porcentagem de colágeno. Ainda de acordo 

com os resultados do presente estudo concluímos que os indivíduos não brancos e do gênero feminino 

apresentavam maior porcentagem de colágeno o que poderia influenciar na adoção de medidas 

preventivas e terapêuticas distintas entre etnia e gênero. Além disso, como a porcentagem de colágeno 

diminuiu com o avanço da idade, acreditamos que também existiriam diferenças na abordagem clínica 

nas diferentes faixas etárias. Destacamos assim, a importância de novos estudos na área. 
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Aleitamento materno é a forma mais eficaz e econômica de nutrição do neonato. Entretanto, há alto 

índice de desmame precoce, sendo o trauma mamilar a principal causa. O presente estudo objetiva 

caracterizar as puérperas conforme variáveis sociodemográficas e obstétricas. Trata-se de estudo 

epidemiológico, observacional e quantitativo sobre a incidência de traumas mamilares e fatores 

relacionados, realizado com puérperas em um hospital universitário no interior de Minas Gerais. 

Foram incluídas no estudo puérperas hemodinamicamente estáveis, conscientes e orientadas, 

internadas no Alojamento Conjunto, que tenham dado à luz a recém-nascidos vivos, há mais de 12 

horas, independentemente da idade materna ou tipo de parto. As mulheres responderam a um 

questionário com dados sociodemográficos e obstétricos e foram submetidas ao exame clínico das 

mamas. Os dados foram analisados por meio de medidas de posição, variabilidade e distribuição de 

frequência. As participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o estudo foi 

aprovado pelo CEP/UNIUBE – CAAE 54565916.60000.5145, sob parecer 1.514.974. Participaram do 

estudo 305 puérperas, sendo a maioria de cor branca (149; 48,9%), do lar (175; 57,4%), com 

companheiro (226; 74,1%), procedente de Uberaba (271; 88,9%) e de baixa escolaridade (172; 

56,4%). A média de idade foi de 24,9 anos (mínima de 14, máxima de 40, desvio padrão de 5,95, 

mediana de 24,00). Quanto às variáveis obstétricas, 98,4% (n=300) das pacientes realizou pré-

natal, sendo que deste percentual 245 (80,3%) puérperas realizaram no mínimo seis consultas, 

quantitativo considerado adequado pelo Ministério da Saúde. Entre as participantes, 198 (64,9%) 

não tiveram intercorrências durante a gestação; 179 (58,7%) não são primíparas e 112 (36,7%) 

apresentaram conhecimento prévio sobre amamentação. Ainda, resultados demonstraram que 89 

(29,2%) pacientes obtiveram informações sobre amamentação pelos médicos e enfermeiros da 

maternidade onde o estudo ocorreu, o que demonstra a importância de um serviço hospitalar de 

qualidade na prevenção de trauma mamilar. Em contrapartida, 26 (8,4%) pacientes não tinham 

nenhum conhecimento sobre amamentação no momento em que ocorreu a coleta de dados, fator 

preocupante, pois já estavam em fase inicial de amamentação, implicando em maior predisposição 

para ocorrência de trauma mamilar por falta de informações. As médias de idade gestacional e 

consultas de pré-natal foram, respectivamente, 39 semanas e 7,9 consultas. O estudo demonstrou 

predomínio de puérperas brancas, com idade média de 24,9 anos, com companheiros, do lar, 

procedentes de Uberaba, com realização de pré-natal adequado, parto com idade gestacional a 

termo, sem intercorrências gestacionais, não primíparas, com conhecimento prévio sobre 

amamentação. Essas variáveis, com exceção da idade gestacional a termo devido à sucção com 

maior avidez, podem favorecer a prevenção de trauma mamilar e, consequente, desmame precoce. 
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O avanço tecnológico ampliou os ambientes de aprendizagem para além das salas de aulas, laboratórios e 

bibliotecas, tal como possibilitou melhor interação entre sujeitos (alunos, professores) e materiais 

didáticos. Atualmente os meios de comunicação e os eletrônicos tornaram-se ferramentas indispensáveis 

ao setor pedagógico no que diz respeito ao aprendizado e democratização do conhecimento. Graças a 

interação entre o setor de Ciências da Saúde e o setor de Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs) foi possível a construção de um Atlas Virtual contendo o acervo de lâminas histológicas da 

