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O processo de criopreservação resulta em diminuição da fertilidade quando comparada com sêmen fresco. Os 
testes utilizados na rotina de análise do sêmen congelado de touros avaliam concentração, morfologia e 
motilidade espermática. Para a predição do desempenho reprodutivo dos animais, são necessários estudos 
laboratoriais de análise de sêmen. Dentre algumas técnicas se destaca a citometria de fluxo, que possui uma 
alta capacidade de quantificar espermatozóides em segundos, avaliando simultaneamente a viabilidade de 
parâmetros morfo-funcionais dos espermatozóides. O objetivo deste estudo foi desenvolver novos protocolos de 

avaliação da integridade física da membrana plasmática e acrossomal utilizado corantes fluorescentes 
(CFDA/IP/PNA). Foi utilizada uma amostra de sêmen congelado de 6 animais, essas amostras foram avaliadas 
em Citômetro de fluxo FACS Can, Becton Dickinson®. Para a avaliação da integridade física da membrana 
plasmática foram utilizados os corantes, Iodeto de propídeo (IP) e Diacetato de carboxifluoresceína (CFDA). 

Para a avaliação da integridade acrossomal foi utilizado o corante PNA-FITC. Foram padronizados testes 
utilizando a técnica de citometria de fluxo. O sêmen foi descongelado a 37°C por 30 segundos. Foram 
analisadas 6 palhetas com aproximadamente 150μL de sêmen descongelado dos diferentes animais, em cada 

análise. Foram lidos 3000 eventos para cada animal em estudo, cada leitura durou em média 10 segundos. A 
média de espermatozóides que apresentaram IP+/PNA- foi 95,4%, IP-/PNA+ foi 0,001%, IP-/PNA- 4,41%. A 
média de espermatozóides que apresentaram IP+/CFDA- foi 87,8%, IP-/CFDA+ foi 0,032, IP-/CFDA- 12,1%. 
Na análise feita sem dupla marcação, apenas com CFDA a média de espermatozóides que apresentaram CFDA- 
foi 99,9% e CFDA+ 0,036%. Os espermatozóides classificados como IP+ apresentam membrana plasmática 
danificada. Os Espermatozóides classificados como PNA+ apresentam membrana acrossomal danificada. 

Enquanto os espermatozóides classificados como CFDA+ apresentam membrana plasmática íntegra. Os 
espermatozóides utilizados no presente estudo foram classificados como inviáveis. A técnica de citometria de 
fluxo e a utilização dos corantes foi validada, como uma técnica de protocolos rápidos, que tem a capacidade de 
trabalhar com pequenas amostras além da capacidade de se avaliar mais de um parâmetro espermático do 
sêmen a ser trabalhado.Foi possível avaliar a ação do corante CFDA, como mais uma ferramenta para avaliação 
da integridade física da membrana plasmática. Os experimentos foram realizados no Centro de Pesquisa René 

Rachou, Fundação Oswaldo Cruz. 
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Recentemente, tem sido dada grande importância no papel da 15d-PGJ2 na regulação do processo inflamatório, 
devido à possibilidade de intervenção farmacológica ser aplicada na regulação da produção de citocinas. Nosso 
objetivo foi avaliar se a formulação da 15d-PGJ2 complexadas a nanocápsulas biodegradáveis possui efeito 
antinociceptivo e se a dose necessária para este efeito é menor do que o uso da 15d-PGJ2 pura. Foram 

utilizados ratos Wistar pesando entre 150 a 250 g. Os animais foram mantidos em gaiolas plásticas (5 por 
gaiola), a duração dos experimentos foi de um tempo de 45 min. Para administração de drogas, como 
formalina, salina, e 15d-PGJ2 complexadas e não complexadas a nanocápsulas na região das ATMs os animais 
foram anestesiados e a seguir, uma agulha calibre 30, conectada a uma seringa de microlitro Hamilton (50 µl) 

por um tubo de polietileno P50, sendo inserida na porção inferior da borda póstero-inferior do arco zigomático, 
avançando em direção anterior até contactar a região póstero-lateral do côndilo. Durante o teste os animais 
não tiveram acesso à água ou à comida e usando uma caixa de observação medindo 30x30x30 cm com base e 

