
 
 

SUMÁRIO 
 
CB001 - Analise imunohistoquímica de moléculas associadas à reabsorção óssea em 

animais com doença periodontal tratados com rosiglitazone. Silva Filho, Vilmar Jesuino 

da; Napimoga, Marcelo ........................................................................................................ 34 

CB002 - Determinação do efeito de íons fluoreto no biofilme de Streptococcus 

mutans. Ceolin, Larissa Eliani; Thedei Jr, Geraldo ................................................................... 35 

CB003 - Avaliação da eficácia antiinflamatória da lectina Canavalia grandiflora. 

Nunes, Breno S.; Napimoga, Marcelo H.; Rensonnet, Nathalie S.; Dal-Secco, Daniela, Vieira, 

Silvio M.; Moura, Tales Rocha de; Teixeira, Cícero Silvano; Cavada, Benildo S.; Teixeira, Edson 

H.; Clemente-Napimoga, Juliana T......................................................................................... 36 

CB004 - Bioma Cerrado. Costa, Laura Carolina de Almeida; Ferreira, Deusmaque Carneiro ....... 37 

CB005 - Quantificação do CD23 solúvel em lavado broncoalveolar e no plasma no 

curso da paracoccidioidomicose experimental. Queiroz Júnior, Luiz de Pádua; Silva, 

Marcelo Fernandes da; Sousa, Robert Boaventura de ............................................................... 38 

CB006 - Avaliação dos efeitos da phosphoethanolamina e do ômega 3 no 

metabolismo de diabéticos tipo 2. Cunha, Vanessa Nogueira Rodrigues da; Okura, Mônica 

Hitomi; Naves, Aline de Araújo; Magalhães, Fernanda Oliveira .................................................. 39 

CB007 - Análise paleopatológica comparativa da reparação de fraturas ósseas em 

humanos e dinossauros. Guerra, Natalia Cavasini; Teixeira, Vicente de Paula Antunes; 

Cunha, Isabela Cardoso; Ferraz, Patrícia Fonseca; Cardoso, Denise Terezinha; Lopes, Gesner 

Pereira; Ribeiro, Luis Carlos Borges; Ferraz, Mara Lúcia da Fonseca ........................................... 40 

CB008 - Identificação, caracterização e análise genética do Bioma Cerrado. Potencial 

de espécies nativas para obtenção de biocatalisadores e controle biológico de 

vetores. Orfanó, Vanessa Gonçalves; Silva, Marcelo Fernandes ................................................ 41 

CB009 - Estudo de coprólitos de animais pré-históricos: avaliação morfológica e 

morfométrica. Cunha, Isabella Cardoso; Teixeira, Vicente de Paula Antunes; Ferraz, Patrícia 

Fonseca; Cardoso, Denise Teresinha; Ribeiro, Luiz Carlos Borges; Ferraz, Mara Lúcia da 

Fonseca; Araújo, Adauto José Gonçalves de ............................................................................ 42 

CB010 - Mapeamento do fator de crescimento fibroblástico-3 (FGF-3) e avaliação de 

sua expressão na odontogênese do gambá Didelphis albiventris. Araújo, Marisa Borges; 

Silva, Gerluza Aparecida Borges; Santos, Iria Gabriela Dias dos; Leandro, Guilherme Alberto 

Loureiro; Sousa, Cristiane Aparecida de; Goes, Alfredo Miranda de; Alves, Jose Bento ................. 42 

CB011 - Avaliação da força muscular e da flexibilidade de crianças e adolescentes de 

12 a 15 anos. Leonel, Mônique Oliveira; Bisinoto, Voner Miguel; Freitas, Túlio Gustavo do 

Prado ................................................................................................................................. 42 

 

 

 

 



 
 

 34 

CB001 - Analise imunohistoquímica de moléculas associadas à reabsorção óssea 
em animais com doença periodontal tratados com rosiglitazone 
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Orientador:  Napimoga, Marcelo 
Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 
Instituição: UNIUBE 

Órgão Financiador: PAPE-UNIUBE, FAPEMIG 

 
 