Universidade de Uberaba. O objetivo do presente trabalho foi criar um banco de imagens das lâminas 

histológicas de cinco sistemas (sistemas digestivo, reprodutor feminino, pele e anexos, glândulas 

endócrinas e órgãos hemocitopoéticos) e elaborar um referencial teórico com a descrição das lâminas e 

caracterização do tecido observado para inserção no ambiente virtual. A elaboração do banco de imagens 

foi realizada através das lâminas permanentes da coleção do laboratório de histologia da Universidade de 

Uberaba. As lâminas foram focalizadas em microscópio binocular Axiostar Plus Zeiss e as imagens foram 

capturadas no programa Axivision nas objetivas de 5x, 10x, 20x, 40x e 63x. As melhores imagens foram 

selecionadas, editadas e adicionadas as legendas. O referencial teórico foi elaborado a partir de revisão 

de diferentes livros e Atlas de Histologia. Foram analisados 30 órgãos, inseridos em 5 sistemas. Foram 

capturadas 590 imagens, das quais, foram selecionadas 369 para compor o ambiente virtual, sendo 161 

do sistema digestivo, 71 do sistema reprodutor feminino, 30 do sistema de peles e anexos, 71 do sistema 

endócrino e 36 imagens de órgãos hemocitopoéticos. Foram adicionadas setas nas imagens para destacar 

estruturas específicas de cada tecido, visando facilitar o reconhecimento pelo usuário e realizada a 

inserção de legendas contendo o nome do órgão, aumento da imagem e coloração da lâmina. Além da 

legenda, cada órgão está acompanhado de uma descrição. O conteúdo inserido no Ambiente Virtual será 

utilizado como material didático-pedagógico, auxiliando os estudos em sala de aula ou extraclasse dos 

alunos de diferentes cursos da área da saúde no ensino presencial e cursos a distância. O atlas 

promoverá a liberdade de rever e estudar as lâminas de acordo com a disponibilidade de tempo dos 

alunos sem depender dos horários de funcionamento dos laboratórios ou horários de monitorias. As 

ferramentas disponibilizadas pela TIC contribuirão com o aluno na construção do conhecimento, 

desenvolvimento de técnicas e habilidades para a observação analítica e novos meios de pesquisa. Não só 

os estudantes da Uniube como toda comunidade acadêmica e interessada na histologia saem favorecidos 

com a criação desse ambiente virtual. O projeto ainda amplia o potencial de ensino da Universidade de 

Uberaba a qual passa agora a ter seu próprio acervo digital de lâminas histológicas. 
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Discutir o hábito de mentir dos infantes ao longo do desenvolvimento e como isso ocorre é 

essencial, com o objetivo de evidenciar a importância da intervenção amorosa e firme, por parte de 

diversos tutores, a fim de mostrar às crianças o valor de falar a verdade para formação de 

identidade pessoal, tornando-se pessoas conscientes de si e capazes de superar problema e 

contribuir para construção de uma sociedade correta. Sabe-se que, antes dos três anos, a criança 

cria fantasias inocentes, crendo que o mundo existe da forma que ela declara. De três a seis anos, 

há a possibilidade de as crianças mentirem sem intuito maldoso, mas os pais e professores devem 

ficar atentos e conversar de forma clara com os infantes, a fim de que reforcem a importância de 

dizer a verdade. Aos sete anos, existe a distinção do falso e do verdadeiro e a mentira pode ganhar 

forma de isenção de culpa, forma de aumentar o próprio "eu" ou como meio de fugir de problemas. 

Já entre dez e treze anos, a pessoa possui opiniões próprias e percebe até quando alguém está ou 

não mentindo. Nesse âmbito, a formação da criança é construída desde o início da vida, por contato 

e convívio com pais, tutores e pessoas relacionadas aos meios sociais aos quais ela pertence. Assim, 

deve-se procurar entender o real motivo do ato de mentir a fim de que a intervenção contrária a 

essa atitude seja efetiva e construtiva. Dessa forma, evidenciar esse hábito nos infantes e mostrar a 

importância de corrigi-lo de maneira adequada é o objetivo do presente texto.Para a escrita desse 

texto buscou-se, por meio de entrevistas realizadas na Escola Municipal Professor José Geraldo 

