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PJr001 - Ganho de peso de filhotes de ratas submetidas a dietas hiperlipídico-
proteícas 
 

 
Apresentador:  Andrade, Eduardo Wilker de  
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Bolsa:  PIBIC-Jr FAPEMIG 
Demais Autores:  Rocha, Márcia Gabriela Margato 

Instituição:  Universidade de Uberaba 

Órgão Financiador:  PAPE-UNIUBE, FAPEMIG 
 
 
De acordo com a declaração da World Health Organization, hoje em dia está se vivendo "uma epidemia de 
obesidade em escala mundial". Por conseguinte, o problema não se restringe a uma determinada faixa etária, 
gênero ou estrato social. O conceito de saúde e beleza tem se transformado muito e fica evidente que a 
alimentação influi com relevância na vida do indivíduo. No Brasil, de acordo com a última Pesquisa de 

Orçamentos Familiares, realizada em 2002 pelo IBGE, observou-se que 40% da população apresenta excesso 
de peso. O objetivo do presente trabalho consiste na determinação do peso de ratos Wistar cujas mães foram 
alimentadas durante a gestação/lactação com uma dieta hiperlipídico-protéica - DHLP – com restrição de 
carboidrato (5% do VCT). A metodologia empregada consiste no acompanhamento do peso corporal dos 
filhotes na fase de pós-lactação durante 12 (doze) semanas, período onde os animais foram alimentados com 
dieta balanceada, a fim de se monitorar o ganho de peso semanal (g/ 100g do peso inicial). Os filhotes foram 
subdivididos em três grupos de acordo com a dieta ofertada às mães nos períodos de gestação e/ou lactação: 

CONTROLE (dieta balanceada), E1 (dieta experimental com 5% de CHO) e E2 (dieta experimental com ausência 
total de CHO). Os filhotes dos três grupos, apresentaram peso final próximo e em algumas semanas foi 
observado perda de peso. Observou-se ainda que ao se retornar para dieta controle na lactação, após uma 
gestação com dieta experimental, recupera-se o peso dos filhotes. Concluiu-se que a dieta hiperlipídico-protéica 
restrita de carboidratos ofertada as mães induz a um menor ganho de peso em sua prole e ainda promove 
alterações no organismo das proles na fase adulta, quando comparadas aos filhotes cujas mães receberam 

dieta controle nos períodos de gestação e lactação.  
 
Palavras-chave: Dieta hiperlipídico-protéica; gestação; lactação; peso 
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PJr002 - A importância da participação de uma auxiliar de pesquisa no estudo 
“prevalência de más oclusões em escolares de nível sócio-econômico baixo no 
Município de Uberaba, Minas Gerais” 
 
 
Apresentador:  Silva, Gisele Ariane Alves 
Orientador:  Carvalho, Denise Maciel  
Bolsa:  PIBIC-Jr FAPEMIG 

Demais Autores:  Alves, José Bento; Alves, Maria Helena  
Instituição:  Universidade de Uberaba 
Órgão Financiador:  PAPE-UNIUBE 
 
 
O presente estudo foi idealizado para permitir a caracterização das maloclusões em crianças de 5 a 7 anos de 

idade, com baixo nível sócio-econômico, estudando em escolas publicas de Uberaba, MG, com vistas a 
contribuir para o planejamento de ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Para sua 
realização, contou-se com a participação de uma auxiliar de pesquisa, bolsista Pibic Jr, devidamente treinada 
para organizar os documentos para consentimento dos exames, instrumentos e o ambiente para coleta dos 
dados, buscar as crianças em sala de aula, anotar os dados coletados e colaborar na digitação, processamento 
e análise dos dados encontrados. Foram examinadas 570 crianças de 5 a 8 anos de idade matriculadas e 
freqüentando três escolas públicas da zona urbana de Uberaba, em ambiente escolar, respeitando as 

orientações de biossegurança da Organização Mundial de Saúde. Para verificar a associação entre as condições 

e os fatores predisponentes foi realizado o teste de Qui-quadrado. O nível de significância foi α = 0,05 e os 
dados analisados no programa estatístico SPSS 14.0. Os resultados mostraram que a prevalência de 
maloclusões foi igual a 87,7% no presente estudo, sendo a oclusão tipo I a mais prevalente, correspondendo a 
55,1% da população. As crianças com idade entre 6 e 7 anos apresentaram maior índice de oclusopatias (334 
= 58,6%; χ² = 41,620; p = 0,000) e um índice elevado de anormalidade na fala (82,5%) quando comparadas 
às idades de 5 e 8 anos (χ² = 18,455; p = 0,030). Pelos resultados apresentados, acredita-se que a maloclusão 

