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O sistema respiratório humano está sempre exposto a uma mistura de alérgenos, bactérias e/ou 

fungos, que podem desencadear doenças inflamatórias nas vias aéreas. A criptococose é uma 

micose sistêmica que apresenta as maiores taxas de morbidade e mortalidade. O pulmão é a porta 

de entrada para o Cryptococcus ssp e acredita-se que os mecanismos de defesa pulmonar local 

desempenham um papel central no controle da infecção. Assim, o estudo da interação entre o fungo 

e as células pulmonares é essencial para o entendimento dos fatores de virulência e da resposta 

imune a esse patógeno. O estado persistente de hiperglicemia pode causar deficiências na 

imunidade inata e adaptativa e pode causar o crescimento de microrganismos, tornando esses 

pacientes mais suscetíveis a agentes patogênicos oportunistas, além disso, o diabetes pode ser um 

fator de risco para diversas doenças pulmonares. Este estudo avaliou o efeito do C. neoformans na 

modulação da ativação das células epiteliais brônquicas humanas (BEAS-2B) em ambiente 

hiperglicêmico. Para isso, as BEAS-2B foram estimuladas com glicose (5mM ou 15mM) e/ou C. 

neoformans (MOI?) por 24h. Após esse período a citotoxicidade e a produção de mediadores pró-

inflamatórios como a IL-8 e IL-6 e anti-inflamatórios como a IL-10 foram determinadas pelo ensaio 

de ELISA. As células estimuladas com glicose 5 e 15mM não apresentaram atividade citotóxica sobre 

as células ou o C. neoformans. As BEAS-2B estimuladas com glicose (5mM ou 15mM) ou com C. 

neoformans aumentaram a produção de IL-8 e IL-6, quando comparadas ao grupo controle, mas 

não demonstraram alterações significativas na produção de IL-10. No grupo BEAS-2B estimulados 

com a glicose (5 ou 15mM) e com o C. neoformans houve uma redução significativa apenas na 

produção de IL-8 quando comparadas às que receberam a glicose (5mM ou 15mM). Os pacientes 

com diabetes mellitus não controlados são propensos a numerosas infecções, pois o sangue é rico 

em glicose e serve como excelente meio para o crescimento de organismos e a hiperglicemia causa 

numerosos defeitos nos mecanismos de defesa do hospedeiro. Existem poucos relatos na literatura 

descrevendo a associação de pacientes diabéticos com criptococose. Kushawaha e colaboradores 

mostraram que as condições associadas mais comuns da criptococose incluíam tratamento 

imunossupressor (41%), presença de lúpus eritematoso sistêmico (16%), malignidades (16%) e 

diabetes mellitus (14%). Os mecanismos utilizados pelo C. neoformans na modulação da resposta 

imune das células epiteliais brônquicas ainda não estão completamente elucidados, assim como sua 

interação com o ambiente hiperglicêmico. Estudos adicionais são necessários para compreensão 

dessas relações. Em conclusão, a combinação do fungo com o meio hiperglicêmico favorece uma 

resposta anti-inflamatória o que pode beneficiar a infecção fúngica nas vias aéreas e a consequente 

disseminação sistêmica.  
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O presente estudo integra uma pesquisa maior “Desenvolvimento profissional de professores da 

educação superior do Triângulo Mineiro: contribuições da Teoria das Representações Sociais”, que 

apresenta como objetivo geral identificar e compreender as representações sociais, dos professores 

iniciantes de três universidades do Triângulo Mineiro, sobre formação e desenvolvimento profissional 

docente na educação superior.  Para realização dessa pesquisa será utilizado, como auxílio das 

análises e estudos bibliográficos, um software denominado IRAMUTEQ. Portanto, o objetivo desse 

plano de trabalho constitui em realizar um estudo sobre o referido software com o intuito de 

compreender as suas funções e possíveis contribuições para a análise dos dados da pesquisa maior. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, qualitativa e explicativa, que toma como objeto o software 

IRAMUTEQ. O estudo foi realizado, principalmente, a partir de consultas no Google Acadêmico com o 

termo IRAMUTEQ e do artigo de Camargo, B. V., Justo, A. M. IRAMUTEQ: Um Software Gratuito para 