Guimarães com os alunos do 4º ano E, durante o primeiro semestre do ano de 2017, construir um 

trabalho estruturado em entrevistas pautadas em roteiros e textos científicos de apoio discutidos em 

sala. A partir de tal experiência percebe-se que, quando a criança é bem orientada por pais, 

professores e educadores, ela é capaz de analisar de forma crítica o que acontece ao seu redor, 

formar opiniões sinceras sobre si própria e sobre o mundo que a cerca, garantindo-lhe autonomia na 

vida adulta e evitando conflitos pessoais na adolescência. A exemplo positivo do descrito 

anteriormente, um dos entrevistados, L.H.L.C., 9 anos, ao ser pego em mentira, reconheceu seu 

erro e foi parabenizado por sua atitude. Vale ressaltar que essa impressão positiva ganhou grande 

destaque nesse caso e enfatizou a importância da verdade sobre a mentira pois, a partir daí, L.H.L.C 

não mentiu mais e foi sincero ao longo das entrevistas posteriores. Por fim, psicólogos e psiquiatras 

relacionam a continuidade do hábito de mentir a possíveis patologias que devem ser acompanhadas 

por profissionais capacitados. Portanto, conclui-se a necessidade de ressaltar a importância de falar 

a verdade e como isso faz com que as crianças cresçam perante si mesmas e perante a sociedade, 

tornando-se pessoas mais seguras e corretas com seus próprios atos. 
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A inatividade física, juntamente com o estilo de vida e os níveis de ansiedade e depressão, são 

fatores de risco para o surgimento ou agravamento de diversas doenças. Dada a importância do 

assunto, uma gama de estudos tem surgido para avaliar o nível de sedentarismo, ansiedade e 

depressão em diferentes populações, no entanto, acredita-se que que ainda são escasso e pouco 

conclusivos os estudos que abordam esses aspectos em estudantes do ensino superior. Objetivo: 

Avaliar o nível de ansiedade, depressão, atividade física diária e a aptidão física de um grupo de 

universitários.Foram avaliados 62 alunos do ensino superior de uma instituição privada, sendo 39 

homens (21±6,6 anos, IMC=24,1±4 Kg/m2) e 23 mulheres (21±8,5 anos, IMC=22,8±5,5 Kg/m2). 

Inicialmente os voluntários responderam a dois questionários, um sobre o nível de atividade física 

desenvolvida semanalmente (IPAQ) e outro sobre o nível de ansiedade e depressão (Escala HAD). 

Por fim, todos realizaram testes de esforço físico envolvendo: apoio de braço, abdominal, 

agachamento e preensão palmar. Foi documentado que 70% dos homens e 69,6% das mulheres 

realizam atividades laborais, além de cursarem o ensino superior. Não houve diferença significativa 

entre estudantes dos sexos masculino e feminino em relação aos níveis de ansiedade e depressão 

(p>0,05 para todas as análises). A análise da ansiedade apresentou os seguintes níveis para 

homens e mulheres: improvável 65% e 82,6%; possível 32,5% e 8,7%; e provável 2,5% e 8,7%, 

respectivamente. Os níveis de depressão entre homens e mulheres foram: Improvável 90% e 87%; 

e possível 10% e 13%, respectivamente. Foi observada diferença significativamente maior dos 

níveis de aptidão física nos homens do que nas mulheres, para todos os testes realizados: apoio de 

braço 24,8±8,2 vs 20,4±6,6 repetições; abdominal 20±8,5 vs 15,3±6 repetições; agachamento 

43,7±6,3 vs 37,7±10,7 repetições; preensão palmar 48,6±6,7 vs 30,3±31 Kgf, respectivamente. 

No entanto, não houve diferença significativa no tempo gasto nas atividades diárias entre os 

homens e as mulheres: sentado 2052±1131 vs 2139±949 min/sem, caminhando 308±619 vs 

127±149 min/sem, atividade moderada 299±431 vs 381±545 min/sem e atividade vigorosa 