é um problema de saúde pública em Uberaba, devendo este assunto receber mais atenção de todas as 
autoridades envolvidas. Ressalta-se, entretanto, que este trabalho não poderia ter sido realizado e estes 
resultados obtidos se não fosse a participação da auxiliar Pibic Jr, envolvida em todo o processo da pesquisa, 
executando suas funções em harmonia com a equipe, contribuindo para o bom desempenho da pesquisa, 
cumprimento de suas exigências e colaborando para a correção dos fatores que interferiam no alcance de seus 
objetivos. Além, disso, apresentou sugestões oportunas, colaborando ativamente para o bom andamento da 

pesquisa. A participação neste estudo contribuiu para a formação pessoal e profissional da auxiliar Pibic Jr, uma 
vez que a despertou para a crítica científica e a aproximou da realidade social de crianças com baixo nível 

sócio-econômico deste município, sensibilizando-a para a sua responsabilidade social enquanto cidadã e futura 
profissional de saúde, que é a área que pretende seguir, na idade adulta. 
 
Palavras-chave: auxiliar de pesquisa, más oclusões, prevalência. 
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PJr003 - Ocorrência de Neospora caninum, em bovinos de leite do Município de 
Uberaba, Minas Gerais 
 

 
Apresentador:  Mariconi, Gisele Elizabeth  
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Bolsa:  PIBIC Jr FAPEMIG 
Demais autores:  Medeiros, Alessandra Aparecida; Santos, Jandra Pacheco dos; Silva, Camila 

Cristina da; Tavares, Tatiane Cristina Fernandes 

Instituição:  UNIUBE 
Órgão Financiador:  PAPE-UNIUBE, FAPEMIG 
 
 
Neospora caninum (Protozoa: Apicomplexa) é um protozoário intracelular, relatado primeiramente em cães e 
posteriormente associado a aborto em bovinos. Em todo mundo, o N. caninum é considerado um dos principais 
agentes causadores de distúrbios da reprodução. Difunde-se rapidamente nos rebanhos pela transmissão 

horizontal, onde os cães  e, mais recentemente, os coiotes,  foram descobertos como hospedeiros definitivos. 
Outra via de transmissão citada como importante é a vertical, que assume papel primordial na manutenção da 
doença em rebanhos bovinos, pelo fato da maioria das infecções congênitas resultar em bezerros clinicamente 
normais, porém persistentemente infectados. Devido a grande importância do N. caninum em bovinos no 
mundo inteiro e pelo conhecimento limitado da prevalência do agente no Brasil, este trabalho teve como 
objetivo, conhecer a ocorrência de anticorpos anti-N. caninum em rebanhos oriundos de rebanhos do Município 
de Uberaba, Minas Gerais. Para determinar a freqüência de anticorpos IgG anti-N. caninum em bovinos de leite 

criados neste município foram analisadas 220 amostras sorológicas provenientes de seis propriedades. Todas as 
amostras foram examinadas pela reação de imunofluorescência indireta (RIFI), com a utilização de taquizoítos 
de N. caninum fixados em lâminas de vidro e conjugado anti-IgG bovino (SIGMA CHEMICAL, F-7887). As 
reações com título igual a 200 foram consideradas positivas. Do total dos bovinos amostrados, 63 (28,63%) 
apresentaram-se positivos para anticorpos anti-N-caninum, indicando que os mesmos foram expostos ao 
parasito e responderam imunologicamente com produção de anticorpos específicos. Observou-se que nas 

propriedades pesquisadas, todas tinham animais positivos, demonstrando que o parasito está presente na 
região, e que estes animais estão em contato com fatores de risco.  
 