3 laterais espelhadas e frente de vidro, foram analisados os testes comportamentais, sendo que cada animal foi 
previamente colocado e mantido na caixa por 10 minutos para habituar-! se ao ambiente de experimentação e 
minimizar o estresse. Imediatamente após a injeção periarticular com animal consciente, os animais foram 
recolocados na câmara de observação e durante 45 minutos foram quantificados o comportamento nociceptivo, 
divididos em 15 blocos de 3 minutos. A aplicação de 15d-PGJ2 complexada a nanocápsulas teve efeito 
antinociceptivo nas doses de 1000 e 100 pg/ml, no entanto, a 15d-PGJ2 pura nestas mesmas concentrações, 

não demonstrou este efeito. Além disso, apenas a 15d-PGJ2 complexada a nanocápsulas foi capaz de reduzir 
significativamente a liberação da interleucina 1 na ATM dos animais. Os resultados apresentados, mostram 

que a 15d-PGJ2 complexada a nanocápsula tem uma melhor efeito antinociceptivo do que a 15d-PGJ2 não 
encapsulada. 
 
Palavras-chave: 15d-PGJ2 ; nanocapsulas de poli (L-lactideo); interleucina. 
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Em virtude da escassez de soluções no mercado para gerenciamento dos processos de reprodução de bovinos 

através da Transferência de Embriões, cujo método de produção de embriões é a Fecundação in vitro (FIV), 
conclui-se que a viabilidade de criar uma aplicação deste cunho é válida. Esta técnica de reprodução é 
largamente utilizada e nossa região é privilegiada por ser uma das maiores organizações de criadores de gado 
do mundo. Apesar de ser uma das técnicas com o custo mais elevado, ela provê um bom índice de reprodução, 
além de retornos financeiros significantes e compensatórios. O uso desta técnica visa sempre o melhoramento 
genético, por meio de cruzamentos de raças nas quais selecionadas é possível obter novas raças direcionadas 
aos negócios agropecuários, por exemplo, gado de leite, corte, recria, dentre outros. O objetivo deste projeto 

torna-se então desenvolver a modelagem de um sistema que aperfeiçoe todas as etapas deste ciclo de 
reprodução, utilizando-se das tecnologias disponíveis na área de tecnologia da informação. Através das 
ferramentas existentes para modelagem de sistemas, bibliografias disponíveis, coleta de requisitos com o apoio 
de profissionais experientes e uma simulação da sequência de processos, criam-se uma modelagem do sistema. 

A partir desse momento torna-se necessário aprofundar em cada processo para verificar seus detalhes e 
dependências. Após a modelagem inicial e desenvolvimento da aplicação, inicia-se a fase de testes com o 
usuário final. Observam-se as dificuldades caso exista e efetuam-se possíveis melhorias no sistema. Têm-se 

então um sistema que seja ajustável aos diversos modos de trabalho (manejo) do cliente. Isso lhe proporciona 
mais liberdade para trabalhar dentro de um ambiente seguro a falhas operacionais, segurança no acesso às 
informações contidas no sistema, disponibilidade dos dados em tempo hábil e uma análise completa de todos 
os fatores que influenciam no índice do processo reprodutivo como, por exemplo, alimentação, épocas do ano, 
custos relacionados, tipos de embriões dentre outros. Tendo os requisitos coletados num ambiente funcional e 
aplicados ao novo modelo de gerenciamento previamente validado, tanto operacional quanto área técnica 

(administração), os outros dois principais pontos desta metodologia são: criar uma validação crítica para os 
processos e criar os agendamentos de forma mais sincronizada possível que não seja impactante para os 
usuários envolvidos no processo e para os animais no campo. Contudo, visa-se um ambiente em que falhas 
operacionais serão reduzidas consideravelmente, o ambiente de trabalho será mais organizado e seguro, a 
documentação de processos operacionais estarão disponíveis para os usuários e será possível auditar as ações 
executadas no sistema. 
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A adaptação dos organismos vivos às radiações solares há muito desperta a curiosidade pela luz e pelos seus 
efeitos deletérios sobre as células. A padronização do emprego da Terapia fotodinâmica (TFD) atuando sobre 
macrófagos, associada ao uso de um fotopolimerizador de resina odontológica é necessária haja visto a 
capacidade que este equipamento tem de emitir luz com comprimento de onda condizente com uma janela 
biológica tecidual e portanto capaz de induzir uma fotorreação. Estas reações podem ser causadas portanto 