291±316 vs 231±355 min/sem, respectivamente.Podemos concluir, para amostra de voluntários 

estudados, que grande parte dos estudantes que cursam o ensino superior em instituição privada 

desenvolve atividades laborais concomitantes aos estudos. No entanto, este fato não gerou altos 

níveis de ansiedade e depressão nos universitários. Evidenciamos também que os homens 

apresentaram maior nível de aptidão física do que as mulheres, para os testes realizados, 

entretanto, este fato não se associou com um maior nível de atividade física realizada por eles 

durante uma semana. Por fim, concluímos ainda que os universitários estudados passam a maior 

parte do dia sentados, isso sugere um alto nível de sedentarismo nesta população. 
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O conteúdo de histologia é ministrado em diversos cursos da área da saúde incluindo Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Educação Física, Odontologia e Medicina. Os conhecimentos de histologia são 

considerados básicos e necessários para a compreensão de outros componentes curriculares como 

fisiologia e principalmente patologia. As novas tecnologias de comunicação inseridas na educação 

permitem a interatividade, a participação, a intervenção e a multidisciplinaridade, essa nova 

tendência visa contribuir com ferramentas diversificadas, nova linguagem e habilidades que 

proporcionam situações de aprendizagem fora da sala de aula, como por exemplo, nos espaços 

denominados ambientes virtuais.  O objetivo do presente trabalho foi criar um banco de imagens 

das lâminas histológicas dos sistemas circulatório, reprodutor masculino, urinário, linfático e 

elaborar um referencial teórico com a descrição das lâminas e caracterização dos tecidos observados 

para inserção no Ambiente Virtual da Universidade de Uberaba. A elaboração do banco de imagens 

foi realizada através das lâminas permanentes da coleção do laboratório de histologia da 

Universidade de Uberaba. As lâminas foram focalizadas em microscópio binocular Axiostar Plus Zeiss 

e as imagens foram capturadas no programa Axiovision nas objetivas de 5 x, 10 x, 20 x, 40 x e 63 

x.  As melhores imagens foram selecionadas, editadas e adicionadas legendas referentes aos tecidos 

presentes em cada órgão. O referencial teórico foi elaborado a partir de revisão de diferentes livros 

e Atlas de Histologia. Foram analisados 20 órgãos inseridos em 4 grupos de sistemas (circulatório, 

reprodutor masculino, urinário e linfático) e capturadas 336 imagens. Foram adicionadas setas nas 

imagens para destacar estruturas específicas de cada tecido, visando facilitar o reconhecimento pelo 

usuário e realizada a inserção de legendas contendo o nome do órgão, aumento da imagem e 

coloração da lâmina. A construção de novos espaços contribui de forma eficaz na comunicação entre 

professores e alunos motivando a participação dos mesmos, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem. Desta forma, o banco de lâminas digital de Histologia visa complementar as 

atividades realizadas no laboratório de histologia, favorecendo o contato dos alunos com as imagens 

trabalhadas em sala de aula complementando o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos 

de histologia. 
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Assim como diabetes mellitus (DM), a hipovitaminose D vem se tornando uma epidemia no Brasil. A 

relação entre a secreção da insulina e a modulação do íon cálcio no citossol justifica uma possível 

associação entre pior controle glicêmico e hipovitaminose D.O objetivo desse estudo é verificar a 

prevalência de deficiência e insuficiência de Vitamina D em indivíduos com diagnóstico prévio de 

DM.Trata-se deum estudo caso-controle realizado com 69 pacientes atendidos em ambulatório de 

diabetes entre agosto de 2016 e junho de 2017. Foram excluídos aqueles que apresentavam 

doenças cardiovasculares, hemofilia, anemia, doenças gastrointestinais, câncer, alterações 

tireoidianas e nefrológicas, ou em uso de polivitamínicos nos últimos seis meses. Utilizou-se ficha de 

coleta de dados, com dados de identificação, aspectos sociodemográficos (idade) e clínico-

laboratoriais (tipo de diabetes, dosagem de vitamina D, presença de hipertensão arterial, 

tabagismo). Para o estudo da diferença entre as variáveis categóricas e suas proporções foi utilizado 

o teste do Qui-quadrado, através do software SPSS 14.0. O nível de significância para todos os 

testes foi de alfa = 0,05. Nove dos pacientes não tiveram vitamina D dosada, 48,3% dos pacientes 

(n=29) apresentava níveis suficientes de Vitamina D, 58,3% eram do sexo feminino, 73,3% eram 

hipertensos e 21,7% tabagistas. A idade média do grupo suficiente de vitamina D, correspondente a 

50% (n=30) da amostra válida, foi de 57,63 ± 13,65 anos e do grupo deficiente (n=30) foi de 58,5 