Análise de Dados Textuais. Temas em Psicologia, 2013, que trata especificamente da instalação, 

compreensão a aplicabilidade do Software IRAMUTEQ. Após o estudo do referencial teórico indicado 

e de consultas no Google Acadêmico, foi possível produzir um tutorial para uso do software 

IRAMUTEQ.A construção do tutorial permitiu a equipe da pesquisa compreender, principalmente, que 

o software (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), 

trata-se de um recurso metodológico que viabiliza   diferentes tipos de análise de dados textuais, 

desde os mais simples, até análises multivariadas como classificação hierárquica descendente, 

análise pós-fatorial de correspondências e análises de similitude. Seu uso permite também que a 

distribuição do vocabulário possa ser organizada de forma facilmente compreensível e visualmente 

clara com representações gráficas pautadas nas análises lexicográficas.  A análise textual é um tipo 

de análise de dados que será utilizada para compreensão das questões abertas do questionário e 

também das falas dos participantes dos Grupos Focais que estão previstos na última etapa da 

pesquisa maior. 
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A osteoporose é uma doença multifatorial resultante da interação complexa entre susceptibilidade 

genética e fatores ambientais, como deficiência de estrogênio, perda contínua de cálcio, idade, 

atividade física, dieta e uso de certas drogas. É causada por um metabolismo ósseo anormal entre 

os osteoblastos e osteoclastos, sendo que no processo de reabsorção óssea o osteoclasto parece ter 

um papel mais ativo quando comparado ao osteoblasto. Hoje, no mundo, a osteoporose representa 

não só um problema social, mas também econômico, pelos altos custos gerados com os cuidados 

que essa enfermidade exige. Assim, o objetivo do trabalho é analisar a diferença entre osteoclastos 

ativos em pacientes com fraturas devido a osteoporose e comparar com pacientes controle que 

tiveram fraturas de alto impacto. Foram coletados amostras ósseas de pacientes com osteoporose e 

pacientes jovens controles do Hospital das Clínicas da UFTM e Hospital Universitário da Uniube. O 

material ósseo foi descalcificado em EDTA, processado em parafina e feito cortes em lâminas para 

coloração do TRAP e contagem de células por campo, calculando a densidade de células positivas 

expressa em mm2. Foi coletado material ósseo de 51 pacientes, sendo 29 com osteoporose e 22 do 

grupo controle, no grupo de pacientes com osteoporose, a média de idade do gênero feminino foi de 

84 anos e do gênero masculino foi de 74 anos. No grupo controle, a média da idade gênero feminino 

foi de 38 anos e gênero masculino foi de 35 anos. A média da densidade de osteoclastos ativos do 

grupo de homens com osteoporose foi 0,93 e do grupo de mulheres com osteoporose foi 2,49, a 

média dos homens do grupo controle foi 0,92 e a média da densidade das mulheres controle foi de 

3,27. A média da densidade de osteoclastos ativos em mulheres com osteoporose e grupo controle 

foram semelhantes, assim como foi entre o grupo de homens com osteoporose e homens do grupo 

controle. Portanto, vimos que, em nosso estudo, não houve diferença na densidade de células 

ativadas comparando grupo controle e grupo com osteoporose. 

 

Palavras-chave: osteoporose; osteoclasto; TRAP. 
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Este resumo apresenta resultados finais da pesquisa “Estudos sobre a interação arte e educação em 

estudos acadêmicos realizados nos Programas de Pós-graduação de universidades e institutos 

federais do Triângulo Mineiro (2012-2014): referenciais, tabulações e gráficos”, integrante do 

projeto temático “Perspectivas interdisciplinares na educação”. O plano de trabalho é uma 

continuação dos trabalhos realizados pelo bolsista anterior. O objetivo foi quantificar os dados 

levantados sobre a integração arte e educação nas produções, e identificar o referencial teórico 

predominante. A metodologia consistiu na leitura e comentário do texto indicado como referencial 

teórico “Memórias do Simpósio Ciência e Arte, 2006”, Fundação Osvaldo Cruz, Rio de Janeiro; para 

maior compreensão da amplitude do estudo da arte no território nacional. A seguir, foram 

registrados dados de dissertações, buscadas nos repositórios das instituições do Triângulo Mineiro, 

em fichas de análise. Nessas registram-se os seguintes tópicos: instituição; título da produção; 

endereço eletrônico; autor; ano de defesa; leitor; resumo; objeto de estudo; objetivos propostos na 

produção; metodologia; concepção de interdisciplinaridade explicitada e principais resultados. Em 

seguida, foi realizada a tabulação dos dados e a elaboração de um gráfico. Foram levantadas e 

realizadas fichas de análise de 15 dissertações nas quais integravam arte e educação dentre 2062 

dissertações investigadas nos Programas de Pós-graduação das instituições do Triângulo Mineiro. 