O recrutamento de leucócitos para o foco inflamatório é um fenômeno fundamental para a defesa do organismo 
contra agentes lesivos. No entanto, há situações em que tal migração é deletéria, como na doença periodontal. 
Em conseqüência da resposta imunológica contra os agentes agressores no tecido periodontal, osteoclastos são 
ativados e promovem a reabsorção do tecido ósseo ao redor dos dentes. Os ligantes do receptor de ativação de 
proliferação de peroxissomo-γ (PPAR-γ), como o rosiglitazone, são amplamente utilizados como 

hipoglicemiantes, entretanto, também existem evidências demonstrando serem estes uma nova classe de 
compostos anti-inflamatórios. Tem sido sugerido que o PPAR-γ possa estar envolvido na modulação da 
inflamação através do controle da expressão de certas citocinas e quimiocinas, que constituem uma ligação 
entre a injúria celular e o desenvolvimento de manifestações inflamatórias como ocorre na doença periodontal. 
Foram utilizados 40 ratos, que após sedação, tiveram colocadas uma ligadura de fio de seda ao redor do 1º 
molar inferior no sulco gengival. Os animais foram divididos em 4 grupos: Grupo A – (n=10) sem tratamento e 
ligadura; Grupo B – (n=10) administração via subcutânea de 10mg/kg de uma solução de RGZ ; Grupo C - 

(n=10) indução de doença periodontal experimental com ligadura; Grupo D - (n=10) administração via oral de 
10mg/kg de uma solução de RGZ associada à indução a doença periodontal experimental com ligadura. Após 
30 dias do início da administração de RGZ, os animais foram sacrificados e as mandíbulas foram utilizadas 
processadas para análise histológica e imunohistoquimica. A análise da presença de neutrófilos foi realizada 
através da técnica de MPO. Foi possível observar que o grupo de animais tratados com RGZ durante os 30 dias 
apresentou uma redução na expressão da molécula RANKL, importante para ativação de osteoclastos. Além 

disso, os animais que possuíam a doença periodontal tiveram uma grande quantidade de neutrófilos infiltrados 
no tecido gengival, diferente dos animais que possuíam a doença e foram tratados com o RGZ, onde essa 
quantidade foi estatisticamente menor, com valores comparáveis com os animais que não possuíam a doença. 
Podemos concluir que um dos mecanismos que fazem com que o RGZ possua ação antiinflamatória e capaz de 
impedir a progressão da doença periodontal é devido a menor expressão de RANKLe menor influxo de 
neutrófilos no tecido gengival. 
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CB002 - Determinação do efeito de íons fluoreto no biofilme de Streptococcus 
mutans 
 

 
Apresentador:  Ceolin, Larissa Eliani 
Orientador:  Thedei Jr, Geraldo 
Instituição:  Universidade de Uberaba 
Órgão financeiro:  PAPE-UNIUBE 

 

 
A bactéria Streptococcus mutans é capaz de aderir na superfície do dente, e assim, sintetizar polissacarídeos 
intra e extracelulares a partir da sacarose e de outros carboidratos fermentáveis. Devido ao rápido metabolismo 
desta bactéria, ocorre uma progressiva acidificação do ambiente extracelular ao seu redor, causando 
desmineralização do esmalte dental e, por fim, o processo cariogênico. A placa bacteriana, conhecida também 
como biofilme, constitui-se de um aglomerado celular envolvido por rede de polímeros sintetizados pelas 
bacterias, inclusive o Streptococcus. O flúor tem seu principal efeito sobre as células bacterianas, alterando seu 

crescimento ao inibir o metabolismo energético celular, atuando de forma irreversível no esmalte, podendo ter 
um importante efeito antimicrobiano. Assim, o flúor pode não causar uma alteração direta na composição da 
microbiota, mas pode atuar preservando a homeostase microbiana na placa e estabilizando-a durante as 
condições de oscilação de concentração de açúcar e mudança de pH. Por isso, o controle do biofilme ainda 
representa o maior desafio clínico, independentemente do tipo de tratamento a ser realizado. Diante disto, o 
objetivo do estudo foi determinar o efeito de diferentes íons na formação de biofilme pelas linhagens selvagem 
e mutantes morfológicos de Streptococcus mutans isolados. A formação do biofilme foi realizada em placas de 