± 16,11 anos. 90% (n=54) dos pacientes eram portadores de DM2 e 10% (n=6) de DM1, em 

conformidade com a maior prevalência do DM2 na população em geral. Não houve associação 

significativa entre deficiência/insuficiência de Vitamina D e: tipo de DM (p=0,389), sexo (p=0,067), 

faixa etária (p=0,079), presença de hipertensão arterial (p=1,00), tabagismo (p=0,754). A 

influência da vitamina D tanto na prevenção quanto na patogênese e prognóstico do diabetes 

mellitus é de grande interesse para toda a comunidade, no entanto, ainda não elucidações concretas 

sobre o assunto. Os estudos existentes esbarram na dificuldade de avaliação dos pacientes, devido à 

gama de fatores que influenciam a doença estudada, sendo o isolamento de um fator, 

extremamente difícil. Pequenas amostras podem ainda falsear prevalências, de modo que se faz 

necessário aumentar a amostra para podermos analisar melhor nossa população diabética. Conclui-

se, portanto, que existem muitas divergências entre estudos acerca da atuação da vitamina D nos 

diversos sistemas do corpo humano, assim como na gênese de doenças ou vícios. Dessa forma, faz-

se útil ocorrência de estudos randomizados e com amostras grandes, assim como de futuras 

metanálises.  
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O controle do peso corporal constitui importante preocupação para a sociedade atual, onde a 

obesidade é um dos principais problemas de saúde pública. Dietas cetogênicas ou de baixo 

carboidratos, têm se mostrado eficazes a curto e médio prazo, como ferramenta para combater a 

obesidade, hiperlipidemia e alguns fatores de risco cardiovascular. O objetivo deste trabalho foi 

identificar e reconhecer o posicionamento dos nutricionistas atuantes da região Sudeste do Brasil no 

uso da estratégia Low Carb como método de emagrecimento e tratamento de índices metabólicos 

alterados. Utilizou-se como metodologia o preenchimento de um questionário online com questões 

abertas e fechadas para caracterizar os nutricionistas, sua formação e atuação profissional; como 

também verificar o conhecimento sobre a dieta com baixo teor de carboidratos com a possível 

aceitação ou não para os seus pacientes. Os critérios de inclusão neste estudo foram nutricionistas 

que atuam na área de nutrição clínica. Os estudos demonstraram que a dieta de baixo carboidrato 

tem sido uma estratégia nutricional utilizada por nutricionistas para auxiliar tanto no tratamento de 

doenças quanto na prevenção das mesmas, sendo extremamente eficaz em pacientes que buscam 

emagrecimento e que tem dificuldade em aderir dietas. Sendo assim, os estudos demonstraram 

bons resultados diante da grande utilização e aceitação destes profissionais na utilização da 

estratégia Low Carb como método de emagrecimento e tratamento de índices metabólicos alterados, 

sendo assim, uma estratégia extremamente eficaz. 
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As infecções e inflamações genitais são responsáveis pela maioria de procura do setor de 

ginecologia, já que as principais queixas são devido a leucorréias e vulvoginites e não 

especificadamente por interesse na prevenção do câncer do colo do útero. O objetivo do estudo foi 

traçar a prevalência do número de casos de infecções vaginais encontrados em mulheres atendidas 

nas unidades básicas de saúde de Igarapava – SP. Foram analisados os dados, de janeiro de 2013 a 

julho de 2016, a partir do livro de registro de saúde da mulher, observando o aspecto pessoal de 

idade e resultados dos exames citopatológicos. A busca e coleta dos registros foram autorizados 

pela Secretaria de Saúde do município, bem como aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Talentos Humanos. Foram analisados 1.072 registros de resultados de exames citopatológico, as 

mulheres assistidas apresentaram mediana e range de idade para os quatro anos de 37 anos (11-

98). A Gardnerella Vaginalis foi o microorganismo mais encontrado nos quatro anos estudados com 

maior prevalência no ano de 2014 com 46,8%. Este estudo identificou que todos os casos de 

Gardnerella Vaginalis são associados com Mobiluncus sp. A Cândida sp apresentou uma diminuição 

gradativa no decorrer dos anos, em 2013 (36,9%) e 2016 (16,9%), assim como a diminuição de 

resultados de flora bacteriana normal (Lactobacilos) de 36% em 2013 para 11% em 2016. Já a 