Nas dissertações haviam diversos assuntos envolvidos, como: literatura, música, filmes, obras 

artísticas, cinema, jogos, teatro e projetos político-pedagógicos. Com a tabela e o gráfico foram 

expressas visualmente o baixo número de produções que faziam integração. A partir da busca pelo 

referencial teórico mais utilizado encontrou-se o autor mais utilizado, em que a arte-educadora Ane 

Mae Barbosa foi citada oito vezes nas dissertações mapeadas. A pesquisa realizada mostra que esta 

temática está sendo estudada em trabalhos acadêmicos. Foi possível perceber que ao longo do 

período investigado, trabalhando com a arte e a educação, que essa interação existe sim nos 

trabalhos acadêmicos mapeados, entretanto, de uma forma tímida. 

 

Palavras-chave: interdisciplinaridade; arte; educação. 
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O corpo lúteo (CL) bovino é uma glândula endócrina temporária que se desenvolve a partir do folículo 

ovariano e perdura até o final da fase luteal, quando é destruído por apoptose. Este processo é 

caracterizado por perda do volume celular, ruptura da membrana plasmática e condensação da cromatina, 

seguido do empacotamento do conteúdo celular em uma vesícula chamada de corpo apoptótico. O 

objetivo do presente estudo foi contar o número de corpos apoptóticos em CLs bovinos ao longo do ciclo 

estral. Para tanto, foram colhidas amostras luteais de 16 vacas Nelore em dias pré-determinados do ciclo 

estral, sendo esses os dias 6, 10, 15, 18 e 24 horas após a detecção das concentrações plasmáticas de 

progesterona abaixo de 1ng/mL (pós-luteólise). Os fragmentos obtidos foram incluídos em parafina e 

cortes de 4 µm foram corados pela coloração de HE. Para contagem da presença de corpos apoptóticos 

foram selecionados aleatoriamente 8 amostras do D6, 9 amostras do D10, 9 amostras do D15, 12 

amostras do D18 e 13 amostras pós-luteólise. Foram contatos 4 campos aleatórios de cada amostra em 

aumento de 400x. As contagens foram submetidas à análise de variância ANOVA e as médias de corpos 

apoptóticas foram comparadas pelo teste SNK. Para a comparação das amostras do D18 oriundas de 

vacas de alta e baixa progesterona, utilizou análise similar, porém as médias foram comparadas com o 

Teste t de Student não pareado. Observou-se que regiões com acúmulo de hemácias foram mais comuns 

nos CLs do D6, decaindo com o avançar do desenvolvimento luteal. Em momentos mais tardios notou-se a 

presença de hemácias e células endoteliais ao redor das células luteais, indicando a extensa rede capilar 

que abrange o CL bovino. Com o avançar da maturidade luteal também pode-se notar a presença de 

trabéculas de estroma, separando claramente regiões de tecido luteal e de tecido fibroso. A partir do D15 

observa-se células com citoplasma mais eosinofílico e com núcleos mais condensados o que pode significar 

o início do processo de apoptose, nota-se um aumento gradativo dessas características celulares com o 

avançar da idade do CL. As contagens de corpos apoptóticos foram iguais no D6, D10 e D15 (p>0,05) e 

não foi observado nenhum corpo apoptótico. A partir do D18 do ciclo estral, observou-se a presença de 

corpos apoptóticos (8,55±9,19), porém essa contagem foi estatisticamente igual a contagem dos dias 

anteriores (p>0,05). As contagens de corpos apoptóticos em todos esses dias do ciclo estral foram 

diferentes das contagens pós-luteólise (24,80±13,47, p<0,01). Posteriormente, separou-se as amostras 

luteas do D18 em amostras de vacas com progesterona alta e baixa (<1ng/mL) e observou-se que as 

contagens de corpos apoptóticos não diferiu (p=0,06) sendo de 3,76±9,10 e de 13,35±6,93 em amostras 

de vacas com progesterona alta e baixa respectivamente. Conclui-se que o corpo lúteo bovino possui 

muitos corpos apoptóticos após a luteólise e que esse fenômeno se inicia no final da fase de diestro. 
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O Plano de trabalho Dialógos das personagens Riobaldo e Diadorim em Grande Sertão Veredas 

integra-se ao projeto Da linguagem ficcional aos procedimentos que priorizam o diálogo: análise 

epistemológica de produções acadêmicas do PPGE-UNIUBE (2010-2016).  Seu objetivo foi identificar 

os diálogos dos personagens Riobaldo e Diadorim no livro Grande Sertão-Veredas de Guimarães 