cultura de células, utilizando-se o meio completo suplementado com sacarose e concentrações diferentes de 
fluoreto de sódio (0,08 mM a 4,36 mM). Após a formação do biofilme, os pocinhos foram tratados com solução 
de cristal violeta (0,5%) e em seguida com etanol absoluto. A análise dos resultados mostraram que, para a 
bactéria selvagem, à medida que aumentou a concentração de fluoreto de sódio (NaF) menor foi a formação de 
biofilme e menor foi a acidificação do meio externo. A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que foi 
possível padronizar a técnica para a bactéria selvagem e, além disso, que o flúor exerce controle negativo sobre 

o crescimento e metabolismo da bactéria. 
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CB003 - Avaliação da eficácia antiinflamatória da lectina Canavalia grandiflora  
 
 
Apresentador:  Nunes, Breno S. 
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Bolsa: PIBIC-UNIUBE 
Demais Autores: Rensonnet, Nathalie S.; Dal-Secco, Daniela, Vieira, Silvio M.; Moura, Tales 
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Clemente-Napimoga, Juliana T. 

Instituição: Universidade de Uberaba 
Órgão Financiador: PAPE-UNIUBE 

 
 
Os neutrófilos são crucias na resposta do hospedeiro contra microrganismos infecciosos e respostas 
inflamatórias, mas existem situações em que sua presença no foco inflamatório é deletéria para o organismo, 
uma vez que estas células são importantes fontes de substâncias que promovem lesões teciduais. Neste estudo 
avaliamos o potencial da lectina vegetal Canavalia grandiflora (CGL), como potencial modulador da migração 
leucocitária além de termos investigado os mecanismos desta inibição leucocitária frente ao estímulo 

inflamatório. O recrutamento leucocitário foi avaliado após a administração da CGL nas concentrações de 1, 3 e 
10 mg/Kg (i.v.), com estímulo de carragenina. As células foram retiradas pela lavagem da cavidade peritoneal 
com PBS/EDTA, e a contagem diferencial foi realizada pelo preparo de esfregaços. A avaliação da CGL sobre a 
capacidade de adesão de neutrófilos foi realizada por microscopia intravital. CGL foi administrada, e após 30 
minutos foi aplicado carragenina (500 gcavidade). Após 2 horas, avaliou-se o rolamento de leucócitos, e a 

adesão, após 4 horas. Em seguida testamos se a CGL inibe a expressão de citocinas (TNF- e IL-1) por ELISA. 

Além disso, testamos a capacidade desta lectina em inibir o extravasamento plasmático decorrente do processo 
inflamatório. Para tal, a permeabilidade vascular foi analisada pelo teste do azul de Evans. Após o período 
experimental, o animal foi sacrificado e o lavado peritoneal coletado para determinar a concentração de azul de 
Evans através da absorbância de cada amostra lida em espectrofotômetro a 620 nm. A ação antiinflamatória da 

CGL apresentou uma dose resposta dependente da concentração utilizada, sendo a dose antiinflamatória efetiva 
de 10 mg/kg. Observamos que nesta dose a CGL foi capaz de inibir o rolamento e a adesão de leucócitos ao 
endotélio dos vasos. Na quantificação de citocinas no lavado peritoneal por ELISA, observamos que na dose 
efetiva (10 mg/Kg), a CGL foi capaz de inibir a expressão destas citocinas (p<0,05). Interessante, a CGL foi 
capaz de diminuir o extravasamento plasmático significativamente (P<0,05). Concluímos que a CGL possui 
atividade antiinflamatória, e a sua ação é devido a capacidade de bloquear sítios específicos, podendo ser 
potenciais drogas terapêuticas para uso antiinflamatório, diminuindo a migração leucocitária em doenças 

inflamatórias devido a inibição do rolamento e adesão de leucócitos além de diminuir as citocinas pró-
inflamatórias. 
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CB004 - Bioma Cerrado 
 