Palavras-chave: Neospora, bovinos, imunofluorescência indireta, diagnóstico 
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PJr004 - Perfil dos alunos do Curso de Matemática na modalidade a distância 
 
 
Apresentador:  Silva, Gabriela Cristina Magalhães 

Orientador:  Resende, Marilene Ribeiro 
Bolsa: PIBIC Jr FAPEMIG 
Instituição: UNIUBE 
Órgão Financiador:  PAPE-UNIUBE, FAPEMIG 
 

 
A educação a distância é uma modalidade de ensino, com características próprias, que vem privilegiar aquelas 

pessoas que já têm algum nível de escolaridade, algumas inclusive um curso superior, mas que, por motivos os 
mais diversos, não tiveram oportunidade de concluir os estudos no tempo hábil ou de completar a sua formação 
docente. Neste estudo, estamos discutindo o perfil dos alunos concluintes do curso de matemática da Uniube, 
matriculados nessa modalidade. Foram aplicados no primeiro semestre de 2009, os questionários nos pólos 
Guanhães, Montes Claros e Teófilo Otoni, aos alunos concluintes do curso de Matemática na modalidade EaD, 
em 2009, totalizando 56 sujeitos. Os dados foram tabulados, usando planilhas do Excel. Foi possível constatar 
pelo questionário aplicado, que as mulheres representam 55% desse universo, enquanto que o total de homens 

é de 45%. Sendo que 63% tem idades variando entre 24 e 35 anos, demonstrando que os alunos da EaD 
normalmente constituem um grupo heterogêneo em relação à idade. Outro ponto observado foi que 55% dos 
entrevistados são casados e aproximadamente 70% trabalham e além de se sustentarem, sustentam outras 
pessoas, sendo que 62% dos alunos moram com seus cônjuges e filhos. Isso demonstra que esses têm que 
dividir o tempo entre estudos, o trabalho, a família e os afazeres domésticos. É importante ressaltar que 43% 

dos pesquisados têm outro curso superior, dentre eles 36% são graduados em outros cursos na área da 

educação, principalmente no curso Normal Superior. Do total dos sujeitos 77% atuam como professores e 
trabalham na rede pública, portanto eles estão mais familiarizados com a prática pedagógica. Outra questão 
que é bastante discutida no meio acadêmico - a escolaridade dos pais dos alunos de licenciatura pode ser 
observada neste estudo, no qual se pode constatar que 58% destes possuem o 1° grau incompleto e 13% deles 
nunca freqüentaram a escola, sendo que apenas 6% deles tem curso superior, comprovando que os 
licenciandos tem origem nas camadas mais desfavorecidas culturalmente. É interessante destacar que ao 
serem questionados sobre o motivo da escolha do curso de matemática, 30% dos alunos responderam porque 

gostam e 16% desejam ser professores, enquanto 41% deles optaram pelo curso visando ao mercado de 
trabalho. Ao serem questionados sobre a escolha da modalidade a distância, a maioria deles respondeu que na 
educação a distância é possível conciliar o trabalho e estudo. Concluindo, podemos afirmar que a maioria dos 
alunos do curso de matemática têm algumas características comuns entre os alunos desta modalidade: idade 
superior a 24 anos, pessoa que se encontram no mercado de trabalho, casados, com filhos. Apresentam 
também uma característica que pode não ser comum a outros alunos que é a de possuírem um curso superior e 

já estarem atuando na educação. 

 
Palavras-chave: educação a distância; perfil; licenciatura em matemática 
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PJr005 - Prevalência de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e obesidade em 
grupo de indivíduos do Bairro Parque São Geraldo, Município de Uberaba, MG 
 