Trichomonas Vaginalis apresentou um aumento em 2016 (37,5%) em relação ao ano de 2014 

(31,2%). Diante dos valores obtidos de infecções genitais tanto bacteriana, fúngica e protozoária, 

tais evidências são correspondentes aos encontrados em outros estudos da literatura, apesar da 

Cândida sp na população feminina ser a mais prevalente, estudos relatam a relação da Gardnerella 

vaginalis sendo a causa de 90% das infecções vaginais assintomáticas, estando presente em 

mulheres em idade fértil ocorrendo devido a uma proliferação exacerbada da microbiota vaginal. 

Portanto, observa-se a necessidade de maior acompanhamento das mulheres rastreadas para 

orientação de prevenção e conhecimento de sinais e sintomas dessas infecções. O estudo encontrou 

limitações no que tange a coleta das informações contidas nos livros de registros, visto que apenas 

constavam a identificação da paciente, idade e o laudo do exame citopatológico, desta forma 

análises mais aprofundadas e inferências ficaram limitadas. 
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Sabe-se que a depressão é uma doença mental que se caracteriza por tristeza mais marcada ou 

prolongada, perda de interesse por atividades habitualmente sentidas como agradáveis e perda de 

energia ou cansaço fácil. Ela se relaciona negativamente com a saúde do idoso, de modo que 

diminua progressivamente o bem estar dos mesmos e, assim, manifesta-se multifatorialmente por 

meio de sintomas afetivos, comportamentais, somáticos e interpessoais. Com isso nota-se que o 

institucionalizado possui, inicialmente, um cotidiano impreciso, desconhecido, isolado do contato 

social e com diminuição de sua autonomia, o que acarreta em distúrbios psíquicos, tristeza e 

decréscimo na qualidade de vida. Estudo descritivo com caráter observacional realizado por meio de 

visitas ao lar de idosos “Lição de Vida” em Uberaba, Minas Gerais, através do Projeto de Extensão 

“Velho Amigo” desenvolvido pelos alunos de Medicina da Universidade de Uberaba e baseado em 

dados obtidos através de diálogos com institucionalizados, observações e da revisão bibliográfica em 

artigos atualizados.Constatou-se em pessoas institucionalizadas a ocorrência frequente e em grau 

importante não só de pensamentos relacionados à morte, sentimento de inutilidade, tristeza e 

solidão, como também, alterações da sensação corporal como dores, enjoos, perturbações de sono e 

astenia.Conclui-se que, envelhecer não é apenas um processo biológico, nem apenas um produto da 

história de cada um e das circunstâncias presentes, é fruto das atitudes, preconceitos e expectativa 

da sociedade onde os idosos estão inseridos. Desse modo, além do lar de idosos atender às 

necessidades básicas dos mesmos, faz-se necessário que essas instituições busquem meios de 

identificar e tratar a depressão o mais precocemente possível, realizando atividades para estimular 

um bem estar físico e psicossocial, como também, exigindo avaliações periódicas de equipes 

multidisciplinares. 
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Pesquisas com plantas medicinais proporcionaram descobertas de drogas como curares, emetina e 

pilocarpina, importantes para a humanidade, mas apenas 1 % das espécies vegetais brasileiras 

foram estudados sob o ponto de vista químico e farmacológico. A jabuticabeira é uma planta 

frutífera do Brasil pertencente à família Myrtaceae e ao gênero Plinia. A jabuticaba é um fruto 

bastante interessante do ponto de vista nutricional, pois apresenta boa quantidade de niacina, ferro 

e antocianinas em sua composição. Popularmente é indicada como diurética, antidiarreica, para 

tratamentos de erisipela e úlceras. Existem poucos estudos sobre a caracterização química do fruto 

inteiro da jabuticaba, algumas pesquisas evidenciam para o fruto jabuticaba ações como: efeito 

antioxidante, aumento dos microrganismos probióticos, prevenção de dois tipos de câncer: próstata 

e leucemia, aumento da excreção de triglicerídeos por animais, abaixamento do pH intestinal 

reduções nos níveis plasmáticos de colesterol total e triglicerídeos da ordem de 32 % e 50 % em 

ratos diabéticos. O objetivo deste trabalho era a produção de um extrato seco de jabuticaba que 