 
Apresentador:  Costa, Laura Carolina de Almeida  

Orientador:  Ferreira, Deusmaque Carneiro  
Bolsa:  PIBIC-UNIUBE 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

A pesquisa objetivou estudar espécies nativas do cerrado brasileiro, mais especificamente aquelas encontradas 
na região de Uberaba, com o intuito de, a partir de um trabalho de campo, caracterizar, classificar e conservar 

espécies de plantas medicinais que poderão ser fontes para obtenção de diferentes catalisadores, em especial 
aqueles que possam ser úteis no processamento de gorduras de origem animal para produção de biodiesel. O 
Bioma Cerrado, um complexo vegetacional que detém grande diversidade biológica, ocupa extensa área 
territorial nas regiões do nosso país, possui exuberante concentração populacional. Essa rica biodiversidade 
colabora com a importância deste estudo. A planta objeto deste estudo, Lantana camara L. da família das 
Verbenaceae, popularmente conhecida como cambará vermelho, que pode conter biocatalisadores ou 
catalisadores biológicos são proteínas cuja principal função é catalisar reações nos organismos e cujo 

germoplasma pode representar interesse científico e econômico para o Bioma Cerrado mineiro. Buscou-se, 
também, padronizar uma técnica simples e eficiente para conseguir isolar o DNA para estudos em biblioteca 
genômica, que deve conter clones, portanto fragmentos de DNA representantes de todo o genoma do cambará 
vermelho. O objetivo desta pesquisa foi desenvolver a extração do material vegetal (Cambará Vermelho) 
usando o SDS. Foram feitas três extrações, todas usando o mesmo protocolo. Primeiramente foi feita a coleta 

dessas plantas na horta da faculdade, as folhas foram lavadas e secadas a temperatura ambiente. Foi usada 

uma amostra de aproximadamente 0,2 g do material vegetal a ser analisado (calos, folhas, plântulas etc.), que 
ficou incubado por 24 horas no freezer a –80°C, logo foi transferida para um almofariz também reservado no 
freezer a -80°C por uma hora. Com o auxílio de um pilão, o material foi macerado até se obter um pó fino que 
foi transferido rapidamente para um eppendorf  seguindo o protocolo de extração. Neste protocolo, o produto 
obtido após a maceração foi incubado na presença de uma solução tampão SDS. As amostras foram digeridas 
em banho-maria. O tubo foi fechado e misturado  manualmente por 10 minutos. Após a centrifugação a 5.000 
rpm por 10 minutos a temperatura ambiente, para separar a fase orgânica da aquosa.  As fases intermediárias 

com as proteínas foram recolhidas, e estocadas para uso posterior. Na fase aquosa, foi feita uma extração com 
clorofórmio: álcool isoamílico. Ao final, a fase aquosa foi adicionada com o mesmo volume de isopropanol a –
20°C. As amostras foram misturadas suavemente até formar um precipitado. Descartou o sobrenadante e lavou 
o precipitado com 5 ml de etanol 70% (v/v).Descartou o sobrenadante e secou o precipitado invertendo o tubo 
em um papel-toalha.  Dissolveu o precipitado em 500 ul de tampão TE as amostras foram então armazenadas a 
–20°C. Os resultados obtidos no protocolo SDS revelaram a presença de material genético (DNA) extraído de 

folha do Cambará Vermelho conforme descrito nos materiais e métodos. A quantidade do material foi suficiente 

para mostrar um resultado positivo. Esse material foi submetido a eletroforese em gel de agarose, em algumas 
das bandas destacadas apresentou contaminação por sais usados durante a extração. De acordo com os 
resultados obtidos no protocolo, SDS, as paredes celulares das folhas do Cambará Vermelho foram quebradas 
perante congelamento a – 80°C e maceração expondo dessa forma o DNA que pode ser separado dos 
polissacarídeos. Tendo em vista o resultado das extrações, conclui-se que a forma de maceração é essencial 
para uma extração positiva. O super freezer à temperatura de -80ºC foi suficiente no congelamento para 

maceração de tecidos vegetais com alto teor de lignina. Portanto é de extrema importância que antes de 
começar o processo de extração é necessário incubar o material vegetal junto com o almofariz e o pilão no 
freezer a – 80°C. O material já está pronto para amplificação e inserção em vetores genômicos. 
 