Rosa.Para alcançar a compreensão do romance, foi realizada a leitura do livro, trabalhando questões 

de interpretação e entendimento da obra Roseana. A metodologia abrangeu a leitura, interpretação 

e registro dos diálogos, demonstrando a importância deles na compreensão do sertão, transferindo a 

ficção para a vida real. Por meio da leitura realizada dos diálogos, ganhou-se um vasto 

conhecimento sobre os sertões das Gerais. Para um entendimento maior da obra e da linguagem 

utilizada, foram realizadas pesquisas sobre prosa poética, diálogos, e o pós-modernismo. A 

convivência de Riobaldo e Diadorim nos mostra um sertão diferente do ponto de vista de muitos, 

tem o intuito de mostrar o sertão reinventado a partir da imaginação do personagem. O livro tem 

uma linguagem regionalista, característica do movimento que Guimarães Rosa deu início. Os 

diálogos entre os dois transmite muita emoção, como se o leitor estivesse vivendo o momento junto 

aos personagens com o sentimento deles. Tem o intuito de mostrar a relação estreita entre Riobaldo 

e a natureza sertaneja que é estimulada pelo sentimento que ele cria por Diadorim. Sentimento que 

lhe faz enxergar as paisagens do sertão de forma afetiva. O estudo da grande obra de Guimarães 

Rosa trouxe muitos conhecimentos. Observou-se como ele é importante na literatura brasileira, e 

não só na literatura, mas também faz refletir sobre a vida, sobre o espaço em que se vive. A história 

literária que o livro abrange traz uma filosofia de vida e com isso quebra preconceitos, como a 

xenofobia. Isso mostra como os diálogos ficcionais estudados foram importantes para esclarecer 

assuntos, de uma forma diferente. O livro traz, ainda, uma grande riqueza linguística e o movimento 

que Guimarães Rosa faz em sua obra poética que contribui para a expressão do pós-modernismo. 
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O objetivo principal do trabalho é mapear o estado do conhecimento sobre a abordagem de 

questões étnico-raciais em livros didáticos de História e Biologia do Ensino fundamental II, no 

período 2013-2017. São objetivos complementares: conhecer o conceito de etnicidade e 

compreender as diferenças entre este e o conceito de raça. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

realizada em duas fases. Primeiro foram realizados estudos do referencial teórico que tiveram como 

tema os conceitos de raça, etnia e etnicidade, bem como discussões sobre o livro didático. A 

segunda etapa dos trabalhos foi desenvolvida a partir da busca por publicações nas bases SciELO e 

Portal de Periódicos CAPES. Para tanto, foi definido como descritor primário: livro didático e, como 

descritores secundários: Biologia; História; raça; etnia; etnicidade. Ao mapear o estado do 

conhecimento foram encontrados, no SciELO, 76 artigos publicados em português com o termo 

“livro didático” no título. Acrescentando os descritores Biologia e História (qualquer índice), os 

números caíram, respectivamente, para um e nove. Consultando títulos e resumos, em nenhum 

destes foram encontrados os demais descritores secundários. No Portal de Periódicos CAPES foram 

encontrados 58 artigos com o principal descritor no título. Destes, 14 se referiam ao livro didático de 