 
Apresentador:  Santos, Ramon Rodrigues dos  
Orientador:  Magalhães, Fernanda Oliveira 
Bolsa: PIBIC Jr FAPEMIG 
Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 
Dislipidemias são alterações metabólicas de lípideos no sangue. Os lípideos são responsáveis por várias funções 
(produção e armazenamento de energia, absorção de vitaminas, etc.), para o desempenho de funções e 
manutenção para um bom estado de saúde. O excesso de lípideos está relacionado à aterosclerose que é a 
deposição de placas de gordura nas paredes das artérias que fornecem sangue para o coração. Estas placas 
podem bloquear o fluxo de sangue e causar um ataque cardíaco. Este trabalho tem como objetivo determinar 
em um grupo de indivíduos, do bairro Parque São Geraldo, a prevalência de obesidade e dislipidemia – 

hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. O colesterol total e triglicérides capilares foram medidos através de 
método instantâneo, em sangue capilar, pelo aparelho Accutrend GCT (Roche), que quantifica o colesterol entre 
150 a 300 mg/dl e triglicerídeos entre 70 a 600 mg/dl. Para a medida da altura foi utilizada fita métrica comum 
e o peso foi obtido por balança mecânica portátil, tipo plataforma, com capacidade para até 120 Kg. As medidas 
da cintura abdominal e quadril foram inferidos através de fita métrica, e para a classificação de obesidade foi 
determinado o Índice de Massa Corporal (IMC)=Peso/Alt2. Foram analisados 37 indivíduos, 57% são naturais 
de outras cidades e 43% são de Uberaba, sendo 30% homens e 70% mulheres. Desses 37 indivíduos, apenas 

26 pessoas são brancos, dois são negros, cinco são mulatos ou pardos, quatro não foram classificados em 
relação à cor da pele. A avaliação da relação cintura/quadril mostra que: um homem e oito mulheres estão 
dentro das normas adequadas (24,3%). Porém 10 homens e 17 mulheres estão com RCQ inadequados 
(72,9%), sendo uma pessoa não classificada. Foram constatados apenas duas pessoas com colesterol alto 
(5,4%), e 35 com colesterol normal (94,6%). No caso dos triglicérides oito indivíduos, possuem nível de 
triglicérides alto (21,6%) e 29 deles possuem nível de triglicérides normal (78,4%). Segundo a escala de IMC 

(índice de massa corporal), 11 pessoas possuem baixo peso (29,7%), 20 possuem peso normal (54%), quatro 
possuem sobrepeso (10,8%) e uma pessoa é obesa (2,7%), tendo como não classificados um indivíduo. Apesar 
da RCQ estar alterada na maioria dos indivíduos, encontramos baixa prevalência de obesidade, 
hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Acompanhei o trabalho com uma aluna do curso de Medicina da 
UNIUBE, usando todos os métodos e instrumentos, com orientações da Profª Dra. Fernanda Oliveira Magalhães 
e concluindo as atividades conforme o Plano de Trabalho - PIBIC JUNIOR. Para mim, foi uma importante 
experiência trabalhar num programa de bolsas de iniciação científica, junto com a Universidade de Uberaba 

(UNIUBE) e obter conhecimentos que poderão me ajudar muito futuramente. 

 
Palavras-chave: hipercolesterolemia; hipertrigliceridemia; obesidade 
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PJr006 - Identificação de exames radiológicos com maior incidência de erros 
realizados durante procedimentos ambulatoriais 
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O ambulatório de radiologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro-UFTM, recebe 
alunos do curso de radiologia para estágio supervisionado. A partir de observações nota-se que a repetição de 
exames radiográficos é freqüente, fato constatado pelo número de radiografias descartadas no setor. 
Radiografias abaixo do ótimo podem indicar problemas, tais como, posicionamento incorreto, entre outros 

fatores. O objetivo do presente trabalho foi avaliar quantitativamente os exames com maior incidência de 
repetições realizados no ambulatório de radiologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro-UFTM e as prováveis causas associadas. A análise e classificação dos erros de radiografias oriundas de 
repetição no Ambulatório do Serviço de Radiologia do Hospital das Clinicas da Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro; Uberaba – MG, ocorreu entre os meses de outubro de 2008 a março de 2009. As radiografias 
foram observadas em ambiente apropriado utilizando negatoscópio e os dados registrados em fichas 
especificas. Para a análise foram utilizados os critérios radiográficos como; contraste, densidade, posição do 