Palavras-chave: parede celular; SDS; Cambará vermelho 
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CB005 - Quantificação do CD23 solúvel em lavado broncoalveolar e no plasma no 
curso da paracoccidioidomicose experimental 
 

 
Apresentador:  Queiroz Júnior, Luiz de Pádua  
Orientador:  Silva, Marcelo Fernandes da 
Bolsa: PIBIC-UNIUBE 
Demais Autores: Sousa, Robert Boaventura de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Órgão Financiador: PAPE-UNIUBE 
 
 
Trabalhos anteriores pertencentes à mesma linha de pesquisa, mostraram o envolvimento das populações de 
macrófagos CD11b+ e CD23+ no curso da infecção experimental com Paracoccidioides brasiliensis em animais 
geneticamente resistentes e suscetíveis. Dando-se continuidade, o presente plano de trabalho focaliza fração 
solúvel do CD23 (sCD23) a ativação e a expressão de RNAm para CD23 nessas populações de macrófagos em 

camundongos resistentes ao fungo. Foram utilizados 78 camundongos machos adultos, das linhagens ASn, 
B10A e Swiss, infectados com conídios do P. brasiliensis por instilação nasal e animais controles tratados com 
solução salina 0,9%. Após cinética que variou de 1 hora a 45 dias após a infecção, o lavado broncoalveolar 
(LBA) e o soro foram coletados e armazenados à -86ºC para quantificação de sCD23 por ELISA direto e de IgE 
por eletroquimioluminescência. Foram colhidos fragmentos pulmonares de cada animal para o estudos 
histopatológicos. Foi realizada cultura celular do LBA para quantificação de nitrito (NO2-) e para extração de 
RNAm e RT-PCR para CD23. A quantidade de IgE esteve aumentada nos animais Swiss infectados e este 

aumento esteve correlacionado a produção de nitrito pelas células do LBA. A expressão de RNAm para CD23 
esteve diminuída em ambas as linhagens ASn e B10-A, principalmente quando comparado a expressão de β-
actina e a de CD11b. A análise geral dos resultados obtidos parece indicar que o sCD23, ao contrário da 
hipótese inicial, não está diretamente envolvido no recrutamento seletivo de macrófagos no pulmão, mas pode 
estar envolvido na mediação da sinalização celular que resulta em alteração da produção de NO2- e da 
quantidade de IgE total nos animais infectados com conídios do P. brasiliensis. 
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CB006 - Avaliação dos efeitos da phosphoethanolamina e do ômega 3 no 
metabolismo de diabéticos tipo 2 
 

 
Apresentador:  Cunha, Vanessa Nogueira Rodrigues da 
Orientador:  Okura, Mônica Hitomi 
Demais Autores: Naves, Aline de Araújo; Magalhães, Fernanda Oliveira 
Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 
O uso de suplementos alimentares tem por característica a prevenção e/ou correção de deficiências nutricionais 
e produção efeitos farmacológicos, tendo ganhado importância na atualidade, principalmente no controle de 
doenças crônicas e de epidêmicas. Objetivos: Estudar o efeito dos ácidos graxos ômega-3 e da 
phosphoethanolamina sobre a glicemia, hemoglobina glicada, colesterol total, LDL, HDL e triglicérides no 
tratamento do diabetes mellitus tipo 2 e doenças associadas, como a hipertensão arterial. Foram selecionados 
18 pacientes em um ambulatório de diabetes de uma Universidade, sem complicações crônicas graves. Os 