com o uso de um corante endógeno, a Protoporfirina IX (PPIX), que por conseqüência, na presença de oxigênio 

e luz, é capaz de levar à produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (Terapia fotodinâmica). Este 
corante por sua vez pode ser sintetizado por células humanas a partir do composto denominado ácido 
aminolevulínico (ALA). Assim este trabalho teve por objetivo padroniza! r a obtenção de macrófagos de origem 
peritoneal, avaliar os efeitos da TFD, mediada por ALA, na viabilidade das células irradiadas com luz LED 
proveniente de um fotopolimerizador, além de avaliar quantitativamente a conversão de ALA endógeno para o 
produto PPIX. Para tal foram extraídos macrófagos de peritôneo de Ratos Wistar (106 células) os quais foram 
mantidos em estufa (5% CO2, 37ºC) durante cultivo em meio RPMI para a exposição à TFD e posteriormente 

comparados aos grupos controle. Tanto os grupos experimentais quanto os grupos controle foram tratados com 
ALA e após 4 horas de incubação, somente o grupo experimental fora submetido à uma irradiação com luz LED 
(λmáx≈460 nm). 21 horas após a irradiação, a viabilidade celular (Azul Tripan) e a produção de PPIX 
(espectrofotometria) foram avaliadas. Os resultados indicam uma resposta dose dependente tanto para a luz 
quanto para a dose de ALA administrada. Observou-se também que as células tratadas com ALA foram capazes 
de sintetizar quantidades significativas de Protoporfirina IX, condizentes com a literatura. Pode-se concluir, 

portanto, que nestes estudos iniciais foi possível obter macrófagos do peritôneo dos animais para posterior 
aplicação da TFD haja visto que estas células são viáveis por mais de 48 horas e também são capazes de 
converter ALA em PPIX. Além disso as células obtidas se mostram responsivas à terapia em doses de corante e 
luz crescentes. Posteriormente, pretendemos avaliar a expressão de citocinas pró-inflamatórias e também o 
metabolismo bioenergético destas células frente ao tratamento com a TFD. 
 
Palavras-chave: terapia fotodinâmica; ácido aminolevulinico; viabilidade. 
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Este trabalho apresenta dados taxonômicos e fitofisionômicos das espécies vegetais encontradas no Pantanal 
Mato-grossensse, na cidade de Poconé – MT, Pousada Piuval. Utilizou-se registros fotográficos e o auxílios de 
guias para a coleta dos dados referentes à tais espécies. Dentre as quais destacamos: Acuri (Scheelea 
phalerata), Cambará (Vochysia divergens), Jenipapo (Genipa americana) e o Manduví (Sterculia apétala). 
Observou-se, claramente, o etnoconhecimento que emana das populações pantaneiras que as utilizam para 
variados fins, como, por exemplo, usos medicinais, madeireiros, comestíveis e artesanais que foram, também, 
comprovados por estudos preliminares de suas famílias. O conhecimento etnobotânico aprendido mostra que o 

mesmo pode indicar mecanismos de conservação do Pantanal, enquanto importante área alagada, e de amplo 
interesse quando se considera a biodiversidade nos seus aspectos sociais, culturais e biológicos. 
 
Palavras-chave: fitofisionomia; biodivesidade; etnoconhecimento. 

 
Área de Conhecimento: Ciências Biológicas. 
 



 
 

 

 24 

CB006 - Avaliação microbiológica do leite humano distribuído pelo Lactário de um 

Hospital Universitário 
 
 

Apresentador:  D' AMORIM, Mariana Figueiredo Guedes 
Orientador:  TERRA, Ana Paula Sarreta  
Bolsa: FAPEMIG 

Demais Autores: SILVEIRA, Luciano Alves Matias; SILVA, Vera Regina Diehl 
Instituição: Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
Órgão Financiador: FAPEMIG 

 
 