História e dois ao livro didático de Biologia. Também nestes casos os demais descritores secundários 

não foram encontrados, ou seja, nenhum dos trabalhos assumia como discussão central questões 

sobre raça e/ou etnicidade nos livros didáticos de História ou Biologia. Os autores estudados 

ensinam que o racismo está naturalizado, apesar de ser algo produzido pelo homem. Isso exige da 

educação escolar que se comprometa a esclarecer o assunto, do contrário não estará contribuindo 

para formar cidadãos conscientes. Uma das estratégias para isso foi a criação da Lei 10.639/2003, 

que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana na educação 

básica. A partir dessa Lei é esperado que os livros didáticos de História tenham passado por 

necessárias alterações. Quanto à disciplina de Ciências, considerando que a discriminação racial 

encontrou amparo em conceitos do Evolucionismo cultural do séc. XIX, também era esperado que o 

conceito de raça fosse mais problematizado. Ao levantar a produção científica sobre a temática 

constatamos que entre 2013 e 2017 permaneceu elevada a produção de artigos sobre o livro 

didático, contudo, diferente do que ocorreu na década de 1990, são poucas as pesquisas voltadas 

especificamente à discussão das questões étnico-raciais nos livros didáticos de história e, sobretudo, 

nos de biologia. 
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A APA (Área de Proteção Ambiental) da bacia hidrográfica do Rio Uberaba visa em primeiro lugar 

garantir qualidade e quantidade de água para abastecimento público do município de Uberaba, nos 

últimos anos sujeita a processos indicadores de escassez elevada, devendo respeitar também as 

necessidades e os direitos de exploração sustentável dos produtores rurais residentes, buscando o 

equilíbrio de interesses urbanos e rurais. Por meio do programa ArcGis 10.1, manipulou-se o Modelo 

Digital de Elevação (MDE) da área, disponível no site da National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) e para isso utilizou-se a imagem de SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission). A resolução espacial da imagem é de 30 metros e representa a APA do Rio Uberaba. 

Infelizmente, o MNT que acompanha os dados do SRTM contém falhas em áreas do globo, 

originadas, principalmente, de duas maneiras: ocorrência de corpos hídricos e relevo acidentado. 

Nessa última, a frequência de falhas é maior em superfícies com inclinação acima de 20°, devido ao 

sombreamento ocasionado no radar. A partir dos canais de drenagem foram geradas as respectivas 

sub-bacias, em um total de 146 unidades. Para cada uma delas determinou-se área e perímetro. 

Adicionalmente obteve-se as estatísticas da média e amplitude da declividade das mesmas. A 

análise espacial permitiu verificar que o maior valor médio de declividade é 15,6% e a maior 

amplitude é de 47,5% indicando regiões suscetíveis à inundações. Também se verificou áreas de 

baixa propensão à inundação, com valores de declividade média em torno de 2,3% e amplitude de 

apenas 8,4%. Por meio de análises de mapas e tabelas geradas com os dados do índice de 

compacidade, declividade e do Modelo Digital de Elevação (MDE) foi possível perceber que na área 

analisada existem 146 sub-bacias, com diversos níveis de suscetibilidade à inundação, isto porque 

eles ocorrem dispersos sobre as mesmas. Ou seja, não há uma determinada região privilegiada, 

tanto no alto curso quanto no baixo curso da área de captação na qual foram verificadas condições 

que favorecem a inundação. Portanto, cada bacia a ser ocupada deve ser analisada individualmente 

em relação à sua propensão à inundação. Os parâmetros fisiográficos utilizados, a declividade média 

e o índice de compacidade são relacionados à velocidade do escoamento e o tempo de concentração. 

Quando associados à impermeabilização do solo são agravantes severos à ocorrência de inundações. 

O estudo permite concluir que a partir de técnicas de modelagem de terreno em ambientes de 

Sistemas de Informações Geográficas foi possível analisar áreas sujeitas a ocupação sob o enfoque 

da suscetibilidade à inundação. Espera-se que os resultados deste estudo forneçam subsídios aos 

tomadores de decisão e gestores públicos para o estabelecimento de critérios e políticas de 

ocupação com vistas a evitar inundações na APA do rio Uberaba. 
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Os índices de analfabetismo e os baixos resultados nas avaliações massivas no que se refere a leitura e 

escrita são aspectos preocupantes na educação brasileira. Muito se tem discutido sobre a formação de 

professores no Brasil. Pesquisas apontam as contribuições da pedagogia histórico crítica para se pensar a 

formação do professor. Teixeira (2013) destaca que, para a pedagogia histórico crítica, a reflexão filosófica 

e o conhecimento científico compõem bases sólidas para a formação do professor. Defendemos um 

processo de formação de professores que provoque, ao mesmo tempo, a reflexão e o aprofundamento 

teórico. Nessa perspectiva propomos encontros de estudo com os professores que atuam nas classes de 6 

anos do ensino fundamental de uma escola pública municipal de Uberaba. Silva (2006), alerta acerca da 

importância de se ouvir as experiências escolares vividas por aqueles que exercem a profissão docente, 

pois nessa história podemos entender meandros das práticas pedagógicas. No exercício profissional o 

professor evidencia as suas crenças, valores, concepções e conhecimentos construídos ao longo da vida. 