indivíduos inicialmente foram avaliados com a realização de exames laboratoriais de glicemia, hemoglobina 
glicosilada, colesterol total e frações, triglicerídeos e aferição de pressão arterial. Todos mantiveram os 
antidiabéticos orais e dieta prescrita. 11 deles iniciaram o uso de cápsulas de Omega-3, e 7 iniciaram Omega-3 
+ phosphoethanolamina por um período de um mês. Foi então realizada nova avaliação laboratorial e os 
sujeitos trocaram o uso dos suplementos alimentares. No final do 2º mês houve nova avaliação. Ao final do 
estudo 17 pacientes fizeram o uso do Omega 3 e 16 da combinação Omega 3 + phosphoethanolamina. Apesar 
dos resultados das taxas lipêmicas, de glicemia e dos níveis pressóricos não terem tido redução significativa do 

ponto de vista estatístico, o nível de hemoglobina glicada tendeu a uma redução, fato positivo para o 
tratamento do diabetes. As relativas melhoras, principalmente em relação às taxas glicêmicas, mostram a 
importância de se pesquisar mais sobre esses nutrientes farmacológicos. Vale ressaltar que o estudo ainda é 
recente e não conta com um número amostral ideal. Cogita-se ainda que o tempo de uso dos suplementos ou 
mesmo a dosagem podem ter sido pequenos e, como conseqüência, não terem possibilitado uma resposta 
adequada do organismo aos mesmos. 
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O esqueleto humano é dotado de grande plasticidade traduzida pelas mudanças adaptativas e nas respostas a 
traumatismos. Há milhões de anos, desde a era dos dinossauros, os traumas já ocorriam, porém por causas 

diferentes e, provavelmente, menos intensas que atualmente. Estes decorriam de hábitos alimentares, da 
copulação e de conflitos entre os dinossauros por disputa de território e predação. O estudo foi realizado com 
uma coleção de ossos fossilizados de segmentos de costela com calo ósseo de Titanosauria do período Cretáceo 
que se encontram arquivados no Museu dos Dinossauros/UFTM, Peirópolis, MG. Este material é proveniente da 
Formação Marília, membro Serra da Galga, pertencente a Peirópolis. Os fósseis de dinossauros foram 
comparados com costela humana que faz parte dos arquivos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
(UFTM). Os ossos foram submetidos a exames de tomografia computadorizada no Serviço de Diagnóstico por 

Imagem da UFTM. Pelo estudo tomográfico, foi encontrado tecido ósseo contínuo na costela humana. Nos 
fragmentos de costelas de titanossauro, foram encontradas fissuras, inclusive no local que sugere a formação 
do calo ósseo. As fissuras nas costelas de Titanosauria foram imaginologica e paleontologicamente 
interpretadas como sendo devidas a tensões biofísicas/ bioquímicas ocorridas durante o processo de 
permineralização dos fósseis. Há, assim, semelhança macroscópica no processo de reparação de fraturas 
ósseas entre humanos e dinossauros. Destacamos ainda a importância de se realizar exames por imagem de 

alta resolução nos estudos paleontológicos. 
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CB008 - Identificação, caracterização e análise genética do Bioma Cerrado. 
Potencial de espécies nativas para obtenção de biocatalisadores e controle 
biológico de vetores 
 
 
Apresentador:  Orfanó, Vanessa Gonçalves 
Orientador:  Silva, Marcelo Fernandes 
Instituição: UNIUBE 

 
 
O projeto de pesquisa, Bioma Cerrado, contempla a iniciativa de se estudar espécies nativas do cerrado 
brasileiro, região de Uberaba, com o intuito de, a partir de um trabalho de campo, obter, classificar e conservar 
espécies de plantas medicinais e de organismos com potencial no controle biológico de pragas e vetores, ou 
que possam servir de fonte para obtenção de diferentes catalisadores, em especial aqueles que possam ser 