Devido ao crescente incentivo à prática do aleitamento materno por parte tanto do Ministério da Saúde, quanto 
dos profissionais da área, faz-se necessário adequada análise microbiológica do leite fornecido pelo Lactário, 
uma vez que prováveis contaminantes desse leite podem suscitar infecções neonatais, relevantes, portanto, a 
saúde pública. Foram coletadas 80 amostras de LH do Lactário do HC/UFTM. As amostras foram coletadas de 
forma aleatória e tiveram o volume de, aproximadamente, um ml cada. A análise microbiológica foi realizada 

segundo Koneman et al. (1997), com semeadura inicial em Agar sangue e ágar Mc Conkey e, posterior 
identificação com provas bioquímicas. Verificou-se 7,5% (n=6) de casos de amostras de LH contaminadas por 
microrganismos. A ocorrência da contaminação deu-se de 32% (n=2) de Staphylococcus sp coagulase negativo 
> 100000 UFC/ml; 17% (n=1) de Staphylococcus aureus > 100000 UFC/ml; 17% (n=1) de Staphylococcus 

aureus < 100000 UFC/ml; 17% (n=1) de Streptococcus sp Não Hemolítico > 100000 UFC/ml; e 17% (n=1) de 
Escherichia coli > 100000 UFC/ml. O estudo retrospectivo dos prontuários dos recém-nascidos que utilizaram 
dessas amostras com evidência de contaminação, demonstrou, nesses, ausência de infecções neonatais no 

decorrer de uma semana após a ingestão do leite provido pelo Lactário do HC/UFTM. A presença de 
contaminação de leite, apesar de não ser aceitável, é de dificil controle, haja vista que o leite é um meio de 
cultura excelente para bactérias e, em temperatura ideal, seu crescimento torna-se rápido. No referente à 
presença de Staphylococcus sp e de Streptococcus sp nas amostas de leite analisadas, estabelece-se que 
podem ser decorrentes da flora normal da pele e de mucosas de manipuladores dessas amostras; contudo, 
sabe-se que essa microbiota normal possui baixa virulência e raramente causa infecção. A presença de 

Escherichia coli na amostra de leite, relata-nos a presença de coliformes fecais nessa amostra, o que segundo a 
literatura, tornaria o produto impróprio para o consumo por neonatos. Embora saiba-se que o Lactário do 
HC/UFTM segue protocolos rígidos quanto à manipulação do LH, a contaminação de algumas amostras traduz a 
necessidade de um maior controle e cuidado higiênico-sanitário por ! parte de manipuladores, visando – assim 
– sempre evitar possíveis infecções neonatais que poderiam ocorrer devido à presença desses microrganismos. 
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A bactéria Streptococcus mutans adere na superfície do dente sintetizando polissacarídeos a partir da sacarose. 
Devido ao rápido metabolismo desta bactéria, ocorre uma progressiva acidificação do ambiente extracelular, 
causando desmineralização do esmalte dental e, por fim, o processo cariogênico. O biofilme constitui-se de um 
aglomerado celular envolvido por rede de polímeros sintetizados pelas bactérias, inclusive o Streptococcus. O 
flúor inibe o metabolismo energético celular das bactérias, preservando a estabilidade durante as oscilações de 
concentração de açúcar e mudança de pH nos dentes. Tanto o magnésio quanto o cálcio fazem parte da 

formação e manutenção dentária, prevenindo seu desgaste. 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. 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), assim como cloreto de cálcio e sulfato de magnésio, ambos com concentrações de 0,5M e 10 mM. Após a 
formação do biofilme, o pH do meio de cultura foi medido e os pocinhos foram lavados com solução salina, 
tratados com solução de cristal violeta (0,5%) e em seguida com etanol absoluto, o qual teve sua absorbância 

determinada. A análise dos resultados mostrou que, para a bactéria selvagem, à medida que aumentou a 
concentração de fluoreto de sódio menor foi a formação de biofilme e acidificação do meio externo. Alguns 
mutantes apresentaram resultados similares ao da linhagem selvagem, enquanto outros demonstraram menor 
capacidade de formação de biofilme, mesmo na ausência de fluoreto. Já para o cloreto de cálcio e o sulfato de 
magnésio não houve variação significativa na formação de biofilme e na acidificação para as bactérias 
selvagens e mutantes. Conclui-se que, utilizando o flúor, não houve diferença significativa entre selvagem e 

mutantes e para as mutantes 6 e 9 demonstraram menor aderência a placa. Para cloreto de cálcio e sulfato de 
magnésio concluímos que não afetam a capacidade adesiva das linhagens testadas e nem sua atividade 
metabólica. 
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