Quais concepções de criança fundamentam as práticas educativas? O que é ler? O que é escrever? Quais 

são as metodologias propostas para a apropriação desses processos pela criança? Quais são os caminhos 

que a criança percorre no processo de construção da leitura e escrita? Escolhemos como base teórica a 

pedagogia histórico-crítica. Essa matriz encontra respaldo na perspectiva histórico cultural e postula que o 

homem seja considerado como sujeito social e histórico. Estudos de Vygotsky, Lúria, Tfouni, Magda Soares 

nortearão essa pesquisa desenvolver um processo de formação de professores que atuam com crianças do 

primeiro ano do ensino fundamental consiste no objetivo geral do nosso trabalho. Abordagem qualitativa 

instrumento: 3 questionários que serão respondidos pelos professores com o objetivo de conhecer o perfil 

profissional dos professores, identificar as características do contexto profissional e a dinâmica de trabalho 

em relação aos processos de leitura e escrita. Formação de grupo de estudo com os professores e 

realização de observação participante junto as crianças em sala de aula em atividades de leitura e escrita. 

Aprofundamento teórico dos professores e enriquecimento das práticas educativas relacionadas a leitura e 

escrita. Alguns da equipe dos docentes relatam que obtiveram como resultados trabalhando com os 

métodos abordados no grupo de estudo, por exemplo: a compreensão dos alunos em relação à 

importância que há no aprendizado da leitura e escrita a partir do momento em que passaram a dar maior 

foco às suas funções sociais (tema bastante estudado durante o projeto); a partir de gêneros textuais e 

assuntos que são familiares às crianças, seu desejo de aprender aumentou. Nas aulas em que houve a 

participação da equipe técnica do projeto, ficou muito claro o entusiasmo que os alunos revelaram ter ao 

aprender novas palavras, conceitos, etc. ao representarem através de desenhos o que compreenderam 

acerca de determinados temas trabalhados nas aulas, muitos alunos foram bem criativos e provaram ter 

de fato conseguido assimilar os conteúdos. Interesse das crianças nas atividades propostas. Envolvimento 

e compromisso da equipe técnica da escola em relação ao desenvolvimento dos processos de leitura e 

escrita. 
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A erliquiose é uma doença causada por bactérias intracelulares obrigatórias do gênero Ehrlichia, e é 

transmitida pelo carrapato Riphicephalus sanguineus. Os cães acometidos apresentam sinais clínicos 

variados como: hipertermia, anorexia, anemia, entre outros. A doença apresenta-se em três fases: 

aguda, que ocorre de duas a quatro semanas pós-infecção, quando há multiplicação intracelular da 

rickttesia; subclínica, onde o cão se torna portador sem manifestações clínicas ou apresenta leves 

alterações clínicas; e crônica, em que os sinais são semelhantes aos da fase aguda, porém com 

maior gravidade O diagnóstico é realizado através dos exames clínico e laboratorial. O exame 

sorológico tem sido realizado em animais com suspeita clínica, porém muitas vezes os resultados 

são negativos mesmo que o animal apresente sinais clínicos compatíveis com a doença, o que gera 

dúvidas para o clínico de pequenos animais. Tal fato pode estar associado à fase em que a doença 

se encontra, podendo ocasionar um resultado falso negativo. O presente trabalho objetivou realizar 

um estudo retrospectivo de junho de 2016 a março de 2018, de cães atendidos no Hospital 

Veterinário de Uberaba com suspeita de erliquiose, submetidos a exame para pesquisa de anticorpos 

anti-E. canis para verificar a frequência de positividade para o teste. Dos 109 cães avaliados, 54 

(49,5%) foram positivos para erliquiose e 55 (50,45%) negativos. A maioria dos positivos era de 

raça definida (64,2%), machos (52,9%). No hemograma, observou-se: anemia (53,7%); leucopenia 