paciente. Avaliamos um total de 2897 radiografias. Constatou-se queda na quantidade de exames repetidos, 
porém devido a alterações do filme radiográfico por um de alto contraste e dificuldades adaptativas devido a 
fechamento de caixa diferente acarretou velamentos de filmes , ocasionando um aumento de repetições. No 
período de dezembro e janeiro observou-se um aumento na quantidade de exames realizados e uma redução 
na porcentagem de erros, que se confirmou nos meses subsequentes. Radiografias abaixo do ótimo podem 
indicar problemas, tais como, posicionamento incorreto, entre outros fatores. Neste contexto, observou-se que 

a repetição de exames radiográficos é freqüente, fato constatado pelo número de radiografias descartadas no 
setor; alguns erros foram atribuidos a mudanças constantes em filmes radiográficos, no entanto critérios como 
contraste e densidade que são dependente de parametros técnicos também influenciaram para as repetições de 
exames; o mal posicionamento do paciente também foi constatado como um dos motivos de repetições. Desta 
forma a qualidade da imagem fica comprometida e gastos com perde de material são acrescidas. Um serviço 
radiológico deve ser sempre revisado e submetido a um controle de qualidade, que inclua desde o pessoal 
técnico, até os equipamentos radiológicos, estendendo-se aos métodos administrativos, educacionais e de 

manutenção preventiva. 

 
Palavras-chave: radiologia; exames radiológicos; proteção radiológica 
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A automedicação é caracterizada fundamentalmente pela iniciativa de um doente, ou de seu responsável, em 
obter ou produzir e utilizar um produto que acredita lhe trará benefícios no tratamento de doenças ou alívio de 
sintomas. A denominação de farmácia caseira é utilizada para fazer referência aos medicamentos que são 

armazenados em casa para uso contínuo ou eventual. É necessário dispor de alguns produtos de uso frequente 
bem como de medicamentos utilizados em distúrbios correntes, mas o acúmulo de medicamentos nas 
residências pode ser um fator de risco, além de propiciar o consumo irracional e o desperdício. O objetivo desse 
trabalho foi fazer um levantamento bibliográfico sobre o tema, obter dados estatísticos sobre a quantidade de 
pessoas que serão entrevistadas na próxima etapa do projeto, entrevistas domiciliares, e desenvolvimento do 
questionário que será aplicado nessas entrevistas. Inicialmente foi realizado um levantamento literário para 
desenvolvido do projeto. Após essa etapa um questionário piloto foi elaborado e aplicado para 11 alunos do 

curso técnico em farmácia do CEFORES, escolhidos aleatoriamente. O objetivo de aplicá-lo foi obter dados que 
fornecessem subsídios para o desenvolvimento do trabalho. A partir dos dados obtidos pode-se utilizar o 
programa Bioestat 5.0 e determinar a quantidade de pessoas que seriam entrevistadas na etapa seguinte. O 
resultado do questionário piloto e do tratamento estatístico auxiliaram a elaboração do questionário definitivo. 
A pesquisa bibliográfica mostrou que o tema automedicação e farmácia caseira deve ser discutido, pois a 
maioria da população pratica a automedicação de uma maneira perigosa colocando em risco a saúde. Alguns 

dos principais fatores que podem induzi-la são a indicação de familiares e/ou amigos e a utilização de 
prescrições anteriores. Em relação à armazenagem de medicamentos em casa foi demonstrado que há muitos 
erros na conduta da população em geral, com armazenamento inadequado, de fácil acesso para crianças, sem 
estar em uso e com a data de validade vencida. Através dos dados coletados no teste piloto e utilizando o 
programa Bioestat 5.0 obteve-se a quantidade de 144 pessoas que precisam ser entrevistadas na etapa 
seguinte do trabalho. Esta próxima etapa permitirá que seja demonstrada a característica de automedicação e 
de armazenagem de medicamentos em casa pela população estudada. Com o presente trabalho pode-se 

concluir que os hábitos relacionados ao consumo de medicamentos e à armazenagem na residência são muito 

falhos e que há a necessidade do desenvolvimento de projetos de orientação à população das maneiras 
corretas de uso e de estoque dos medicamentos. 
 
Palavras-chave: farmácia caseira; automedicação; medicamentos 
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