pudesse ser testado em animais para avaliação tóxica evidenciando seu possível uso como 

complemento alimentar. A coleta dos frutos da jabuticabeira foi realizada no período de novembro a 

dezembro de 2016 de forma manual para conservar a máxima integridade do fruto. Os frutos após a 

lavagem tiveram sua superfície seca à temperatura ambiente. Foram avaliados períodos de 

desidratação em estufa com circulação de ar na temperatura de 45°C. O fruto desidratado foi 

triturado em moinho de facas. Em seguida o triturado voltou para a estufa na temperatura de 45°C 

para desidratação completa, O estágio de desidratação completa, foi determinada por duas 

pesagens de valores iguais consecutivas. O triturado desidratado foi então reduzido a pó 

empregando-se moinho de martelo e estocado em saco plástico fechado a vácuo e deixado em 

dessecado ao abrigo da luz. O período para desidratação do fruto inteiro foi de 20 dias a 45°C. O 

triturado apresentou desidratação total com 10 dias a 45°C. A jabuticaba é um fruto que apresenta 

alto teor de água e açúcar sendo necessário uma desidratação lenta a temperatura mais baixa para 

evitar a caramelização e também a perda de atividade das substâncias de interesse. Assim sendo o 

período total de desidratação do fruto para obtenção de extrato seco foi de 30 dias a 45°C. 
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O extrato da planta Ajuga turkestanica apresenta uma série de compostos bioativos denominados 

coletivamente “fitoecdisteróides”, análogos estruturais do hormônio Ecdisona, que estariam associados à 

promoção da síntese de proteínas, manutenção do estado anabólico e intensificação de massa muscular 

magra, ao mesmo tempo, reduzindo tecido adiposo. A Turkesterona é um fitoecdisteróide sobre o qual há 

poucos estudos, mas tem sido utilizado como ergogênico. O objetivo do presente trabalho foi determinar 

o efeito da administração de um extrato de Turkesterona no peso corporal de ratos obesos. Foram 

utilizados 25 animais, com peso médio de 140 gramas no início do experimento. Os animais foram 

induzidos à obesidade pelo consumo de uma dieta padrão AIN93M modificada para se tornar hiperlipídico-

proteica (67% das calorias na forma de banha de porco, 30% na forma de caseína láctea e 3% na forma 

de sacarose), durante 8 semanas. Após 8 semanas, os animais foram tratados por gavagem diariamente 

com Turkesterona (6mg/Kg PC/dia ou 36 mg/Kg PC/dia) ou solução salina estéril, durante 4 semanas, 

período durante o qual foram alimentadas com dieta comercial para ratos. O peso corporal foi monitorado 

semanalmente e ao final do experimento os animais foram eutanasiados. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de ética em experimentação animal da universidade de Uberaba (Processo 015/2015). Os grupos 

que receberam Turkesterona tiveram uma redução do peso corporal, embora não significativa 

estatisticamente, quando comparada com o grupo controle. A Turkesterona, nas condições testadas não 

levou a alteração no peso corporal nem a diferença estatística do índice de Lee. A falta de efeito na 

redução do peso corporal contraria alguns estudos anteriores, que sugerem um papel da Turkesterona no 

controle da adiposidade. No entanto, foi utilizado no presente estudo o extrato bruto de A. turkestanica, 

assim como é prescrito por nutricionistas e comercializado por farmácias de manipulação, enquanto os 

estudos que observaram efeito significante anabólico em animais utilizaram compostos ecdisteróides 

parcial ou totalmente purificados. Mesmo assim, os efeitos verificados nesses estudos foram menos 

pronunciados do que o induzido por esteroides anabolizantes clássicos. Assim sendo, a dosagem de 

Turkesterona empregada no presente estudo foi baseada nas recomendações comerciais daqueles que 

divulgam e prescrevem o produto, e pode ter sido insuficiente para se observar os efeitos biológicos. 

Além disso, alguns estudos mostram que o tempo de meia vida da Turkesterona é muito curto, 

contribuindo para os resultados observados, uma vez que a via de administração utilizada (gavagem 1x 

ao dia) pode não ter sido suficiente para manter uma concentração plasmática efetiva. Diante do exposto, 

podemos concluir que, nas condições testadas, a Turkesterona não tem efeito no peso corporal de ratos 

obesos. 
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