(20,3%); e trombocitopenia (59,2%). Concluiu-se que é necessário padronizar e correlacionar os 

aspectos clínicos, laboratoriais e sorológicos, uma vez que podem haver variações no resultado do 

teste sorológico de acordo com a fase da doença em que o animal se encontra. 
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A odontologia legal e a medicina legal são áreas presidenciáveis para a identificação humana. A 

estimativa de idade de cadáveres não identificados e esqueletos com 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. Foi analisada morfometricamente a porcentagem de colágeno em dentina 

coronária e radicular de 39 dentes íntegros recém-extraídos, sendo todos eles pertencentes ao 

grupo dos terceiros molares. Em seguida, os dados encontrados foram comparados entre etnias, 

gêneros e correlacionado com a idade dos indivíduos. A morfometria do colágeno foi realizada de 

maneira semiautomática utilizando um microscópio de luz comum Axio 4.1 (Zeiss, Berlim, 

Alemanha) e um computador onde se encontra instalado o software Axiovison 4.8 (Zeiss, Berlim, 

Alemanha). As imagens vistas no microscópio foram transmitidas ao monitor do computador. Para 

esta análise foi utilizada objetiva de 40X e um filtro polarizador. Na imagem polarizada vista no 

computador o colágeno apresentou birrefringência com coloração verde, amarela ou vermelha, onde 

foi automaticamente quantificado. Foram analisados todos os campos do fragmento, cerca de 20 

campos. Os não brancos apresentaram maior porcentagem de colágeno na coroa enquanto os 

brancos possuem maior porcentagem de colágeno na raiz. Quanto aos gêneros, o gênero feminino 

apresentou maior porcentagem de colágeno na coroa enquanto os indivíduos do gênero masculino 

apresentaram maior porcentagem de colágeno na raiz. Houve correlação negativa entre idade e a 

porcentagem de colágeno. Portanto concluímos que existe diferença entre a porcentagem de 

colágeno na coroa e na raiz, entre brancos e não brancos e entre os gêneros masculino e feminino. 

Como não existem estudos na área, destacamos a importância de novos estudos para elucidar os 

mecanismos envolvidos nas diferenças encontradas. 
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Hamartoma é uma malformação congênita de aspecto tumoral, caracterizada por misturas anormais 

de tecidos próprios do órgão em que se apresenta. Neste estudo descrevemos uma lesão congênita 

localizada na região medial do rebordo alveolar mandibular anterior associada a dois dentes natais 

em uma criança de três meses de idade. A lesão estava presente desde o nascimento associada a 

dois dentes natais, com consistência nodular bem definida, medindo aproximadamente 1,0 x 1,5 cm 

de diâmetro, sem qualquer dor ou ulcerações. Este tipo de crescimento tecidual pode ser de origem 

reativa ou hamartomatosa. Objetivo: Acompanhar a avaliação histológica de um hamartoma 

odontogênico. Foram realizados: processamento histopatológico do fragmento coletado da lesão; 

avaliação histopatológica observando aspectos pertinentes ao diagnóstico através de lâmina corada 

pela hematoxilina e eosina (H.E.); evidenciação do colágeno em lâmina corada pelo Picrosirius e 

coloração de Von Kossa para avaliar presença e/ou intensidade de calcificações. Essas técnicas são 

comumente realizadas a fim de se observar possíveis processos patológicos gerais como 

hemorragia, inflamação e fibrose. Após processamento histológico, a lesão mostrou à microscopia 

óptica epitélio estratificado com paraqueratinização e áreas hiperplásicas e atróficas. Observou-se 

tecido conjuntivo delicado com grande área de calcificação, capilares hiperêmicos e intensa 

quantidade de fibras de colágeno. Com relação à etiopatogenia provável da lesão sugerimos duas 

possibilidades: origem reativa ou hamartomatosa. Não verificamos processos residuais 

inflamatórios, edemas, congestão ou qualquer grau de proliferação de tecido fibroso que possam 

sugerir uma história de processo reativo. Com exceção da ausência de epitélio odontogênico, o 

presente estudo mostrou características morfohistológicas semelhantes às descritas em hamartomas 

odontogênicos. Acreditamos que os achados histológicos do presente caso possam traduzir a 

hiperatividade focal do ectomesenquimaodontogênico embrionário. Esta hipótese é corroborada pela 

presença aparentemente sincrônica de dentes natais na área afetada. 

 

Palavras-chave: doenças gengivais; hamartoma; dentes natais. 