úteis no processamento de gorduras de origem animal para produção de biodiesel.O passo chave na análise 
genética de populações de plantas, através de fragmentos de DNA, é o isolamento e a purificação de 
quantidades suficientes de DNA de boa qualidade (Kidwell & Osborn, 1992) ou seja, o DNA obtido deve estar 
íntegro, livre de impurezas (Milach, 1998) e ser passível de amplificação.Vários autores descrevem problemas 
no isolamento e purificação de DNA vegetal (Mercado et al., 1999; Romano & Brasileiro, 1999; Kidwell & 
Osborn, 1992), os quais são resultantes, principalmente, do co-isolamento de polissacarídeos, proteínas, 
substâncias fenólicas e compostos secundários.Neste trabalho, foram realizadas modificações no método 

padrão CTAB de extração de DNA a partir de folhas novas de Lantana camara, visando à obtenção de um 

protocolo para a espécie, ainda não registrado na literatura. Inicialmente foi criado um banco de dados para 
cadastramento de todo o material coletado em campo com auxílio do ACCESS 2003. Após a organização do 
material coletado, iniciou-se a fase de extração seguindo o protocolo Doyle e Doyle 1987. Os métodos de 
extração utilizados foram: Extração de DNA Total de Plantas pelo método Doyle & Doyle modificado com SDS; 
Extração por Salting Out com Tris e Proteinase K; Extração com fenol. Todas as extrações foram executadas 
usando como organismo modelo Lantana camara. A Extração por salting out e com fenol, não foi observado 

material genético No protocolo de Extração modificado com SDS, os resultados foram satisfatórios, porém 
observado leve contaminação por sais, conforme gel de agarose em eletroforese. Tendo em vista o resultado 
das extrações, conclui-se que a forma de maceração é essencial para uma extração positiva. Sendo necessário 
o congelamento da amostra à temperatura de -80ºC. A substituição do detergente CTAB por SDS também influi 
na extração, podendo resultar em um DNA com excesso de sal. 
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As fezes fossilizadas de animais pré-históricos de milhões de anos atrás podem ajudar a reconstituir o 
comportamento e os hábitos alimentares dessas espécies, bem como os ecossistemas em que viviam. Esses 

fósseis, chamados coprólitos são fezes fossilizadas e petrificadas. Coleção de 21 coprólitos de dinossauros do 
período Cretáceo que se encontram arquivados no Centro de Pesquisas Paleontológicas Llewellyn Ivor Price. 
Esses coprólitos foram coletados da Formação Marília, nos “Pontos I e II do Price”, localizados em Peirópolis, 
bairro de Uberaba-MG. Para morfometria utilizou-se o paquímetro e para a avaliação do peso foi utilizada a 
balança de precisão. A partir da morfometria dos coprólitos estudados, 11 exemplares possuem formato 
cilíndrico apresentando maior espessura, comprimento e altura que os 10 exemplares ovóides. Observou-se 
ainda que em todos os coprólitos domina a cor branca podendo às vezes ocorrer traços de cor cinza, marrom-

claro ou amarelado devido ao sedimento associado, presente nas rachaduras superficiais e nas cavidades dos 
coprólitos. As análises permitiram concluir que os coprólitos são autóctones, considerando a quantidade e a 
constituição de material e a condição de preservação. Provavelmente eles foram eliminados e depositados em 
superfície arejada, sofrendo perdas de seus compostos voláteis e de líquidos, posteriormente passando à fase 
de solidificação. 
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O processo de odontogênese é guiado por uma cascata de sinalização epitélio-mesenquimal, na qual inúmeros 
fatores, como os fatores de crescimento fibroblásticos (FGFs) -2,-3,-4,-8 e -9, e fatores de transcrição são 
expressos de forma dinâmica e coordenada, garantindo o desenvolvimento temporal e espacial de cada um dos 
grupos dentários. A maioria dos dados conhecidos sobre a odontogênese advém de pesquisas em roedores, os 

quais perderam alguns dos seus grupos dentários ao longo da evolução. O modelo experimetal aqui proposto – 
o gambá Didelphis albiventris - é um mamífero sem perdas dentárias evolutivas, portanto, mais próximo à 
dentição humana. O presente estudo visa avaliar comparativamente a expressão de um dos fatores de 
crescimento fibroblásticos, o FGF-3, nas fases da odontogênese de gambás e ratos. Os métodos de estudo 
compreendem duas etapas: 1- mapeamento da molécula de FGF-3 de D. albiventris por meio de técnicas de 
biologia molecular e; 2- avaliação histológica e imunohistoquímica comparativa da expressão do FGF-3 nas 
fases da odontogênese. Na 1ª etapa do experimento, embriões de ratos (n=40) e gambás (n=40) foram 

coletados em idades correspondentes à formação dentária. Os espécimes foram incluídos em paraplast para 
análise histológica em HE. Embriões de gambá de 2 dias foram utilizados para a extração de RNA total, visando 
a obtenção da biblioteca de cDNA dessa espécie. Iniciou-se o estudo de homologia do FGF-3 de espécies 
conhecidas para a construção das sequências iniciadoras. Os resultados preliminares indicam a similaridade de 
aspectos morfológicos entre as fases da odontogênese de molares de ratos e gambás. A etapa de transcrição 
reversa a partir do RNA total de embriões de D. albiventris foi satisfatória, com eficiência comprovada pela 

ampliação de uma molécula desse gambá previamente conhecida (FGF-8). Dados desse estudo podem 
contribuir para a implementação desse modelo experimental, em pesquisas de odontogênese e biologia do 
desenvolvimento. 
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A força muscular e a flexibilidade são duas capacidades motoras condicionantes ligadas diretamente à saúde, 
fatores indispensáveis no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. A flexibilidade, quer seja como 
forma de prevenção  ou contra determinadas patologias, é de suma importância para um melhor desempenho 
atlético. A força muscular é de grande importância para o estado de saúde, podendo variar de acordo com a 
idade cronológica, e conforme o estágio de maturação e o gênero. A manutenção destas capacidades tende a 
contribuir para a relação da prevenção de problemas físicos. Assim, as avaliações dessas capacidades em 

crianças servirão como base para a determinação de programas de treinamento direcionados ao seu 
desenvolvimento. O objetivo do trabalho é avaliar a força muscular (membros superiores e abdominais) e a 
flexibilidade de crianças e adolescentes de 12 a 15 anos. Nosso trabalho foi desenvolvido com 80 alunos da 
rede pública e estadual, situados na região de Uberaba-MG, cujas idades foi entre 12 a 15 anos, sendo 65% 
dos alunos do sexo feminino e 35% do sexo masculino. Foram utilizados os testes validados 
internacionalmente, como o Banco de Wells, o teste de força abdominal e o teste de arremesso de bola 
medicinal. Na flexibilidade, podemos observar que houve um equilíbrio muito grande nos resultados, as 

meninas tiveram melhores resultados na idade de 12 anos e os meninos apresentam nas idades de 13 a 14 
anos, valores um pouco superiores as meninas. No teste do abdominal tivemos uma diferença muito grande 
entre os gêneros, os meninos em todas as idades demonstraram resultados significativos em relação às 
meninas. Na força explosiva de membros superiores, em relação às idades de 12 a 14 anos, os meninos em 
relação às meninas na idade de 12 e 13 anos tiveram valores relativamente similares, já na idade de 14 anos 
observamos que os meninos tiveram um melhor resultado em relação às meninas. Pela literatura estudada as 

meninas deveriam apresentar maior flexibilidade que os meninos, podendo manter está diferença ao longo da 
idade cronológica, mais não foi isso apresentado de forma explicita no gráfico, pois os meninos e as meninas 
apresentaram resultados da capacidade de flexibilidade relativamente iguais. Em relação à capacidade de força, 
os meninos apresentaram melhores resultados, pois os meninos no período da pubercência, estes tem um 
aumento no nível de massa muscular, devido o alto nível de hormônio testosterona. As meninas neste período 
apresentam também um amadurecimento, sendo “mais retardado” em relação aos meninos. Pelas tabelas 
construídas, os resultados foram analisados de acordo com o referencial teórico estudado a fim de possibilitar 

uma melhor compreensão do trabalho realizado. Posteriormente pretendemos elaborar um documento que será 

encaminhado às direções das escolas participantes no projeto e aos professores de Educação Física, sugerindo 
a implantação de ações que visem um melhor acompanhamento da aptidão física dos escolares.  
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