 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 

 

 



 
 

 

228 

PJr013 - Análise microscópica do sêmen bovino criopreservado: integridade de 
membrana 
 

 

Apresentador: SOUZA, Fabiana Helena de Morais 

Orientador: VASCONCELOS, Andre Belico de 

Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 

Instituição: Universidade de Uberaba/ E.E. Professora Corina de Oliveira 

Órgão Financiador: FAPEMIG 

 

 

O sêmen de alguns bovinos pode apresentar alta qualidade espermática, entretanto podem oferecer 

baixa taxa de fertilidade, que esta relacionada há outros parâmetros presentes na célula 

espermática, tais como: Integridade da membrana e motilidade. Assim o objetivo do presente 

trabalho foi avaliar por meio da microscopia de campo claro a integridade da membrana plasmática 

pelo corante eosina-citrato e a motilidade total, do espermatozoide bovino crio-preservado. Foram 

descongeladas 15 palhetas de sêmen bovino, cedidas pela central de reprodução Alta Gentics, todos 

os touros da raça zebuína, com idades entre 18 e 30 meses. Para avaliação da integridade foi 

utilizado e preparado uma solução de eosina-citrato (1% p/v). As palhetas foram descongeladas em 

banho maria a 37ºC por 30 segundos. A solução trabalho do corante seguiu o seguinte protocolo: 

0,3g de citrato de sódio 3% (p/v) ,0,1g de corante eosina 1% (p/v) e 10 mL de PBS 5x que foi 

diluído em água destilada. Depois de preparada a solução foi mantida em banho maria a 37ºC para 

que ficasse a uma temperatura semelhante à do sêmen. Foi retirado 10µL da amostra de sêmen e 

pipetado em lâmina, posteriormente foi pipetado 10µL do corante na mesma lâmina, e realizada a 

técnica de esfregaço, com a avaliação após 1 min, em microscopia aumento de 40x, foram avaliadas 

100 células no total.  Na avaliação da motilidade foi pipetada 10µL de sêmen entre lamina e 

lamínula, a observada em microscopia aumento 10x. Para análise dos dados foi aplicada estatística 

descritiva para os valores, para tal foi utilizado o programa BioEstat 3.0.Dos resultados de 

motilidade não se observou diferença entre o movimento dos espermatozoides, sendo todos 

considerados com motilidade acima de 30%. Na avaliação da integridade de membrana observou-se 

no mesmo campo espermatozoides corados (não íntegros) e espermatozoides não corados (viáveis).  

Notou-se que não há uma grande diferença entre as palhetas, de sêmen dos diferentes animais, 

quanto à quantidade de células coradas, membrana lesionada e células não coradas, membrana 

integra. Conclui-se que o corante eosina-citrato é de fácil implementação, com uma grande 

resolução quanto ao objetivo proposto.  
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A erosão dentária é uma doença patológica, crônica, que consiste em perda de tecido dental duro 

devido a fenômenos químicos, podendo causar sensibilidade dentinária, perda da dimensão vertical, 

exposição pulpar e comprometimento estético. O objetivo deste trabalho foi confeccionar e 

padronizar espécimes de esmalte de dentes bovinos para posterior avaliação da influência de 

diferentes agentes remineralizantes no tratamento de lesões erosivas em esmalte. Para a 

preparação dos espécimes, 80 incisivos centrais bovinos hígidos foram selecionados e limpos com 

curetas periodontais e pasta de pedra pomes com água e mantidos em solução de formol a 

temperatura de 4ºC durante 7 dias. As raízes dentárias foram removidas 2 mm abaixo da junção 

amelo-cementária, utilizando-se um disco diamantado. A região mais plana do dente foi demarcada 

para a confecção dos fragmentos de esmalte de 4 mm x4 mm e espessura de 3 mm a partir da 

superfície vestibular, em máquina de corte de precisão. Após a obtenção dos fragmentos, foi 

realizada a medição com um paquímetro digital e os dados tabulados para o cálculo do volume 

(mm3) e da área (mm2). Na média, os espécimes obtidos apresentaram 4,02 (+/-0,33) mm x 3,96 

(+/-0,30) mm e 3,19 (+/-0,57) mm de espessura, com área de 16,00 (+/-2,10) mm2 e volume de 

51,46 (+/-12,72) mm3. Conclui-se que foi possível obter espécimes de esmalte padronizados a 

partir dos incisivos bovinos 
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